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Avukatlar, T�car� Faal�yetle Uğraşab�l�r m�?- I

AVUKATLAR, TİCARİ FAALİYETLE UĞRAŞABİLİR Mİ?-I
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I- GİRİŞ
Ünlü Baro Başkanı PAYEN, “İnsanlar arasındak� uyuşmazlıkların yumrukla çözümlenemed�ğ�
günden ber� avukatlık vardır.” görüşünded�r(1). Günümüzde avukatlar, b�r yandan b�rey�n hukuksal
sorunlarının çözümünde görev almakta ve onları savunmakta, b�r yandan da yargının kurucu öğes�
olarak bağımsız savunma makamının tems�lc�ler� olarak hukuk kurallarının “herkese”,“eş�t”, “ad�l” ve
“etk�n” b�r şek�lde uygulanmasını gerçekleşt�rmekle, bu düşüncen�n toplumun her kes�m�ndek�
�nsanların yer etmes�n� sağlamakla çok öneml� b�r kamu h�zmet� yapmaktadırlar(2).

Serbest meslek erbabı olan ve kamusal h�zmet �fa eden b�r meslek grubu olan avukatların kend�
meslek hukukuna �l�şk�n düzenlemeler, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda yapılmıştır. Söz konusu
Kanun’da avukatların meslekler�n� �fa ederken eş anlı olarak yapamayacakları faal�yetler de
düzenlenm�şt�r. Avukatlıkla b�rleşmeyecek faal�yetlerden b�r�s� de mezkur Kanun’da, “tac�rl�k” olarak
sayılmıştır. Yazımızda öncel�kle TTK ve GVK açısından t�car� �şletme, t�car� �ş, t�car� kazanç ve tac�rl�k
kavramları �ncelenecek, ardından da Avukatlık Kanunu açısından avukatların t�car� faal�yetle
uğraşmasının sonuçları açıklanacaktır.

II- TÜRK TİCARET KANUNU (TTK) VE GELİR VERGİSİ KANUNU (GVK) AÇISINDAN
193 sayılı Gel�r Verg�s� Kanunu’nun 37. maddes�nde, her türlü t�car� ve sına� faal�yetlerden doğan
kazançların, t�car� kazanç olduğuna hükmed�lm�şt�r. T�car� ve sına� faal�yet�n kapsamının ne olduğu
konusunda �se; GVK’da açık b�r tanımlama yer almamaktadır. Bu nedenle, madde metn�nde sınırlı
olarak t�car� kazanç sayılan haller�n dışında kalan durumlarda, t�car� ve sına� faal�yet�n varlığını genel
esaslar dah�l�nde değerlend�rmek gerekmekted�r.

6762 sayılı TTK’da t�car� �şletme esası ben�msenm�ş olup; t�car� �şletme kavramının bel�rlenmes�ne
bağlı olarak da t�car� �ş ve tac�r�n tanımı ortaya çıkmaktadır. TTK’nın 11. maddes� gereğ�; “t�carethane
veya fabr�ka yahut t�car� şek�lde �şlet�len d�ğer müesseseler t�car� �şletme” sayılmaktadır. Aynı
Kanun’un 12. maddes�nde de t�carethane ve fabr�ka �le t�car� şek�lde �şlet�len d�ğer müesseseler�n neler
olduğu düzenlenm�şt�r. Anılan madde gereğ� aşağıda yazılı ve mah�yetçe bunlara benzeyen �şlerle
uğraşmak üzere kurulan müesseseler t�carethane sayılırlar:

“1- Menkul malların satılmak veya k�raya ver�lmek üzere tedar�k ve bunların aynen veya başka
b�r şekle sokularak satılması veya k�raya ver�lmes�
2- Kıymetl� evrakın satılmak üzere tedar�k� ve bunların satılması,
3- Her çeş�t �mal ve �nşa,
4- Madenc�l�k,
5- Matbaacılık, gazetec�l�k ve k�tapçılık, yayın, �lan ve �st�hbarat,
6- T�yatro, s�nema, otel, han ve lokanta g�b� umum� mahaller, husus� mektep ve hastane ve açık
satış yerler�n�n �şlet�lmes�,
7- Umum� mağazalar, sa�r depo ve ambarların �şlet�lmes�,
8- Borsa ve kamb�yo �şler�, sarraflık, bankacılık,
9- İçt�ma� s�gortalar har�ç olmak üzere, s�gortacılık,
10- Kara, den�z ve havada, neh�r ve göllerde yolcu ve eşya taşımak,
11- Su, gaz ve elektr�k dağıtmak, telefon ve radyo �le haberleşme ve yayın,
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12- Acentalık, tellallık, kom�syonculuk ve sa�r bütün tavassut �şler�.”
TTK bakımından t�car� �şletme konusunda kes�n b�r sınırlama yapılmayarak, t�car� şek�lde �şlet�len d�ğer
müesseseler başlıklı 13. maddes�nde; �şlemler�n�n hac�m ve ehemm�yet�n�n, t�car� muhasebey� gerekt�ğ�
ve ona t�car� ve sına� b�r müessese şek�l ve mah�yet�n� verd�ğ� takd�rde bu �şletmeler�n de t�car� �şletme
sayılacağı hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda b�r müessesen�n t�car� veya sına� n�tel�ğe sah�p olup
olmadığı her olaya göre ayrı değerlend�r�lmel�d�r.

TTK’nın 3. maddes�nde; “b�r t�carethane veya fabr�ka yahut t�car� şek�lde �şlet�len d�ğer b�r
müessesey� �lg�lend�ren muamele, f��l ve �şler, t�car� �şlerd�r.” şekl�nde düzenleme yapılmıştır.
TTK’nın 14. maddes�nde b�r t�car� �şletmey� kısmen dah� olsa kend� adına �şleten k�mseler “tac�r”
sayılmıştır. Ayrıca, TTK’nın 12. maddes�nde “�ster gez�c� olsunlar, �ster b�r dükkanda veya b�r
sokağın muayyen yerler�nde sab�t bulunsunlar �kt�sad� faal�yet� nakd� sermayes�nden z�yade
beden� çalışmasına dayanan ve kazancı ancak geç�m�n� sağlayacak derecede az olan sanat ve
t�caret erbabının” tac�r olmayacağı, esnaf sayılacağı hükme bağlanmıştır. TTK bakımından t�car�
faal�yetler�n, esas �t�bar�yle, b�r sermaye organ�zasyonu ve bell� b�r kazanç potans�yel�n� gerekt�rd�ğ�
anlaşılmaktadır. TTK md. 28’e dayanarak çıkarılmış olan T�caret S�c�l� N�zamnames�’nde (T�caret S�c�l�
Tüzüğü’nde) t�car� b�r �şletmen�n genel unsurları olarak; gel�r�n sağlanmasının amaç ed�n�lmes�,
devamlılık, esnaf faal�yetler�n�n sınırlarının aşılması ve faal�yet�n bağımsız olması öngörülmüştür.

GVK’da yer alan t�car� ve sına� faal�yet� kapsamı, TTK’nın kapsamından daha gen�şt�r. GVK açısından
t�car� faal�yet�, emek-sermaye karışımı ve devamlılık arz eden b�r organ�zasyona dayanan, GVK’da
tanımı yapılmış olan z�ra� ve serbest meslek faal�yet� dışında kalan faal�yetler olarak tanımlamak
mümkündür. Organ�zasyon veya çalışmadak� sermayen�n azlığı veya çokluğu, emek unsurunun
sermayeye nazaran çok daha hak�m olması, Gel�r Verg�s� Kanunu açısından faal�yet�n t�car�
sayılmasına etk� etmez. N�tek�m TTK’da esnaf sayılanların faal�yet�, GVK’nın 9. maddes�ndek� özel b�r
muaf�yet hükmü �le verg�n�n kapsamı dışında bırakılmıştır.

T�car� faal�yet�n asıl unsurlarından b�r�, faal�yet�n devamlı olarak yapılmasıdır. T�car� faal�yette
dolayısıyla t�car� kazançta devamlılık kasıt ve n�yet�n�n varlığı t�car� organ�zasyonun mevcud�yet� �le açık
b�r şek�lde ortaya çıkar. B�r �şyer� açılması, personel çalıştırılması, sermaye tahs�s�, t�caret s�c�l�ne kayıt
olunması … vs. t�car� b�r organ�zasyonun varlığını göster�r. T�car� b�r organ�zasyonun bazı hallerde
varlığı şekl� ve bel�rl� unsurları �le görünmez. Organ�zasyon f��len doğmuş olur. Bu durumda, esas alınan
ölçü, muameleler�n çokluğu, b�rden fazla oluşudur. Örneğ�n, b�r defaya mahsus olmak üzere, borç para
ver�ld�ğ�nde elde ed�len fa�z menkul sermaye �radıdır. B�r takv�m yılı �ç�nde b�rden fazla borç para
ver�lerek fa�z elde ed�lmes� hal�nde t�car� faal�yet söz konusudur.

N�tek�m, GVK’nın 4369 sayılı Kanunla değ�şt�r�lmeden öncek� 82. maddes�nde, devamlı b�r surette
yapılmayan arız� olarak gerçekleşen t�car� muamelelerden doğan kazançlar arız� t�car� kazanç olarak
sayılmış ve bu şek�lde verg�lend�r�lm�şt�r. 01.01.1999 tar�h�nden �t�baren 4369 sayılı Kanunla gel�r�n
tanımında yapılan değ�ş�kl�ğe paralel olarak, devamlı b�r surette yapılmayan yan� arız� olarak
gerçekleşen t�car� muamelelerden doğan kazançların kaynağı ne olursa olsun d�ğer her türlü kazanç ve
�rat olarak verg�lend�r�lmes� öngörülmüştür. Bu değ�ş�kl�k verg� uygulamasında hayat bulmadan 4444
sayılı Kanun’un 3. maddes�yle GVK’ya eklenen geç�c� 56. madde hükmü �le 1999-2002 yılları
gel�rler�n�n verg�lend�r�lmes�nde 4369 sayılı Kanunla değ�şmeden öncek� hükümlere ger� dönülmüştür.

Yürütülen faal�yet�n t�car� olup olmadığı konusunda Danıştay’ca ver�lm�ş b�r Karar’ın özet� aşağıdak�
g�b�d�r:
“Bir kazancın ticari kazanç sayılabilmesi için bulunması gereken en önemli unsur, faaliyetteki devamlılıktır. Bu ise işin niteliği,
özellikleri, organizasyonu ve ticari faaliyetlerdeki işlemlerin sayısal çokluğuna göre saptanır.”(3)

Yukarıda yer alan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; t�car� faal�yet�n asıl unsurlarından b�r� faal�yet�n
devamlı olarak yapılmasıdır. T�car� faal�yette dolayısıyla t�car� kazançta devamlılık kasıt ve n�yet�n�n
varlığı t�car� organ�zasyonun mevcud�yet� �le açık b�r şek�lde ortaya çıkar.

III- AVUKATLIK KANUNU AÇISINDAN
A- GENEL OLARAK

Avukatlık mesleğ� ve bu mesleğe �l�şk�n kurallar, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda hükme bağlanmıştır.
Mezkur Kanun’un 1. maddes�nde avukatlık mesleğ� tanımlanmıştır.  Buna göre; “Avukatlık, kamu
h�zmet� ve serbest b�r meslekt�r.” Aynı Kanun’un Üçüncü Kısmının 11. maddes�nde �se; “avukatlıkla
b�rleşmeyen �şler” sayılmıştır. Söz konusu madde hükmünde “Aylık, ücret, gündel�k veya kesenek
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g�b� ödemeler karşılığında görülen h�çb�r h�zmet ve görev, s�gorta prodüktörlüğü, tac�rl�k ve
esnaflık veya meslek�n onuru �le bağdaşması mümkün olmayan her türlü �ş avukatlıkla
b�rleşemez.” �fadeler�ne yer ver�lm�şt�r.

B�r h�zmet sözleşmes�yle olsun veya olmasın aylık, ücret, gündel�k veya kesenek g�b� ödemeler �le b�r
başkasının emr�nde ve h�zmet�nde çalışan k�ş�ler�n avukatlık mesleğ�n�n “bağımsızlık” n�tel�ğ�ne uygun
davranış �ç�nde olamayacakları düşünces�yle avukatlık mesleğ�n� yapmaları engellenmekted�r(4).

N�tel�ğ� �t�bar�yle s�gorta prodüktörlüğü de, TTK’nın yukarıda yer ver�len 12. maddes�n�n 9. bend�nde
sayılan t�car� �şletmeye dah�l �şlerden olması ve TTK’nın 3. maddes� gereğ� t�car� �ş sayılması
gerekt�ğ�nden; avukatlık mesleğ�yle b�rleşmeyen b�r �şt�r. Bu k�ş�ler�n de avukatlık yapması doğru
bulunmamaktadır(5).

Danıştay, genel g�derler�n b�r kısmından muaf olma koşulu �le h�çb�r ücret almadan görülen apartman
yönet�c�l�ğ�n� t�car� faal�yet kapsamında görmemekted�r(6). Satış bedel� üzer�nden tay�n ed�len b�r ücret
karşılığında, taşınır eşya satışına aracılık etmek, müşter� aramak, bulunduğunda satışı gerçekleşt�rmek
Borçlar Kanunu’nda yer alan kom�syonculuk faal�yet� olup; kom�syonculuk, avukatlıkla b�rleşmeyen
�şlerdend�r(7). Y�ne, lokanta sah�pl�ğ� ve �şletmec�l�ğ�, avukatlıkla b�rleşmeyen �şlerden sayılmaktadır(8).

1136 sayılı Kanun’un 12. maddes�nde �se; avukatlıkla b�rleşeb�len ve 11. maddes�nde yer ver�len
hükmün �st�snası şekl�ndek� �şler sayılmıştır:

“Aşağıda, sayılan �şler 11. madde hükmü dışındadır:
a) M�lletvek�ll�ğ�, �l genel mecl�s� ve beled�ye mecl�s� üyel�ğ�,
b) (Değ�ş�k: 02.05.2001 - 4667/9 md.) Hukuk alanında profesör ve doçentl�k,
c) Özel hukuk tüzelk�ş�ler�n�n hukuk müşav�rl�ğ� ve sürekl� avukatlığı �le b�r avukat
yazıhanes�nde ücret karşılığında avukatlık,
d) Hakeml�k, tasf�ye memurluğu, yargı merc�ler�n�n veya adl� b�r da�ren�n verd�ğ� herhang� b�r
görev veya h�zmet,
e) Kamu �kt�sad� Teşebbüsler� Hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de başka �ş
veya h�zmetle uğraşmaları yasaklanmamış bulunmak şartıyla; bu Kanun Hükmünde
Kararname’n�n kapsamına g�ren İkt�sad� Devlet Teşekküller�, Kamu İkt�sad� Kuruluşları ve
bunların müesseseler�, bağlı ortaklıkları ve �şt�rakler� ve �kt�sad� Devlet Teşekküller� �le Kamu
İkt�sad� Kuruluşları dışında kalıp sermayes� Devlete ve d�ğer kamu tüzel k�ş�ler�ne a�t bulunan
kuruluşların yönet�m kurulu başkanlığı, üyel�ğ�, denetç�l�ğ�,
f) Anon�m, l�m�ted, kooperat�f ş�rketler�n ortaklığı, yönet�m kurulu başkanlığı, üyel�ğ� ve
denetç�l�ğ� ve komand�t ş�rketlerde komand�ter ortaklık,
g) Hayr�, �lm� ve s�yas� kuruluşların yönet�m kurulu başkanlığı, üyel�ğ� ve denetç�l�ğ�,
h) Gazete ve derg� sah�pl�ğ� veya bunların yayım müdürlüğü,
M�lletvek�ller� hakkında, 3069 sayılı Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s� Üyel�ğ� �le Bağdaşmayan İşler
Hakkında Kanun hükümler� saklıdır.
(Değ�ş�k: 02.05.2001 - 4667/9 md.) (e) bend�nde göster�lenler�n, Haz�nen�n, beled�ye ve özel
�dareler�n, �l ve beled�yeler�n yönet�m� ve denet�m� altında bulunan da�re ve kurumların, köy tüzel
k�ş�l�kler�n�n ve kamunun h�ssedar olduğu ş�rket ve kuruluşların aleyh�nde; �l genel mecl�s� ve
beled�ye mecl�s� üyeler�n�n de bağlı bulundukları tüzel k�ş�ler�n ve yüksek öğret�mde görevl�
profesör ve doçentler�n yüksek öğret�m kurum ve kuruluşları aleyh�ndek� dava ve �şler� tak�p
etmeler� yasaktır.
Bu yasak, avukatların ortaklarını ve yanlarında çalıştırdıkları avukatları da kapsar.
B�r kadroya bağlı olarak aylık veya ücret� Devlet, �l veya beled�ye bütçeler�nden yahut Devlet, �l
veya beled�yeler�n yönet�m� ve denet�m� altındak� da�re ve müessese yahut ş�rketlerden ver�len
müşav�r ve avukatlar, yalnız bu da�re, müessese ve ş�rketlere a�t �şlerde avukatlık yapab�l�rler.”
(Devamı Gelecek Sayımızda)
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