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HAKSIZ REKABET   

 

I. Genel Olarak 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda (TTK’da) haksız rekabet konusu  m. 54-

63 hükümleri arasında düzenlenmiştir. Kanunda Haksız rekabete ilişkin bu 

hükümlerinin amacının, bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış 

rekabetin sağlanması olduğu vurgulanmıştır. Haksız rekabet hükümlerinin bütün 

katılanların menfaatine düzenlemesi ile  sadece rakipler arasındaki rekabet ile sınırlı 

olmadığı, bundan daha geniş bir çıkar grubunun korunmakta olduğu belirtilmiş 

olmaktadır. Haksız rekabetin kapsamı “tedarik edenlerle müşteriler arasındaki 

ilişkiler” de dahil; rakipler,  işletmeler, alıcılar ve tüketiciler dir.  TTK m. 54.2 

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” 

 

 

II. Kanunda sayılan haksız rekabet örnekleri  

 

Kanunun 55. maddesinde sınırlı sayılı olmayan haksız rekabet örnekleri 

6 başlık altında toplanmış olup, aşağıdadır.  

 

 

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 
yanıltıcı açıklamalarda bulunmak veya aynı yollarla üçüncü kişiyi rekabette öne 
geçirmek, 3. Paye, diploma veya ödül almadığı halde 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 
halinde 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,11. Tüketici kredilerine 
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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, hak etmedikleri 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, 2. Üçüncü 
kişilere ait teklif, hesap veya plan gibi bir iş ürününden, bunların kendisine yetkisiz 
olarak tevdi edilmiş veya sağlanmış olduğunun bilinmesi gerektiği halde, 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. 

 

Yukarıda belirtilen  haksız rekabet fiilleri sınırlı sayıda değildir. Dolayısıyla, m. 55 

kapsamında açıkça sayılmamış bir durum, eğer genel tanım (m. 54.2 hükmü) 

kapsamına girmekte ve dolayısıyla dürüstlük kurallarına aykırılık oluşturmakta ise, 

haksız rekabet fiili yine de gerçekleşmiş olacaktır1.  

 
1 Ancak dikkat edilmesi gereken husus; haksız rekabetin cezaî yaptırımlarının sadece TTK m. 55’te 

açıkça sayılan haksız rekabet fiilleri için öngörülmüş olduğudur. TTK m. 54.2’deki genel tanımdan 

yorum yoluyla bulunan haksız rekabet fiilleri, 6102 sayılı Kanun m. 56 vd.’daki hukukî sonuçları 

doğurmakla beraber, “suç ve cezaların kanunîliği ilkesi” uyarınca, cezaî sonuçları doğuramazlar. Bkz. 

m. 62 gerekçesinden naklen: “Maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde, 55 inci maddede yazılı haksız 

rekabet fiillerini kasten işleyenler için ceza hükmü öngörülmüştür. Ancak, belirtilmelidir ki, ceza 

hükmünün uygulanmasında dikkat edilmesi gereken husus, suç ve cezaların kanunîliği ilkesi uyarınca 

55 inci maddede yer alan bentlerde “özellikle” ibaresinden sonra sayılan fiillere aykırılık halinde 

ceza söz konusu olabilecek, maddede doğrudan sayılmayan ancak haksız fiil oluşturabilecek diğer 

hallere aykırılık durumunda ise ceza verilmeyecektir”.  
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III. Açılabilecek Dava Türleri , Davanın Tarafları ve İhtiyati 

Tedbirler 

 

Haksız rekabet sebebiyle müşterileri, kredisi, mesleki itibarı, ticari faaliyetleri veya 

diğer ekonomik menfaatleri zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek 

olan kimse; 

Fiilin haksız olup olmadığının tespitine, 

 Haksız rekabetin men’ine, 

Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasına, haksız rekabet 

yanlış veya yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bu beyanların düzeltilmesine ve 

tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise, haksız rekabetin işlenmesinde etkili olan 

araçların ve malların imhasına, 

Kusur varsa zarar ve zıyanın tazminine, 

Türk Borçlar Kanununun 58 inci maddesinde öngörülen şartların varlığında manevi 

tazminat verilmesine yönelik dava açabilir. Kanun, müşterilerin açtıkları davalarda 

araçların ve malların imhasını talep edemeyeceklerini düzenlemiştir, 

Ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları, borsalar ve tüzüklerine göre üyelerinin 

ekonomik menfaatlerini korumaya yetkili bulunan diğer mesleki ve ekonomik 

birlikler ile tüzüklerine göre tüketicilerin ekonomik menfaatlerini koruyan sivil 

toplum kuruluşlarıyla kamusal nitelikteki kurumlar da yukarıdaki davaları 

açabileceklerdir. Kanun, “Basın, yayın, iletişim ve bilişim kuruluşları eğer haksız 

rekabet fiilinin iletimini başlatmamış, iletimin alıcısını veya fiili oluşturan içeriği 

seçmemiş veya fiili gerçekleştirecek şekilde değiştirmemişse, hizmet sağlayıcısı 

aleyhine haksız rekabete ilişkin davalar açılamamaktadır. Anılan durumlarda kural, 

hizmet sağlayıcı aleyhine tedbir kararı verilememesi şeklindedir.  Mahkeme haksız 

rekabet eyleminin olumsuz sonuçlarının kapsamlı veya vereceği zararın büyük 

olacağı durumlarda ilgili hizmet sağlayıcısını da dinleyerek, haksız rekabet fiilinin 

sona erdirilmesini veya önlenmesine ilişkin tedbir kararını hizmet sağlayıcı aleyhine 

de verebilecek  veya içeriğin geçici olarak kaldırılması dahil somut olaya uyan 

uygulanabilir başka tedbirler alabilecektir. 

Dava açma hakkını haiz bulunan kimsenin talebi üzerine mahkeme, mevcut 

durumun olduğu gibi korunmasına, haksız rekabet sonucu oluşan maddi durumun 

ortadan kaldırılmasına, haksız rekabetin önlenmesine ve yanlış veya yanıltıcı 

beyanların düzeltilmesine ve diğer tedbirlere, karar verebilecektir.Ayrıca, hak 

sahibinin yetkilerine tecavüz oluşturması halinde cezayı gerektiren haksız rekabet 

konusu mallara, ithalat veya ihracat sırasında hak sahibinin talebi üzerine, gümrük 

idareleri tarafından ihtiyati tedbir niteliğinde el konulabilecektir . 

 

 

 
 Hatta TTK m. 55’te açıkça haksız rekabet suçu kapsamda sayılan fiiller dahi, söz konusu 

suçu belirsiz ve kıyasa yol açacak biçimde düzenlediği, bu nedenle de kanunîlik ilkesini ihlâl ettiği 

gerekçesiyle eleştirilmiştir. Bu konudaki görüş ve açıklamalar için bkz. Okuyucu Ergün, Güneş: Yeni 

Türk Ticaret Kanununda Öngörülen Haksız Rekabet Suçunun Kanunilik İlkesi Açısından 

Değerlendirilmesi, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 2013, C. XXIX, S. 3, Doç. Dr. Nurkut İnan’a 

Armağan, (s. 149-155), s. 154. 
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IV 6098 Sayılı  Türk Borçlar Kanunundaki Haksız Rekabet Düzenlemesi  

 

 

       6098 sayılı  Türk Borçlar Kanunu’nun 57. maddesinde’’ 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 

halinde zararının giderilmesini isteyebilir. Ticari işlere ait haksız rekabet hakkında 

Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.’’ düzenlemesi vardır.  BK m. 57’nin 

ifadesine eklenen açık düzenlemeye göre: TTK “ticari işlere ait haksız rekabet 

işlerine”, dolayısıyla TBK 57. Maddesi ise adi işlere ilişkin haksız rekabet işlerine 

uygulanacaktır.  

Ancak öğretide, BK m. 57 hükmünün yürürlükte olmasına rağmen, zımnen 

ilga edilmiş olduğu karşı görüşü de savunulmaktadır. Bu görüşe göre, TTK 

hükümleri her türlü haksız rekabet haline, dolayısıyla hem adi hem ticarî haksız 

rekabet hallerine uygulanabilecek, genel nitelikte hükümlerdir. Söz konusu görüşe 

göre; TTK’nın esnaf derneklerine dahi dava açma hakkı tanımış olması, uygulanacak 

kişiler açısından herhangi bir fark gözetilmediğini göstermektedir. Dolayısıyla da 

TBK m. 57 hükmü yürürlükte olmasına rağmen, zımnen ilga edilmiş olup; ticarî 

olmayan haksız rekabet hallerine dahi uygulanamamaktadır. TTK’daki hükümlerin 

sadece tacirler arasındaki haksız rekabeti düzenlemekle sınırlı kalmayıp, bütün 

katılanlar lehine hükümler getirmekte olması da, bu görüşün temel dayanaklarından 

biri olarak gösterilmektedir.  

  

 

 

 
 

       Av. Yalçın TORUN  
          

 

UYARI 

Web sitemizde yayımlanan yukarıdaki yazılı metnin, eser sahipliği hakları 
Av.Yalçın TORUN’a aittir. Bu yazılı metin hak sahipliğinin tespiti amacıyla 
zaman içerikli elektronik imza ile muhafaza edilmektedir. Sitemizdeki yazılı 
metinler avukat meslektaşlarımız tarafından dilekçelerinde serbestçe 
kullanılabilir, fakat metinlerin tamamının, bir kısmının veya özetinin atıf 
yapılmaksızın başka web sitelerinde yayınlanmasına iznimiz yoktur 

 


