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ticaret mahkemesinde açılır (İİK m.235/1). 

3. Nispi Ticari Dava 

a. Genel Olarak 

Nispi ticari davalarda mutlak ticari davadan farklı olarak, 

davanın nispi ticari dava olarak kabul edilmesi şarta bağlanmış-

tır. Nispi ticari davalarda davanın ticari dava olarak kabul edile-

bilmesi için uyuşmazlığın bir ticari işletme ile ilgili olması gere-

kir. Davanın ticari dava olarak kabul edilebilmesi için uyuşmaz-

lığın ticari işletme ile ilgili olma ön şartının aranması sebebi ile 

bu hukuk davaları nispi ticari dava olarak gruplandırmaktadır. 

Nispi ticari davaları da kendi içinde, bir ticari işletmeyi ilgilen-

dirmesi gereken davalar ve her iki tarafın da ticari işletmesi ile 

ilgili hususlardan doğan davalar olarak iki ayrı başlık altında in-

celenmesi gerekir. 

b. Ticari İşletme İle İlgili Bazı Davalar  

Bazı uyuşmazlıklar tarafların tacir olup olmadıklarına ba-

kılmaksızın taraflardan birinin ticari işletmesi ile ilgili iseler, ti-

cari dava sayılırlar.  

aa. Havaleye İlişkin Haklardan Doğan Davalar   

Havaleden doğan uyuşmazlığın ticari dava sayılabilmesi 

için, uyuşmazlığın taraflarından birinin ticari işletmesiyle ilgili 

olması koşulu aranmıştır (TTK m. 4/1, son cümle).  

bb. Saklama (Vedia) Sözleşmesine İlişkin Haklardan Do-

ğan Davalar   

Saklama sözleşmesi, TBK m. 561 ilâ m. 580’de düzenlen-

miştir. Saklama sözleşmesi, saklayanın, saklatanın kendisine bı-

raktığı bir taşınırı güvenli bir yerde koruma altına almayı üstlen-

diği sözleşmedir (TBK m. 561).  
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cc. Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Haklarından Doğan 

Davalar  

Fikir ve sanat eserleri üzerinde eseri yaratanın sahip ol-

duğu haklar FSEK’de hükme bağlanmıştır. Bu Kanun’dan doğan 

davaların ticari sayılabilmesi için de uyuşmazlığın bir ticari iş-

letme ile ilgili olması gerekir. 

c. Her İki Taraf İçin Ticari Sayılan Hususlardan Doğan 

Davalar 

TTK’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 

hükme göre, “her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili husus-

lardan doğan hukuk davaları” ticari dava sayılır. Bu düzenle-

meye göre, bir uyuşmazlığın ticari dava sayılabilmesi için, her iki 

tarafın tacir olması ve uyuşmazlığın her iki tarafının ticari işlet-

mesine ilişkin olması gerekir63. 

Bir hukuk davasının nispi ticari dava olarak kabul edile-

bilmesi için her iki tarafın da tacir olması ve uyuşmazlık konusu-

nun ticari işletmelerine ilişkin olması gerekli ve yeterlidir. Bor-

cun kaynağının sözleşme, sebepsiz zenginleşme veya haksız fiil 

olmasının nispi ticari dava için bir önemi yoktur64. Yargıtay da 

borcun kaynağının nispi ticari davanın belirlenmesinde sonuca 

etkili olmadığını kabul etmektedir. Yargıtay 20. HD’nin bir kararı 

aynen “…Uyuşmazlık, haksız fiilden kaynaklanmaktadır. An-

cak her iki tarafın ticari işletmesini ilgilendirdiğine göre, ticari 

dava niteliğindeki uyuşmazlığın ticaret mahkemesinde görülüp 

sonuçlandırılması gerekmektedir…”65 şeklinde karar vermiştir. 

TTK’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci 

cümlesine göre nispi ticari davadan bahsedilebilmesi için, her iki 

                                                            
63 Börü/Koçyiğit, s. 29; Aynı yönde bkz. Ülgen/Helvacı/Kendigelen/Kaya/Nomer Er-

tan, s. 125. 
64 Ülgen/Helvacı/Kendigelen/Kaya/Nomer Ertan, s. 126. 
65 Yargıtay 20. HD, T. 28.06.2017, E. 2017/7320, K. 2017/5935 (Yayınlanmamıştır). 
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tarafın da tacir olması ve ticari işletmeye sahip olmaları gerekir. 

Davanın taraflarından birisi esnaf olup esnaf işletmesi işletiyorsa 

nispi ticari davadan bahsedilemez. 

Nispi ticari dava ile olan yakın ilgisi sebebi ile ticari iş-

letme-esnaf işletmesi, tacir- esnaf kavramlarının açıklığa kavuş-

turulması gerekir. 

aa. Ticari İşletme 

Ticari işletme, TTK m. 11/1’de tanımlanmıştır. Buna 

göre, ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan dü-

zeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağım-

sız şekilde yürütüldüğü işletmedir. Ayrıca, Ticaret Sicil Yönet-

meliği’nin m. 4/1, b. r’de de ticari işletmenin tanımı yapılmıştır. 

Buna göre, ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı 

aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan, faaliyetlerin devamlı 

ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.  

Ticari işletmenin dört özelliği bulunmaktadır. Bunlar gelir 

sağlamayı hedefleme, bağımsızlık, devamlılık ve esnaf faaliyeti sı-

nırlarının aşılmasıdır. Esnaf faaliyeti sınırının aşılması, Cumhur-

başkanı kararı ile belirlenecek limitlerin fiilen aşılmasını ifade 

eder66. 

bb. Esnaf İşletmesi 

Mülga 6762 sayılı TTK m. 1463/2’de, iktisadi faaliyeti 

nakdi sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan ve ka-

zancı ancak geçimini sağlamaya yetecek derecede az olan sanat 

ve ticaret erbabı tarafından işletilen işletmeler olarak tanımlan-

mıştı. Ancak bu tanım 6102 sayılı TTK’de yer almamıştır. 

 

                                                            
66 Demirkapı, E.: Ticari İşletmenin Tespiti Açısından Esnaf İşletmesinin Değerlendi-

rilmesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVII, Y. 2013, Sa. 1-2, s. 387. 
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cc. Gerçek Kişi Tacir 

TTK m. 12/1 uyarınca, bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, 

kendi adına işleten kişiye gerçek kişi tacir denir. Bu tanıma göre, 

gerçek kişi tacirden bahsedilebilmesi için bir ticari işletmenin 

varlığı ve bu ticari işletmenin kısmen dahi olsa tacir tarafından 

işletilmesi gerekir.  

çç. Tüzel Kişi Tacir 

TTK’de sadece gerçek kişi tacirlere ilişkin düzenlemeler 

yapılmamış olup, ayrıca tüzel kişi tacir de düzenlenmiştir. TTK 

m. 16’da tüzel kişi tacirler hükme bağlanmıştır. Ticaret şirketle-

riyle, amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, der-

nekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hüküm-

lerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere devlet, 

il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tara-

fından kurulan kurum ve kuruluşlar da tacir sayılırlar. 

TTK’nin 124 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre tica-

ret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif 

şirketlerden ibarettir. Kooperatifin, ticaret şirketi olduğu ka-

nunda açıkça düzenlenmiş olmasına rağmen, kooperatifin tacir 

sayılıp sayılmayacağı tartışılabilir. Ancak madde gerekçesine bak-

tığımızda bu tartışmaya son verildiği ve kooperatiflerin tacir ol-

duğu anlaşılmaktadır67.  

                                                            
67 “Maddenin birinci fıkrası 6762 sayılı Kanunun 136 ncı maddesinin tekrarından iba-

rettir. Hükümde yer alan “kooperatif şirket” ibaresi ile ilgili, tartışma, 2004 yılında 

çıkarılan 5146 sayılı Kanunla (07/05/2004 tarihli RG ve 25455 sayılı), KoopK’da ya-

pılan değişiklikle son bulmuştur. Çünkü, anılan Kanun kooperatifin şirket olduğunu 

belirtmiştir (KoopK m. 1). Gerçi anılan Kanunun 1 inci maddesinde kooperatifin şir-

ket olduğu ifade edilmekte, ticaret şirketi olup olmadığı hususu açık bırakılmaktadır. 

Bu boşluk dolayısıyla, bir tartışma başlatılabilir ve kooperatifin ticaret şirketi olma-

dığı teorik olarak ileri sürülebilir ve 124 üncü maddenin kooperatifi ticaret şirketi ka-

bul etmesi eleştirilebilir. Ancak, böyle bir tartışma kooperatif şirketin niteliği tartış-

masını davet eder. Anılan şirket adî şirket olamayacağına göre Türk hukukunda üç 

kategori şirket ortaya çıkmış olur. Kooperatif şirkete uygulanacak hükümler sorunu 
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Yargıtay kararları ise kooperatiflerin tacir sayılıp sayılma-

yacağı konusunda farklılık göstermektedir. Yargıtay 15. HD’nin 

bir kararı aynen “….1163 sayılı Kooperatifler Kanunun'un 1. 

maddesinde kooperatifler “Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortak-

larının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya 

geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla kar-

şılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak 

amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir or-

taklı ve değişir sermayeli ortaklıklar” olarak tarif edilmiştir. 

Maddede kooperatifin ortaklık (şirket) olduğu belirtilmiş ise de, 

bu ortaklığın “ticari nitelikte bir ortaklık” olduğu yönünde bir 

açıklama ve belirleme yapılmamıştır. Maddedeki tariften anla-

şılacağı üzere kooperatiflerde amaç, diğer ticaret şirketlerinden 

farklı olarak kazanç elde etmek ve bunu ortakları arasında pay-

laşmak olmayıp, ortakların ekonomik menfaatlerini, özellikle 

meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal kat-

kılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağ-

layıp korumak ve gidermektir. Kooperatifler, kâr zarar amacın-

dan ziyade sosyal yönü ağır basan ortaklıklardır. Bu tanıma 

göre kooperatiflerin tacir kabul edilmesi ve tacir sıfatının sonuç-

larıyla sorumlu tutulması mümkün değildir. 6102 sayılı 

TTK’nin 124/1. maddesinde “kooperatifler” ticaret şirketleri 

arasında sayılmış ise de, aynı maddenin 2. bendinde koopera-

tifler “şahıs şirketleri” ve “sermaye şirketleri” arasında gösteril-

memiştir. TTK’nin 124. maddesinin 1 ve 2. bentleri ile 1163 sa-

yılı Kooperatifler Kanunu'nun 1. maddesi birlikte değerlendiril-

diğinde kooperatiflerin “ticaret şirketi” olmadığı, sosyal niteliği 

ağır basan kendine özgü bir ortaklık olduğu anlaşılmaktadır. 

Benzer hükümler, 6762 sayılı eski TTK'da da bulunmasına 

                                                            
da diğer sorunların ortaya çıkmasına sebep olur. Tasarı, tüm bu çözümün güç sorunları 

ortadan kaldırmak amacıyla kooperatifin ticaret şirketi olduğunu hükme bağlamıştır” 

(TTK m. 124 Gerekçe,). 
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rağmen (md 18, 136), Yargıtay'ın kararlılık kazanan uygulama-

sında kooperatifler tacir olarak kabul edilmemiştir…”68 şeklin-

dedir. 

Yargıtay 23. HD’nin bir kararı aynen “….1163 sayılı Koo-

peratifler Kanunu'nun 1. maddesinde kooperatifler, "Tüzel kişi-

liği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatle-

rini ve özellikle meslek veya  geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş 

gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve 

kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel ki-

şiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli or-

taklıklar” olarak tanımlanmıştır. Maddede, kooperatifin ortak-

lık (şirket) olduğu belirtilmiş ise de, bu ortaklığın “ticari nite-

likte bir ortaklık” olduğu yönünde bir açıklama ve belirleme ya-

pılmamıştır. Kooperatifler Kanunu'nun 1. maddesinde gösteri-

len bu tanımdan açıkça anlaşılacağı üzere kooperatiflerde 

amaç, diğer ticaret şirketlerinden farklı olarak kazanç elde et-

mek ve bunu ortakları arasında paylaşmak olmayıp, ortakların 

ekonomik menfaatlerini, özellikle meslek veya geçimlerine ait 

ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, 

dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak ve gidermek-

tir. Kooperatifler, kâr - zarar amacından ziyade sosyal yönü ağır 

basan ortaklıklardır. Bu tanım ve amaç 2709 sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası'mn 171. maddesinde, "Devlet, milli eko-

nominin yararlarını dikkate alarak, öncelikle üretimin artırıl-

masını ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin 

gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır." şeklinde anlamını bul-

muştur. Bu tanım ve düzenlemelere göre, yapı kooperatiflerini 

tacir kabul edip, tacir sıfatının sonuçlarıyla sorumlu tutmak 

mümkün değildir. Aksi bir kabul, kooperatiflerin ticari kazanç 

                                                            
68 Yargıtay 15. HD, T. 30.11.2017, E. 2017/1364, K. 2017/4233 (Yayınlanmamıştır). 
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elde etme amacına yönelik hareket etmeleri sonucunu doğurur 

ki, bu durumun Anayasa'da dahi kendisine yer verilen koopera-

tifçiliğin amacına uygun düşmeyeceği açıktır. 6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu'nun 124/1. maddesinde, "Kooperatifler" ticaret 

şirketleri  arasında sayılmış ise de, aynı maddenin 2. bendinde 

kooperatifler "Şahıs şirketleri" ve "Sermaye şirketleri" arasında 

gösterilmemiştir. TTK’nin 124. maddesinin 1 ve 2. bentleri ile 

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 1. maddesi birlikte değer-

lendirildiğinde yapı kooperatiflerinin "ticaret şirketi" olmadığı, 

sosyal niteliği ağır basan kendine özgü bir ortaklık olduğu an-

laşılmaktadır. Kaldı ki, bu düzenlemelere benzer hükümler, 

6762 sayılı mülga Türk Ticaret Kanunu'nda da bulunmasına 

rağmen (md 18, 136), Yargıtay'ın istikrar kazanan uygulama-

sında yapı kooperatifleri tacir olarak kabul edilmemiştir. (Yar-

gıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 07.02.1996 tarih ve 1995/956 E, 

196/45 K; Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin 11.6.2015 tarih ve 

2014/5062 E, 2015/3271 K; Dairemizin 05.04.2016 tarih ve         

2014/10937 E., 2016/2136 K. sayılı ilamları aynı yönde-

dir.)…”69 şeklindedir.   

Yargıtay 19. HD’nin bir kararı aynen “…. Ticari davalar 

6102 sayılı TTK’nin 4. maddesinde sayılmış olup, aynı madde-

nin (1.) fıkrasının a,b,c,d,e,f bentlerinde sayılan davaların her 

iki tarafında ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan dava-

ların ve tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın ticari 

dava oldukları belirtilmiştir. Aynı Kanun'un 12. maddesinde ta-

cirin tanımı yapılmış, tacirin gerçek kişi ya da tüzel kişi olabi-

leceği de belirlenmiştir. Tüzel kişi tacir aynı Kanun'un 16. mad-

desinde tanımlanmıştır. Ticaret şirketleri ise TTK’nin 124/1. 

maddesinde kooperatife de yer verilerek sayılmış, maddenin ge-

rekçesinde ise kooperatifin neden ticaret şirketi olarak hükme 

                                                            
69 Yargıtay 23. HD, T. 08.06.2016, E. 2015/1147, K. 2016/3450 (Yayınlanmamıştır). 
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bağlandığı ayrıca belirtilmiştir. Somut olayda uyuşmazlığın ba-

yilik sözleşmelerinden kaynaklandığı ve istemin bu sözleşmele-

rin uyarlanmasına ilişkin olması karşısında, TTK’nin yukarıda 

yazılı maddeleri ile TTK’nin 124/1. maddesi gerekçesinin bir-

likte değerlendirilmesinde, davalılar pancar ekicileri kooperatif-

lerinin tacir oldukları, her iki tarafı tacir ve her iki tarafın ti-

cari işletmesi ile ilgili iş bu davanın nispi ticari dava niteliği 

karşısında görevli mahkeme Asliye Ticaret mahkemesi olduğun-

dan, mahkemece işin esasının incelerek bir karar verilmesi ge-

rekirken, davanın niteliğinde ve görevli mahkemenin tayininde 

yanılgıya düşülerek yazılı şekilde mahkemenin görevsizliği ne-

deniyle davanın reddi doğru olmadığından kararın bozulması 

gerekmiştir….”70 şeklindedir. 

Yargıtay HGK’nin bir kararı ise aynen “…..Her ne kadar 

Özel Daire bozma kararında davaya konu bayilik sözleşmeleri-

nin ticari iş niteliğinde olduğu, bu nedenle davanın ticaret mah-

kemesinde görülmesi gerektiği belirtilmiş ise de, ticaret mahke-

mesinin görevinden, dolayısıyla işin ticari olduğundan söz edi-

lebilmesi için sırf  işin ticari nitelikte olması ve bir tarafın tacir 

olması yeterli olmayıp, her iki tarafın da tacir olması gerekmek-

tedir. Somut uyuşmazlıkta davacının tacir, işin de davacı şirke-

tin ticari işletmesiyle ilgili olduğu konusunda hiç bir tereddüt 

bulunmamaktadır. Ancak, davalıların 1581 sayılı Kanun ile ku-

rulmuş olan tarım kredi kooperatif birlikleri olduğu gözetildi-

ğinde, görevli mahkemenin tayini için davalıların da tacir olup 

olmadığı hususunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. 

Toplumların sosyal ve ekonomik kalkınmasında önemli 

bir rol oynayan kooperatiflerin ülkemizdeki geçmişine bakıldı-

ğında; bugünkü tarım kredi kooperatiflerinin çekirdeğini 

                                                            
70Yargıtay 19. HD, T. 18.03.2016, E. 2015/1370, K. 2016/4839 (Yayınlanmamıştır). 

 



148 
 

oluşturan ve adına "memleket sandığı"  denilen örgütlerin ilk kez 

1863 yılında kurulduğu, Cumhuriyetin ilanından önce TBMM 

hükümeti döneminde İktisat Vekâletince "İstihsal, Alım, Satım 

Ortaklık  Kooperatifleri Nizamnamesi"nin çıkarıldığı, Cumhu-

riyetin ilanından sonra ise  5 Ocak 1924 tarihinde 396 sayılı 

Yasa ile o zaman var olan Kara Ticareti Kanunu'na "İşbu 15. 

maddede adı geçen üç çeşit şirketten başka kooperatif yani or-

taklık şirketleri de ticari şirketlerdendir" şeklindeki fıkranın ek-

lendiği, yine 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'ndan  önce yü-

rürlükte bulunan 29.05.1926 gün ve 865 sayılı Ticaret Kanu-

nu'nun 121/I. maddesinde düzenlenen ticaret şirketleri arasında 

"kooperatif nevileri"nin  de sayıldığı anlaşılmaktadır. 

Kooperatifler, 1 Ocak 1957 tarihinde yürürlüğe giren 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda ise "Ticaret Şirketleri" ile 

ilgili bölümün sonunda yer alan 485 ilâ 502. maddeleri ara-

sında düzenlenmiş, ancak bahsi geçen hükümler 24.04.1969 gün 

ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile 

adı geçen kanunun 100. maddesi uyarınca yürürlükten kaldı-

rılmıştır. 

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun  1. maddesinde ko-

operatifin tanımı yapılmış ve  tüzel kişiliği haiz olmak üzere or-

taklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek 

veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla 

karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp koru-

mak amacıyla gerçek  kişilerle kamu tüzel kişileri tarafından 

kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklar olarak 

tanımlanmıştır. Esasen 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 1. 

maddesindeki tanımda, 21.04.2004 tarihinde 5146 sayılı Kanun 

ile yapılan değişiklikten önce kooperatif hakkında "teşekkül" 

ibaresi kullanılmışken anılan Yasa ile "ortaklık" kavramı geti-

rilmiş ve değişiklik gerekçesinde de, kooperatiflerin nitelikleri 
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hukuki bakımdan tartışma konusu olduğundan "teşekkül" kav-

ramı yerine "ortaklık" kavramı kullanılarak kooperatiflerin ger-

çek kimliklerini kazanmalarının sağlanması olduğu belirtilmiş-

tir. 

1581 sayılı Kanunla kurulan tarım kredi kooperatifleri 

ise tarımsal üretimde kullanılmak üzere ortaklarına olabildi-

ğince uygun ve yeterli koşullarda kredi sağlamak üzere kurulan 

kooperatiflerdir. 

Bireylerin ekonomik ve sosyal yönden dayanışma ihtiya-

cından doğan kooperatiflerin tacir olup olmadığı 6762 sayılı  

Türk Ticaret Kanunu  döneminde tartışmalara konu olduğu gibi 

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun  01.07.2012  tari-

hinde yürürlüğe girmesinden sonra da bu konudaki görüş ayrı-

lıkları devam etmiştir.  Az yukarıda belirtildiği gibi Kooperatif-

ler Kanununun 1. maddesinde yer alan ve kooperatiflerin ticaret 

şirketi olup olmadığı, dolayısıyla tacir sayılıp sayılmayacağı 

tartışmalarının odağında bulunan "teşekkül" ibaresi 5146 sayılı 

Kanunla çıkarılıp, yerine "ortaklık" ibaresi getirilmekle birlikte 

doktrin ve Yargıtay kararlarında genel olarak kooperatiflerin 

ekonomik faaliyetini kâr amacı gütmeden sürdürdüğü, koopera-

tif ortaklarının kazanç elde edip bunu paylaşmaktan ziyade 

yardımlaşma ve dayanışma anlayışı içerisinde bir araya geldik-

leri, bu nedenle Kanunda kooperatifler "ortaklık (şirket)" olarak 

belirtilmiş olmakla birlikte bu ortaklığın "ticari nitelikte bir or-

taklık" olduğu yönünde açıklama bulunmadığı, Kooperatifler 

Kanunu'nun 99. maddesinde yer alan bu kanundan kaynakla-

nan hukuk davalarının tarafların sıfatına bakılmaksızın ticari 

dava sayılacağı yönündeki hükümle de kooperatifle ortakları 

arasındaki uyuşmazlıkların amaçlandığı, kooperatiflerin sosyal 

bir fonksiyona sahip kendine özgü ortaklıklar olduğu belirtile-

rek tacir olmadığı ifade edilmiştir. 
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Bu noktada belirtmek gerekir ki,  yürürlükten kalkan 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun  18/1. maddesinde olduğu 

gibi 6102 sayılı TTK’nin 16/1. maddesinde de bütün ticari şir-

ketler tacir olarak sayılmış, İkinci Kitabın "Ticari Şirketler" i 

düzenleyen  Birinci kısımda yer alan 124/1. maddesinde de 136. 

maddesi hükmü aynen tekrar edilerek ticari şirketlerin kollek-

tif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibaret 

olduğu belirtilmiştir.  

Görüleceği üzere, Kooperatifler Kanunu yürürlükte olma-

sına karşın yeni TTK'nda da kooperatiflerin  ticaret şirketi ol-

duğu açık bir biçimde hüküm altına alınmıştır. Kanun koyucu 

yeni TTK'nda kooperatifleri ticaret şirketleri arasında sayma-

nın yanında, Kooperatifler Kanunu'nun 1. maddesinde "ortak-

lık" olarak ifade edilen kooperatiflerin  "ticari nitelikte bir or-

taklık" olup olmadığı konusunda gerek doktrin gerekse yargısal 

kararlarda süregelen tartışmalar karşısında iradesini de 6102 

sayılı TTK’nin 124. maddesinin gerekçesinde net bir şekilde 

açıklamıştır. Anılan madde gerekçesinde "kooperatif şirket" iba-

resi ile ilgili tartışmanın 2004 yılında çıkarılan 5146 sayılı Ka-

nun'la  son bulduğu, çünkü anılan Kanunun kooperatifin şirket 

olduğunu belirttiği, gerçi  Kanunun 1. maddesinde kooperatifin 

şirket olduğu ifade edilmekte ise de ticaret şirketi olup olmadı-

ğını açıkta bıraktığı, bu boşluk  dolayısıyla bir tartışma başla-

tılabilir ve kooperatifin ticaret şirketi olmadığı teorik olarak 

ileri sürülebilir ve 124. maddenin kooperatifi ticaret şirketi ola-

rak kabul etmesi eleştirilebilirse de böyle bir tartışmanın koope-

ratif şirketin niteliği tartışmasını davet edeceği belirtilerek 

"...Anılan şirket adi şirket olamayacağına göre Türk hukukunda 

üç çeşit şirket ortaya çıkmış olur. Kooperatif şirkete uygulana-

cak hükümler sorunu da diğer sorunların ortaya çıkmasına se-

bep olur. Tasarı, tüm bu çözümün güç sorunları ortadan kaldır-

mak amacıyla kooperatifin ticaret şirketi olduğunu hükme 
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bağlamıştır." demek suretiyle kooperatiflerin ticaret şirketi ol-

duğunu vurgulamıştır. Kanun koyucunun kooperatifi ticaret 

şirketi, dolayısıyla tacir sayma iradesinin varlığı oldukça açık-

tır. 

Yeni Türk Ticaret Kanunu bakımından da ticaret şirket-

leri arasında sayılan kooperatiflerle ilgili ana düzenleme şüphe-

siz ki 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’dur. Bu Kanunun  3. 

maddesinde  kooperatif ve şubelerinin  ticaret siciline tescil olu-

nacağı, 7. maddesinde  kooperatifin ticaret siciline tescil ile tü-

zel kişilik kazanacağı, 98. maddesinde de bu Kanunda aksine 

açıklama olmayan hususlarda TTK’daki anonim şirketlere ait 

hükümlerin uygulanacağı düzenlenmiştir. Bu düzenleme nede-

niyle  TTK’nin özellikle anonim şirketlere ilişkin hükümleri ile 

1163 sayılı Kanuna aykırı olmayan birleşme, bölünme ve tür 

değiştirmeye ilişkin hükümlerinin kooperatiflere uygulanacağı  

ve  kooperatiflerin de defter tutmak zorunda olduğu açıktır. Ay-

rıca 99. maddesinde  tarafı olduğu hukuk davalarının  ticari 

dava sayılacağı düzenlendiği gibi  2004 sayılı İcra  ve İflâs Ka-

nunu'nun 179. maddesindeki düzenleme  uyarınca kooperatifle-

rin iflâsa tabi oldukları  da gözden kaçırılmamalıdır.  

Tüm bu yasal düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde 

kooperatiflerin ticaret şirketi ve tacir olduğu açıkça görülmek-

tedir. Bu açık kanun hükümleri karşısında ticaret siciline tescili 

zorunlu olan, ancak bu şekilde tüzel kişilik kazanabilen, ticari 

defterler tutan, ortaklarının sermaye koyma borcu bulunan, şir-

ketler ile birlikte düzenleme yapılıp birleşme, bölünme ve tür de-

ğiştirme şartları düzenlenen ve iflâsa tabi olan kooperatifin ti-

caret şirketi ve tacir sayılmaması mümkün değildir. Ayrıca be-

lirtmek gerekir ki, kooperatifler tek amacı kâr elde etmek olma-

makla birlikte,  ortaklarının ekonomik menfaatlerini geliştir-

meyi amaçlayan ticari birer ortaklıktır. Kooperatiflerin kârlılık 
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ilkesini büsbütün bir kenara bıraktıkları da söylenemez, aksi 

takdirde varlıklarını sürdürmeleri beklenemez. Kâr elde edilip 

bunun ortakları arasında paylaşılıp paylaşılmadığı, diğer bir 

deyişle ne şekilde tasarruf edildiği kooperatifin amacının eko-

nomik olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Kooperatif şirketi-

nin TTK’nin 124. maddesinde şahıs ve sermaye şirketleri ara-

sında gösterilmemiş olması da kanunun açık lafzı karşısında 

kooperatifin ticaret şirketinin sayılmasına engel değildir.  

Kooperatif şirketler bütün ticaret kanunlarında adı geçen 

ticari ortaklıklardan biri olduğu gibi  865 sayılı Ticaret Kanunu 

döneminde verilen 07.11.1945 gün ve  1944/8 E.,  1945/14 K. 

sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararında da 

kooperatif şirketleri,  ortaklarının sıfatı ve işlemlerinin niteliği 

ne olursa olsun ticaret şirketi kabul edilmiştir. O dönemde yapı 

kooperatiflerinin tacir sayılıp sayılmayacağı konusunda farklı 

yargı kararlarının ortaya çıkması nedeniyle içtihatların birleş-

tirilmesi yoluna gidilmiş ve "Ticaret Kanunu'nda,  mutlak su-

rette tacir addolunacağı ve ticaret şirketleri nevinden olduğu 

tasrih olunan ve ticaret şirketlerinin bütün mümeyyiz vasıfla-

rını haiz bulunan kooperatif şirketlerini, muameleleri bakımın-

dan medeni veya ticari diye ayırt etmeye kanun hükümleri mü-

sait olmadığından,  bu şirketleri, ortaklarının sıfatı ve muame-

lelerinin vasfı ne olursa olsun sadece ortaklığın hukuki şekline 

göre ticari şirketlerden madut olduğuna ve şirket azası arasında 

çıkan davanın Ticaret mahkemelerinde görülmesi gerekli bulun-

duğuna" karar verilmiştir. 

Öğretide de, Kooperatifler Kanununun 1. maddesinde 

2004 yılında yapılan değişiklik ile kooperatifin tacir olup olma-

dığı hususundaki tartışmanın noktalandığı ve kooperatifin şir-

ket niteliğinde bulunduğunun vurgulandığı, 6102 sayılı 

TTK’nin 124/1. maddesi ile de ticaret şirketi niteliğinde 
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olduğunun bir kez daha teyit edildiği (Arkan, S.: Ticari İşletme 

Hukuku, 20.Bası, 2015, s.123), kooperatifin tacir sayılmaya-

cağı yönündeki yorumun kanuna aykırı (contra legem) bir yo-

rum faaliyeti olduğu, 07.11.1945 gün ve  1944/8 E.,  1945/14 K. 

sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu kararında da 

tespit edildiği üzere kooperatifin "... ticari işletme işletip işlet-

mediğinden bağımsız olarak (hukuki) şekli (kalıbı) dolayısıyla 

tacir..." (Kırca, İ.: Kooperatiflerin Tacir Niteliği Hakkında, 

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Haziran 2017, s.5-25) olduğu 

ifade edilmektedir. 

Hukuk Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında, Koope-

ratifler Kanunu'nun 1. maddesindeki tanımda kooperatifin or-

taklık olduğu belirtilmiş ise de bunun ticari nitelikte bir ortak-

lık olduğunun belirtilmediği, kooperatiflerde amacın kazanç 

elde edip bunu ortaklar arasında paylaşmak olmayıp, ortakla-

rın ekonomik menfaatlerini, özellikle meslek veya geçimlerine 

ilişkin ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı 

yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle korumak ve gidermek 

maksadıyla bir araya geldikleri, aksi bir kabulün Anayasa'nın 

kooperatifleri düzenleyen hükmünde belirtilen amacına uygun 

düşmeyeceği, Yargıtay'ın istikrar kazanan kararlarında da ko-

operatiflerin tacir olarak kabul edilmediği, bu durumda somut 

olayda davacının ticari işletmesiyle ilgili bir uyuşmazlık var ise 

de davalı taraf için ticari işletmeyle ilgili bir uyuşmazlığın söz 

konusu olmadığı, dolayısıyla eldeki davanın nispi ticari dava 

olarak kabul edilemeyeceği ve yerel mahkeme kararının onan-

ması gerektiği görüşü ileri sürülmüş ise de, bu görüş yukarıda 

açıklanan gerekçelerle kurul çoğunluğunca kabul edilmemiştir. 

Somut olayda davalı kooperatiflerin tacir olduğu, faali-

yetleri bakımından da akaryakıt satım işletmesine sahip bulun-

dukları ve bu kapsamda bayilik sözleşmeleri yaptıkları 
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anlaşılmakla açılan davaya bakma görevinin ticaret mahkeme-

sine ait olduğunun kabul edilmesi gerekir.  

Hâl böyle olunca, eldeki davaya bakma görevi 6102 sayılı 

TTK’nin 4/1. maddesi uyarınca ticaret mahkemesine ait olup, 

Özel Dairenin bozma gerekçesi yanında yukarıda açıklanan ge-

nişletilmiş gerekçe ile bozma kararına uyulması gerekirken, gö-

reve ilişkin dava şartı noksanlığı nedeniyle davanın usulden 

reddine dair verilen önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya 

aykırıdır….”71  şeklindedir. 

Yargıtay kararları arasında kooperatiflerin tacir olarak ka-

bulü konusunda değişik uygulamalar olsa da TTK’nin 16 ve 124 

üncü maddeleri ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 1 inci 

maddesi karşında kooperatiflerin tacir olarak kabulü gerekir72. 

Bu düzenlemeler dikkate alınarak kooperatifler, bir ticari işletme 

işletip işletmediklerine bakılmaksızın tacir kabul edilmelidir. Bu-

nun doğal sonucu olarak da iki kooperatif arasında ortaya çıkan 

uyuşmazlıkla ilgili hukuk davası veya bir kooperatifle bir tacir 

arasındaki uyuşmazlıkla ilgili hukuk davası, nispi ticari dava ola-

rak kabul edilir. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 16 ıncı maddesinin 

birinci fıkrası uyarınca özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek 

üzere kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluş-

lar tacir sayılacağından, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 

tacirdir73. 

MKE Ana Statüsü'nün 1 inci maddesinde, "Bu Ana Statü-

nün amacı; 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşeb-

büsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine 

                                                            
71 Yargıtay HGK, T. 29.11.2017, E. 2017/19-1658, K. 2017/1464 (Yayınlanmamıştır). 
72 Börü/Koçyiğit, s. 37; Aynı yönde bkz Arkan, S.: Ticari İşletme Hukuku, Ankara 

2018, s. 121. 
73 Yargıtay 20. HD, T. 24.10.2016, E. 2016/9375, K. 2016/9470 (Yayınlanmamıştır). 
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tabi olarak ve söz konusu Kanun Hükmünde Kararname çerçe-

vesinde faaliyette bulunmak üzere, Makina ve Kimya Endüstrisi 

Kurumu (MKE) adı altında teşkil olunan İktisadi Devlet Teşek-

külü'nün hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları, organları ve 

teşkilat yapısı, müessese, bağlı ortaklık ve iştirakleri ile bunlar 

arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer hususları düzenlemektir." hük-

müne yer verilmiştir. MKE adı altında teşkil olunan İktisadi Dev-

let Teşekkülü'nün hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları, or-

ganları ve teşkilat yapısı, müessese, bağlı İktisadi Devlet Teşek-

külleri 233 sayılı KHK'de saklı tutulan hususlar dışında özel hu-

kuk hükümlerine tâbidirler (233 sayılı KHK m. 4/2). Bu düzen-

lemeler ve TTK’nin 16 ıncı maddesinin birinci fıkrası dikkate 

alındığında MKE tacirdir74. 

DHMİ Ana Statüsü'nün 1 inci maddesinde, "Bu Ana Sta-

tünün amacı; 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Te-

şebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümle-

rine tabi olarak ve söz konusu Kanun Hükmünde Kararname 

çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere, Devlet Hava Meydan-

ları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) adı altında teşkil olunan 

Kamu İktisadi Kuruluşu’nun hukuki bünye, amaç ve faaliyet ko-

nuları, organları ve teşkilat yapısı, müessese, bağlı ortaklık ve iş-

tirakleri ile bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer hususları dü-

zenlemektedir." hükmüne yer verilmiştir. DHMİ adı altında teş-

kil olunan İktisadi Devlet Teşekkülü'nün hukuki bünye, amaç ve 

faaliyet konuları, organları ve teşkilat yapısı, müessese, bağlı İk-

tisadi Devlet Teşekkülleri 233 sayılı KHK'de saklı tutulan husus-

lar dışında özel hukuk hükümlerine tabidirler (233 sayılı KHK 

m. 4/2). Bu düzenlemeler ve TTK’nin 16 ıncı maddesinin birinci 

fıkrası dikkate alındığında DHMİ tacirdir 75. 

                                                            
74 Yargıtay 23. HD, T. 28.01.2016, E. 2015/2630, K. 2016/472 (Yayınlanmamıştır). 
75 Yargıtay 23.HD, T. 30.06.2016, E. 2015/6369, K. 2016/4081 (Yayınlanmamıştır). 
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Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, tüzel ki-

şiliği haiz, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sı-

nırlı bir iktisadi devlet teşekkülü olup, 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu’nun 16/1. maddesi uyarınca işlemlerinde tacirdir76.  

Kızılay Derneği tacir değildir77. Yargıtay, Kızılay Derneğini 

tacir olarak kabul etmemiş ise de TTK’nin 16 ıncı maddesinin 

birinci fıkrası gereğince amacına varmak için bir ticari işletme 

işleten dernekler tacir sayılır. Diğer yandan 5253 sayılı Dernekler 

Kanun’un 26 ıncı maddesi ile derneklerin tüzüklerinde gösteri-

len amaçları gerçekleştirmek üzere mülki amirden izin alarak ti-

cari işletme işletebilecekleri düzenlemesi karşısında, ticari iş-

letme işleten derneklerin tacir olarak kabulü gerekir. Kanaati-

mizce, derneğin kamu yararına çalışıp çalışmadığı da derneğin 

tacir sayılması bakımından sonuca etkili değildir. Her ne kadar 

TTK’nin 16 ıncı maddesinin ikinci fıkrası kamu yararına çalışan 

derneklerin bir ticari işletmeyi ister doğrudan doğruya ister 

kamu hukuku hükümlerine göre yönetilen ve işleten bir tüzel kişi 

eli ile işletsinler kendileri tacir sayılmaz düzenlemesini içerse de 

bu düzenleme ile amaçlanan hususun tacir olmanın bir kısım 

sonuçlarından özellikle de iflâsa tâbi olmaktan kamu yararına ça-

lışan derneğin korunması olduğu sonucu çıkmaktadır. Aksi hâlde 

ticari işletme dernek tarafından kurulup işletilecek, ancak bu ti-

cari işletmeyi kurup işleten dernek tacir kabul edilmeyecektir78.  

Bu durumda ise ticari işletme ile ilgili işlemlerde işletmeyi tem-

silen işletmenin başındaki derneğin tacir olarak yer almaması se-

bebi ile hukuk güvenliğini etkileyecek bir takım olumsuz 

                                                            
76 Yargıtay 15. HD, T. 27.02.2018, E. 2016/5891, K. 2018/811 (Yayınlanmamıştır). 
77 Yargıtay 19. HD, T. 12.04.2017, E. 2016/8833, K. 2017/3012; Aynı yönde bkz. 

Yargıtay 11. HD, T. 09.05.2016, E. 2016/4644, K. 2016/5198 (Yayınlanmamıştır). 
78 Aynı yönde bkz. Ayhan, R./Çağlar, H.: Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2018, s. 219; 

Karşı yönde bkz. Ülgen/Helvacı/Kendigelen/Kaya/Nomer Ertan, s. 264; Karşı yönde 

bkz. Arkan, S.: Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2018, s .122; Karşı yönde bkz. Po-

roy/Yasaman, s. 133. 
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sonuçlar ortaya çıkabileceği gibi, ticari işletmeyi tacir dışındaki-

lerin de yönetebileceği gibi kanun koyucunun hiç de öngörme-

diği bir sonuç da gündeme gelecektir. 

İSKİ'nin kuruluşu hakkındaki 2560 Sayılı Kanun’da, bu 

kurumun Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük ile 

yönetileceği, denetçileri vasıtasıyla denetim yapılacağı, yıllık faa-

liyet ve yatırımlarının bilançolarda belirlenip, genel kurulun ona-

yına sunulacağı ve bütçesinin kamu iktisadi teşebbüslerinde uy-

gulanan bütçe formülüne göre düzenleneceği açıklandığına göre, 

bu kuruluşun özel hukuk hükümlerine göre idare edilen bir 

kamu kuruluşu olduğunun ve tacir sıfatı taşıdığının kabulü gere-

kir79. 

İSKİ’nin kuruluşu hakkındaki 2560 sayılı Kanun’un ek 5 

inci maddesinde bu kanunun diğer Büyükşehir Belediyelerinde 

de uygulanacağı açıklanmış olup, bu doğrultuda ASKİ, MESKİ 

gibi tüm büyük şehirlere ait su idareleri özel hukuk hükümlerine 

göre idare edilen bir kamu kuruluşu olduğundan, 2560 sayılı ka-

nuna tâbi kuruluş haline gelmişlerdir. 2560 sayılı Kanuna tâbi 

olan ASKİ ve MESKİ vb. gibi kuruluşların gördüğü hizmet kamu 

hizmeti olmasına rağmen, faaliyetlerini özel hukuk kuralları al-

tında yapmaları itibarıyla TTK’nin 16 ıncı maddesinin birinci fık-

rası anlamında tacir sayılırlar80. 

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 5018 sayılı Kamu Yönetimi 

Mali Kontrol Kanunu'nda I sayılı listede 27 inci sırada genel 

bütçe kapsamında kamu idareleri arasında gösterilen Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığına bağlı bir kuruluştur.  2985 sayılı Toplu Ko-

nut Kanunu ek 1 inci maddesinde de TOKİ’nin Çevre ve Şehir-

cilik Bakanlığına bağlı ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir kuruluş 

                                                            
79 Yargıtay 23. HD, T. 01.11.2018, E. 2016/783, K. 2018/5055 (Yayınlanmamıştır). 
80 Yargıtay 17. HD, T. 7.5.2018, E. 2017/5633, K. 2018/4709; Aynı yönde bkz. Yar-

gıtay 3. HD, E. 2014/17232, K. 2015/13061 (Yayınlanmamıştır). 
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olduğu belirtilmiştir. Bu kanunda TOKİ'nin görevleri, gelir ve gi-

derleri gösterilmiş olup, sermayesinin tamamı devlete ait, ikti-

sadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan, 

kamu iktisadi teşebbüsü olduğuna dair düzenlemeye de yer ve-

rilmediği gibi, ek 3 üncü maddede Toplu Konut İdaresi persone-

linin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Hükümlerine tâbi ol-

duğu düzenlenmiştir. 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hak-

kında Kanun Hükmünde Kararnameye ek listede kamu iktisadi 

teşebbüsleri sayılmış olup, bunlar arasında TOKİ bulunmamak-

tadır. Bu kurallar karşısında kamu idaresi olan Çevre ve Şehirci-

lik Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğine sahip bir kuruluş ola-

rak faaliyet gösteren TOKİ tacir değildir81. 

MTA Genel Müdürlüğü tacir değildir82. 

Vakıf üniversiteleri tacir değildir83. 

DSİ Genel Müdürlüğü tacir değildir 84. 

Karayolları Genel Müdürlüğü tacir değildir85. 

Türk Kalp Vakfı tacir değildir86. Yargıtay, Türk Kalp Vak-

fını tacir olarak kabul etmemiş ise de TTK’nin 16 ıncı maddesi-

nin birinci fıkrası gereğince amacına varmak için bir ticari iş-

letme işleten vakıflar tacir sayılır. 5737 sayılı Vakıflar Ka-

nun’unun 26 ıncı maddesinin birinci fıkrasına göre vakıflar, 

amacını gerçekleştirmeye yardımcı olmak ve vakfa gelir temin et-

mek amacıyla, Genel Müdürlüğe bilgi vermek şartıyla iktisadî 

                                                            
81 Yargıtay 15. HD, T. 14.02.2017, E. 2016/5271, K. 2017/593 (Yayınlanmamıştır). 
82 Yargıtay 23. HD, T. 27.10.2016, E. 2016/8565, K. 2016/4807; Aynı yönde bkz. 

Yargıtay 13. HD, T. 14.03.2018, E. 2015/41092, K. 2018/3087 (Yayınlanmamıştır). 
83 Yargıtay HGK, T. 12.12.2007, E. 2007/11-965, K. 2007/961; Aynı yönde bkz. Yar-

gıtay 20. HD, T. 22.10.2015, E. 2015/9631, K. 2015/10002 (Yayınlanmamıştır). 
84 Yargıtay 13. HD, T. 27.09.2007, E. 2005/2187, K. 2007/8661; Aynı yönde bkz. 

Yargıtay 17. HD, T. 6.2.2014, E. 2013/19234, K. 2014/1287 (Yayınlanmamıştır). 
85 Yargıtay 15. HD, T. 12.4.2018, E. 2016/6170, K. 2018/1538 (Yayınlanmamıştır). 
86 Yargıtay 13. HD, T. 7.11.2018, E. 2018/1221, K. 2018/10393 (Yayınlanmamıştır). 
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işletme ve şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilirler. 

Şirketler dâhil iktisadî işletmelerden elde edilen gelirler vakfın 

amacından başka bir amaca tahsis edilemez. Amacını gerçekleş-

tirmek için bir ticari işletme işleten vakfın tacir olarak kabulü 

gerekir. Kanaatimizce, vakfın kamu yararına çalışıp çalışmadığı 

da vakfın tacir sayılması bakımından sonuca etkili değildir. Her 

ne kadar TTK’nin 16 ıncı maddesinin ikinci fıkrası, kamu yara-

rına çalışan vakıfların bir ticari işletmeyi ister doğrudan doğruya 

ister kamu hukuku hükümlerine göre yönetilen ve işleten bir tü-

zel kişi eli ile işletsinler kendileri tacir sayılmaz düzenlemesini 

içerse de bu düzenleme ile amaçlanan hususun tacir olmanın bir 

kısım sonuçlarından özellikle de iflâsa tâbi olmaktan kamu yara-

rına çalışan vakfın korunması olduğu sonucu çıkmaktadır87. Aksi 

halde ticari işletme vakıf tarafından kurulup işletilecek, ancak bu 

ticari işletmeyi kurup işleten vakıf tacir kabul edilmeyecektir. Bu 

durumda ise ticari işletme ile ilgili işlemlerde işletmeyi temsilen 

işletmenin başındaki vakfın tacir olarak yer almaması sebebi ile 

hukuk güvenliğini etkileyecek bir takım olumsuz sonuçlar ortaya 

çıkabileceği gibi, ticari işletmeyi tacir dışındakilerinde yönetebi-

leceği gibi kanun koyucunun hiç de öngörmediği bir sonuç da 

gündeme gelecektir. 

6102 sayılı TTK’nin 16 ıncı maddesinin birinci fıkrasına 

göre, amacına varmak için bir ticari işletme işleten vakıflar, der-

nekler ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kuruluş ve 

kuruluşların da tacir sayılacağı, davalının adına kayıtlı iktisadi iş-

letmesi olup dava konusu kitabın dernek amaçlarını geliştirmek 

ve derneğe gelir sağlamak maksadıyla yürütülen faaliyetler kap-

samında bastırılması ve uyuşmazlığın buna ilişkin olması halinde 

                                                            
87 Aynı yönde bkz Ayhan/Çağlar, s. 216; Karşı yönde bkz. Ülgen/Helvacı/Kendige-

len/Kaya/Nomer Ertan, s. 264; Karşı yönde bkz. Arkan, s. 123.  
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dernek tacir sayılır88. 

dd. Esnaf 

Esnaf işletmesi, TTK’de düzenlenmediği hâlde, esnaf iş-

letmesini işleten esnaf TTK’nin 15 inci maddesinde tanım yapıl-

mak suretiyle düzenlenmiştir: İster gezici olsun ister bir 

dükkânda veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit bulunsun, eko-

nomik faaliyeti sermayesinden fazla bedeni çalışmasına dayanan 

ve geliri 11 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak ka-

rarda gösterilen sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan 

kişi esnaftır. Ayrıca, esnaf, Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 4, b. ç’de 

de benzer şekilde tanımlanmıştır.  

ee. Ticari İşletme - Esnaf İşletmesi Ayrımı 

6102 sayılı TTK’de esnaf işletmesi tanımına yer verilme-

miş olması ve ticari işletmeye ilişkin olarak 11 inci maddenin 

ikinci fıkrası ve esnafı tanımlayan 15 inci maddesi dikkate alın-

dığında ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınırın Cum-

hurbaşkanı kararı ile belirlenmesi gerekir. TTK’nin Yürürlüğü ve 

Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 10 uncu maddesine göre, 

TTK’nin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen Cum-

hurbaşkanı kararı çıkarılıncaya kadar yürürlükte bulunan düzen-

lemeler uygulanır89.  

Resmi Gazetenin 21.7.2007 tarih ve 26589 sayısında ya-

yınlanan Bakanlar Kurulu’nun 2007/12362 Karar sayılı Esnaf ve 

Sanatkâr ile Tacir ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin 18.6.2007 ta-

rihinde alınan kararının “Esnaf ve sanatkâr ile tacir ve sanayici-

nin ayrımı” başlıklı 1 inci maddesi aynen “ .. (1) 5362 sayılı Esnaf 

ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 3 üncü maddesi-

nin birinci fıkrasının (a) bendi ve 63 üncü maddesi ile 6762 sayılı 

                                                            
88 Yargıtay 15. HD, T. 17.11.2018, E. 2018/5165, K. 2018/4338 (Yayınlanmamıştır). 
89 Börü/Koçyiğit, s. 33. 
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Türk Ticaret Kanununun 12 nci ve 17 nci maddelerinin uygula-

ması bakımından; 

a) Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme 

Koordinasyon Kurulunun tespit edeceği ve Resmî Gazete’de ya-

yımlanacak esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dâhil olup, eko-

nomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedeni çalışmasına da-

yandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırma-

yacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme 

hesabına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunanlar-

dan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin bi-

rinci fıkrasının (1) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan nakdi 

limitlerin yarısını, (2) numaralı bendinde yazılı nakdi limitin 

tamamını aşmayanların esnaf ve sanatkâr sayılmaları ile esnaf 

ve sanatkâr siciline ve dolayısıyla esnaf ve sanatkârlar odala-

rına kaydedilmeleri,   

Ancak, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı iken, daha son-

raki yıllarda yıllık alış veya satış tutarları ya da gayri safi iş 

hasılatı, esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerini aşanların kendi-

leri istemedikçe ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıt için zorlanmaması, 

yıllık alış veya satış tutarları ya da gayri safi iş hasılatı esnaf 

ve sanatkâr sayılma hadlerinin altı katını aşanların ise kayıt-

larının, esnaf ve sanatkâr sicili marifetiyle ticaret siciline akta-

rılması,  

b) 213 sayılı Vergi Usul Kanununa istinaden birinci sınıf 

tacir sayılan ve bilanço esasına göre defter tutanlar ile işletme 

hesabına göre defter tutan ve bu Kararın (a) bendinde belirtilen-

lerin dışında kalanların tacir ve sanayici sayılmaları ile ticaret 

siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 

bünyesindeki odalara kaydedilmeleri,….” şeklindedir. 

Bakanlar Kurulu kararının hem TTK hem de 5362 sayılı 
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Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanun’un uygulaması 

amacı ile düzenlendiği görülmektedir. Konumuz bakımından 

nispi ticari davanın TTK m.4/1’de düzenlendiği dikkate alındı-

ğında TTK’ye göre tacir ve esnaf kavramlarının açıklığa kavuştu-

rulması gerekir. Ancak Bakanlar Kurulu’nun 2007/12362 Karar 

sayılı kararı ile iki ayrı kanunda düzenlenen esnaf ve tacir için 

ortak belirleme kriterleri düzenlenmiştir. Bu düzenleme şekli 

eleştirilere konu olmuştur. Birbirinden farklı düzenlemeler içe-

ren 5362 sayılı Kanun ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin 

uygulanması bakımından, tek bir Kararname çıkartılması yön-

temi terk edilmelidir. Kararname sadece Türk Ticaret Kanunu 

hükümlerini uygulamaya yönelik olarak çıkartılmalıdır90. 

Bakanlar Kurulu’nun 2007/12362 Karar sayılı kararı, iki 

kriter dikkate alınarak hazırlanmıştır. Hem Esnaf ve Sanatkâr ile 

Tacir ve Sanayici Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlene-

cek esnaf ve küçük sanatkâr kollarından birinde faaliyette bulun-

mak hem de vergilendirme esasları dikkate alınmıştır. Vergiden 

muaf olan veya basit usulde vergilendirilen kişi esnaftır. İşletme 

hesabına göre defter tutan kişi ise VUK’nin 177 inci maddesinin 

birinci fıkrasının (1) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan nakdi 

limitlerin yarısını, (2) numaralı bentte yazılı nakdi limitin tama-

mını aşmaması koşulu ile esnaf sayılır. 

Yargıtay kararlarına baktığımızda tacir-esnaf ayrımı yapı-

lırken değişik kriterlerden yararlanıldığı görülmektedir. Yargıtay 

kararlarına göre tacir-esnaf ayrımı yapılırken vergilendirme 

usulü ve oda kayıtlarına göre belirleme yapılmaktadır. Yargıtay 

20 HD’nin bir kararı aynen “…Dosya kapsamından; taraflar 

arasında işyeri abonelik sözleşmesinin bulunduğu, kaçak 

                                                            
90 Demirkapı, E.: Ticari İşletmenin Tespiti Açısından Esnaf İşletmesinin Değerlendi-

rilmesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVII, Y. 2013, Sa. 1-2, s. 387. 
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elektrik bedeli tahakkuk ettirilen yerin çorap imalatı yapılan 

işyeri olduğu, davacıların bilanço usulü defter tutmadığı, po-

tansiyel vergi mükellefi olduğu, esnaf vasfında bulundukları an-

laşılmaktadır. Bu durumda davacıların tüketici ve tacir sıfatı 

bulunmadığından taraflar arasındaki ilişkinin 6102 ve 6502 

sayılı kanunlar kapsamında kaldığı söylenemez….”91 şeklinde-

dir. Yargıtay 20 HD’nin bir başka kararı ise aynen “…Somut 

olayda; davalının tacir olmadığı, esnaf olduğu, esnaf işletmesi 

işlettiği, dosyaya celp edilen abone dosyası içerisinde bulunan 

esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamesi ve Ankara Yenimahalle 

Vergi Dairesi Müdürlüğünün 21.01.2014 tarihli müzekkere ce-

vabı ve tüm dosya kapsamı ile sabit olmakla ve uyuşmazlığın 

TTK’nin 4/2. maddesinin “a-f” bentlerindeki hususlara ilişkin 

olmadığı anlaşılmakla görevli mahkeme asliye hukuk mahkeme-

sidir…”92 şeklindedir. 

Hukuk uyuşmazlıklarında davanın taraflarının tacir ya da 

esnaf olup olmadığının belirlenmesi görevli mahkemenin belir-

lenmesi bakımından son derece önemlidir. Görev hususunun 

dava şartı olması sebebi ile bu belirleme yapılırken mahkeme ta-

rafların beyanı ve kabulü ile bağlı olmayıp bu hususu kendiliğin-

den araştırmak zorundadır. Esnaf ile tacir arasında bir hukuk 

uyuşmazlığı çıktığında açılacak dava, ticari dava olarak kabul edi-

lemez. Dava, ticari dava olarak kabul edilemeyeceğinden görevli 

mahkemeler ise asliye hukuk mahkemeleri olacaktır. 

4. Ticari Dava Sayılmanın Sonuçları 

Bir hukuk davasının ticari dava sayılmasının en önemli 

sonucu, TTK’nin 5 inci maddesinde düzenlenmiştir. TTK’nin 5 

                                                            
91 Yargıtay 20. HD, 2016/9146 Esas, 2016/7924 Karar, 20.9.2016 tarihli Kararı (Ya-

yınlanmamıştır). 
92 Yargıtay 20. HD, 2015/6610 Esas, 2015/8894 Karar, 8.10.2015 tarihli Kararı (Ya-

yınlanmamıştır). 
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inci maddesine göre aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan 

şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahke-

mesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işle-

rine bakmakla görevlidir. TTK’nin 4 üncü maddesinin ikinci fık-

rasına göre, ticari davalarda da deliller ile bunların sunulması 

12.1.2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 

hükümlerine tâbidir; miktar veya değeri yüz bin Türk lirasını 

geçmeyen ticari davalarda basit yargılama usulü uygulanır. 

HMK’de ticari davalar için özel bir yargılama usulü ve özel bir 

delil sistemi düzenlenmemiştir. TTK’de de özel bir yargılama 

usulü ve delil sistemi düzenlenmemiştir. Ancak HMK’nin 222 

inci maddesine göre mahkeme, ticari davalarda tarafların ticari 

defterlerinin ibrazına kendiliğinden veya taraflardan birinin ta-

lebi üzerine karar verebilir. Ticari defterlerin, ticari davalarda 

delil olarak kabul edilebilmesi için, kanuna göre eksiksiz ve usu-

lüne uygun olarak tutulmuş, açılış ve kapanış onayları yaptırılmış 

ve defter kayıtlarının birbirini doğrulamış olması şarttır. Kanuna 

göre eksiksiz ve usulüne uygun olarak tutulmuş, açılış ve kapanış 

onayları yaptırılmış ve defter kayıtları birbirini doğrulamış ise, ti-

cari defter kayıtlarının sahibi ve halefleri lehine delil olarak kabul 

edilebilmesi için, diğer tarafın aynı şartlara uygun olarak tutul-

muş ticari defterlerindeki kayıtların bunlara aykırı olmaması 

veya ilgili hususta hiçbir kayıt içermemesi yahut defter kayıtları-

nın aksinin senet veya diğer kesin delillerle ispatlanmamış ol-

ması gerekir. Bu şartlara uygun olarak tutulan defterlerdeki sa-

hibi lehine ve aleyhine olan kayıtlar birbirinden ayrılamaz.  Açılış 

veya kapanış onayları bulunmayan ve içerdiği kayıtlar birbirini 

doğrulamayan ticari defter kayıtları, sahibi aleyhine delil olur. 

Taraflardan biri tacir olmasa dahi, tacir olan diğer tarafın ticari 

defterlerindeki kayıtları kabul edeceğini belirtir; ancak, karşı ta-

raf defterlerini ibrazdan kaçınırsa, ibrazı talep eden taraf iddia-

sını ispat etmiş sayılır. 
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TTK’nin 5 inci maddesi ve HMK’nin 222 inci maddesine 

göre, bir davanın ticari dava sayılmasına bağlanan en önemli so-

nuçlar görevli mahkemelerin asliye ticaret mahkemeleri olması 

ve ticari davalarda ticari defter kayıtlarının kanunda sayılan şart-

ların gerçekleşmesi halinde sahibi lehine ve aleyhine delil olarak 

kabul edilmesidir. Ticari davalarda ticari defter kayıtlarının delil 

olarak kullanılabilmesi, HMK ile kabul edilen kanuni delil sis-

temi ile ortaya çıkan ispat sorunlarını da önemli oranda azalt-

maktadır. Uygulamada ticari davalarda tarafların ticari defter ka-

yıtlarına dayanıp dayanmadıklarına bakılmaksızın HMK 222 inci 

maddesinin birinci fıkrası dikkate alınarak mahkemece kendili-

ğinden ticari defterler üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak 

yargılama yapılmaktadır. Ticari dava niteliğinde olmayan diğer 

hukuk davalarında ticari defter kayıtlarına delil olarak dayanıl-

ması ise kural olarak mümkün değildir. Bu durumda, ticari def-

ter kayıtlarına ancak HMK’nin 199 vd. maddelerindeki koşullarla 

delil olarak dayanılabilir.  

Yargıtay’a göre de ticari davalarda, ticari defter kayıtları-

nın sahibi leh ve aleyhine delil olarak değerlendirilebilmesi için 

HMK’nin 222 inci maddesindeki koşulların gerçekleşmiş olması 

gerekir. Mahkemenin bu değerlendirmeyi yapabilmesi için konu 

teknik bilgiyi gerektirmekle bilirkişi oy ve görüşüne başvurulma-

lıdır. Yargıtay 15. HD’nin bir kararı aynen “….Dava, satış sözleş-

mesinden kaynaklanan, birleşen dava ise eser sözleşmesinden 

kaynaklanan alacağın ödenmediği iddiasıyla yapılan takibe iti-

raz nedeniyle İİK'nın 67. maddeye göre açılmış itirazın iptâli 

davalarıdır. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) 

hükümlerine göre: Mahkeme, ticari davalarda tarafların ticari 

defterlerinin ibrazına kendiliğinden veya taraflardan birinin 

talebi üzerine karar verebilir..  (HMK 222/1). Ticari defterlerin, 

ticari davalarda delil olarak kabul edilebilmesi için, kanuna 

göre eksiksiz ve usulüne uygun olarak tutulmuş, açılış ve 
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kapanış onayları yaptırılmış ve defter kayıtlarının birbirini 

doğrulamış olması şarttır (HMK 222/2). Bu şartlara uygun ola-

rak tutulan ticari defter kayıtlarının sahibi ve halefleri lehine 

delil olarak kabul edilebilmesi için, diğer tarafın aynı şartlara 

uygun olarak tutulmuş ticari defterlerindeki kayıtların bunlara 

aykırı olmaması ve defter kayıtlarının aksinin senet veya diğer 

kesin delillerle ispatlanmamış olması gerektiği ise üçüncü fık-

rada düzenlenmiştir.  Açılış veya kapanış onayları bulunmayan 

ve içerdiği kayıtlar birbirini doğrulamayan ticari defter kayıt-

ları, sahibi aleyhine delil olur  (HMK 222/4). 6100 Sayılı HMK 

hükümlerine göre; mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya 

teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üze-

rine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınma-

sına karar verir (266/1). Taraflar, bilirkişi raporunun, kendile-

rine tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde, raporda eksik 

gördükleri hususların, bilirkişiye tamamlattırılmasını; belirsiz-

lik gösteren hususlar hakkında ise bilirkişinin açıklama yapma-

sının sağlanmasını veya yeni bilirkişi atanmasını mahkemeden 

talep edebilirler (281/1). Mahkeme, bilirkişi raporundaki eksik-

lik yahut belirsizliğin tamamlanması veya açıklığa kavuşturul-

masını sağlamak için, bilirkişiden, yeni sorular düzenlemek su-

retiyle ek rapor alabileceği gibi, tayin edeceği duruşmada, sözlü 

olarak açıklamalarda bulunmasını da kendiliğinden isteyebilir 

(281/2). Mahkeme, gerçeğin ortaya çıkması için gerekli görürse, 

yeni görevlendireceği bilirkişi aracılığıyla, tekrar inceleme de 

yaptırabilir (281/3). Hâkim, bilirkişinin oy ve görüşünü diğer 

delillerle birlikte serbestçe değerlendirir  (HMK 282/1)….”93 şek-

lindedir. 

Yargıtay kararları ile bir uyuşmazlığın ticari iş niteliğinde 

                                                            
93 Yargıtay 15. HD, 2016/2289 Esas, 2017/4433 Karar, 14.12.2017 tarihli Kararı (Ya-

yınlanmamıştır). 
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olması halinde bu durumun ticari dava için yeterli olmadığı vur-

gulanmıştır. Yargıtay 15. HD’nin bir kararı aynen “….Diğer ta-

raftan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 19/II. maddesi uya-

rınca, taraflardan biri için ticari iş sayılan bir işin diğeri için 

de ticari iş sayılması, davanın niteliğini ticari hale getirmeye-

cektir. Zira, Türk Ticaret Kanunu, kanun gereği ticari dava sa-

yılan davalar haricinde, ticari davayı ticari iş esasına göre de-

ğil, ticari işletme esasına göre belirlemiştir. Hal böyle olunca, 

işin ticari nitelikte olması davayı ticari dava haline getir-

mez….”94 şeklindedir. 

TTK’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası anlamında her 

iki tarafın ticari işletmesine ilişkin hususlardan doğan uyuşmaz-

lıklarla ilgili nispi ticari dava aynı zamanda ticari işletme ile iliş-

kili olması sebebi ile TTK’nin 3 üncü maddesi gereğince ticari 

iştir. Diğer yandan, TTK’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası-

nın (a) bendi gereğince, TTK’de düzenlenen hususlara ilişkin 

mutlak ticari dava da TTK’nin 3 üncü maddesi gereğince ticari 

iştir. Ticari dava ve ticari iş kavramı birbirlerine çok yakın iki 

farklı kavramdır. Tüm ticari davalar ticari iş olmadığı gibi tüm 

ticari işler de ticari dava değildir. 

Ticari dava sayılmanın bir diğer önemli sonucu da 

TTK’nin 5/A maddesi gereğince, konusu bir miktar paranın 

ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açıl-

madan önce arabulucuya başvurulmuş olmasının dava şartı ol-

masıdır. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşıl-

ması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava 

şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir (HUAK 

                                                            
94 Yargıtay 15. HD, 2016/5445 Esas, 2017/4129 Karar, 27.11.2017 tarihli Kararı (Ya-

yınlanmamıştır); Aynı yönde bkz. Yargıtay 23. HD, 2017/1450 Esas, 2017/1733 Ka-

rar, 8.6.2017 tarihli Kararı (Yayınlanmamıştır); Yargıtay HGK, 2017/19-1658 Esas, 

2017/1464 Karar, 29.11.2017 tarihli Kararı (Yayınlanmamıştır). 
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m.18A/2, c. 4).  

D. TİCARİ İŞ 

1. Genel Olarak 

Ticari iş ile ilgili düzenleme TTK’nin 3 üncü maddesinde 

yapılmıştır. Buna göre, TTK’de düzenlenen hususlarla, bir ticari 

işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir. Dü-

zenleme dikkate alındığında, TTK’de düzenlenen tüm hususlar, 

borcun kaynağına ve tarafların sıfatına bakılmaksızın ticari iştir. 

Örneğin; bir ticari işletmeyi ilgilendirmeyen, bir tüketicinin be-

yaz eşya satım sözleşmesinin teminatı amacı ile verdiği bono bir 

ticari iştir. Ayrıca, bir ticari işletmeyi ilgilendiren, ancak TTK’de 

düzenlenmeyen bütün fiil ve işlemler de ticari iş sayılmaktadır95.  

TTK m. 3 düzenlemesi dışında, TTK’nin 19 uncu madde-

sinde ticari iş karinesi düzenlenmiştir. Buna göre, bir tacirin 

borçlarının ticari olması asıldır. Ancak, gerçek kişi olan bir tacir, 

işlemi yaptığı anda bunun ticari işletmesiyle ilgili olmadığını di-

ğer tarafa açıkça bildirdiği veya işin ticari sayılmasına durum el-

verişli olmadığı takdirde borç adi sayılır. TTK ticari işletme ile 

ilgili işleri saymakla yetinmemiş; ayrıca, subjektif sistemden esin-

lenerek, bir tacirin borçlarının ticari olduğu esasını da kabul et-

miştir96. Tüzel kişi tacirin ise adi işi yoktur. TTK’nin 16 ıncı mad-

desinin birinci fıkrasına göre, tüzel kişi tacir kabul edilenlerin 

tüm işleri ticari iştir. TTK’nin 19 uncu maddesinin ikinci fıkra-

sına göre, taraflardan yalnız biri için ticari iş niteliğinde olan söz-

leşmeler, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça diğeri için de 

ticari iş sayılır. TTK’nin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının uy-

gulanabilmesi için, borç kaynağının sözleşme olması gerekir. 

Borcun kaynağı sebepsiz zenginleşme ya da haksız fiil ise, taraf-

lardan birisi tacir olsa veya ticari işletmeye ilişkin olsa bile ticari 

                                                            
95 Börü/Koçyiğit, s. 369-370. 
96 Poroy/Yasaman, s. 76. 
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iş olmaz97. 

 2. Ticari İş Sayılmanın Sonuçları 

Bir işin ticari iş olarak sayılmasına bağlanan sonuçlar ge-

nel olarak müteselsil sorumluluk ve faizde ortaya çıkmaktadır. 

TTK’nin 7 inci maddesinde, iki veya daha fazla kişinin, içlerin-

den yalnız biri veya hepsi için ticari niteliği haiz bir iş dolayısıyla, 

diğer bir kimseye karşı birlikte borç altına girmeleri halinde, ka-

nunda veya sözleşmede aksi öngörülmemişse, alacaklıya karşı 

müteselsilen sorumlu olacakları düzenlenmiştir. Bu düzenle-

meye göre, ticari borçlara kefalet hâlinde de hem asıl borçlu hem 

de kefiller müteselsilen sorumludur. TTK’nin 8, 9 ve 10 uncu 

maddelerine göre ise, ticari işlerde faiz oranı serbestçe belirlenir. 

Üç aydan aşağı olmamak üzere, faizin anaparaya eklenerek bir-

likte tekrar faiz yürütülmesi şartı, yalnız cari hesaplar ile her iki 

taraf bakımından da ticari iş niteliğinde olan ödünç sözleşmele-

rinde geçerlidir. Ticari işlerde; kanuni, anapara ile temerrüt faizi 

hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Aksine sözleşme 

yoksa, ticari bir borcun faizi, vadenin bitiminden ve belli bir vade 

yoksa ihtar gününden itibaren işlemeye başlar. 

Doktrinde ticari işe bağlanan sonuçlar değişik şekillerde 

açıklanmıştır. Bir işin ticari olması, uygulanacak hüküm bakı-

mından genel olarak bir önem taşımaz. Kanundaki sıraya göre 

uygulanacak bir hüküm bulunur. Bir işin ticari olarak nitelendi-

rilmesinin sonuçlarını genel olarak; ticari işlere uygulanacak hü-

kümler, ticari davalar, teselsül karinesi, faiz, ticari satış ve mal 

değişimi, ticari defterlerin ibrazı ve delil olması gibi konularda 

görebilmekteyiz. Ancak ticari iş kavramına bağlı olarak ticari iş-

lerde teselsül ve faiz özel düzenleme konusu yapılmıştır98. 

                                                            
97 Ülgen/Helvacı/Kendigelen/Kaya/Nomer Ertan, s. 66; Aynı yönde bkz. Arkan, s. 66. 
98 Ülgen/Helvacı/Kendigelen/Kaya/Nomer Ertan, s. 67. 
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Yargıtay kararlarına göre bir işin ticari iş olması ve borçlu-

nun temerrüdü halinde uygulanacak faiz onanı, ticari temerrüt 

faiz oranı olan avans faiz oranıdır. Yargıtay 23. HD’nin bir kararı 

aynen “….Dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6762 sayılı 

TTK’nin 4/1 ve 21/1 maddeleri uyarınca, dava konusu sayaç 

okuma hizmeti ticari iş niteliğinde olduğundan, ticari işlerde 

3095 sayılı Yasa'nın değişik 2/2. maddesi gereğince avans faizi 

isteme hakkına sahip olan davacı tarafça alacağın ödeme tari-

hinden avans faizi ile birlikte tahsili istenmesine rağmen, mah-

kemece kabulüne karar verilen alacağa dava tarihinden itibaren 

yasal faiz uygulanması doğru olmamış ise de….”99 şeklindedir. 

Yargıtay bir işin ticari iş olması halinde, birden fazla 

borçlu varsa kanundan doğan müteselsil sorumluğun doğacağı 

gerekçesi ile ilk derece mahkemesince verilen kararı bozmuştur. 

Yargıtay 13. HD’nin bir kararı aynen “….Davacı ile bir kısım da-

valıların murisi Emin Yavuz Gürkan’a ait  elektrik borçlarının 

taksitlendirilmesine dair protokolde davalılar Ruhi Genez ve 

Arif Turan’ın kefil sıfatıyla imzalarının bulunduğu, bu borcun 

ödenmemesi nedeniyle davacı tarafından davalılar aleyhine 

icra takibi yapıldığı ve davalıların icra müdürlüğü nezdinde 

borca itiraz etmeleri üzerine takibin durduğu ve davacı tarafın-

dan itirazın iptali davaları açıldığı anlaşılmaktadır. Davacı 

24.01.2004 tarihli protokol ile belirlenen taksitli ödemeye ilişkin 

10.617.723.653 TL(gecikme cezası dahil olarak belirlenen) top-

lam borca davalılar Arif Turan ve Ruhi Genez’in kefil olmuşlar-

dır. Davaya konu borç işyeri elektrik abone borcundan kaynak-

lanmakta olup, ticari iş niteliğindedir. Türk Ticaret kanununun 

7. ve 21. maddeleri gereğince ticari işlerde teselsül karinesi var-

dır. Bu nedenle kefaletin müteselsil olduğunun kabulü gerekir. 

                                                            
99 Yargıtay 23. HD, 2014/4475 Esas, 2015/4659 Karar, 17.6.2015 tarihli Kararı (Ya-

yınlanmamıştır); Aynı yönde bkz. Yargıtay 11. HD, 2014/8506 Esas, 2014/15429 Ka-

rar, 13.10.2014 tarihli Kararı (Yayınlanmamıştır). 
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Müteselsil kefilde asıl borçluya gitmeden de kefillerden borç ta-

lep edilebilir. Uyuşmazlığa konu olayımızda mahkemece kefiller 

yönünden işin esası incelenmesi gerekir iken, açıklanan husus 

göz ardı edilerek, yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve 

yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir….”100 şeklindedir. 

 Yargıtay kararlarına ve doktrin görüşlerine göre TTK’nin 

7, 8, 9 ve 10 uncu maddeleri ile Kanun ticari işe, faize ilişkin özel 

durumlar ve müteselsil sorumluluk dışında bir sonuç bağlama-

mıştır. Bir işin ticari iş olması halinin mahkemelerin görevi ile 

bir ilgisi yoktur. Ticari işle ilgili bir hukuk uyuşmazlığı duruma 

göre ticaret mahkemelerinde veya diğer özel mahkemelerde ya 

da genel mahkeme olan asliye hukuk mahkemelerinde görülebi-

lir. 

E. TÜKETİCİ İŞLEMİ 

1. Genel Olarak 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 3 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde tüketici işlemi 

tanımlanmıştır. Bu düzenlemeye göre tüketici işlemi, mal veya 

hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ti-

cari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da 

hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler ara-

sında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık 

ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme 

ve hukuki işlemdir. 

Tüketici işlemlerinin kapsamının belirlenmesi için önce-

likle tüketici sıfatının açıklığa kavuşturulması gerektirmektedir. 

6502 Sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) 

bendinde göre tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla 

                                                            
100 Yargıtay 13. HD, 2009/5832 Esas, 2009/11993 Karar, 22.10.2009 tarihli Kararı 

(Yayınlanmamıştır). 
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hareket eden gerçek veya tüzel kişidir. 6102 sayılı TTK’nin 864 

üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre ise tüketici, sözleşmeyi 

ticari veya meslekî faaliyeti ile ilgili olmayan bir amaçla yapan bir 

gerçek ya da tüzel kişi olarak tanımlanmıştır. 

Tüketici özel amaçlarla malı satın alan kimse olup, işlemi 

yaparken hangi amaçla hareket etmiş olduğunun belirlenmesi 

gerekmektedir. Burada tüketici sıfatını belirleyen onun özel 

amaçlarla bir malı satın almasına yönelik hareket tarzıdır101. 

Yargıtay’a göre tüketici işleminden söz edebilmek için, hu-

kuki işleme konu olan mal veya hizmetin, tüketici olan alıcının 

uhdesinde kalması, malın ticari hayata geri dönmemesi, ödenen 

maliyetin geri kazanılmaması, başka bir malın ham maddesi veya 

yarı mamul maddesi olarak kullanılmaması gerekir. Tüketici iş-

lemi yönünden belirleyici olan, satın alınan mal veya hizmetin 

sayısı veya bedeli değil, tüketicinin, mal veya hizmeti satın alır-

ken ticari veya mesleki amaç ile hareket etmemesi ve yine kendi 

ihtiyacı için kullanması ya da tüketmesidir102. 

2. Tüketici İşlemine Bağlanan sonuç 

Her türlü tüketici işlemine, tüketiciyi korumak amacı ile 

kanunlaştırılan 6502 sayılı TKHK hükümleri öncelikle uygulanır 

(TKHK m. 2). TKHK’de hüküm bulunmayan hâllerde genel hü-

kümler uygulanır (TKHK m. 83/1). Taraflardan birini tüketicinin 

oluşturduğu işlemler ile ilgili diğer kanunlarda düzenleme ol-

ması, bu işlemin tüketici işlemi sayılmasını ve bu Kanunun görev 

ve yetkiye ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez 

(TKHK m. 83/2). 

TKHK, TTK ve TBK’ye göre özel bir kanundur. 6502 sayılı 

                                                            
101 Bahtiyar, M./Biçer, L.: Adi İş-Ticari İş-Tüketici İşlemi Ayrımı ve Bu Ayrımın 

Önemi, Cevdet Yavuz’a Armağan, İstanbul 2012, s. 412. 
102 YHGK’nun, 2017/13-1982 E, 2018/1752 K, 22.11.201 tarihli kararı (Yayınlan-

mamıştır). 


