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TİCARET UNVANI SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 
HUSUSLAR 

TTK hükümleri ve sair mevzuat uyarınca kuruluş işlemlerinde ve unvan değişikliklerinde 
unvanın, tüm Türkiye çapında korunması zorunlu olduğundan kullanılmasına karar verilen 
ticaret unvanının Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden ve Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi’nden sorgulanarak teyit edilmesi gerekmektedir.  

Benzer unvan sorgulaması yapılarken, sorgulama yapılacak alana çekirdek kelime ve 
devamında yer verilecek olan sektör bazındaki ilk kelime birlikte yazılmalıdır.  

Sistemin benzer unvan uyarısı vermesini önlemek, sistemin kabul etmeyeceği bir kelimenin 
sistemden geçmesini sağlamak ya da iki anlamlı kelimelerin birleştirilerek yazılmaması 
gerekmektedir. Örneğin, “KIRMIZI GİYİM TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ” unvanını 
sistemden geçirebilmek için “KIRMIZIGİYİM TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ” şeklinde 
çekirdek kelime ve sektör birleştirilerek yazılmamalıdır. Yine benzer nedenlerle unvanda 
noktalama işaretlerine dikkat edilmeli; “İNŞAAT” “İNSAAT” yazılarak sistemin yanılmasına 
neden olunmamalıdır. Aynı husus “İNŞAAT” yerine “İNŞAATT”, “İSTANBUL” yerine 
“İSTANBULL”, “TEKSTİL” yerine “TEKSTİLL” gibi örneklerde olduğu gibi kelimenin 
içinde harf tekrarı yapılması durumunda da geçerlidir.  

*PAZARLAMA, HİZMET, İTHALAT, İHRACAT, YATIRIM, SANAYİ ve TİCARET gibi 
ibareler, tek başına sektör olarak kabul edilmemektedir.  

14.02.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan TİCARET UNVANLARI HAKKINDA 
TEBLİĞ gereğince;  

Ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirler, ticaret unvanlarını belirlerken aşağıdaki 
hususlara dikkat etmelidir:  

(1) İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı 
serbestçe belirlenebilir.  

(2) Ticaret unvanında yer alacak ibareler, tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve 
finansal durumu hakkında üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte 
ve gerçeğe aykırı olamaz.  

(3) Ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olamaz, 
kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemez. 

(4) Bir ticaret unvanına “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Milli” kelimeleri yalın, sade ve 
eksiz olarak; Cumhurbaşkanı kararıyla konulabilir. Bu ibarelerin Türk Ticaret Kanununun 41 
ve 42 nci maddeleri uyarınca ticaret unvanında kullanılması zorunlu olan gerçek kişinin ad veya 
soyadında yer alması halinde Cumhurbaşkanı kararı aranmaz. 

(5) Anonim ve limited şirketlerin ticaret unvanında işletme konularından en az birinin yer 
alması zorunludur. İşletme konusunu gösteren ibarelerde kısaltma yapılamaz. Başlıca amacı 
başka işletmelere katılmaktan ibaret olacak şekilde kurulacak anonim şirketlerin unvanında 
“holding” ibaresine yer verilmesi zorunludur.  

(6) Ticaret unvanında resmi olarak tanımlanmış yer adları kullanılabilir, ülke adlarının unvanda 
kullanılabilmesi için ise o ülkenin yetkili makamlarından izin alınması gerekir.  

https://mersis.gtb.gov.tr/
https://www.ticaretsicil.gov.tr/
https://www.ticaretsicil.gov.tr/
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(7) Kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası diğer kuruluşların adları ya da bunları 
tanımlayan kısaltılmış adları ticaret unvanlarında ek olarak kullanılamaz. Ancak bu kurum ve 
kuruluşların işlettiği işletmeler ile hissedarı oldukları şirketlerin ticaret unvanlarında 
kendilerinin adları veya kısaltılmış adları kullanılabilir.  

(8) Ticaret sicilinden silinen bir ticaret unvanı, unvanın silinmesine ilişkin ilanın Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren beş yıl geçmedikçe başka bir tacir 
adına yeniden tescil edilemez.  

(9) Bir ticaret unvanı, herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğünce daha önce tescil edilmiş 
bulunan diğer bir ticaret unvanından ayırt edilmesi için gerekli olan ek yapılmadan tescil 
edilemez. 

(10) Daha önceden tescil edilmiş bir ticaret unvanının, Türk Ticaret Kanununun 46 ncı maddesi 
kapsamındaki ek ve işletme konusunu gösteren ilk ibaresi aynı olan diğer bir ticaret unvanına 
ayırt edici bir ek yapılmadan tescil edilemez (Örnek – 1).  

(11) Daha önce tescil edilmiş bir ticaret unvanının eki ile kendi eki aynı olan, ancak ekten sonra 
gelen işletme konusunu gösteren ilk ibaresi farklı olan bir ticaret unvanı, ayırt edici bir ek 
yapılmadan tescil edilebilir (Örnek – 2).  

(12) Daha önce tescil edilmiş bir ticaret unvanından yalnızca şirket türünü gösteren ibareleri 
farklı olan diğer bir ticaret unvanı, ayırt edici bir ek yapılmadan tescil edilemez (Örnek – 3).  

(13) Ticaret unvanı ve işletme adına ilişkin diğer hususlarda, Ticaret Sicili Yönetmeliği 
hükümlerine göre hareket edilir.   

Örnekler 

Örnek-1: “A İnşaat Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” ticaret unvanı daha 
önce tescil edilmiş ise, “A İnşaat Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” ticaret 
unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez. 
Örnek-2: “B İnşaat Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi” ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş 
ise, “B Turizm İnşaat Sanayi Anonim Şirketi” ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil 
edilebilir. 
Örnek-3: “C Turizm Limited Şirketi” ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise, “C Turizm 
Anonim Şirketi” ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez. 
 

 

 

 

 


