
79

TiCARi FAALiYETLERiN
KAMU DÜZENiNE UYGUNLUK SINIRININ
TESPiTiNDE ÖNE ÇIKAN BAZI HALLER

Prof. Dr. MEHMET FAHRETTiN ÖNDER*

1I. GİRİŞ

Şehir ve ekonomi ilişkisi, şehir ekonomisi, ekonomi 
hukuku, hukuk ve ekonomi ve şehir ve ticaret hukuku 
gibi çok sayıda bilim dalını veya ikili kavramları 
akla getirir. Her biri ayrı bir incelemeyi gerektirir. 
Biz dergimizin bu sayısında şehir ve ekonomiye, 
ticaret hukuku içindeki ticari iş yapan tacirlerin 
ticari faaliyetlerine kamu düzeni kavramı açısından 
küçük bir pencere açmaya çalışacağız. 

Ticaret hukuku, borçlar hukukunun temel 
ihtiyaçların giderilmesine yönelik borç ilişkilerinden 
ziyade, bir organizasyon şeklindeki yapı ile (ticari 
işletme) gelir sağlamayı (kâr elde etme) amaçlayan 
ticari borç ilişkilerini düzenlemektedir. Dolayısıyla 
daha çok kâr, daha çok ticari borç ilişkileriyle toplu 
yaşanılan yer olan şehirlerle birlikte bir anlam ifade 
eder.  

Ticaret hukukunun ticari bir borç ilişkisi olması 
nedeniyle, Anayasamızın “çalışma ve sözleşme 
hürriyeti” başlıklı 48. maddesi; 

“Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme 
hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak 
serbesttir. 

Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin 
gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, 
güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak 
tedbirleri alır.” Hükmünü içermektedir. Kâr elde 

1 SDÜ. Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Öğretim 
Üyesi, 

etmek isteyen herkes, ticari işletmeler veya ticari 
şirketler kurabildiği gibi istediği kişiyle istediği 
sözleşmeyi yapıp yapmama hakkına sahiptir. 
Tam rekabet piyasasında arz talep dengesi neyi 
gerektiriyorsa, kişiler bu denklemin içinde yer 
alabilmektedir. Ancak her isteyenin her isteğinin 
sınırsız serbest olması, liberalizmin, “bırakınız 
yapsınlar, bırakınız geçsinler” ilkesiyle açıklansa 
da, tarih bunun tam doğru olmadığını gösterdiği 
için, yukarıdaki hükmün devamında, Anayasanın 
2. maddesinde yer alan sosyal devlet ilkesinin 
bir yansıması olarak, ticaret milli ekonominin 
gereklerine uygun yürütülmesi gerekecektir.  Yine 
Anayasanın 167. maddesinde; 

“Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet 
piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini 
sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda 
fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve 
kartelleşmeyi önler. 

Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak 
üzere düzenlenmesi amacıyla ithalat, ihracat ve 
diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri 
yükümlülükler dışında ek mali yükümlülükler 
koymaya ve bunları kaldırmaya kanunla 
Cumhurbaşkanına yetki verilebilir.” 

Denildiği için, ticari faaliyetlerin herkesçe 
yapılabilmesinin yarışma anlamındaki rekabet 
olduğu ve bunun bir hak olduğunu göstermektedir. 
Ancak hak olan bu rekabette, hem rakiplerin hem 
de hedef kitle olan müşterilerin de korunması 
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gerekmektedir. İşte Anayasal temelde devletin 
de hak olan rekabetin yerli yerince ve usulünce 
yapılabilmesine yönelik kanuni düzenlemeler 
yapması ve bir denetim mekanizması kurması 
gerekecektir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu borç ilişkilerinin 
kurulmasındaki özgürlükleri, 26. maddesiyle aynen 
düzenlemiş, ancak 27. maddesinde; 

“Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, 
kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya 
konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak 
hükümsüzdür.” Diyerek, söz konusu hakların kullanım 
sınırını göstermiştir. TBK m. 26-27, ticari borç ilişkiler 
açısından da geçerli bir hükümdür. Dolayısıyla 
ticaret yapan tacirlerin ticari borç ilişkileri açısından 
da bir sınır olan “kamu düzeni” kavramının çok iyi 
bilinmesi ve sınırının çizilmesi gerekmektedir. 

Ticaret hukukunda kamu düzenine aykırılık, 
belirlilik ilkesi gereği çoğunlukla aynı amaca 
yönelik düzenlenmiş yasaklayıcı hükümlerle ya 
da yasaklayıcı hüküm bulunmasa da istisnai 
durumlarda doğrudan kamu düzenine aykırılık 
hükmü ile düzenlendiği görülmektedir. 

II. KAMU DÜZENİ KAVRAMI 

Kamu düzeni, genellikle emredici olarak 
düzenlenen hukuk kurallarıyla sağlanır. Devletin varlık 
sebeplerinden biri de kamu düzenini sağlamaktır.  
Ticari borç ilişkileri kurulurken, gerek borçlar 
hukuku gerekse de ticaret hukuku mevzuatında 
kural olarak tarafların iradeleri esas alınır. Girişte 
belirttiğimiz gibi, istisna olarak emredici olarak 
düzenlenen hukuk kurallarıyla getirilen yasakların 
dışında açıkça bir kanun hükmü olmasa da hukuki 
ilişki kamu düzenine aykırılık oluşturuyorsa yine 
hükümsüzlük yaptırımına tabi olmaktadır. Mantık 
olarak, çerçevesi muğlak gözüken kamu düzeninin 
emredici nitelikte  hukuk güvenliğini nasıl sağladığı 
(ERÇOŞKUN ŞENOL, H. K., “Sözleşmenin İçeriğini 
Belirleme Özgürlüğü ve Bunun Genel Sınırı: TBK m. 
27”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 
Y.2016, C. LXXIV. S.2, s. 728) soru olarak akla gelse 
de, TBK m. 27 de açıkça kamu düzeni kavramına 
yer verilmesi nedeniyle hukuk güvenliği tartışması 
yapmaya gerek yoktur. Ayrıca aynı maddede yazılı 
bir çerçevesi olmadığı halde ahlaka aykırılığa da 
yer verildiğini unutmamak gerekir. 

Özel hukuk ilişkilerini düzenleyen kanunlarda 
kamu düzeni kavramı tanımlanmış değildir. 
Dolayısıyla kamu düzenine nelerin aykırılık 
oluşturduğunu anlayabilmek için, toplu halde 
yaşamanın gereklerini, devlet olma gereklerini ve 
hayatımızı devam ettirme gereklerini bilmek gerekir. 
Kamu düzeni demek, sağlığımızın, güvenliğimizin, 
adaletimizin, eşitliğimizin korunduğu ve sağlandığı 
hukuk düzenidir. Tüm temel değerlerimize yönelik 
yüzlerce Kanun hükmü ile düzenleme yapılmıştır. 
Ancak  yazılı emredici bir hukuk kuralı olmasa da 
yine toplumun çıkarını koruyan tüm hükümlerle 
ortaya çıkan hukuk düzenini (OĞUZMAN K./ÖZ 
T., Borçlar Hukuku Genel Hükümler C.I, 16. Baskı, 
İstanbul, 2018, s. 83; TEKİNANY  S.S./ AKMAN S./
BURCUOĞLU, H./ALTOP, A., Tekinay Borçlar Hukuku 
Genel Hükümler, 7. Baskı, İstanbul, 1993, s. 402; 
HATEMİ, H., Hukuka ve Ahlaka Aykırılık Kavramı ve 
Sonuçları, İstanbul, 1976, s. 42) bozmaya çalışan 
veya  ortadan kaldırmaya yönelik davranışlar, 
kamu düzenini bozduğu kabul edilecek ve hukuk 
düzenince korunmayacaktır. Milletimizin barış ve 
huzur içinde yaşamını sürdürüyor olması, hukuk 
kurallarının sorunsuz uygulanıyor olması, kamu 
düzeninin varlığının göstergesidir. Dolayısıyla bir 
benzetme yapacak olursak, hastalığı ve engeli 
olmayan bir kişinin başını yastığa koyduğunda 
uyuyabiliyorsa kamu düzeni vardır diyebiliriz. Çünkü, 
hastalansam, gidecek hastanem var, evime biri 
hırsız olarak girmeye kalksa polis var, zabıta var 
bekçi var, biri ile hukuki uyuşmazlık yaşasam şikayet 
edeceğim merci var mahkeme var, uyandığımda 
işimden, mesleğimden olacağım diye endişem yok, 
zor duruma düşsem yardım edecek komşularım 
var devletim var diyen bir kişinin korkusu yoksa ve 
kendini güvende hissediyorsa bunun sebebi kamu 
düzeninin varlığıdır. 

Kamu düzeni zamanla değişkenlik gösterebilir. 
Bu değişkenlik yeni bir kanuni düzenleme ile kamu 
düzenine aykırılık oluşturan bir husus, serbest hale 
gelebilir veya serbest olan bir durum, yasaklı hale 
gelebilir. 1988 yılına kadar 743 sayılı mülga Medeni 
Kanuna 3444 sayılı Kanunla yapılan değişiklik 
yapılmadan önce anlaşmalı boşanma, Türk kamu 
düzenine aykırı sayılmaktaydı. Aynı şekilde 2017 yılına 
kadar boşanmada çocuğun velayetinde “ortak 
velayet” kamu düzenine aykırı sayılıyordu. Yargıtay 
2. HD’nin. 20.02.2017 T. Ve 2016/15771 E, 2017/1737 K 
sayılı ilamıyla artık boşanmada çocuğun velayeti 
eşlerin her ikisine de  birlikte verilmesi kamu düzenine 
aykırı sayılmamaktadır.  Yargıtay’ın söz konusu bu 
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kararı, kamu düzeni kavramını çok iyi irdelendiği için, 
ticaret hukuku bakış açısını da  verebileceğinden 
bir kısmı önemine binaen aşağıda verilmiştir.

“…İç hukukla ilgili yasal düzenlemeye baktıktan 
sonra “kamu düzeni” (ordre puplic) kavramı 
üzerinde durmak uyuşmazlığın çözümü için yararlı 
olacaktır.

Kamu düzeninin bütün özelliklerini ifade 
edecek tam bir tarifini yapmak kolay değildir. 
Genel bir tanımla; “Kamu düzeni kuralları, bir 
memlekettte kamu hizmetlerinin iyi yapılmasını, 
devletin emniyet ve asayişini ve fertler 
arasındaki münasebetlerde huzur ve ahlak 
kaidelerine uygunluğu temine yarayan müessese 
ve kaidelerin tümüdür”. Bu genel çerçeve 
içerisinde kamu düzeni kuralları bir toplumun 
temel yapısı ve temel çıkarlarını koruyan kurallar 
olarak açıklanabilir. (Prof. Dr.Aysel Çelikel-Prof.Dr. 
B. Bahadır Erdem, Milletlerarası Özel Hukuk 1l.bası-
sayfa:149 ).

Genel olarak; hukuk sisteminin toplumsal 
kalkınmayı hedefleyen ve kişisel hak ve özgürlükleri 
koruyan temel prensipleri, anayasanın temel 
ilkeleri ve toplumda cari olan örf-âdet ve ahlk 
telakkileri, kamu düzenini temsil eden değerler 
olarak ifade edilebilir ve bu değerlerle açık bir 
şekilde uyuşmayan yabancı hukukun veya yabancı 
hukuk hükmünün kamu düzenine aykırı sayılarak 
uygulanmayacağı söylenebilir. Yabancı hukukun 
veya yabancı hukuk hükmünün somut olayda 
tatbiki ile ortaya çıkaracağı sonuç, yukarıda 
belirtilen temel ilke ve değerler karşısında da 
tahammül edilmez bir durum yaratmakta 
ise, yabancı hukukun kamu düzenini açıkça 
ihlal ettiğinden bahisle yabancı hukuk 
uygulanmaz. Burada, yabancı hukukun tatbikini 
engelleyen kamu düzeninin “menfî etkisi”nden 
bahsedilir. Kamu düzeni kavramı geniş, muğlâk, 
izafî ve değişkendir(Prof.Dr.Cemal Şanlı-Doç.
Dr.Emre Esen- Yrd.Doç.İnci Ataman-Figanmeşe, 
Milletlerarası Özel Hukuk-4.Bası-sayfa: 72-73-78).

Türk hukukunda kamu düzeni (ordre puplic, 
amme intizamı) yabancı hukukun tatbikini 
önleyen istisnaî bir göreve sahiptir. Kanunlar 
ihtilâfı kaidelerimizce yetkilendirilen yabancı 
hukuk ülkenin kamu düzenine “açıkça” aykırılık 
teşkil etmemesi şartıyla tatbik olunma imkânına 
sahiptir(MÖHUK m.5). Şu halde, kamu düzeni bizim 
için kanunlar ihtilâfı hukukuna ait tek taraflı bir 

“bağlanma kaidesi” değildir. Aksine kanunlar ihtilâfı 
kaidemizin gösterdiği yabancı hukuk nizamının 
tatbiki prensibinin bir istisnasıdır(Prof.Ergin Nomer-
Prof.Cemal Şanlı, Devletler Hususî Hukuk, 18.bası-
sayfa:l59)

“...Esasa uygulanan hukukun Türk Hukukunda 
farklı olması ya da Türk Hukukunun emredici 
kurallarına aykırı olması gibi nedenlerle yabancı 
kararın tenfizi reddedilemez. Burada esas alınması 
gereken kıstas, yabancı ilamın Türk Hukukunda 
bir veya birden çok kanun hükümlerine aykırı 
bulunmasından çok, Türk Hukukunun temel 
değerlerine, Türk genel adap ve ahlak anlayışına 
Türk kanunlarının dayandığı temel adalet 
anlayışına ve hukuk siyasetine, Anayasa’da yer alan 
temel hak ve özgürlüklere milletlerarası alanda 
geçerli ortak ve kabul görmüş hukuk prensiplerine, 
ikili anlaşmalara, gelişmiş toplumların ortak 
benimsedikleri ahlak ve adalet anlayışına, 
medeniyet seviyesine siyasi ve ekonomik rejimine 
bakmak olmalıdır” (10.02.2012 tarih ve 2010/1 E, 
2012/1 K.saylı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı).

Yukarıda değinilen iç hukukumuz 
ve kamu düzeni kavramı ile ilgili açıklamalara göre 
somut olay değerlendirildiğinde “ortak velayet” 
düzenlenmesinin, Türk kamu düzenine  “açıkça” 
aykırı olduğunu ya da Türk toplumunun temel yapısı 
ve temel çıkarlarını ihlal ettiğini söylemek mümkün 
değildir.”

 Yargıtay’ın bu örnek kararından da anlaşıldığı 
üzere, kamu düzeninin her bir hukuk bilimi 
bakımından da kabul edilebilecek genel bir 
bireysel özgürlük sınırı olduğu söylenebilecektir. 
Dolayısıyla kamu düzeni, hukuk düzeninin ortaya 
çıkardığı bir neticedir. Bu netice, birinci derecede 
devlet yasama, yürütme ve yargı organlarıyla 
sağlanmakta, akabinde de  bireyler  bu hukuk 
nizamına uygun borç ilişkileri kurarak ve uygulayarak 
sağlanmaktadır.  

III. EKONOMİK KAMU DÜZENİNE 
UYGUNLUK ARANAN HALLERDE ÖNE ÇIKANLAR

Ekonomik kamu düzeni kavramı, kamu düzeninin 
ekonomi boyutundaki adıdır. Kamu düzeni 
kavramına ilişkin yaptığımız açıklamalar ekonomik 
kamu düzeni bakımından da geçerli olacaktır. Ticari 
işletme hukuku anlamında ticari borç ilişkilerinden 
elde edilen toplam gelirlerin, parasal, matematiksel, 
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iktisadi boyutunda değerlendirilmesi yapılırken, 
ticari mevzuata göre ticari borç ilişkilerinden gelir 
elde etme yöntemleri, kâr marjları, müşterilerin 
durumları gibi tüm piyasa şartları dikkate alınarak 
bir değerlendirme yapılıyorsa, bu ekonomik kamu 
düzeninin gereklerindendir.  

Özel hukuk borç ilişkilerindeki sözleşme 
özgürlüğüne kamu makamlarının müdahalesi 
ekonomik kamu düzeni olarak adlandırılmaktadır 
(TAN, T., “Sözleşme Özgürlüğüne Kamunun 
Müdahalesi”, Yıldırım Uler’e Armağan, Lefkoşe, 
2014, s. 517). Kaynağını Anayasanın 48, 167 ve 172. 
maddelerinden alan, ekonomik kamu düzeni 
için, TTK’da doğrudan kamu düzeni kavramına 
yer veren hükümler bulunduğu gibi açıkça kamu 
düzeni kavramına yer verilmese de aynı amaca 
yönelik en önemli düzenleme 54-63. maddelerinde 
düzenlenen haksız rekabet hükümleridir. Ayrıca 
ticari faaliyetlere ilişkin 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 
Kanununda marka, coğrafi işaret, tasarım, patent 
ve faydalı modelde kamu düzenine aykırılık, tescil 
engeli olarak gösterilmesi gibi doğrudan kamu 
düzeni kavramına yer vermiş onlarca kanun 
bulunmakla birlikte biz burada öne çıkan 4054 
sayılı Rekabetin Korunmasına İlişkin Kanun, 6585 
sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini 
Koruma Hakkında Kanun uyarınca çıkarılmış 
32 sayılı Karar uyarınca Türk parası ile sözleşme 
yapma zorunluluğuna ilişkin bazı hususları kısaca 
değerlendireceğiz.

1. TTK’da Doğrudan Kamu Düzeni Şeklinde 
Düzenlenen Haller

TTK’da doğrudan kamu düzenine ilişkin dört 
yerde hüküm bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, 
ticaret sicil müdürünün sicile kayda ilişkin görevlerini 
gösteren 32/(3) maddesindeki tescil edilen hususun 
kamu düzenine aykırı olup olmadığını araştırması 
gerektiği hususudur.

  Kamu düzeni gereklerinin arandığı bir diğer 
husus, Kanunun 46/(1) maddesinde düzenlenen 
tacirler bakımından kullanım ve tescil ettirme 
zorunluluğunun arandığı ticaret unvanının kamu 
düzenine uygun olması zorunluluğudur.  

Üçüncü olarak yine TTK m. 210/(3) de düzenlenen 
Ticaret Bakanlığının ticaret şirketlerini denetimine 
ilişkin esaslarda,  ticaret şirketlerinin kamu düzenine 

aykırı işlemlerde bulunmaları halinde fesih davası 
açabilmesidir.  

Bir diğer hususta, Kanunun  1404/(1) maddesinde   
düzenlenen geçerli olmayan sigortaya ilişkin olarak, 
kamu düzenine aykırı sigorta yapılamaması halidir.  

Tüm bu hükümlerden anlaşıldığı gibi, tescille 
sağlanan aleniyet, güvenlik, gerçeklik gibi emredici 
hususlar, ticari faaliyetlerin genel çerçevesini 
çizmekte ve kamu düzeni gerekleriyle genel amacı 
şahsi çıkarların üstünde tutmaktadır. 

Burada özellikle üzerinde durulması gereken ilk 
husus, ticaret sicil müdürlüğünün ilk defa tescilde 
ne kadar hassas ise, diğer sicil işlemleri olan 
tadil ve terkinde de aynı hassasiyeti göstermesi 
gerekliliğidir. Türkiye’de, bir buçuk milyona yaklaşan 
ticaret şirketinin bulunduğu görülmektedir. Ancak 
ticari faaliyetini durduran veya kapısına kilit 
vuran şirketlerin de sayısı azımsanmayacak kadar 
çoktur. Bu tür şirketler faal olmadıkları halde tüzel 
kişilikleri devam ettiği için tabela şirketi haline 
gelmektedir. 6102 sayılı TTK yürürlüğe girmeden 
6335 sayılı Kanunla TTK’ya eklenen geçici 7. madde 
ile ticaret şirketlerinin ticaret sicilinden terkinine 
ilişkin kolaylaştırıcı bazı düzenlemeler getirilmişse 
de yeterli olmamıştır.  Dolayısıyla TTK m. 32 ve 33 
uyarınca ticaret sicil müdürlüklerinin tescildeki 
hassasiyeti ve idari yaptırım uygulamaları, tadil ve 
terkinde de aynen uygulanması gerekmektedir. 
Fiilen ticari faaliyeti olmayan ancak sicilde faal 
gözüken bu şekildeki ticaret şirketlerin mevcut 
hukuki ilişkileri, varsa çek düzenlemeleri gibi bir çok 
hukuk uyuşmazlıklarına ve kişi mağduriyetlerine yol 
açmaktadır. Bu durum da açıkça ekonomik kamu 
düzenini sarsmaktadır. Aynı husus, TTK m. 210/
(3) uyarınca ticari faaliyetlerinde hukuka aykırılığı 
alışkanlık haline getirmiş ve kesinleşmiş mahkeme 
kararlarının olduğu şirketlere yönelik Ticaret 
Bakanlığının fesih davasını kullanması bakımından 
da söylemek mümkündür. Ticaret Bakanlığının 
şirketler üzerinde usulünce denetim yetkisinin 
olduğu da tacirlerce bilinmelidir. 

2. TTK’da Doğrudan Kamu Düzeni 
Kavramına Yer Verilmese de Amaç Olarak 
Ekonomik Kamu Düzenine Aykırılık Oluşturan 
Haksız Rekabet Halleri

TTK’da düzenlenen tüm işler, ticari iştir. Dolayısıyla 
tacirlere uygulanan tüm hükümlerin amacı, hukuka 
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uygun yöntemlerle ticari faaliyetlerin sınırlarını 
belirlemek ve yasak olanları göstermektir. Ancak 
aynı amaca yönelen birden fazla tacirin de gerek 
diğer tacirlerle ilişkisinde gerekse de ticari ilişkinin 
diğer taraflarla ilişkisinde hukuki sınırın çizildiği 
TTK m. 54-63 arasında haksız rekabet hükümleri, 
yasakladığı faaliyetlerle dolaylı yoldan kamu 
düzenine aykırılık hallerini göstermektedir. Hak olan 
rekabeti sözleşme özgürlüğü ile birleştiren tacirler, 
diğer tacirlere veya müşterilere karşı aldatıcı veya 
dürüstlük kuralına aykırı hareket ederek kendilerini 
öne çıkarırlarsa, haksız rekabet işlemiş olurlar. Bu da 
ekonomik kamu düzenini bozmaktadır.

Burada haksız rekabet teşkil eden haller, çok 
geniş bir şekilde örnekleme şeklinde yer almaktadır. 
En geniş örnekleme de dürüstlük kuralına aykırı 
reklamlar ve satış yöntemleri olsa da burada, 
taraflar arasında kalmaktan ziyade kanaatimce 
ekonomik kamu düzenini doğrudan ilgilendiren 
ve haksız rekabet hali sayılan “iş şartlarına 
uymamak” öne çıkan bir haldir. Normal şartlarda 
haksız rekabet, rakipler arası veya tüketicilerle 
ilişkilerde ortaya çıkmaktadır. İş şartlarına uymama 
şeklindeki hakız rekabet halinde ise aslında tacirin 
kendi iç ilişkisi olmasına rağmen, dolaylı yoldan 
başta devlet olmak üzere diğer tacirlere karşı 
ticari açıdan haksız kazanca yol açılmaktadır. 
Tacirin ticari işletmesini henüz tescil ettirmemesi, 
ruhsat almamasına rağmen faaliyette bulunması, 
işçilerine fazla çalışma ücretini ödemiş bile olsa yıllık 
fazla çalışma süresinden fazla çalışma yaptırması, 
ücretini ödemiş bile olsa yıllık izin kullandırmaması, 
SGK primlerini ödememesi, iş güvenliği hükümlerine 
uymaması gibi durumlar hep iş şartlarına uymama 
örnekleridir. Burada tacirin söz konusu hükümleri 
yerine getirmemesi, tacir ile işçisi veya tacir ile devlet 
arasında kaldığı söylenemez. Sessiz kalınması, 
bir nevi hukuk kurallarının hiçe sayılmasına, yol 
açmaktadır. Mahkemelerce tayin edildiğim 
onlarca şirketteki kayyımlık vazifem de karşılaştığım 
hususların başında şirketlerin neredeyse tamamına 
yakınında SGK ve maliye borçlarının ödenmediği 
ve bunun faaliyete başlanmasından iflas sürecine 
yaklaştığı zamana kadar yıllar itibariyle hep 
süreklilik arz etmesi halidir. Dolayısıyla ekonomik 
kamu düzeni, başta devlet birimlerinin olmak üzere 
herkesin üzerine düşeni yapmasını gerektirmektedir. 

Ticaret hukuku kâr esaslı ticari faaliyetler 
olduğu için, faaliyetin sonunda zarar etmekte tabi 
bir sonuçtur. Şahıs işletmeleri ve şahıs şirketleri 

bakımından tüm malvarlığı ile sorumluluk gereği 
problemler sınırlı olmakla birlikte, sermaye şirketleri 
bakımından ise sınırlı sorumluluk ve ortaklarına 
gidememe nedeniyle şirket alacaklılarının 
problemleri artmaktadır.  Sermaye şirketlerinin 
ticari faaliyetleri neticesinde zarar da edebileceği 
tabi bir sonuç olmakla birlikte bu zarar, TTK m. 
376 uyarınca borca batıklığa dönüşürse ve bu 
durumdan çıkma çareleri yetersiz kalırsa, iflasının 
bildirilmesi zorunluluğu da tacirler için bir ekonomik 
kamu düzeni gerekliliğidir. Oysa uygulamada çok 
sayıda iflas şartları oluşmuş olmakla birlikte, bildirim 
zorunluluğu yerine getirilmemiş sermaye şirketi 
bulunmakta ve neticede başta devlet birimleri 
olmak üzere şirket alacaklıları mağdur olmaktadır. 
Bunun için, İcra İflas Kanunu m.345/a hükmünün 
işletilmesidir.   

3. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 
Hükümleri

TTK hükümlerinde haksız rekabet özel olarak 
düzenlenmiş olsa da Anayasa hükmü gereği ayrıca 
makro düzeyde rekabeti korumak için 4054 sayılı 
Kanun çıkarılmıştır. Kanundaki birçok hüküm, başlı 
başına ekonomik kamu düzeni hükümleridir. 

Kanunun amacını düzenleyen 1. maddesinde, 
“mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, 
bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve 
uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin 
bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, 
bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri 
yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır“. 
denilmektedir. Bu Kanunla ekonomik kamu düzenini 
sağlamaya yönelik Rekabet Kurumu kurulmuş 
ve günümüze kadar bu alanda kurumsallaşmış 
gerekli durumlarda gerekli idari yaptırımları 
uygulamış ve uygulamaya devam etmektedir. 4054 
sayılı Kanunun 4-7 maddeleri arasında sayılmış 
yasaklanan ticari faaliyetler gösterilmiştir. Kanunun 
yürürlüğe girdiğinden günümüze kadar yasaklanan 
ticari faaliyetlere yönelik Rekabet Kurulu idari 
yaptırımları neticesinde sistem genel itibariyle 
oturmuştur diyebilirsek de, son beş yıl içinde önce 
mercimekte, sonra patates ve soğanda akabinde 
de covid-19 salgını döneminde tüm kolayda 
ürünlerde yaşanan aşırı fiyat farklılıkları ve tedarik 
sıkıntıları, tam rekabet piyasasını etkileyen, piyasa 
bölüşümü veya arz talebi kısıtlama yöntemleriyle 
haksız kazanç elde etme yönelimlerini artırmıştır. 
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Hukukun belirliliği ve güvenliliğini sağlamak başta 
devletin anayasal görevidir. Bu görevin yapılmasına 
katkı yapmak da diğer tacirler başta olmak üzere 
tüm toplumdur.  

4. Perakende Ticaretin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun Hükümleri

6585 sayılı Kanun ile, ticari faaliyetler 
içinde perakende ticareti yapan işletmelerin 
kuruluş, işleyiş, kampanyalı veya indirimli de 
dahil satış yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar 
düzenlenmektedir. Kanunun 17 ve 18. maddelerinde 
Ticaret Bakanlığının denetimini ve yasaklanan 
faaliyetler ile bunlara uygulanabilecek idari para 
cezalarına ilişkin hükümler bulunmaktadır. Özellikle 
covid-19 salgın başlangıcında nisan 2020 de 7244 
sayılı Kanunla bu Kanuna eklenen Ek-1 maddesi 
uyarınca satış fiyatlarına fahiş artış yasağının 
getirilmesi ve aykırı uygulamaya yüz bin Türk 
lirasından iki milyon Türk lirasına kadar idari para 
cezası uygulanabileceği hususu dikkate değer bir 
durumdur. Birden fazla tacir, uyumlu eylem veya 
anlaşmayla bir malın fiyatını fahiş şekilde birlikte 
belirlerlerse ve bu durum tespit edilirse, Rekabet 
Kurulu idari para cezası verebileceği gibi, aynı 
zamanda da Ticaret Bakanlığı da fahiş fiyat artışı 
hükmünden idari para cezası verebilecektir. Her iki 
kamu biriminin buradaki denetimi birer ekonomik 
kamu düzenine uygunluk denetimidir. 

5. Türk Parasının Kıymeti Koruma Kararı 
Uyarınca Türk Lirası İle Sözleşme Yapma 
Gerekliliği

1567 sayılı Kanunun verdiği yetkiyle 1987 yılında 
Bakanlar Kurulunca 32 sayılı Karar yürürlüğe 
konulmuş ve dönem dönem de değişiklikler yapılarak 
günümüze gelinmiştir. Cumhurbaşkanlığının 12 eylül 
2018 tarihli ve 85 sayılı Kararıyla 32 sayılı Kararın 4. 
maddesine  aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.  

“Türkiye’de  yerleşik  kişilerin,  Bakanlıkça 
belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul 
ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama 
dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, 
leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde 
sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan 
diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya 
dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz”. Bu madde 

uyarınca çıkarılan Tebliğ de hangi durumlarda 
yabancı para ile sözleşme yapılacağı belirlenmiştir. 
TBK m. 99 uyarınca sözleşme özgürlüğü gereği 
taraflar para birimini seçmede de özgürdürler. Kural 
olarak borç TL ile ödenecek olsa da taraflar aksini 
kararlaştırmada serbesttirler. Ancak Kanuna dayalı 
çıkarılan 32 sayılı Kararla TBK m. 99’daki istisna 
emredici hale getirilmesi, tartışılacak ve eleştirilecek 
bir durum olsa da burada yapılanın bir ekonomik 
kamu düzeni gerekliliği olduğunu söylemek yanlış 
olmayacaktır. Nitekim yanlış olmadığı daha 
sonra açılmış aşırı ifa güçlüğüne dayalı uyarlama 
davalarında ve son olarak da 2021 kasım aralık 
aylarında dövizde yaşanan aşırı yükselme şeklindeki 
dalgalanmadan anlaşılmıştır. Nitekim devlet de kur 
korumalı TL mevduat hesabı açma yöntemiyle TL’ye 
yönelmeye ilişkin düzenlemeleri getirerek, belirsizliği 
ve korkuyu ortadan kaldırma amacıyla bir nevi 
ekonomik kamu düzenini sağlamaya çalışmıştır. 

IV.  SONUÇ

Kamu düzeni, genellikle emredici olarak 
düzenlenen hukuk kurallarıyla oluşur. Ancak açıkça 
yasaklayıcı bir kanun hükmü olmasa dahi, kamu 
düzeni kriteri de tüm hukuk kurallarının amaçlarıyla 
oluşan bir bütüncül bakış açısıyla bir uygunluk 
kriteridir. 

Kamu düzeni demek, sağlığımızın, güvenliğimizin, 
adaletimizin, eşitliğimizin korunduğu ve sağlandığı 
hukuk düzeni demektir. Toplumun genel çıkarlarını 
koruyan tüm hükümlerle ortaya çıkan hukuk 
düzenini zedeleyen faaliyetler ve davranışlar, 
kamu düzenini bozduğu için hukuk düzenince 
korunmayacağının bilinmesi gerekir.

Borç ilişkilerinde TBK temel bir Kanundur. Ticari 
borç ilişkileri açısından başta TTK olmak üzere 
onlarca özel kanun hep, hak olan rekabetin yerli 
yerince bozulmadan usulüne göre kullanılmasını 
sağlamaya yöneliktir. Asıl olan kanuni düzenleme 
yapmak değil, onun amacına göre uygulanmasını 
sağlamaktır. Bir devletin ekonomisi ticari faaliyetler 
neticesinde oluşturmaktadır. Dolayısıyla ticari 
alt yapı ve işleyiş ne kadar sağlam olursa, ticari 
faaliyetlerde o kadar sağlam temellerde yürütülür. 
Yasama kanuni düzenlemelerle, yürütme, 
hukuka uygun yürütüp denetlemekle yargı da 
uyuşmazlıklarda süresinde hukuka uygun karar 
vermekle görevini yaparsa, hukuka aykırı ticari 
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faaliyet yapılmasına fırsat verilmemiş olur ve 
ekonomik alandaki kamu düzeni sağlanmış olur. 
Hukuki belirlilik ve güven ekonomik istikrar doğurur. 

Ticaret siciline tescilde kamu düzeni ne kadar 
gerekli ise sicilde gerçeklikten uzaklaşmış tadil veya 
terkin gerektiren durumlarda da o kadar kamu 
düzeninin gerekli olduğu unutulmamalı ve tabela 
şirketlerine fırsat verilmemelidir.

Ticaret Bakanlığının ticaret şirketleri üzerindeki 
denetim mekanizmalarından biri olan fesih davası 
gözlerden uzak tutulmaması gerektiği gibi ticaret 
şirketlerinin borca batık hale gelmesi süreçleri de  
sürüncemede bırakılmamalıdır.

İş şartlarına uymama şeklindeki haksız rekabet 
hali, bir şirket içi mesele olarak bırakılmamalı, vergi 
yönü, iş güvenliği yönü, idari yönü gibi birçok farklı 
hukuki düzenlemeleri ilgilendirdiğinden müşterilerin, 
işçilerin veya rakip tacirlerin ihbar veya davalarına 
konu edilmelidir. 

4054 sayılı Kanun uyarınca Rekabet Kurulu, 
resen veya ihbar üzerine rekabeti bozan uyumlu 
eylem ve anlaşmalara veya hakim durumu 
kötüye kullanmaya caydırıcı olan idari yaptırımlar 
uygulayarak tekrarına veya başkalarının 
benzerlerini yapmasına fırsat vermemelidir. 

Covid-19 salgını döneminde de görüldüğü gibi 
6585 sayılı Kanun bir kez daha önemini göstermiştir.  
Perakende ticaret bakımından fahiş fiyat artışlarına 
denetimler yoluyla Ticaret Bakanlığı engel olmalı, 
müşterilerde bilgi ve takipleriyle Bakanlığa bu 
konuda destek olmalıdır. Ancak tacir de bilmelidir 
ki, kâr, ticari faaliyetlerden elde edilir. Ticari 
faaliyetler müşteriler sayesinde olur.  Müşterinin 

tacir için velinimet olduğu bilinmeli ve fırsatlar 
haksız kazanca değil, haklı olan kazanç neyse ona 
dönüştürülmelidir. 

1587 sayılı Kanuna göre çıkarılan 32 sayılı Kararın 
da kanuni dayanağı olduğu bilinmelidir. Dövizin Türk 
ekonomisi üzerindeki etkisi bir tarafa, sözleşmenin 
diğer tarafı bakımından telafisi imkansız zararlar 
doğurabileceği ve çok sayıda hukuki davalara 
da konu olabileceği dikkate alınarak edimlerin 
memleket parası olan TL üzerinden yapılmasının 
gerekliliği bir ekonomik kamu düzeni gerekliliği 
olduğu unutulmamalıdır. Belirsizliklerden ve 
korkulardan kurtulmak istiyorsak herkes görevi 
yapmalıdır.
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