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HAKSIZ REKABET NEDİR ?

TTK m.54’e 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.  “



HAKSIZ REKABETİN İLKELERİ

1)Tarafların Rakip Olma Zorunluluğunun 
Bulunmaması

2)Aldatıcı Hareket veya Dürüstlük Kuralına Aykırı Bir 
Davranışın Mevcut Olması

3)Failin Yarar Sağlamasının Şart Olmaması

4) Failin Kusurunun Aranmaması

5) Zarar Görme Şartının Bulunmaması



HAKSIZ REKABET HALLERİ NELERDİR?

TTK m.55’e göre;

1- Dürüstlük kurallarına aykırı ticari uygulamalar 

2- Sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltme 

3- Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma

4- Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı bir biçimde ifşa etme ve onlardan haksız 
yere yararlanma

5- İş şartlarına uymama 

6- Dürüstlük kuralına aykırı genel işlem şartları kullanma



SÖZLEŞMEYİ İHLALE veya SONA ERDİRMEYE 
YÖNELTME 
(TTK m.55/b)

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.



HAKSIZ REKABET HALİNDE 
BAŞVURULABİLECEK HUKUKİ YOLLAR

1) İHTİYATİ TEDBİR
2) TESPİT DAVASI
3) MEN (ÖNLEME DAVASI
4) HAKSIZ REKABETİN REFİ DAVASI
5) TAZMİNAT DAVASI



GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

TTK m.4’e göre mutlak ticari dava olarak sayıldığından asliye ticaret mahkemeleri görevli 
mahkemelerdir.

HMK m.16’ya göre “haksız fiilden doğan davalarda haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana 
geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de 
yetkilidir.” Ancak bu yetki kuralı kesin değildir. Bu nedenle davalının davanın açıldığı tarihteki 
yerleşim yeri mahkemesi de genel yetki kuralı ile yetkili olabilir.



DAVACILAR

TTK m.56’da haksız rekabete ilişkin davaları kimlerin açabileceği 
düzenlenmiştir. Buna göre;

1) Haksız rekabet nedeni ile ekonomik çıkarları zarar gören veya böyle bir 
tehlike ile karşılaşabilecek olan kimse ve

2) Ekonomik çıkarları zarar gören veya böyle bir tehlike ile karşılaşabilecek 
olan müşteriler bütün haksız rekabet davalarını

3) Mesleki ve ekonomik birlikler ve tüketicinin menfaatini gözeten sivil 
toplum kuruluşları ve kamusal kurumlar ise tespit, ref ve men davalarını 
açabilme imkanına sahiptirler.



DAVALILAR

Haksız rekabete ilişkin olan davalar kural olarak haksız 
rekabet fiilini gerçekleştiren kişi aleyhine açılır. 
Bununla beraber adam çalıştıran ve basın, yayın, 
iletişim ve bilişim kuruluşlarına karşı da haksız 
rekabete ilişkin davalar açılabilir.



ZAMANAŞIMI
TTK m.60’a göre,” 56. maddede yazılı davalar, davaya hakkı olan 
tarafın bu hakların doğumunu öğrendiği günden itibaren bir yıl ve 
herhâlde bunların doğumundan itibaren üç yıl geçmekle 
zamanaşımına uğrar. Şu kadar ki, haksız rekabet fiili aynı zamanda 
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince daha 
uzun dava zamanaşımı süresine tabi olan cezayı gerektiren bir fiil 
niteliğinde ise, bu süre hukuk davaları için de geçerli olur.”



HAKSIZ REKABETE ÖRNEK OLAY

https://www.tursab.org.tr/basin-odasi-icerikler/bookingcom-davasinda-mahkeme-
tursabi-hakli-buldu


