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TİCARET ŞİRKETLERİ VE TİCARİ İŞLEMLER AÇISINDAN
HAKSIZ REKABET HALİNDE ALINACAK İHTİYATİ TEDBİRLER
Ufuk ÜNLÜ37*
ÖZ
Haksız rekabet; aldatıcı hareket veya iyiniyet kurallarına aykırı olarak iktisadi rekabetin her türlü suiistimalidir. Haksız rekabet halleri; davranış kurallarını, davranışları, tutumları ve işletme faaliyetleriyle saf, dürüst, yani hukuka
uygun rekabeti bozabilecek tüm kişilere bozulmamış rekabetin tüm katılanların menfaatine sağlanması için yöneltmiştir. Haksız rekabet hallerinde yapılabileceklerden birisi de, dava açma hakkına haiz bulunanların talebi üzerine
mahkemece verilecek ihtiyati tedbir kararıdır.
Anahtar Sözcükler: Ticari Şirket, Ticari İşlem, Haksız Rekabet
1. GİRİŞ
Ticari işlemler ve ticaret şirketleri açısından kanuni ifadesiyle bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanması gerekir. Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen
aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari
uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır. Dürüst davranma kuralı, haksız rekabetin tanınmasında belirleyici unsurdur. Hukuka uygun ve bozulmamış rekabet ortamında (ortamın her zaman piyasa olması şart değildir) tüm katılanlar
piyasanın tüm aktörlerinin dürüst davranış kurallarına göre hareket edeceğine
güvenir ve güvenmek hakkını haizdir. Dürüstlük kuralını ihlâl eden bu güvene
aykırı hareket edilmiş olur. Bu da haksız rekabet oluşturur.
Bu çalışmada, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca ticaret şirketleri,
ticari işlemler ve her türlü ekonomik eylemlerde yer alma ihtimali bulunan
haksız rekabet hallerinde alınacak ihtiyati tedbirler üzerinde durulacaktır.
2. HAKSIZ REKABET HALLERİ
Haksız rekabete ilişkin hükümlerin amacı hukuka uygun ve bozulmamış
rekabetin sağlanmasıdır. Hukuka uygun rekabet, oyunun dürüstlük kurallarına, centilmenliğe uygun olarak oynandığı katışıksız, saf bir rekabettir. “Bozulmamış” rekabet ise güven duyulan bir anlamda “hilesiz” demektir. Rekabet
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hükümleri “hukuka uygun/saf/dürüst” ve “bozulmamış” rekabeti tüm katılanların menfaatine sağlar. Tüm katılanlar ile rekabet hukukunun ünlü üçlüsü
kastedilmiştir: Ekonomi, tüketici ve kamu. “Katılanlar” gibi çok geniş bir
sözcüğün kullanılması ile rekabet kurallarının rakipler arası ilişkilere özgülenmesinin yolu kapatılmıştır.
Dürüstlük kuralına aykırılık ya davranışlarla ya da ticarî uygulamalarla
olur. Davranışlar ve ticarî uygulamalar iş etiğine, doğruluğa, dürüstlüğe ters,
aldatıcı, yanıltıcı, kandırıcı olabilir.
2.1. Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar ve Satış Yöntemleri
6102 sayılı Kanunda dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır;
a. Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini
veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla
kötülemek,
b. 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,
c. 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,
d. Başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya
yol açan önlemler almak,
e. 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,
f. 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,
g. Müşteriyi ek edimlerle sunumun gerçek değeri hakkında yanıltmak,
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h. Müşterinin karar verme özgürlüğünü özellikle saldırgan satış yöntemleri
ile sınırlamak,
i. Malların, iş ürünlerinin veya faaliyetlerin özelliklerini, miktarını, kullanım amaçlarını, yararlarını veya tehlikelerini gizlemek ve bu şekilde müşteriyi yanıltmak,
j. 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,
k. Tüketici kredilerine ilişkin kamuya yapılan ilanlarda unvanını açıkça
belirtmemek veya kredilerin net tutarlarına, toplam giderlerine, efektif yıllık
faizlerine ilişkin açık beyanlarda bulunmamak,
l. 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.
2.2. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltmek
Sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltmek, bir haksız rekabet halidir ve özellikli durumları şunlardır;
a. Müşterilerle kendisinin bizzat sözleşme yapabilmesi için, onları
başkalarıyla yapmış oldukları sözleşmelere aykırı davranmaya yöneltmek,
b. 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,
c. İşçileri, vekilleri veya diğer yardımcı kişileri, işverenlerinin veya müvekkillerinin üretim ve iş sırlarını ifşa etmeye veya ele geçirmeye yöneltmek,
d. 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.
2.3. Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma
Başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanmanın özellikli halleri şöyledir;
a. Kendisine emanet edilmiş teklif, hesap veya plan gibi bir iş ürününden
yetkisiz yararlanmak,
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b. Üçüncü kişilere ait teklif, hesap veya plan gibi bir iş ürününden, bunların kendisine yetkisiz olarak tevdi edilmiş veya sağlanmış olduğunun bilinmesi gerektiği hâlde, yararlanmak,
c. Kendisinin uygun bir katkısı olmaksızın başkasına ait pazarlanmaya hazır çalışma ürünlerini teknik çoğaltma yöntemleriyle devralıp onlardan yararlanmak.
2.4. Üretim ve İş Sırları İfşa ile İş Şartlarına Uymamak
Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa eden dürüstlüğe aykırı hareket etmiş olur. 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.
Bununla birlikte, iş şartlarına, özellikle kanun veya sözleşmeyle, rakiplere
de yüklenmiş olan veya bir meslek dalında veya çevrede olağan olan iş şartlarına uymayanlar dürüstlüğe aykırı davranmış olur.
Ayrıca dürüstlük kuralına aykırı işlem şartları kullanan ve özellikle yanıltıcı bir şekilde diğer taraf aleyhine doğrudan veya yorum yoluyla uygulanacak kanuni düzenlemeden önemli ölçüde ayrılan veya sözleşmenin niteliğine
önemli ölçüde aykırı haklar ve borçlar dağılımını öngören, önceden yazılmış
genel işlem şartlarını kullananlar dürüstlüğe aykırı davranmış olur.
3. HAKSIZ REKABETTE İHTİYATİ TEDBİRLER
Haksız rekabet halinde dava açma hakkını haiz bulunan kimsenin talebi
üzerine mahkeme;
• Mevcut durumun olduğu gibi korunmasına,
• 56 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde öngörüldüğü
gibi38 haksız rekabet sonucu oluşan maddi durumun ortadan kaldırılmasına,
• Haksız rekabetin önlenmesine ve yanlış veya yanıltıcı beyanların düzeltilmesine,
• Diğer tedbirlere,
38
MADDE 56- (1) Haksız rekabet sebebiyle müşterileri, kredisi, meslekî itibarı, ticari faaliyetleri
veya diğer ekonomik menfaatleri zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek olan kimse;
…
b) Haksız rekabetin men’ini,
c) Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, haksız rekabet yanlış veya yanıltıcı
beyanlarla yapılmışsa bu beyanların düzeltilmesini ve tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise, haksız
rekabetin işlenmesinde etkili olan araçların ve malların imhasını,
…
isteyebilir.
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Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun ihtiyati tedbir hakkındaki hükümlerine göre karar verebilir.
6100 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 389’uncu maddesine
göre, mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın
elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle
geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın
doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir. İhtiyati tedbir, dava açılmadan önce, esas hakkında
görevli ve yetkili olan mahkemeden; dava açıldıktan sonra ise ancak asıl davanın görüldüğü mahkemeden talep edilir. Mahkeme, tedbire konu olan mal
veya hakkın muhafaza altına alınması veya bir yediemine tevdii ya da bir şeyin yapılması veya yapılmaması gibi, sakıncayı ortadan kaldıracak veya zararı
engelleyecek her türlü tedbire karar verebilir.
Ayrıca, hak sahibinin yetkilerine tecavüz oluşturması hâlinde cezayı gerektiren haksız rekabet konusu mallara, ithalat veya ihracat sırasında hak sahibinin talebi üzerine, gümrük idareleri tarafından ihtiyati tedbir niteliğinde
el konulabilir. El koyma ile ilgili uygulama bu konudaki mevzuata tabidir.
Gümrük idarelerindeki tedbir veya el koyma kararının tebliğinden itibaren on
gün içinde, esas hakkında ilgili mahkemede dava açılmaz veya mahkemeden
tedbir niteliğinde karar alınmazsa idarenin el koyma kararı ortadan kalkar.
4. SONUÇ
Ekonomik rekabetin iyi niyet kurallarına aykırı olan aldatıcı davranış veya
başkaca suretle her türlü kötüye kullanılmasına haksız rekabet denir. 6102
sayılı Kanundaki haksız rekabete ilişkin hükümlerin amacı hukuka uygun ve
bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. Dürüst davranma kuralı ise artık haksız rekabetin tanınmasında (teşhisinde) belirleyicidir. Haksız rekabet halinde
dava açma hakkını haiz bulunan kimsenin talebi üzerine mahkeme 6100 sayılı
Kanunun ihtiyati tedbir hakkındaki hükümlerine göre karar verebilir.
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