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TÜRK HUKUKUNDA MARKA 
 

I- GĠRĠġ: 
 

Bilgi ve iletiĢim teknolojilerindeki hızlı geliĢmeye paralel olarak ortaya çıkan 
“globalleĢme” özellikle 1990‟lardan sonra uluslararası ticaret alanındaki rekabeti de 
arttırmıĢ bulunmaktadır. Çok uluslu Ģirketlerin yönlendirici olduğu bu yeni dönemde 
üretim/ticaret esasları değiĢtiği gibi tüketici davranıĢları da değiĢmeye baĢlamıĢtır. 
Ġnsanlar, çeĢitli iletiĢim araçları ile yapılan reklam ve promosyon çalıĢmalarının 
etkisiyle, nerede ve ne Ģekilde üretildiği belli olmayan ürünlere rağbet göstermekten 
vazgeçerek “marka”lı malları almaya ve tüketmeye doğru bir eğilim göstermeye 
baĢlamıĢlardır. Markalı ürünlere yönelen ilginin bir nedeni de tüketici haklarındaki 
geliĢme ve bilinçlenme doğrultusunda, satın alınan ürüne ve onu üreten iĢletmeye 
güven duyulması ihtiyacıdır. Aynı ilke, hizmet sektöründe de “marka” ihtiyacını 
doğurmuĢ ve bu yönde uygulamaları yaygınlaĢmıĢtır. Her ne kadar tüketicilerin 
korunması amacıyla çıkarılmıĢ yasalar bir çok ülkede kabul edilmiĢse de tüketiciler, 
bu hakları kullanabilmek için dahi markalı ürünleri veya hizmetleri satın almanın 
gerekliliğinin bilincine varmaya baĢlamıĢlardır. Dolayısıyla “marka”, ürüne ve o ürünü 
üreten Ģirkete karĢı duyulan güveni simgelemektedir. Bu güvenin oluĢturulması ise , 
Ģirketlerin, üretim aĢamasındaki baĢarısı kadar yaptığı reklam harcamalarına da 
bağlı bulunmaktadır. Tüketicinin güven duyduğu bir markanın yaratılması yıllar süren 
bir emeğin sonucu oluĢmaktadır. Tüketicinin markaya bağımlılığı ancak bu güven 
duygusu yaratıldıktan sonra doğmakta ve doğan bağlılığın devam edebilmesi için 
markaya dayalı ürün veya hizmetlerin kalitesinin aynı düzeyde tutulması 
gerekmektedir.  
 
Bu kadar büyük bir emekle ortaya çıkan “marka”nın bir “hak” olarak korunması için 
uluslararası anlaĢmalar yoluyla ortak ilkeler kabul edilmiĢ olup, ülkeler bu ortak 
kabuller doğrultusunda yasal düzenlemeler yapmaktadırlar. 

 
Bugün, geliĢmiĢ ülkelerin ihracatına baktığımızda, en önemli kalemlerden birinin 
“markalı ürün ve hizmetler” olduğunu görmekteyiz. Hatta çok genel olarak, geliĢmiĢ 
ülkelerin ihracatının büyük oranda “fikri haklar” alanının konusunu oluĢturan ürünlere 
dayalı olduğunu söylemek mümkündür. Ancak fikri hakların ortaya çıkması için 
harcanan emek ve yatırım son derece yüksekken doğan hakkın izinsiz kullanımı son 
derece kolaydır. Bu sebeple, fikri hakların korunması, geliĢmiĢ ülkeler açısından 
global ticaretin en önemli unsuru haline gelmiĢ bulunmaktadır. Örneğin, bir ülkenin 
uluslararası ticaretten ya da yabancı sermaye hareketlerinden alacağı payı belirleyen 
etkenlerin baĢında o ülkedeki fikri hakların korunma seviyesi gelmektedir. 

 
Dolayısıyla, “markalar hukuku” olarak da adlandırılan ve ülkemizde 556 sayılı 
Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenen alan 
hem ülkemizdeki sanayi ve ticaretin geliĢerek uluslararası alanda rekabet 
edebilmesinin Ģartlarının oluĢması açısından hem de uluslararası alandaki 
iliĢkilerimiz açısından son derece önemlidir. 
 
“Marka”nın bu denli önemli olması, marka ile ilgili iĢlemlerin yapılacağı özel 
kurumların varlığını gerektirmiĢ ve ayrıca yapılacak iĢlemlerin uzmanlık gerektirmesi 
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“marka vekilliği” kavramını ortaya çıkmıĢtır. Yasal düzenlemesi tam olarak 
tamamlanamamıĢ ise de ülkemizde de uluslararası alandaki benzerleri 
doğrultusunda “marka vekilliği” kavramı kabul edilmiĢ ve “marka”yla ilgili iĢlemlerin 
uzman marka vekilleri tarafından yapılabileceği bir sistem oluĢturulmuĢtur. 
 
Bu çalıĢma, marka vekilliği sınavına hazırlanan katılımcılara hem marka hukukunun 
genel ilkelerini açıklamak hem de uygulamaya yönelik örneklerle yaĢanan sorunları 
ortaya koymak amacıyla kaleme alınmıĢtır. 

 
II-Markanın Dünyada Tarihsel GeliĢimi ve Uluslararası AnlaĢmalar; 
 

Bir marka, onu yaratan marka sahibi için olduğu kadar, dünyadaki tanınmıĢlık düzeyi 
doğrultusunda menĢe ülkesi için de son derece önemlidir. Gerek marka ve gerekse 
diğer sınai haklarla ilgili bu önemin farkına varılmaya baĢlandığı 19. yüzyılın 
sonlarından itibaren sınai haklarla ilgili temel ilkeleri ve standartları ortaya koymayı 
amaçlayan uluslararası anlaĢmalar düzenlenmeye baĢlamıĢtır. AĢağıda yer alan 
tabloda sınai mülkiyet ile ilgili olarak yapılan uluslararası anlaĢmalar gösterilmektedir.  

SINAĠ MÜLKĠYET HAKLARININ KORUNMASINA ĠLĠġKĠN ULUSLARARASI 
ANLAġMALAR 

ĠSĠM ĠLK ĠMZA 
TARĠHĠ 

MAYIS   
2000  TARAF 
ÜLKE SAYISI 

TÜRKĠYE 
TARAF MI? 

SON 
GELĠġMELER 

1. GENEL AMAÇLI ANLAġMALAR 

Sınai Mülkiyetin 
Korunmasına Dair 
PARIS SözleĢmesi 

1883 160 
EVET (1925 
den beri 
Londra Metni 

1 ġubat 1995 
te Stokholm 
metnine (1/12) 
maddelerine 
katıldı. Karar 
sayısı: 
94/5903-
29.07.1994 

WIPO Dünya Fikri 
Mülkiyet TeĢkilatı 
KuruluĢ AnlaĢması 

1967 175 
EVET (1976 
dan beri) 

  

2. ULUSLARARASI TESCĠLE ĠLĠġKĠN ANLAġMALAR 

Patent ĠĢbirliği 
AntlaĢması (PCT) 

1970 108 EVET 
Katılım 
1.1.1996 da 
yürürlüğe girdi 

MADRID 
AnlaĢması' na ĠliĢkin 
Protokol 

1996 46 EVET 
Katılım 
1.1.1999 da 
yürürlüğe girdi 

Tasarımların 
Uluslararası 
Tesciline ĠliĢkin 

1925 26 HAYIR 
Katılım 
ÇalıĢmaları 
Sürüyor 
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LAHEY AnlaĢması ( 
Cenevre Metni ) 

Mikroorganizmaların 
Uluslararası 
Saklanmasına 
ĠliĢkin BUDAPEġTE 
AnlaĢması 

1977 48 EVET 
Katılım 
30.10.1998 de 
yürürlüğe girdi 

3. UYGULAMAYA YÖNELĠK ANLAġMALAR 

Patentlerin 
Uluslararası 
Sınıflandırılmasına 
ĠliĢkin 
STRASBOURG 
AnlaĢması (IPC) 

1971 45 EVET 
Katılım 
1.10.1996 da 
yürürlüğe girdi 

Marka Tescilinde 
EĢyaların ve 
Hizmetlerin 
Uluslararası 
Sınıflandırılmasına 
ĠliĢkin NĠS 
AnlaĢması 

1957 60 EVET 
Katılım 
1.10.1996 da 
yürürlüğe girdi 

Markaların Figuratif 
Elemenlarının 
Sınıflandırılmasına 
ĠliĢkin VĠYANA 
AnlaĢması 

1973 15 EVET 
Katılım 
01.01.1996 da 
yürürlüğe girdi 

Tasarımların 
Sınıflandırılmasına 
ĠliĢkin LOCARNO 
AnlaĢması 

1968 37 EVET 
Katılım 
30.11.1998 da 
yürürlüğe girdi 

Marka Kanunu  
AnlaĢması TLT 

1994 29 ĠMZALANDI 
Katılım 
ÇalıĢmaları 
Sürüyor 

4. DĠĞER ULUSLARARASI ANLAġMALARA BAĞLI ANLAġMALAR 

Dünya Ticaret 
Örgütü KuruluĢ 
AnlaĢması GATT 
(TRIPS) 

1995 138 EVET 
Katılım 
31.12.1994 de 
yürürlüğe girdi 

Avrupa Patent 
SözleĢmesi 

1973 19  EVET 
Katılım 
1.11.2000 de 
yürürlüğe girdi 

AB Ortaklık 
Konseyi(95/1) 
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Bu çalıĢmanın amacı doğrultusunda, yukarıda yer alan anlaĢmalar hakkında kısa bir 
bilgi vermek gerekmektedir : 
 

Sınai Mülkiyetin Himayesine ĠliĢkin Paris SözleĢmesi 
 

Sınai mülkiyetin korunmasında asgari standartların oluĢturulması amacıyla 
uluslararası düzeyde yapılan ilk anlaĢma vasfına haizdir. 20.03.1883‟de Fransa‟nın 
baĢkenti Paris‟de 11 ülke arasında imzalanmıĢtır. Bu sözleĢmenin konusunu, 
buluĢlar, markalar, endüstriyel tasarımlar, faydalı modeller, ticaret unvanları, coğrafi 
ad ve iĢaretler ile haksız rekabet ile ilgili hükümler oluĢturmaktadır. Paris sözleĢmesi, 
en son 14 Temmuz 1967 tarihli Stockholm metni olmak üzere, bir çok kere yeniden 
gözden geçirilerek değiĢtirilmiĢ bulunmaktadır. Paris sözleĢmesinin amacı, sınai 
mülkiyet haklarını tanımlamak ve bu hakların ulusal ve uluslararası anlamda en iyi 
Ģekilde korumak için gerekli hukuksal düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır. Paris 
SözleĢmesi, tanzim edildiği dönemde sınai mülkiyet alanında devrim kabul edilen 
düzenlemeler getirmekle birlikte ilerleyen yıllarda duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda bir 
çok değiĢikliğe uğramıĢ ve yapılan değiĢikliklerle hakların korunmasına yönelik 
hükümler daha da geniĢletilmiĢtir. 
 
SözleĢmenin bazı önemli ilkeleri Ģöyledir : 
 Paris anlaĢmasına üye her ülke, diğer üye ülke vatandaĢlarına, kendi 

vatandaĢlarına sağladığı sınai mülkiyet korumasının aynısını sağlamak 
zorundadır. Paris SözleĢmesi'ne üye olmayan ülke vatandaĢlar, üye ülkelerden 
birinde ikamet etmesi veya gerçek ve etkin bir sanayi veya ticari kuruluĢa sahip 
olması Ģartıyla bu muameleden yararlanır.(Md. 2) Birliğe dahil olmayan devletlerin 
vatandaĢları ise, birliğe dahil devletlerden birinde ikamet etmekte veya gerçek ve 
ciddi sınai veya ticari bir iĢletmeye sahip iseler, birlik devleti tebaası gibi iĢlem 
göreceklerdir. (Md.3) 

 
 Paris SözleĢmesi her ülkenin vatandaĢları tarafından sınai haklara iliĢkin 

baĢvurularını yapıp tescil ettirebilecekleri tüzel kiĢiliğe haiz bir kurumun 
oluĢturulmasını düzenlemek yanında, üye ülke vatandaĢlarından birinin kendi 
ülkesi veya anlaĢmaya taraf ülkelerden birinde sınai hakkına iliĢkin bir tescil 
yaptırması halinde sahip olacağı rüçhan hakkını da düzenlemektedir. Rüçhan 
hakkı öncelik hakkı anlamına gelmekte olup buluĢlar, faydalı modeller, markalar 
ve sınai tasarımlara uygulanan bir haktır. Rüçhan hakkından yararlanılabilmesi 
için üye ülkelerden birinde yapılan bir müracaatı esas alarak, müracaat sahibinin 
belirli bir süre içerisinde (patent ve faydalı model için 12 ay; endüstriyel 
tasarımlara ve markalar için 6 ay) diğer üye ülkelerden herhangi birinde koruma 
için baĢvurması gerekmektedir. Bu durumda, sonraki baĢvurunun tarihi, ilk 
baĢvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilir.  

 
 Paris Konvansiyonu‟nun 6. maddesinin 4. mükerrer Ģekline göre menĢe devlette 

usulüne uygun Ģekilde tescil edilmiĢ marka, diğer üye devletlerde de aynen tevdie 
kabul edilecek ve korunacaktır. Bu markaların tescili ancak iĢaretin, korumanın 
talep edildiği devlette üçüncü kiĢilerin kazanılmıĢ haklarına zarar vermesi, ayırım 
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gücünden yoksun olması, ahlak ve adaba aykırı olması ve halkı aldatıcı nitelikte 
olması Ģartıyla reddolunabilir.1  

 
 Yukarıda belirtilen süreler içinde rüçhan hakkının kullanılması halinde baĢvuru 

sahibinin baĢvuruyu yapmıĢ olduğu ülkede kendi baĢvurusundan önce aynı sınıf 
ve aynı marka altında baĢka bir üçüncü kiĢi tarafından baĢvuruda bulunulmuĢ 
olsa dahi öncelik hakkı bulunmaktadır. Üçüncü kiĢinin baĢvurusu rüçhan hakkına 
sahip kiĢi karĢısında ikincil planda kalmakta, tescilin talep olunduğu ülkede, yine 
tescili talep olunan marka ile ilgili mutlak ve nispi red nedenleri yoksa rüçhan 
hakkı sahibi kiĢinin tescil baĢvurusu öncelikle kabul edilmektedir. 

 
Türkiye, Lozan BarıĢ AnlaĢmasına bağlı Ticaret Mukavelenamesi‟nin 14. maddesi ile 
Paris SözleĢmesi'ne ilk defa 1925'de üye olmuĢ, 1956'da Londra Tadil Metnine, 1976 
da Stokholm Tadil Metninin (13-30) maddelerine, 1 ġubat 1995'den itibaren de 
Stokholm Tadil Metninin (1-12) maddelerine taraf olmuĢtur.  
 
Ulusal düzeydeki düzenlemelerin yapılmasına da kaynak teĢkil ederek uluslararası 
alanda sınai hakların geliĢtirilmesi ve korunması için son derece önemli bir rol 
oynamıĢ olan SözleĢmenin getirdiği hükümler bir çok kez tadil edilmiĢse de bugün 
için yeterli görülmemekte ve bazı yeni uluslararası anlaĢmalar zorunlu olmaktadır. 
düzenleyici hükümler getirmektedir. Fakat bugün pratikte bir markanın uluslar arası 
düzeyde birden fazla ülkede Paris AnlaĢması hükümleri sayesinde korunması 1989 
tarihli Madrid Protokolüne göre daha pahalı ve zor bir yoldur. Bu konuya aĢağıda 
Madrid Protokolü‟ne dair açıklamalarda tekrar dönülecektir. 01.01.1997 tarihi 
itibarıyla Stockholm metnine katılan ülke sayısı 140‟ı bulmuĢtur. 
 

Dünya Fikri Mülkiyet  Örgütü (WIPO) KuruluĢ SözleĢmesi 
 

Daha önce Bern ve Paris AnlĢaması‟na imza koyan ülkelerin baĢını çekmiĢ olduğu 
ülkeler tüm dünyada fikri ve sınai mülkiyetin korunmasını sağlamak amacıyla bir 
örgüt kurulması için giriĢimlerde bulunmaya baĢlamıĢlar ve bu amaçla Dünya Fikri 
Mülkiyet Örgütü (WIPO) 14 Temmuz 1967 yılında Stokholm'de imzalanan bir 
SözleĢme ile kurulmuĢ bulunmaktadır. Bugün merkezi Ġsviçre‟nin Cenova 
kentindedir.  
 
WIPO; 
  

1. Fikri mülkiyetin tüm Dünya'da korunmasını teĢvik etmek, 
2. Ülkeler arasında ve gerektiğinde diğer uluslararası teĢkilatlarla iĢbirliği 

yaparak geliĢtirmek,  
3. Fikri Mülkiyet Birlikleri arasında idari iĢbirliğini sağlamak.  
4. Telif haklan ve sınai mülkiyet haklarıyla ilgilenen WIPO,  
5. Uluslararası sözleĢmelerin ve anlaĢmaların düzenlenmesini,  
6. Ulusal düzenlemelerin çağdaĢ hale getirilmesini,  
7. GeliĢmekte olan ülkelere teknik yardım sağlanmasını,  
8. Konuyla ilgili bilgi derlenmesi ve dağıtılmasını,  
9. BuluĢlar, markalar ve endüstriyel tasarımların değiĢik ülkelerde korunmasını 

kolaylaĢtıran hizmetlerin verilmesini,  

                                                 
1
 Prof Dr. Sabih Arkan-Marka Hukuku Cilt-I-Sy. 31 
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10. Üye ülkeler arasında idari iĢbirliğini teĢvik etmeyi,  
 

üstlenmiĢ bulunmaktadır.2 Türkiye, WIPO'yu kuran sözleĢmeye 1976'da üye 
olmuĢtur. 
 
01.01.1997 itibariyle WIPO „nun sorumluluğu altındaki sözlĢemeler Ģunlardır. 
 

1. 1883 tarihli Paris SözleĢmesi 
2. 1891 Sahte Mahreç ĠĢaretleri Hakkında Madrid SözleĢmesi 
3. 1891 tarihli Markaların Milletlerarası tesciline iliĢkin Madrid SözleĢmesi 
4. Tasarımların Milletlerarası tevdiine iliĢkin La Haye SözleĢmesi 
5. Markaların tescili Amacıyla Markaların Sınıflandırılmasına ĠliĢkin Nice 

SözleĢmesi 
6. Tasarımların Milletlerarası Sınıflandırılmasına ĠliĢkin Locarno SözleĢmesi 
7. Patent ĠĢbirliği SözleĢmesi 
8. Patentlerin Milletlerarası Sınıflandırılması SözleĢmesi 
9. Mikroorganizmalar Hakkında BudapeĢte SözleĢmesi 
10. Viyana SözleĢmesi 
11. Nairobi SözleĢmesi 
12. Marka Hukuk SözleĢmesi 
13. Bern SözleĢmesi 
14. WIPO Telif Hakları SözleĢmesi 
15. Roma SözleĢmesi3 

 
TRIPS 

 
1948 yılında dünyanın gündemine gelen, uluslararası platformda yıllar süren 
görüĢmelerle Ģekillenen, Aralık 1993'de mutabakata varılan, 15 Nisan 1994'de 
imzalanarak 1 Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe giren Dünya Ticaret Örgütünün KuruluĢ 
AnlaĢması‟nı Türkiye 1995 yılında onaylamakla iĢ bu anlaĢmanın 1/C ekini oluĢturan 
Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları (TRIPS) anlaĢması da Türkiye için bağlayıcı 
bir hale gelmiĢtir. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) AnlaĢması uluslararası ticarette bir 
centilmenlik anlaĢması niteliğinde olup, bu centilmenlik kurallarına uymayan ülkeler 
açısından son derece etkin yaptırımlar içermektedir. Buna mukabil iĢ bu anlaĢmanın 
1/C ekini oluĢturan TRIPS anlaĢması; 
 

1. Sınai ve Edebi (fikri) mülkiyet ayırımını ortadan kaldırmıĢ ve “fikri mülkiyet” 
kavramına geniĢ anlam ve kapsam vermiĢtir. 

2. Mevcut uluslar arası sözleĢmelerin uygulama alanını geniĢletmiĢtir. 
3. Ġhlallere karĢı uygulanabilecek gümrüklerde el koyma sahte malları imha etme 

gibi yeni yaptırımlar getirmiĢtir. 
4. Yükümlülüklerini ihlal eden üyelerden DTÖ‟nün sağladığı hak ve imkanların 

çekilmesini öngörmüĢtür. 
5. Ġhtilafların çözümü mekanizmasına yer vermiĢtir. 
6. Ġlaç ve ürün patentlerinin genel olarak kabulünü sağlamıĢ ve bunun için 2000 

ve 2005 yılına kadar üye devletlere süre tanımıĢtır. 
7. KomĢu hakların korunmalarında asgari haklar ile eĢitlik ilkelerine yer vermiĢ, 

telif haklarında da asgari koruma süresini 50 yıl olarak belirlemiĢtir. 

                                                 
2
 Prof. Dr. Ünal Tekinalp-Fikri Mülkiyet Hukuku Sy.72 

3
 Prof. Dr. Ünal Tekinalp-Fikri Mülkiyet Hukuku Sy.73 
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8. Bilgisayar programları ile data tabanlarını fikir ve sanat eseri olarak kabul ile 
korumadan yararlandırmıĢtır.  

9. Fikir ve sanat eserlerinde kiralama ve ödünç verme hakkını koruma altına 
almıĢtır.4 

10. Markalar ile ilgili olarak; anlaĢma hangi tip iĢaretlerin ticari marka veya hizmet 
markası olarak himaye için uygun olduğunu belirleyici ve marka sahibine 
verilebilecek minimum hakları tanımlayıcı düzenlemeler getirmiĢtir. 
AnlaĢma'ya üye ülkelerde meĢhur olmuĢ, iyi tanınmıĢ markalara da ek bir 
himaye verilmiĢtir. Bunlara ek olarak anlaĢma, ticari marka ve hizmet 
markalarının himayesi, devri ve lisans verilmesi ile ilgili bir dizi kuralları da 
açıklamaktadır.  

 
 
Markaların Uluslararası Tesciline ĠliĢkin Madrid AnlaĢması ve Madrid Protokolü  
 
Markaların Uluslararası Tescili Hakkında Madrid AnlaĢması (Madrid Agreement 
Concerning The International Registration of Marks) 14 Nisan 1891 tarihli olup, 
markaların uluslararası tescili için izlenecek usulleri belirlemek amacıyla kabul 
edilmiĢ bir anlaĢmadır. Bu anlaĢmaya üye devletlerden birinde tescil edilmiĢ 
markanın, o üye devlet tescil ofisi kanalıyla uluslararası bir büroya (WIPO) bildirilerek 
tescilinin yapılması ve bu yolla markanın diğer üye devletlerde korunmasını 
sağlamaya yöneliktir5. AnlaĢmayı kabul eden ülkelerin herhangi birinin uyruğu ile 
Paris SözleĢmesi'nin 3 üncü maddesinde öngörülen koĢulları yerine getirenler 
anlaĢma hükümlerinden yararlanabilmektedir. Uluslararası Marka Tescili'ne baĢvuru 
için markanın menĢe ülkede tescil edilmiĢ olması gerekir. Uluslararası Marka Tescili, 
Dünya Fikri Haklar Örgütü'nün gözetiminde Uluslararası Büro tarafından organize 
edilmektedir.  
 
Bu anlaĢmanın markaların uluslar arası tescilinde gerekli pratik düzenlemeleri 
geçekleĢtirememiĢ olması neticesinde bir çok ülke bu anlaĢmaya uzak kalmıĢ ve 
katılmamıĢlardır. Sorunun büyük bir bölümü tescilde ön inceleme sistemini kabul 
eden ve etmeyen ülkeler arasında husule gelmiĢ, ön incelemesiz sistemi kabul eden 
ülkelerde doğru dürüst bir incelemeye tabi tutulmayan markalar ön incelemeli sistemi 
kabul eden ülke patent ofislerinde yığılmalara sebep olmuĢlardır. Madrid anlaĢması 
ayrıca bir markanın ülkesel olarak tescilinden sonra uluslar arası baĢvuru 
yapılabilmesi Ģartını getirmiĢ olduğundan ön inceleme sistemine haiz ülkeler ile ön 
incelemeyi kabul etmeyen ülkeler arasında markalar bakımından bir haksız rekabetin 
yaratılması sonucu doğmuĢtur. Bu nedenle bu gibi eksiklikleri düzenlemek gayesi ile 
Madrid protokolü hazırlanmıĢ, 1989 tarihinde imzalanmıĢ ve 01.03.1996 tarihinde 
yürürlüğe girmiĢtir. Türkiye Madrid AnlaĢmasına üye olmamakla birlikte Madrid 
Protokolü‟ne üye olmuĢ ve iĢ bu protokol Türkiye için 01.01.1999 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girmiĢtir. 
 
Bu protokol topluluk markası sistemini uluslararası marka koruma sistemine 
bağlayarak, Madrid AnlaĢması'na katılmamıĢ olan ülkeleri de sisteme katmak 
amacındadır. Protokole taraf olabilecek ülkeler, ancak sınai hakların korunmasına 
iliĢkin Paris SözleĢmesi'ne taraf olan ülkelerdir. Protokol'ün taraflarını ülkeler ve 
Avrupa Birliği gibi uluslarüstü nitelikte organizasyonlar da oluĢturabilmektedir. Madrid 

                                                 
4
 Prof. Dr. Ünal Tekinalp-Fikri Mülkiyet Hukuku Sy.74 

5
 Prof. Dr. Sabih Arkan – Marka Hukuku Cilt I-Sy.8 
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Protokolü ile ilgili ayrıntılı bilgi aĢağıda “Markaların Uluslararası Tescili” bölümünde 
verilecektir. 
 

Marka Tescilinde EĢyaların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına 
ĠliĢkin Nis AnlaĢması  

 
Nis AnlaĢması 1957'de kabul edilmiĢ olup halen 61 üyesi bulunmaktadır. AnlaĢma 
marka tescilinde kolaylık ve uyum sağlamak üzere imzalanmıĢ ve yürürlüğe girmiĢ 
bulunmaktadır Bu anlaĢma hükümlerine göre marka tesciline esas eĢyalar ve 
hizmetler sınıflara ayrılmıĢ, iĢ bu sınıflarda yapılan son düzenleme ile alt sınıflara 
ayrılmıĢ bulunmaktadır. (Ayrıntılarına aĢağıda markanın tescil iĢlemleri bölümünde 
değinilecek tir.) Nis AnlaĢmasının ilgili hükümleri tescil prosedüründe büyük önem 
arz etmektedir. Nis AnlaĢmasına üye ülkeler iĢ bu AnlaĢmada kararlaĢtırılan sınıfları 
kendi ulusal mevzuatlarında da aynen düzenlemeyi tescil baĢvurularını bu sınıflar 
bünyesinde yapmayı kabul ve taahhüt etmiĢ bulunmaktadırlar.  
 
Bu anlaĢmaya Türkiye 12.7.1995 tarih ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
katılmıĢtır. AnlaĢma 1 Ocak 1996 itibariyle Türkiye için yürürlüğe girmiĢtir. 
Sınıflandırmada eĢyalar için 34 sınıf, hizmetler için 8 sınıf mevcuttur. Ayrıca eĢyalar 
ve hizmetler alfabetik olarak sıralanmakta her sınıfta birden fazla alt sınıfa 
ayrılmaktadır. Bu AnlaĢmanın pratik önemi, markaların uluslararası tescilinde ortaya 
çıkmaktadır. Çünkü bugün anlaĢmaya üye bir çok ülkenin kullanmıĢ olduğu sınıfların 
ayniyeti uluslararası tescilde marka sahibine büyük kolaylıklar sağlamaktadır.  
  
Markaların Figuratif Elemanlarının Sınıflandırılmasına ĠliĢkin Viyana AnlaĢması 

 
Viyana AnlaĢması da Nis AnlaĢması gibi prosedürel kolaylıklar getiren bir 
anlaĢmadır. Ancak bu defa markaların eĢyalar veya hizmetler için değil, markanın 
kendi üzerinde mevcut Ģekilli elemanlarının sınıflandırılması esastır. 1973 yılında 
kabul edilen anlaĢmaya halen 15 ülke üye olup,12.7.1995 tarih ve 95/7094 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararı gereğince Türkiye'nin de bu anlaĢmaya katılımı kabul 
edilmiĢtir. Söz konusu katılım Türkiye için 1 Ocak 1996 tarihi itibariyle geçerlidir. Bu 
anlaĢmaya Türkiye üye ise de  markaların tescil prosedüründe Nis AnlaĢması gibi 
etkin biçimde kullanılmamaktadır.  
 
III-Türkiye’de Markalar Konusundaki Düzenlemeler; 
 
1. Genel Olarak; 

 
Ülkemizde markalar konusundaki ilk düzenleme, 1288 tarihli nizamname ile 
yapılmıĢtır. Bu nizamname 1304 (1888) tarihli “Fabrikalar mamulatı Ġle EĢyayı 
Ticariyeye Mahsus alemeti Farikalara Dair Nizamname” ile yürürlükten kaldırılmıĢtır.  
1304 tarihli nizamname 1965 tarihine kadar yürürlükte kalmıĢtır. Her iki nizamname 
de markalarla ilgili olarak Fransa‟da 1857 yılında kabul edilen Kanundan iktibas 
olunmuĢtur. 1304 yılında önemli bir değiĢiklik yapılarak, markaların tescil olunmadan 
önce Ġktisat ve Ticaret Bakanlığınca incelemeye tabi tutulması esası getirilmiĢtir. 
Böylece 6591 sayılı Kanunla ön incelemeli tescil sistemi kabul edilmiĢtir.6 Türkiye 
Lozan AnlaĢması ile Paris Konvansiyonu ve Madrid AnlaĢması gibi uluslararası 

                                                 
6
 Prof. Dr. Sabih Arkan-Marka Hukuku Cilt – I-Sy.13 
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anlaĢmalara katılmayı taahhüt etmiĢ olmakla Paris AnlaĢmasının Londra metnine  
1925 tarihinde katılmıĢ bulunmaktaydı. Fakat o zamanki markalarla ilgili yasal 
mevzuat iĢbu uluslararası düzenlemeler ile getirilen düzenlemelere uygun olmayıp 
gerekli ihtiyaçları da karĢılamıyordu. Bu nedenle yeni bir markalar kanunu hazırlanıp 
yürürlüğe konması ile ilgili çalıĢmalar 1937 yılında baĢlamıĢ olup bu konudaki ilk 
tasarı 1952 yılında yapılmıĢtır. Daha sonra geri çekilen bu tasarıya dayanılarak 1962 
yılında yeniden baĢlanan çalıĢmalar 1965 yılında 551 sayılı Markalar Kanununun 
yürürlüğe konması ile sonuç vermiĢtir. Kanunun Uygulama Ģeklini gösterir yönetmelik 
de aynı yıl kabul edilmiĢtir. 
 
Bugünkü markalar hakkındaki mevzuat karĢısında bir çok eksiği bulunan ve yetersiz 
kalan 551 sayılı Kanunun yürürlüğü 556 sayılı Markaların Korunmasına Dair Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 1995 yılında yürürlüğe konulmasına kadar  devam etmiĢtir. 
Yukarıda belirtildiği gibi markalar alanında çağdaĢ düzenlemeler yapılması için 
çalıĢmalara 1980‟li yıllarda baĢlanmıĢ olup bu çalıĢmalar AT-Türkiye Ortaklık 
Konseyinin 06.03.1995 tarih ve 1/95 sayılı kararından sonra ivme kazanmıĢtır. 
 
ĠĢbu kararın 8 numaralı ekinde fikri ve sınai hakların korunması konusunda taraflara 
düĢen yükümlülükleri kapsamaktadır. 8 Nolu Ek, temel olarak üç bölümden 
oluĢmaktadır.  
 
1. Genel ilkeler  
2. Gümrük Birliği'nin baĢlangıcından önceki yükümlülükler  
3. Gümrük Birliği'nin baĢlangıcından itibaren üç yıl içinde yerine getirilmesi gereken 
yükümlülükler.  
 
Genel ilkeler, "tarafların Dünya Ticaret Örgütü KuruluĢ AnlaĢması Eki Ticaretle 
Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları (TRIPS) adı verilen AnlaĢmasında yer alan 
yükümlülüklere önem verdiklerini, Türkiye'nin bu anlaĢmadan doğan yükümlülüklerini 
Gümrük Birliği'nin baĢlangıcından itibaren üç yıl içinde yerine getireceğini ve Ortaklık. 
Konseyi Kararında yer almayan konulardaki koruma düzeyi ile ilgili olarak TRIPS 
AnlaĢması'ndaki hükümlerin uygulanacağını" kapsamaktadır.  
 
Gümrük Birliği'nin baĢlangıcından önceki yükümlülükler ise Türkiye'nin fıkri haklar 
konusundaki uluslararası anlaĢmalardan;  
 
 Sınai mülkiyetin uluslararası korunmasına iliĢkin Paris AnlaĢması'nın Stokholm'de 
imzalanan son metnine,  
 Fikir ve sanat eserlerinin korunmasına iliĢkin Bern AnlaĢması'nın Paris metnine,  
 Ġcracılar, fonogram yapımcıları ve yayın kuruluĢlarının korunmasına iliĢkin Roma 
AnlaĢması'na,  
 Markaların tescili amacıyla mal ve hizmetlerin uluslararası sınıflandınlmasına 
iliĢkin Nis AnlaĢması'na,  
 Patent ĠĢbirliği AntlaĢması'na  
katılmasını öngörmekte, buna ek olarak da topluluk direktiflerine uygun biçimde,  
 eser üzerindeki hakların ve komĢu haklarının korunması,  
 patent haklarının koruması,  
 marka haklarının korunması,  
 tekstil ürünlerine ait tasarımlar dahil olmak üzere endüstriyel tasarımların 
korunması,coğrafi iĢaretlerin korunması  
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 sınai mülkiyet haklarının ihlallerine karĢı sınır önlemleri alınması 
 
konularında yasal düzenleme yapmasını kapsamaktadır. 
 
Gümrük Birliği'nin baĢlangıcından itibaren üç yıl içinde yerine getirilmesi gereken 
yükümlülükler ise Türkiye'nin fikri haklar konusundaki uluslararası anlaĢmalardan;  
 
 Markaların uluslararası tesciline iliĢkin Madrid AnlaĢması'na,  
 Patent iĢlemleri için mikro-organizmaların uluslararası saklanmasına iliĢkin 
BudapeĢte AnlaĢması'na,  
 Yeni bitki türlerinin korunmasına iliĢkin UPOV AnlaĢması'na  
katılmasını öngörmekte ve  
 
 kablo ve uydu yayınları ile veri tabanlarının korunmasına  
 yarı iletkenlerin topoğrafyalarının korunmasına,  
 ticari sırların korunmasına  
 bitki türlerinin korunmasına 
 
iliĢkin yasal düzenleme yapmasını kapsamaktadır. 
 
Yukarıdan da anlaşılacağı üzere bugünkü mevzuatımızın varoluş temeli Avrupa 
Birliği -Türkiye Ortaklık Konseyinin 06.03.1995 tarihli 1/95 sayılı kararına 
dayanmaktadır. Kısaca Avrupa Birliği‟ne üyelik süreci içinde,  uluslararası anlaĢma 
katılarak fikri hakların korunması için gerekli düzenlemelerin yapılması Türkiye‟nin 
önemli bir taahhüdü olmuĢtur.  
Markalara iliĢkin düzenlemenin Kanun ile değil de Kanun Hükmünde Kararname ile 
yapılmıĢ olmasının sebebi Patent korumasına iliĢkin tasarının 1993 yılında Meclise 
sunulmuĢ olmasına rağmen yaklaĢık iki buçuk yıl gündeme dahi alınmamıĢ 
olmasıdır. Bu nedenle 1/95 sayılı karar ile Türkiye‟nin yüklenmiĢ olduğu 
yükümlülüklerin hızlı olarak yerine getirilebilmesi için Kanun Hükmünde Kararname 
yoluna baĢvurulması düĢünülmüĢtür.  
 
27.06.1995 tarihinde yürürlüğe giren 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 551 
sayılı Markalar Kanununun ceza ile ilgili 51, 52 ve 53. maddeleri dıĢında kalan 
maddelerini yürürlükten kaldırmıĢtır. Daha sonra 4128 sayılı kanunla 556 sayılı 
KHK‟de değiĢiklik yapılarak ceza maddeleri eklenmiĢ ve yürürlükte bulunmasına 
gerek kalmayan 551 sayılı Kanunun tamamen yürürlükten kaldırılmıĢtır.  
 
2. 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Kaynakları 
 
556 sayılı KHK‟nin çıkartılmasına dayanak olan 4113 sayılı Yetki Kanununun 3/A 
maddesinde, Bakanlar Kurulu‟nun verilen yetkiyi kullanırken marka (patent, faydalı 
model, coğrafi iĢaret, ve endüstriyel tasarımların) ile ilgili yapılacak düzenlemede, 
Avrupa Topluluğu mevzuatı, Dünya Ticaret Örgütü KuruluĢ AnlaĢması ve Türkiye‟nin 
taraf olduğu diğer uluslararası anlaĢma hükümlerini göz önünde bulunduracağı 
belirtilmiĢtir. 4113 Sayılı Kanunun 3/A maddesi ile Bakanlar Kurulu‟na verilen bu 
talimat, bir yandan AB ile Ortaklık Konseyinin 06.03.1995 tarih ve 1/95 sayılı 
kararının 8 numaralı ekinde yer alan taahhütlerin gerçekleĢmesi diğer yandan 
onaylanmıĢ bulunan Dünya Ticaret Örgütü AnlaĢması‟nın 1/C numaralı ekinde 
(TRIPS) belirtilen ilkelerin iç mevzuata aktarılmasının sağlanması amacına yöneliktir. 
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Bu itibarla, 556 sayılı KHK ile getirilen sistem 89/104 sayılı AB Yönergesi ile TRIPS 
hükümlerine dayanmaktadır. 556 sayılı KHK‟nin hazırlanmasında her ne kadar 
Türkiye için bağlayıcı değilse de Topluluk Markası ile ilgili 40/94 sayılı AB 
Tüzüğü‟nün hükümlerinden de gerek sistematik ve gerekse içerik olarak büyük 
ölçüde yararlanılmıĢtır.7    
 
Bu nedenle AB‟nin 89/104 sayılı yönergesi ve 40/94 sayılı Topluluk Markası Tüzüğü 
konumuz açısından büyük önem taĢımaktadır.  
 
 
IV-SINAĠ MÜLKĠYET KAVRAMI VE TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜNÜN YAPISI; 
 
"Sınai Mülkiyet" kavramı genel tanımı ile, sanayide ve tarımdaki buluĢların, 
yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalıĢmaların ilk uygulayıcıları adına veya 
ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üreticisinin veya satıcısının 
ayırdedilmesini sağlayacak iĢaretlerin sahipleri adına kayıt edilmesini ve böylece ilk 
uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını 
sağlayan gayri maddi bir hakkın tanımıdır. Sınai Mülkiyet hakları aĢağıda tanımlanan 
konuları kapsamaktadır: 
 

 Patentler ve faydalı modeller,  

 Markalar,  

 Endüstriyel tasarımlar,  

 Coğrafı iĢaretler, 

 Entegre devrelerin topoğrafyaları 

Bilindiği üzere artık bilgi ve teknoloji çağı yaĢamaktayız. Toplumların geliĢmiĢlik 
seviyelerine ulaĢabilmeleri bugün yeterli bilgi teknolojilerine sahip olmaları ve buna 
dayalı olarak üretimlerini arttırabilmelerine bağlıdır. Üretilen ürünün maliyetinin düĢük 
fakat kalitesinin yüksek olması her zaman üretici lehine pazarda rekabet avantajı 
yaratan bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Bu özelliği daha da geliĢtirmek için 
bugün toplumda yapılan buluĢların önemi büyüktür. BuluĢ, tarım dahil, sanayideki 
herhangi bir spesifik sorunun çözümü olarak adlandır. BuluĢların yaygınlaĢmasının  
üretim faaliyetlerinin artması, insan hayatını kolaylaĢtıran yeni ürünlerin 
yaygınlaĢması, teknoloji ve bilgi transferi gibi büyük yararları bulunmaktadır. Bu 
nedenle buluĢlar hem kendisinin oluĢumu için insanın harcamıĢ olduğu emek 
bakımından kutsal hem de yukarıda sayılan topluma kazandırmıĢ oldukları katma 
değer bakımından büyük öneme haizdirler. Bu nedenle gerek ulusal ve gerekse 
uluslar arası alanda korunmalarına iliĢkin yasal uygulama ve düzenlemeler 
getirilmiĢtir. 

Patent, buluĢ sahibinin buluĢ konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma 
veya ithal etme hakkıdır. Yani bir buluĢ üzerinde buluĢ sahibine Devlet tarafından 
bahĢedilen haktır.8 Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Geleneksel 
terminoloji ile sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan "patent hakkı", 
yukarıda da değinilmiĢ olduğu gibi özellikle teknoloji transferinin aracı olması 

                                                 
7
 Uğur Yalçıner-Türkiye’de Marka Uygulamaları-Sy.62-63 

8
 Prof. Dr. Ünal Tekinalp-Fikri Mülkiyet Hukuku-Sy.12 
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bakımından geliĢmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala 
iliĢkin haktır. 

Faydalı model ise basit formüllere ve ilkelere dayanan, bazı gereksinimlere cevap 
veren teknik çözümlerdir.9  

Endüstriyel tasarım bir ürünün ya da onun bir kısmının görmek veya dokunmak gibi 
insan duygularıyla fark edilen görünümüdür.10 

Coğrafi iĢaret bir malın, coğrafi kökenini gösteren veya kullanılan bir unsur, madde 
motif,malzeme ya da usul sebebi ile bir alana, yöreye, bölgeye yahut ülkeye 
yollamada bulunarak o mala istek ve güven duyulmasını sağlayan coğrafi bir ad veya 
iĢarettir.11  

Sınai mülkiyet hakları kapsamında olan coğrafi iĢaretler menĢe ve mahreç iĢaretleri 
olarak iki grupta anılırlar.  
 
Bir ürünün menĢei olan yöre, alan veya bölge adı menĢe adı olarak anılır. Bu Ģekilde 
anılabilmesi için ürünün, coğrafi sınırları belirlenmiĢ bir yöre, alan, bölge veya çok 
özel durumlarda ülkeden kaynaklanan bir ürün olması; tüm veya esas nitelik veya 
özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beĢeri unsurlardan kaynaklanan 
bir ürün olması; üretimi, iĢlenmesi ve diğer iĢlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya 
bölge sınırları içinde yapılan bir ürün olması, Ģartlarının birlikte karĢılanması gerekir. 
Bu tür ürünlere örnek olarak Çerkez peyniri, Trabzon tereyağı, Bozcaada Ģarabı, Van 
otlu peyniri verilebilir. Bu ürünlerin nitelikleri, kalitesi, ünü ve diğer özellikleri belirli bir 
coğrafi yerin doğa ve beĢeri unsurlarından kaynaklanan özellikler taĢır ve bu ürünler 
bu özellikleri ile ün kazanmıĢlardır. MenĢe adını taĢıyacak ürünler ait oldukları coğrafi 
bölgenin dıĢında üretilemezler. Çünkü ürün, niteliklerini ancak ait olduğu yöre içinde 
üretildiği takdirde kazanabilir.  
 
Bir ürünün menĢei olan yöre, alan veya bölge adının, "mahreç iĢareti" olarak tescil 
edilmesi için, coğrafi sınırları belirlenmiĢ bir yöre, alan, veya bölgeden kaynaklanan 
bir ürün olması; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre, alan 
veya bölge ile özdeĢleĢmiĢ bir ürün olması; üretimi, iĢlenmesi ve diğer iĢlemlerinden 
en az birinin belirlenmiĢ yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılan bir ürün olması, 
Ģartlarının birlikte karĢılanması gerekir. Bu tür ürünlere örnek olarak Trabzon ekmeği 
verilebilir. Bu ürünlerin nitelikleri, kalitesi, ünü ve diğer özellikleri belirli bir coğrafi yere 
ait doğal hammadde ya da beĢeri unsurlara dayalı iĢlemlerden kaynaklanan özellikler 
taĢır. Mahreç iĢaretini taĢıyacak ürünler ait oldukları coğrafı bölgenin dıĢında da 
üretilebilirler. Ancak bu üretimde ait oldukları coğrafi bölgeye ait hammadde ve 
üretim yöntemlerinin aynen kullanılması ve ürünün kalitesinin aynı olması Ģarttır.12  

Yari iletken topografyalar (çipler) ise yarı iletken küçük elektronik yapılar, belirlenmiĢ 
bir düzeneğe göre tasarlanmıĢ entegre devre/devreleri içerir.13  

                                                 
9
 Prof. Dr. Ünal Tekinalp-Fikri Mülkiyet Hukuku-Sy.14 

10
 Prof. Dr. Ünal Tekinalp-Fikri Mülkiyet Hukuku-Sy.15 

11
 Prof. Dr. Ünal Tekinalp-Fikri Mülkiyet Hukuku-Sy.21 

12
 www.turkpatent.gov.tr 100 soru 100 cevap 

13
 Prof. Dr. Ünal Tekinalp-Fikri Mülkiyet Hukuku-Sy.18 

http://www.turkpatent.gov.tr/
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Marka‟nın tanımı, özellikleri ve çeĢitleri ise aĢağıda ayrı bir baĢlık altında 
incelenecektir. 

V-TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ VE YAPISI; 

Yukarıda da izah olunduğu üzere gerek Avrupa Birliği sürecinde ve gerekse 
Türkiye‟nin akdetmiĢ olduğu uluslar arası anlaĢmalara binaen sınai hakların 
korunması amacıyla tüzel kiĢiliğe haiz bir kurum oluĢturma yükümlülüğü 
bulunmaktaydı. Bu nedenle 24 Hazian 1994 tarih ve 21970 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan 544 sayılı Türk Patent Enstitüsü'nün KuruluĢ ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ile Türk Patent Enstitüsü kurulmuĢ bulunmaktadır.  

544 sayılı KHK gereğince Türk Patent Enstitüsü'nün görevleri Ģunlardır;  

 Sınai mülkiyet haklarının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescilini yapmak ve bu 
hakların korunması ile ilgili iĢlemleri yürütmek,  

 Zorunlu lisans iĢlemlerinde arabuluculuk faaliyetlerinde bulunmak ve 
mahkemelerde bilirkiĢilik yapmak,  

 Lisans ve devir anlaĢmalarını tescil ve kayıt etmek,  

 BuluĢların kullanımını izlemek, yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ile teknoloji 
transferinin yönlendirilmesi ve arĢivlenmesi iĢlemlerini yapmak,  

 YurtdıĢında benzer kuruluĢlar ve uluslararası kuruluĢlarla iĢbirliği yapmak,  

 Türkiye'yi uluslararası kuruluĢlar nezdinde temsil etmek,  

 Sınai mülkiyet hakları ile ilgili uluslararası anlaĢmaların hazırlanmasına katkıda 
bulunmak ve bu anlaĢmaların Türkiye'de uygulanmasını sağlamak,  

 Yurtiçi ve yurtdıĢında teknoloji ve araĢtırma-geliĢtirme ile ilgili kurum ve 
kuruluĢlarla ve bilgi bankalarıyla iĢbirliği yapmak, dokümantasyon merkezleri 
kurmak, bu bilgileri kamunun istifadesine sunmak,  

 Sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak yayınlar yapmak,  

 Sınai mülkiyet hakları konularında yurtiçinde kiĢi ve kuruluĢların bilgilendirilmesi 
ve yönlendirilmesi için gerekli çalıĢmaları yapmak.  

 
Türk Patent Enstitüsü'nün organizasyon yapısında;  
 
1. Yönetim Kurulu,  
2. DanıĢma Kurulu,  
3. BaĢkan,  
4. BaĢkan Yardımcıları, 
5. Ġnceleme ve Değerlendirme Kurulları, 
6. Ana Hizmet Birimleri,  
7. DanıĢma ve Yardımcı Hizmet Birimleri  
 
yer almaktadır.  
 
Türk Patent Enstitüsü'nün alt birimleri ise Ģunlardır;  
 

 Patent Dairesi BaĢkanlığı  

 Markalar Dairesi BaĢkanlığı  

 Uluslararası ĠliĢkiler Dairesi BaĢkanlığı  
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 Personel Dairesi BaĢkanlığı  

 Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı  

 Enformasyon ve Dokümantasyon Dairesi BaĢkanlığı  

 Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı  

 AraĢtırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi BaĢkanlığı  

 Hukuk MüĢavirliği  

 Endüstriyel Tasarımlar ġube Müdürlüğü  
 
IV-MARKANIN TANIMI FONKSĠYONU VE TÜRLERĠ; 
 
a) Marka Tanımı; 
 
556 sayılı KHK‟nin 5/1. maddesine göre “Marka, bir teĢebbüsün mal ve hizmetlerini 
bir baĢka teĢebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koĢuluyla, kiĢi 
adları dahil, özellikle sözcükler Ģekiller, harfler sayılar, malların veya ambalajları 
biçimi gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı 
yoluyla yayınlanabilir ve çoğaltlabilen her türlü iĢareti içerir.” Aynı maddenin ikinci 
fıkrasında markanın ambalajı ile birlikte tescil olunabileceği  
 
Dolayısıyla iĢ bu hükmü ayrıntılı olarak irdeleyecek olursak; Marka olarak tescile 
konu olan iĢaretler sadece bir simgeyi yani bir Ģekili ifade etmez. 
 

 KiĢi adları, 

 Sözcükler, 

 ġekiller,  

 Harfler, 

 Sayılar,  

 Malların veya ambalajların biçimi, 

 Birkaç sözcükten oluĢan sloganlar, 

 Sözcük Ģekil bileĢenleri, 

 3 boyutlu biçimler, 

 Jenerikteki veya bir peogramı takdim sırasındaki kısa melodiler, 

 Renkler, 

 Renk komibinezonları ve kompozisyonları, 
 
birer iĢaret olup marka olarak tescil edilebilmeleri mümkündür. 556 sayılı KHK 
burada “iĢaret” kavramını geniĢ olarak ele almıĢtır.14 
 
KHK 5. maddesinden de anlaĢılacağı üzere marka olarak kullanılacak olan iĢaretin 
bir iĢletmenin mal veya hizmetlerini bir diğerinden ayırt etme gücünün bulunması 
gerekir. Ayırt edici gücü bulunmayan markaların marka olarak tescil edilebilmesi 
mümkün değildir. Örneğin bir bisküvinin paketinin üzerinde sadece “bisküvi” ibaresi 
bulunmakta ise bu ibare o ürün için ayırt edici bir özellik arz etmediği paketin içinde 
bulunan ürünün cinsini de belirttiği için marka olarak tescil edilmesi mümkün değildir. 
AĢağıda ayırt edicilik ile ilgili bazı Yargıtay karaları sunulmuĢ bulunmaktadır. 
 

                                                 
14

 Prof. Dr. Ünal Tekinalp-Fikri Mülkiyet Hukuku-Sy.309+6+66i6 
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Dava konusu uyuĢmazlık, "Multicanal" sözcüğünün televizyon ve radyo 
program ve yayın hizmetlerinde hizmet markası olarak tescilinin 
mümkün olup, olmadığı noktasında toplanmaktadır. 
 
556 sayılı Markalar Hakkında KHK'nın 5. maddesinde ifadesini bulan 
marka tanımına göre marka, bir teĢebbüsün mal ve hizmetlerini bir 
baĢka teĢebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması 
koĢulu ile bu maddede sayılan her türlü ad ve iĢarettir. Bu iĢaretin 
marka olarak tescili ise, aynı düzenlemenin 7. ve 8. maddelerinde 
belirlenen engellere tabi olmama koĢuluna bağlanmıĢtır. 
 
Bu genel açıklamadan sonra dava konusu "Multicanal" sözcüğünün 
marka olarak tanımlanıp tanımlanamayacağı ve ayrıca tescile engel bir 
halin var olup olmadığı konusuna dönüldüğünde, mahkemenin de kabul 
ettiği üzere anılan sözcük, çok kanallı TV. veya radyo hattı anlamını 
ifade etmektedir. Bu birleĢik kavramın, ilk sözcüğü "Multi" çokluğun yani 
KHK'nın 7/1-c maddesindeki "miktara" yönelik bir sözcük, ikincisi 
"Canal" ise TV veya radyo hattını belirten bir sözcüktür. Ġki markada 
bulunması gereken ve onu diğer markalardan farklılığını sağlayacak 
"ayırt edicilik" unsurunu taĢımadığı gibi, yukarıda da değinildiği üzere 
sadece cins, çeĢit ve miktar belirlemeye yönelik bu sözcüğün marka 
olarak tesciline 7/1 -c maddesi de engel teĢkil etmektedir. (YARGITAY 
11. HUKUK DAĠRESĠ  2000/6135 E.,  2000/8767K, T. 9.11.2000) 
 
Davacının tescil baĢvurusu yaptığı hizmet markası ( Computer Bild+ 
Ģekil ) den ibaret olup, Computer sözcüğü yatay olarak yazılmıĢ, dikey 
olarak ve haç teĢkil eder biçimde de siyah bir tablo oluĢturulmuĢ bu 
tablonun alt kısmına ise "Bild" kelimesi yazılarak bu renk kompozisyonu 
içerisinde özgün bir Ģekil vücuda getirilmiĢtir. Markada bilgisayar 
anlamındaki "Computer" ve resim anlamındaki "Bild" sözcüklerinden 
oluĢan "Computer Bild" isimleri bir unsur olup, sözü edilen renk ve Ģekil 
kompozisyonu ise, diğer ikinci bir unsurdur. Sorun bu unsurlardan 
teĢekkül etmiĢ davacı markasındaki asıl unsurun "Computer" sözcüğü 
olup olmadığıdır. Bir markaya oluşturan unsur, o markanın başka 
markalardan ayırt edilebilmesini sağlayan kelime, harf, sayı vs.den 
oluşan şekil olup, marka birden ziyade unsuru ihtiva ediyorsa, asıl 
unsuru markanın bütünü itibariyle bıraktığı izlenim, tümüne hakim 
olan görünüş ve ayırıcılığını vurgulayan imajda aramak lazımdır. 
Mahkemece, iki sözcükten oluĢan yazı unsuru, markadaki Ģekil unsuru 
nazara alınmadan incelenmiĢ, "Computer" sözcüğü biraz daha büyük 
ve kalın yazıldığı gerekçe gösterilerek onun asıl unsur olduğu 
neticesine varılmıĢtır. Marka sırf sözcük unsurundan oluĢsa idi varılan 
bu netice doğru olabilecekti. Oysa, anlatılan bu durumda sözcüklerden 
cins bildiren "Computer" sözcüğü asıl unsur olmaktan çıkmıĢ, sözcükler 
özel ve özgün renk ve Ģekil kompozisyonu içinde verilmiĢ bu nedenle 
de öne çıkıp ayırt edici özellik kazanmıĢ ve oluĢan bu genel marka Ģekli 
kabul ve tescile değer hale gelmiĢtir. Davacı bu markasını bu Ģekli ile 
menĢe memlekette ve daha birçok ülkede tescil ettirdiği gibi, anılan 
markaya Dünya Fikri Mülkiyet TeĢkilatın'dan da tescil belgesi verilmiĢtir. 
Dosyada mevcut belgelerden benzer Computerworld Comunications, 
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Tandon Computer, Computerworld ve Paint Computer markalarının 
davalı TPE tarafından tescil edildiği görülmüĢtür, Bu bakımından 
mahkemenin yorumu yanlıĢ ve kurulan hükmün de yerinde 
olmadığından davanın kabulüne karar verilmek üzere bozulması 
gerekmiĢtir.  (YARGITAY 11. HUKUK DAĠRESĠ  2000/7590E., 
2000/9528 K., T. 1.12.2000) 
 

Marka olarak önem arz eden bir husus da renklerin de marka olarak tescil 
edilebileceğidir. Fakat bunun için bir takım kriterler gerekmektedir. Renk bir Ģekille 
somutlaĢmıĢsa ve marka olarak ayırt edici nitelik de kazanmıĢsa sorun 
bulunmamaktadır. Bu iĢaret o renkle birlikte tescil olunabilir. Fakat renk tek baĢına bir 
iĢletmenin ürünü için kullanılıyorsa mesela bir sigara firmasının ambalajında 
kullandığı renk o ürünle özdeĢleĢmiĢse durum ne olacaktır? Bir Ģekille somutlaĢmıĢ 
bir renk bir veya hizmette özdeĢleĢmiĢ veya onu çağrıĢtırır hale gelmiĢse ayırt edici 
özellik kazanmıĢ olduğundan marka olarak tescil edilebilir. Nitekim sümbül rengi bazı 
ülkelerde Milka çikolataları için müsecceldir. Somut olayda herhangi bir olayda ayırt 
edici bir nitelik varsa renk marka olarak tescil edilebilir. Konu ile ilgili Yargıtay‟ımız 
tarafından verilen bir karar ekte sunulmuĢtur. 

 
Gerek 551 sayılı Markalar Kanunu'nun 4. maddesi ve gerekse, 
davalının marka tescil tarihinin 20.6.1992 olmasına göre, somut olaya 
uygulama imkanı olmayan Markaların Korunması Hakkında 556 sayılı 
KHK'nin 5. maddesine göre, renklerin bağımsız marka olarak 
tescili mümkün olmayıp, ancak, 551 sayılı Kanun'un 4/son bendi 
gereğince, özel bir şekil verilen veya herhangi bir remiz, tezyinat, 
çizgi yahut resimle renklerin marka olarak tescili mümkündür. 
Dosyaya ibraz edilen taraflara ait marka tescillerinin incelenmesinde, 
her iki tarafın da renk ile ilgili tescillerinin bu yönde ve yasaya uyarılı 
olduğu görülmektedir. Bu durumda, marka hakkı sahibinin aynı rengi 
diğer unsurlar ile birlikte tescil ettiren ve kullanan kimseye ileri 
sürebileceği bir öncelik ve inhisar hakkı yasaca himaye edilmemiĢ olup, 
mahkemece, bu sebebe dayalı istemin reddine karar vermek 
gerekirken, yazılı Ģekilde hüküm tesisi doğru olmamıĢtır. YARGITAY 
11. HUKUK DAĠRESĠ 1996/8650E., 1997/1586K. T. 10.3.1997 
 

Aynı Ģekilde 556 sayılı KHK‟nin 5. maddesi ambalaj dahil olmak üzere üç boyutlu 
Ģekillerin de tescil edilebileceği hususunu belirtmektedir. Burada verilen en klasik 
örnek Coca-Cola‟nın ĢiĢesidir. Gerçektende kullanılmakta olduğu ürün bakımında 
ayrıca ayır edici bir fonksiyon kazanmıĢ bulunmaktadır. Dolayısıyla ürününün 
ambalajı olarak tescil edilebilmesi mümkündür. Bununla birlikte Ģu hususu da 
belirtmek gerekir ki 3 boyutlu cismin o ürünle özdeĢ olmaması üründen ayrı olarak 
ayırt edici fonksiyon kazanması ve ürünün iĢlevi ve fonksiyonundan doğan bir Ģekle 
haiz olmaması gerekmektedir. Yani bir tüp üreticisi üretmiĢ olduğu tüp için tüp 
Ģeklinin 3 boyutlu halini marka olarak tescil ettiremez. Veya yaygın olarak kullanılan 
nesnelerin 3 boyutlu Ģekilleri de tescil edilememelidir.Yargıtay sigara kutusunun bazı 
Ģartlarla marka olarak tescil edilebileceğine karar vermiĢtir. 

 
Ünlü bir yabancı sigara mamulünün ambalajında kullanılan bu Ģeklin ( 
özel rengi ile birlikte ) marka olarak 556 sayılı KHK'nin 5. maddesinde 
öngörülen bir baĢka teĢebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi 
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sağlayan niteliğinin bulunduğunun kabulü gerekir. Kaldı ki, Türkiye'nin 
de tarafı olduğu Paris SözleĢmesi'nin dördüncü mükerrer 6. maddesinin 
ilk fıkrası da davacıya bu Ģekli tescil hakkı tanımaktadır. Bu nedenlerle 
davalı enstitünün tescil istemin reddine dayanak yaptığı 556 sayılı 
KHK.nin 5 ve 7/a maddesinin olayda uygulama alanı bulunmamaktadır. 
O halde yukarıda açıklanan nedenlere ve dava dosyası içerisindeki bilgi 
ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin 
tartıĢılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön 
bulunmamasına göre, davalı Enstitü'nün yerinde görülmeyen temyiz 
itirazlarının reddi ile mahkeme kararının onanması 
gerekmiĢtir.YARGITAY 11. HUKUK DAĠRESĠ 1999/6866E.,  
1999/9075K.,T. 12.11.1999 

 
Yukarıda anlatılanlarla birlikte sözcükler ve harfler de marka olarak tescil 
olabilmektedir. Eski 551 sayılı Markalar Kanunu zamanında marka olarak 
kullanılabilecek sözcük sayısı sınırlı iken yeni 556 sayılı KHK‟da bu konuda herhangi 
bir sınırlama getirilmemiĢtir. Bu nedenle bir ürünle ilgili reklamlarda kullanılan 
sloganların da marka olarak tescil olunabileceği kabul edilmektedir. Harfler de ayırt 
edici olmak Ģartıyla marka olarak tescil edilebilirler. “ABC”, “ECA”, “AEG”, “BMW” 
örneklerinde olduğu gibi. Mercedes-Benz Ģirketinin üretmiĢ olduğu otomobillerinden 
“SLK” modelin de kullanmıĢ olduğu harfler zamanla ayırt edici karakter kazanmıĢ 
olduklarından marka olarak tescilleri kabul edilmiĢtir. Bununla birlikte yine ayırt edici 
karakter kazanmıĢ olmak kaydıyla sayıların da tescil olunabilmesi mümkündür. 
Örneğin Levis firmasının üretmiĢ olduğu bir kot pantolon modelinde kullanmıĢ olduğu 
“501” rakamı böyledir. 

 
... taraflar arasındaki uyuĢmazlık, Türkçe'ye "Neysen o ol" Ģeklinde 
çevirisi yapılabilecek olan ve Ġngilizce sözcüklerden oluĢan "BECOME 
WHAT YOU ARE" ibaresinin Türkiye'de marka olarak tescilinin 
mümkün olup, olmadığı noktasında toplanmaktadır.  
 
Tescil konusu yapılan ibare, görüldüğü gibi birkaç sözcükten 
oluĢmaktadır. Konuyu düzenleyen ve markanın içereceği iĢaretler 
baĢlığını taĢıyan 556 sayılı KHK.nın 5/1. maddesinde "özellikle 
sözcükler" tabirine yer vermek suretiyle marka olabilecek iĢaretin birden 
fazla sözcükten olabileceği açıkça kabul edilmiĢtir. Esasen, davalı 
Enstitü'nün dava konusu yapılan 15.11.1999 tarihli tescil isteminin 
reddine yönelik karar içeriğinden ret gerekçesini bu hususun 
oluĢturmadığı da anlaĢılmaktadır.  
 
Dava konusu yukarıda tarihi belirtilen Enstitü'nün Yeniden Ġnceleme ve 
Değerlendirme Kurulu kararının ret gerekçesini, bu ibarenin ayırt 
edicilik vasfının bulunmadığı hususu oluĢturmaktadır. Dava dosyası 
içerisindeki bilgi ve belgelerden anılan iĢaretin davacı Fransa'da 
yerleĢik La chemise Lacoste firması tarafından 3, 9, 14, 18, 25 ve 35 
kod numaralı ürün ve hizmetlerde kullanılmak üzere WĠPO'da ve birçok 
ülkede tescil ettirdiği anlaĢılmaktadır. Numaraları belirtilen hiçbir ürünün 
veya hizmetin anılan sloganla onları belirleyen veya çağrıĢtıran bir ilgisi 
ve anlamı bulunmadığı ortadadır. Nitekim, doktrinde de bir işaretin, 
bir anlam taşımakla birlikte, bu anlam o mal veya hizmet için 
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yabancı ise, ayırd edicilik niteliğinin varlığının kabul edileceği 
benimsenmektedir ( Bkz. Prof. Dr. Ü. Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, 
Ġst. 1999, sh. 339 ). Öte yandan, marka olarak kullanılacak iĢaretin 
tescilden önce ayıredicilik vasfını kazanıp kazanmadığı da tescil 
açısından önemli değildir. Ayırdedicilik vasfı tescille birlikte de 
oluĢabilir. Kaldı ki, dava dosyası içerisindeki çeĢitli ülkelerde yayınlanan 
reklam yayınlarından ve ürün tanıtım broĢürlerinden davacının anılan 
ibareyi kullana geldiği de açıkça belirlenmektedir.  
 
Yukarıda, değinilen hususlar dikkate alındığında davalı Enstitü Yeniden 
Ġnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun ret kararına dayanak yaptığı 
556 sayılı KHK.nın 7/1-a ve 5/1. maddeleri hükümlerinin dava konusu 
iĢaret bakımından ret nedeni olamayacağından ve dava dosyası 
içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde 
dayanılan delillerin tartıĢılıp,değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı 
bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazlarının 
reddiyle hükmün onanmasına karar verilmesi gerekmiĢtir.(YARGITAY 
11. HUKUK DAĠRESĠ 2000/7674E., 2000/9346K. T. 20.11.2000) 

 
Doktrinde ses ve melodinin de marka olarak tescil edilebileceği görüĢü ileri 
sürülmektedir.15  
 
3. Marka Türleri; 

 
AĢağıda çeĢitli marka türleri ile ilgili tanım ve kısa açıklamalar yapılmıĢtır. 
 
Ticari Marka: 
 
Amaca göre ayırımda markalar ticaret ve hizmet markası olarak ikiye ayrılırlar. Bu 
markaların tanımı 556 sayılı KHK‟den ziyade 556 sayılı KHK‟nin Uygulama ġeklini 
Gösterir Yönetmelik‟te yapılmıĢtır. Buna göre ticari marka bir iĢletmenin imalatını 
ve/veya ticaretini yaptığı malları, baĢka iĢletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan 
iĢaret olarak tanımlanmıĢtır. 
 
Hizmet Markası: 
 
Bir iĢletmenin hizmetlerini, diğer iĢletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan 
iĢarettir.  
 
Ferdi Marka; 
 
Gerçek veya tüzel kiĢiler tarafından tek baĢlarına kullanılan markalara ferdi marka 
denir. 

 
Ortak Marka:  

                                                 
15

 Prof. Dr. Sabih Arkan-Marka Hukuku-Cilt-1-Sy.37 / Prof Dr. Ünal Tekinalp-Fikri Mülkiyet Hukuku Sy.313  

KHK 5. maddesinde ifade edilen, işaretin “çizimle görüntülenebilme veya benzer biçimde ifade edilebilme, baskı 

yoluyla yayınlanabilme ve çoğaltılabilmesi” koşulu sadece iki boyutlu işaretlerin marka olabileceği anlamına 

gelmez. Bir ses veya melodinin notaya dökülmüş şeklinin, üç boyutlu işaretin iki boyutlu resminin çizimle 

görüntülenebilme veya benzer bir şekilde ifade edilebilme kapsamında yer aldığı açıktır  
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Ortak marka, üretim veya ticaret veya hizmet iĢletmelerinden oluĢan bir grup 
tarafından kullanılmak üzere, grubu oluĢturan iĢletmelerin mal veya hizmetlerini diğer 
iĢletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan iĢarettir. (556 sayılı KHK 
55/1. md.) Ortak marka gruptaki iĢletmelerin mal veya hizmetlerini diğer iĢletmelerin 
mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarar. Ortak markanın tescili için ortak markanın 
sahipleri birlikte hareket ederler. Bu hükümden de anlaĢılacağı üzere, ortak markanın 
sahibi sözleĢme çerçevesinde biraraya gelen iĢletmelerden oluĢan grup değil, gruba 
dahil kiĢilerdir.16 Ortak markanın tescili için yapılan baĢvuru ile birlikte markanın 
kullanma usul ve kurallarını gösteren bir teknik yönetmeliğin de verilmesi 
gerekmektedir. Birbirinden farklı kiĢilerin aynı markayı farklı mal ve hizmetlerde 
kullanmak üzere bir araya gelmeleri ortak markayı oluĢturur. Ortak markanın 
tescilinde sunulacak teknik yönetmelikte markayı kullanmaya iĢletmeler de 
gösterilmelidir. 
 
Garanti Markası: 
 
Garanti markası, marka sahibinin veya marka sahibine iktisaden bağlı olan bir 
iĢletmenin mal veya hizmetlerinde kullanılmamak koĢuluyla, marka sahibinin kontrolü 
altında birçok iĢletme tarafından o iĢletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, 
coğrafi menĢelerini, ve kalitesini garanti etmeye yarayan iĢarettir. (KHK 54/1) Bu 
tanımlama isabetli değildir. Zira garanti markası iĢletmelerin ortak özelliklerini, üretim 
usullerini değil..., garanti markasını kullanmaya yetkili iĢletmeler tarafından üretilen 
mal ya da hizmetlerin ortak niteliklerini, özelliklerini, coğrafi menĢeini garanti eder.17  
“Woolmark”, “TSE” gibi markalar garanti markası vasfındadır. Bu markanın diğer 
marka türlerinden farkı sahibi tarafından kullanılamayacak olmasıdır. Garanti markası 
marka sahibinin kontrolü altında üçüncü kiĢilerce üretilen mal ya da hizmetlerin belirli 
özelliklerini garanti etmeye yarar. Garnti markasının marka sahibine iktisaden bağlı 
bir iĢletmede kullanılması da yasaktır. Bu tip markalara iliĢkin baĢvuru yapılırken iĢ 
bu markanın kullanma Ģekline iliĢkin teknik Ģartnamenin de marka tescil baĢvurusuna 
ekli olarak verilmesi gerekmektedir.18  
 
TanınmıĢ Marka: 
 
Bir kiĢi yada iĢletmeye ait olduğu ve hangi ürün veya hizmet sınıflarında kullanıldığı 
herkesçe bilinen markalardır. Bu tip markaların veya benzerlerini sahibinin izni 
olmaksızın tescili gerek 556 sayılı KHK hükümleri ve gerekse Paris AnlaĢmasına 
göre yasaklanmıĢtır. “Arçelik”, “Bosch”, “Sony” gibi markalar bazı tanınmıĢ markalara 
örnek oluĢturmaktadır. 
 
Yukarıda yazılı marka türleri marka baĢvurusunda oldukça büyük önem arz 
etmektedir. Çünkü 556 sayılı KHK hükümleri gereğince tek baĢvuruda, tek bir 
markayı birden fazla marka türü altında tescil imkanı getirilmiĢ değildir. Bu nedenle 
marka baĢvurusu yapılmadan önce markanın hangi marka türünde ve hangi marka 
sınıfları altında tescil edileceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Örneğin marka hem 
hizmet hem de ticari sınıflar altında tescil ettirilmek isteniyorsa enstitüye iki ayrı 
baĢvuruda bulunmak zorunludur. AĢağıda da görüleceği üzere baĢvuru belgesine 

                                                 
16

 Prof. Dr. Sabih Arkan-Marka Hukuku-Cilt-1-Sy.45 
17

 Prof. Dr. Sabih Arkan-Marka Hukuku-Cilt-1-Sy.47 
18

 Prof. Dr. Sabih Arkan-Marka Hukuku-Cilt-1-Sy.47 
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markanın hangi türü içerdiği açık olarak yazılmalıdır. Fakat sınıfları doğru yazılmıĢsa 
enstitü marka türü yanlıĢ yazılmıĢ olsa dahi baĢvuruyu, baĢvuru belgesinde yazılı 
sınıf doğrultusunda o marka türü altında tescil etmektedir. 
 
V-MARKA TESCĠL BAġVURUSU 
 
1. Marka tesciline baĢvurabilecek olan kiĢiler; 

 
Türkiye'de marka korumasından; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan 
veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kiĢiler ile Paris SözleĢmesi 
yahut Dünya Ticaret Örgütü KuruluĢ AnlaĢması'na taraf devlet vatandaĢı olarak 
baĢvuru hakkına sahip kiĢiler yararlanır. Tüzel kiĢiler, yetkili organları tarafından 
belirlenen kiĢi veya kiĢilerce temsil edilir. 
 
Yukarıdaki paragraf kapsamına girmemekle beraber, Türkiye Cumhuriyeti 
uyruğundaki kiĢilere kanunen veya fiilen marka koruması tanınmıĢ yabancı 
devletlerin gerçek veya tüzel kiĢileri de karĢılıklılık ilkesi uyarınca 'Türkiye'de marka 
korumasından aynı Ģekilde yararlanırlar.  
 
Marka tescil baĢvurusu bizzat ya da marka vekili aracılığıyla yapılabilir.19 
 
2. BaĢvurunun Ģekli ve içeriği: 

 
Markanın tescili prosedürü, marka tescilinde en önemli bölümlerden birini 
oluĢturmaktadır. Özellikle marka vekili sıfatıyla yapılacak baĢvurularda doğru 
belgelerin talep olunması önemlidir. Bunun yanında, tescil isteyen Ģirket ise firmanın 
tam unvanı, telefonları adres bilgileri tam ve eksiksiz olarak alınmalı baĢvuru sahibi 
gerçek kiĢi ise doğum yeri ve tarihi öğrenilmelidir. Ayrıca yukarıda da belirtildiği üzere 
markanın hangi tür ve sınıf, sınıflar veya alt sınıflar altında tescil edilmek istendiğini 
de açık bir Ģekilde öğrenilmesi gerekmektedir. Markanın rüçhan hakkına sahip olup 
olmadığı öğrenilmeli, böyle bir durumun varlığında rüçhan hakkını ispata yönelik 
belgelerin sunulması müvekkilden talep olunmalıdır. Tabi son olarak en önemli husus 
marka olarak tescil edilmek istenen iĢaretin 7x7 ebadını aĢmayacak Ģekilde 
müvekkilden talep edilmesidir20.  
Marka baĢvurusunda bulunmak için 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Uygulamasına ĠliĢkin Yönetmeliğin ekinde yer alan baĢvuru belgesinin yukarıda 
açıklanan bilgiler ıĢığında daktilo veya bilgisayar yazıcısı ile düzgün bir Ģekilde 
doldurulması gerekmektedir. Marka sahibinin ticaret unvanı veya ismi eksiksiz olarak 
yazılmalı, özellikle ticaret unvanlarında kısaltma yapmaktan kaçınmaya dikkat 
edilmelidir.  
 
Daha sonra markanın türü ve hangi sınıflar altında tescil edilmek istendiği – sınıf ve 
alt sınıf numaraları belirtilmek suretiyle – baĢvuru dilekçesine yazılırlar. Eğer marka 
rüçhan hakkına havi ise rüçhan talep edilir ve bu hakkın ne Ģekilde elde edildiğine 

                                                 
19

 Vekalet ve Marka Vekilliği ile ilgili olarak aşağıya Bkz. Sy. 
20

 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan başvuru belgesi 

Türk Patent Enstitüsü’nün sayfasında bulunmakta olduğundan bilgisayarda başvuru belgesini düzenlenmesi ve 

saklanması kolaylık arz etmektedir. Bu nedenle marka olarak tescili istenen işaretin JPEG formatında tarafınıza 

floppy disc veya e-mail yoluyla gönderilmesini talep etmek de kolaylık sağlayacak başka bir yoldur.  
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dair bilgi baĢvuru dilekçesinde verilir. Marka latin harfler dıĢındaki harf ve sayılardan 
oluĢuyorsa bunların anlamının da marka baĢvuru dilekçesinde belirtilmesi 
zorunluluğu bulunmaktadır. 
 
556 sayılı KHK‟nin 23-25-26. ve 56/1. maddelerinde ve 556 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Uygulamasına ĠliĢkin Yönetmeliğin 12. maddelerinde baĢvuru 
dilekçesine eklenmesi gerekli belgeler tek tek sayılmıĢtır. Buna göre baĢvuru 
dilekçesine aĢağıda yazılı belgelerin eklenmesi zaruridir.  

 
1. Marka’nın isim ve logosunu gösterir en az 5x5 en fazla 7x7 ebadını 

aĢmayacak Ģekilde 20 adet örneği 
 

2. Marka baĢvuru harcının ödendiğini gösterir alındı belgesi aslı 
 

3. Sınıflara dair ücretin yatırıldığını gösterir alındı belgesi aslı 
 

4. Ortak veya Garanti Markasında noter tasdikli teknik Ģartname21 
 

5. Rüçhan hakkı talep ediliyorsa hakkı ücretinin yatırıldığı gösterir alındı 
belgesi aslı 

 
6. Markanın tescil ücretinin yatırılmıĢ olduğunu gösterir belge 

 
7. Rüçhan hakkı talep ediliyorsa rüçhan hakkının kazanıldığını gösterir belge22  

 
8. BaĢvuru sahibi Ģirket ise Ģirketin faaliyet belgesi 

 
9. Ġmza Sirküleri (Noter Onaylı) 

 
10. Vekaletname23  
 
Yukarıda da değinildiği üzere Türkiye‟de ikametgahı olup da ticari faaliyetle uğraĢan 
gerçek ve tüzel kiĢilerin ticaretle uğraĢtığını gösterir faaliyet belgesini baĢvuru ekinde 
sunması gerekmektedir. Bu belgenin sanayi odası, ticaret odası, esnaf ve sanatkarlar 
odası, ticaret sicil memurluğu veya vergi dairesinden alınması lazımdır. Bazı yazarlar 
Türkiye‟de ikametgah sahibi olup da ticari faaliyetle uğraĢan gerçek ve tüzel 

                                                 
21

 Teknik yönetmelikte,1)Başvuru sahipleri gerçek kişi ise adı ve soyadlarının, tüzel kişi ise ticaret 

unvanlarının,,2)Başvuru sahiplerinin adresinin,3)Marka örneğinin,4)Yazışma adresinin,,5)Marka örneğinin kullanma 

şekil ve şartlarının,6)Markanın hangi mal ve hizmetlerde ne şekilde kullanılacağının,7) Garanti markası teknik 

yönetmeliğinde; markanın garanti ettiği mal ve hizmetlerin ortak özelliklerinin, markanın kullanılmasının ne şekilde 

kontrol edileceğinin ve gerektiğinde uygulanacak yaptırımların; ortak marka teknik yönetmeliğinde, markayı 

kullanmaya yetkili işletmelerin,belirtilmesi zorunludur.   
22

 Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde belirtilen süre – 3 ay- içerisinde rüçhan hakkı belgesinin aslı 

veya noter tasdikli sureti ve bu belgenin noterden  tasdikli Türkçe çevirisi, Rüçhan hakkı talebi, sergilerdeki teşhire 

dayanıyorsa, serginin açıldığı ülkenin yetkili makamından alınan; teşhir edilen markanın kullanıldığı malların 

ve/veya hizmetlerin ya da markanın, ambalaj üzerine basılmış hâli ile görünür şekilde sergilendiği tarihin ve serginin 

resmî açılış tarihinin yer aldığı belge ve markanın tasdikli örneği sunulmalıdır. 
23

 Vekaletname özel vekaletname şeklinde düzenlenebilecek olup noter tesciline gerek yoktur. Fakat başvurunun 

geri çekilmesi veya iptali hususlarını da içeriyorsa noter onaylı olmak zorundadır.  
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kiĢilerden faaliyet belgesi istenemeyeceği kanaatine sahiptirler.24 Bununla birlikte 
baĢvuru sahibi tüzel kiĢilikse imza sirkülerinin de baĢvuru belgesine ekli olarak 
verilmesi zorunludur. Ġmza sirküleri noter tasdikli olmalıdır. Enstitüye sunulacak 
yukarıda sayılan belgelerden ilk beĢinin baĢvuru sırasında baĢvuru belgesine 
mutlaka eklenmesi zorunludur. Bunun dıĢında kalan belgeler baĢvuru dilekçesine 
eklenmemiĢ ise, Enstitü tarafından bu belgelerin tamamlanması için talep tarihinden 
itibaren baĢvuru sahibine dört ay süre verilir.  
 
Yönetmeliğin 13. maddesine göre ; rüçhan ücreti hariç, baĢvuru sahibinin kimliğinin 
anlaĢılır olması koĢuluyla, yukarıda belirtilen evrakta veya dilekçede yer alan mal 
ve/veya hizmet listesi, baĢvuruyu yapanın adı, soyadı, unvanı, adresi ve imzası ile 
ilgili bilgilerin herhangi birinde eksiklik olması halinde, bu eksikliklerin giderilmesi için 
bir aylık süre verilir. Bu süre içinde eksikliği giderilmeyen veya adresi bulunmayan 
baĢvurular reddedilir. BaĢvuru, eksikliklerin tamamlandığı gün, saat ve dakika 
itibariyle kesinleĢir. 
 
Yine Yönetmeliğin 15.maddesine göre ; baĢvuruların, mal ve/veya hizmet listelerinde 
yer alan genel tabirlerin açıklanması veya mal ve/veya hizmet listelerinin 
düzenlenmesi ya da liste düzenleme ücretinin ödenmesi için baĢvuru sahibine iki ay 
süre verilir. 
 
Marka baĢvurusu yapılırken ödenecek baĢvuru harç ücreti en fazla 3 sınıfa kadar 
olan marka tescil iĢlemleri için geçerlidir. 3 sınıftan fazla her sınıf için ilave sınıf ücreti 
alınır. BaĢvuru sahibine baĢvuruya ait fazla sınıf veya sınıfların eksik olan ücretlerinin 
ödenmesi için iki ay süre verilir. Ücreti ödenmeyen sınıflar baĢvuru listesinden 
çıkartılır. 
 
Verilen süre içerisinde eksiklikleri giderilmeyen ve düzenlemesi yapılmayan ya da 
yaptırılmayan baĢvuruların, açıklama ve düzenlemeye konu kısımları reddedilir. 

 
Yönetmeliğin 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 ncı maddeleri gereğince yapılacak 
iĢlemlerde eksik evrakın tamamlanması ve Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince 
marka üzerinde gerekli değiĢikliklerin yapılması için iki ay süre verilir. Bu süre 
içerisinde eksikliklerin giderilmemesi hâlinde, bu maddelerde öngörülen iĢlemler 
yapılmaz ve alınan ücret Enstitüye irat kaydedilir. 
 
Yönetmeliğin 15. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen süre içinde 
istenen belgelerin verilmemesi hâlinde, baĢvuru veya talep iĢlemden kaldırılmıĢ 
sayılır. 
 
Enstitüden marka tescil baĢvurusu yapıldığına dair yazı örneği de talep etmek 
mümkündür. Bu yazıyı talep etmek için ön yazı isteme ücretinin yatırıldığına dair 
alındı belgesi aslının baĢvuru dilekçesine eklenmesi ve baĢvuruya dair ön yazı 
istendiğinin talep olunması gerekmektedir. Bu yazının pratik amacı, baĢvurunun 
yapılmıĢ olduğunu belgelemesi, markanın Türk Patent Enstitüsü bünyesinde almıĢ 
olduğu iĢlem numarasının öğrenilmesi ve bu belge numara ile enstitü bünyesinde 
iĢlem takibinin yapılabilmesini sağlamasıdır.  
 

                                                 
24

 Prof. Dr. Sabih Arkan-Marka Hukuku-Cilt-1-Sy.61 
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Burada önemli hususlardan biri Rüçhan Hakkı kavramıdır. Rüçhan, önceden doğan 
hak nedeniyle sıralamada öne geçme hakkıdır. Önceden doğan hak, bir baĢka 
ülkede tescil baĢvurusu, tescil, sergileme gibi yollarla elde edilir.  
 
Marka tescil baĢvurularında iki yolla rüçhan hakkı elde edilmektedir.  
 
1- Uluslararası sözleĢmelere dayanan marka tescil baĢvurularından doğan rüçhan 
hakkı: Paris SözleĢmesi'ne üye ülkelerden birinde, marka tescili için usulüne uygun 
olarak yapılan baĢvuru tarihinden altı ay içinde aynı markanın Türkiye'de tescili için 
yapılacak baĢvuruda rüçhan (öncelik) hakkından yararlanılabilir.  
 
2- Marka tescil ettirilebilecek ülkelerdeki ulusal veya uluslararası düzeyde resmi 
olarak açılan sergilerde mal veya hizmetlerini sergileyenler, sergideki gösterim 
tarihinden altı ay içinde Türkiye'de marka tescil ettirmek için baĢvuru yaptığında 
rüçhan hakkından yararlanabilir.  
 
Rüçhan hakkından yararlanmak isteyenler, uluslararası sözleĢmelere dayanan 
baĢvurudan veya sergilerdeki gösterim hakkından doğan rüçhan hakkını kullanma 
konusunda durumlarını resmi olarak belgelendirmelidirler. BaĢvuru tarihi itibariyle 
hüküm ifade eden marka rüçhanlı baĢvurunun değerlendirmedeki önceliği rüçhan 
tarihinde baĢlar.  
 
Enstitü az önce yukarıda sayılan belgelerin orijinallerini talep etmektedir. Özellikle 
ödemeye ait belgelerin asıllarının baĢvuru belgesi ekinde gönderilmesi 
gerekmektedir.25  
 
TPE‟nin baĢvurunun KHK 23. maddesinde belirtilen hususları içerdiğine karar 
vermesi halinde, baĢvuru TPE‟ye veya onun yetkili kıldığı makama verildiği tarih saat 
ve dakika itibarıyla kesinleĢir. BaĢvuru posta ile yapılmıĢsa TPE‟ye veya yetkili 
makama ulaĢtığı tarih saat ve dakika itibarıyla kesinleĢir. Bu anlamda baĢvuru 
sahibinin baĢvurusu öncelik kazanmıĢ olmakla aynı veya benzer markanın aynı 
sınıfta tesciline iliĢkin baĢvuru talepleri enstitü tarafından reddedilir. Tescilli markanın 
koruma süresi olan 10 yıl da baĢvuru tarihinden itibaren iĢlemeye baĢlar. Bu 
aĢamadan sonra baĢvuru sahibi TPE‟ye tescilin yapılmasını talep hakkı 
kazanmaktadır. TPE bu aĢamada markanın KHK 7 ve 8. maddelerinde yazılı mutlak 
ve nispi red nedenlerinin oluĢup oluĢmadığını inceleyecektir. AĢağıda bu prosedür bir 
tablo yardımı ile anlatılmıĢtır. 

 

Türk Patent Enstitüsüne BaĢvuru 

 

 

BaĢvurunun KHK 3 ve 23 anlamında Ģekli olarak incelenmesi  
(BaĢvuru ile birlikte sunulması zorunlu belgelerde eksiklik varsa TPE baĢvuru 

sahibine eksik belgelerini sunması veya gerekli açıklamada bulunması için yukarıda 
belirtilen süreleri verir) 
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BaĢvurunun tescili kararı ve bunun baĢvuru sahibine bildirilmesi. 
 (Eksik belgeler varsa bunların tamamlatılması talebi) 

 

BaĢvurunun Resmi Marka Bülteninde yayınlanması 

 
TABLO-I 

 
BaĢvurunun kesinleĢmesi ile kazanılan ve baĢlı baĢına bir ekonomik değere sahip 
olan bu hakkın, baĢvurunun sağladığı öncelik ile birlikte hukuki iĢlemlere konu 
olabilmesi gerekir. (KHK 22‟nin 40/94 sayılı Topluluk Markasına iliĢkin tüzüğe göre 
yorumu karĢısında bu anlam çıkmaktadır) Buna göre marka tescili konusundaki 
baĢvurularda, devredilebilir ayni hakka konu oluĢturulabilir, haczedilebilir ya da 
lisansa verilebilir.26 KHK m.15/II gereği, devir veya lisansın yazılı olarak yapılması ve 
sicile kaydedilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde iyi niyetli üçüncü kiĢilere karĢı ileri 
sürülebilmesi mümkün değildir. (KHK 16, 21/X)   
 
BaĢvurudan sonra tescil talebinde bulunan kiĢinin ad ve adresinde olacak hataların 
ya da imla hatalarının düzeltimi mümkün olmakla birlikte, tescili talep olunan iĢaretin, 
mal veya hizmet sınıflarının geniĢletilmesi veya daraltılması mümkün değildir. (KHK 
37) Bu halin varlığı halinde yeniden baĢvuru yapılması uygun olur. 
 
Marka baĢvuru ücretleri ile ilgili bilgi aĢağıda verilmiĢtir. (2003 yılı için) 
 
Marka BaĢvuru Ücreti (Ġlk 3 sınıf için)............................................195.000.000.TL 
Ġlk 3 sınıftan fazla her sınıf için ücret..............................................195.000.000.TL  
Marka tescil belgesi düzenleme ücreti............................................408.000.000.TL 
Erken inceleme ücreti...................................................................3.120.000.000.TL 
 
VI-MARKA TESCĠL BAġVURUSUNDA MUTLAK VE NĠSPĠ RED SEBEPLERĠ; 
 
1. Mutlak Red Sebepleri: 

 
Marka tescilinde mutlak red nedenleri 556 sayılı KHK‟nin 7. maddesinde sayılmıĢtır. 
AĢağıdaki hallerin varlığında marka tescil edilemez. 

 
a) 5 inci madde kapsamına girmeyen iĢaretler, 
 
b) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiĢ veya daha 

önce tescil için baĢvurusu yapılmıĢ bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek 
kadar aynı olan markalar. 

 
c) Ticaret alanında cins, çeĢit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak 

belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya 
malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten iĢaret ve 
adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak  içeren markalar, 
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d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya 
ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan iĢaret ve adları 
münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar,    

 
e) Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan Ģeklini veya bir teknik sonucu elde 

etmek için zorunlu olan, kendine malın Ģeklini veya mala asli  değerini veren Ģekli 
içeren iĢaretler, 

 
f)   Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda 

halkı yanıltacak markalar, 
 
g) Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamıĢ ve dolayısıyla  Paris 

SözleĢmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı  maddesine göre reddedilecek markalar, 
 
h) Paris SözleĢmesi'nin 2 nci mükerrer  6 ncı maddesi kapsamı dıĢında kalan ancak 

kamuyu  ilgilendiren,  tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuĢ ve ilgili 
mercilerin tescil izni vermediği diğer **armalar**, amblemler veya niĢanları içeren 
markalar,   

 
i)   Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris SözleĢmesi'nin 1 inci mükerrer 6 ıncı 

maddesine göre tanınmıĢ markalar, 
 
j)   Dini değerleri ve  sembolleri içeren markalar, 
 
k) Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar. 
 
Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmıĢ ve tescile konu mallar veya hizmetlerle 
ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmıĢ ise, (b), (c), (d) 
bentlerine göre tescili reddedilemez. 
 
Burada sayılan mutlak red sebepleri toplumun çıkarı ile ilgili olup Türk Patent 
Enstitüsünce resen (kendiliğinden)  nazara alınacak red sebepleridir. Bir baĢka 
üçüncü Ģahıs tarafından ileri sürülmüĢ olmaları gerekli değildir. Mutlak red nedenleri 
iĢaretin marka oluĢturma özelliği ile yakından ilgili olup, esas itibariyle, herhangi bir 
ayırt etme gücü bulunmayan ve ticaret alanında herkesin kullanımına açık tutulması 
gereken iĢaretlerin ya da halkı yanıltıcı, kamu düzenine, dini değerlere ve genel 
ahlaka aykırı düĢen markaların tescil edilmesini önlemeye yöneliktir.27 
 
Madde 5 kapsamında girmeyen iĢaretler derken her Ģeyden önce iĢaretin çizimle 
görüntülenebilir, baskı yoluyla yayınlanabilir ve çoğaltılabilir olması gerektiği nazarı 
itibara alınarak bu vasıfta olmayan iĢaretleri marka olarak kabul etmemek gerekir. 
Yukarıda da değinildiği üzere ayırt edici karakteri olmayan iĢarette marka olarak 
kabul edilemeyecektir.  
 
Malın cins ya da çeĢidini gösteren sözcük veya resmin marka olarak tescili, bu 
iĢaretin doğrudan doğruya ve özel bir zihni çaba harcamaya gerek duyulmaksızın 
mal veya hizmetin kendisi ya da ürünü ifade ettiği hallerde yasaklanmıĢtır. Sigara 
için “Hafif Türk Tütünü”, günlük yaĢamda yaygın olarak kullanılan bir eĢyanın 
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kısaltılmıĢ halini içeren “Oto” gibi markalar tescil olunamaz. Ġlacın veya bir ürünün 
yapımında kullanılan hammaddenin ismi de marka olarak tescil olunamaz. Kalite, 
miktar amaç gösteren kelimeler de marka olarak tescil olunamaz. Örneğin sigara 
için “ultra light” kelimesi marka olarak tescil olunamaz.28 
 
AĢağıda konu ile ilgili bazı Yargıtay Kararları sunulmuĢtur. 
 

Davacı vekili, müvekkilinin ABD kanunlarına göre kurulu doğrudan ya 
da dolaylı olarak internette merkezi ya da ortak bir elemanı bulunan 
geniĢ çaplı ticarette bulunduğunu, müvekkili Ģirket adına "internet 
world" markasının 35. ve 42. sınıf hizmetleri için tescili talebi ile davalı 
Enstitüye müracaat edildiğini, tescil talebinin "internet" ibaresinin 
Ġnternet Services Corparation adına tescilli ve "internetware" ibaresinin 
ise Novell Inc. adına tescil talebi ile iĢlem görmekte olduğu gerekçesiyle 
bir kısım mallar açısından reddedildiğini, Enstitü Markalar Dairesinin 
red kararına karĢı yapılan itirazın da reddedildiği, oysa "internet" 
ibaresinin bilgi ağı sisteminin adı olduğunu ve tek baĢına bir kiĢi/kuruluĢ 
adına tescil edilemeyeceğini, "internetworld" ibaresindeki "world" 
kelimesinin jenerik terim olan internete ayırt edici özellik kazandırdığını, 
"internetworld" markasının dünyada bir çok ülkede müvekkili adına 
tescilli olduğunu ileri sürerek davalı enstitü Yeniden Ġnceleme ve 
Değerlendirme Kurulu‟nun 13.7.1998 tarih ve M.569 sayılı kararının 
iptaline "internetworld" markasının müvekkili Ģirket adına tesciline karar 
verilmesini talep ve dava etmiĢtir.  
 
Davalı vekili, davaya cevabında, "world" ibaresinin ayırt edici unsur 
özelliği taĢımayıp, aksine yardımcı unsur niteliğinde olduğu, redde 
mesnet olan markaların 154936 sayılı "internet" markası ile 156028 
sayı ile aynı tarihte tescil edilmiĢ "internet+Ģekil" markaları olduğunu, 
davanın reddini savunmuĢtur.  
 
Mahkemece iddia, savunma ve dosyadaki kanıtlara nazaran, davacının 
dava konusu markasındaki "internet" ibaresinin asıl unsur olup, 
davalının red gerekçesindeki markalar içerisinde mevcut "internet" 
markasının 3. kiĢiler adına tescil edildiği, bu durumda 556 sayılı 
KHK.nun 7/b maddesi uyarınca davalı Enstitü iĢleminin mevzuata 
uygun bulunduğu gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiĢtir.  
 
Karar, davacı vekilince temyiz edilmiĢtir.  
 
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının 
gerekçesinde dayanılan delillerin tartıĢılıp değerlendirilmesinde usul ve 
yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davacı vekilinin tüm temyiz 
itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiĢtir. (YARGITAY 11. 
HUKUK DAĠRESĠ E. 1999/8352, K. 1999/10225,T. 13.12.1999) 
 

  
 

                                                 
28

 Prof. Dr. Sabih Arkan-Marka Hukuku-Cilt-1-Sy.78-79 



©  Türkekul Hukuk Bürosu / Türk Hukukunda Marka ve Pratik Bilgiler 

info@fikrihaklar.com 

 

28 

..... Ancak, dava marka haklarına tecavüz, ve haksız rekabetin 
önlenmesi ile manevi tazminata iliĢkin olup, 556 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin marka olarak tescil edilemeyecek iĢaretleri 
düzenleyen 7/c maddesi gereğince, cins, çeĢit, vasıf, kalite belirten 
iĢaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren 
markaların tescil edilemeyeceği hüküm altına alınmıĢtır. Oysa, 
davacının marka olarak tescil ettirdiği "Pınar Labne" ibarelerinden 
oluĢan markasındaki "Labne" sözcüğünün, özellikle Ortadoğu 
ülkelerinde çok bilinen iĢtah açıcı aperatif olarak tüketilen yoğurtlu bir 
peynir cinsi olduğu, hatta Suudi Arabistan tarafından standartlarının 
dahi belirlendiği dosya kapsamından anlaĢıldığından cins ve çeĢit 
belirten bu kelimenin bir kiĢinin inhasırına verilmesi mümkün değildir. 
Bir baĢka deyiĢle, bu sözcüğün haksız rekabet hükümlerine uyulmak 
koĢulu ile bir baĢkası tarafından markanın tali unsuru olarak 
kullanılması mümkündür. Davalı tarafın, davacıya ait "Pınar Labne" 
ibaresindeki "Labne" sözcüğünü ilk bakıĢta iltibasa meydan verecek bir 
benzerlikteki yazı Ģekli, renk ve Ģekilde kullandığı anlaĢıldığından, 
mahkemece bu sözcük ve marka yönünden haksız rekabet hükümleri 
yönünden verilen kararda bir isabetsizlik görülmemiĢ ise de, cins ve 
çeĢit belirtilen bu sözcüğün tamamen yan unsur olarak dahi davalı 
tarafından kullanılmasını önler Ģekilde yazılı olduğu gibi karar verilmesi 
doğru olmamıĢtır. (YARGITAY 11. HUKUK DAĠRESĠ E. 2001/4623, K. 
2001/6954, T. 20.9.2001) 
 

  
 

Mahkemece, toplanan delillere ve dosya kapsamına göre "Besttest" 
kelimesinin bu ibareyi taĢıyan ürünün, diğerlerine oranla en üstünü 
olduğunu, test edilmek suretiyle kanıtlandığı izlenimi verecek ve 
tüketicilerin bu Ģekilde açıklanan vasıflarla yanıltılmasına yol açacak bir 
anlam yaratacağı ve aynı nitelikteki ürünler arasında haksız rekabete 
yol açacak nitelikte olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar 
verilmiĢtir. 
Kararı, davacı vekili temyiz etmiĢtir. 
 
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve 
delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin 
temyiz itirazları yerinde değildir.(YARGITAY 11. HUKUK DAĠRESĠ E. 
1997/3967, K. 1997/4367, T. 9.6.1997) 
 
Davacı vekili, müvekkilin Baby Born ibareli markasının tescili için TPE. 
Markalar dairesi BaĢkanlığına yaptığı baĢvurunun, 556 sayılı KHK.nin 
7/b. maddesi uyarınca bir kısım mallar için reddedildiğini, bu karara 
karĢı süresinde yaptıkları itirazın ise TPE. Yeniden Ġnceleme ve 
Değerlendirme Kurulunun 25.5.2000 tarih ve M-503 sayılı kararı ile 
kısmen kabul edildiğini, tescilini istedikleri markanın tescil tarihinden 
önce kullanıldığını ve ayırt edici nitelik kazandığını savunarak TPE. 
Yeniden Ġnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 25.5.2000 tarih ve M-
503 sayılı kısmi red kararının iptalini talep ve dava etmiĢtir.  
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Davalı vekili, davacının baĢvurusunun, benzer markalar kapsamındaki 
mallar için reddedildiğini savunarak, davanın reddini istemiĢtir.  
 
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve bilirkiĢi raporuna 
dayanılarak, davacının markasının tanınmıĢ olmadığı, tescilden önce 
ayırt edici nitelik kazanmadığı ve mevcut tescilli markalarla ayırt 
edilemeyecek kadar aynı nitelikte olduğu gerekçesiyle davanın reddine 
karar verilmiĢtir.  
Kararı, davacı vekili temyiz etmiĢtir.  
 
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının 
gerekçesinde dayanılan delillerin tartıĢılıp, değerlendirilmesinde usul ve 
yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz 
itirazları yerinde değildir. (YARGITAY 11. HUKUK DAĠRESĠ E. 
2002/2382, K. 2002/6369,T. 20.6.2002) 

  
 
Bahçe kültürü, sera ve çiçekçilik alanında yapılacak sergi ve 
organizasyonlarını konu alacak bir hizmet için, Türkçe'de çiçekçi 
anlamına gelen ve ilgili çevrelerce bilinip kullanılan "Florist" yabancı 
sözcüğünün marka olarak tescili istemi, bu kelimenin hem hizmetin 
cinsini, hem de hizmete ait bir meslek grubunun adını içermesi nedeni 
ile 556 sayılı KHK.nın 7/1-c ve d maddelerine aykırılığı açıktır. Ne var ki 
davacı itiraz ve davasını esas olarak 556 sayılı KHK.nun 7/II. 
maddesine dayandırmıĢ bulunmaktadır. Bu madde "Bir marka tescil 
tarihinden önce kullanılmıĢ ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili 
olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmıĢ ise ( b ), ( c ), 
( d ) bentlerine göre tescil reddedilemez" hükmünü içermekte olup 
davacı bu uğurda bir kısım delil ve belge ibraz etmiĢtir. BilirkiĢi 
mütalaasında ve onu benimseyen mahkeme kararında bu iddia da 
incelenmiĢ ise de, ne hukukçu bilirkiĢinin sıfatı ne de verdiği rapor 
hükme yeterli bulunmamaktadır. Zira "kullanım neticesi ayırt edici nitelik 
kazanma olgusu" yerleĢik içtihatlara göre o mal veya hizmetle ilgili alıcı-
satıcı ( hizmet alıp-veren ) çevrelerde oluĢup algılanmalıdır. BilirkiĢi 
kurulunda bu çevre veya çevre ile ilgili kiĢilerde bulundurulup görüĢleri 
alınmalıdır. (YARGITAY 11. HUKUK DAĠRESĠ E. 2002/5352,K. 
2002/10729.T. 22.11.2002) 
 

  
 
Dava, davacıya ait "Juice Plus +" markasının Türkiye'de tescilinin 
reddine iliĢkin davalı Enstitü kararının iptali ve tescil talebine iliĢkindir.  
 
Davacının tescil isteminde bulunduğu marka, besinle zenginleĢtirilmiĢ 
tabletler, alaminüt yiyecekler, kilo kontrol ürünleri, meyve-sebze suyu, 
süt veya su ile kombine edilmek suretiyle alınan ve yemek yerine geçen 
içecek karıĢımları, kilo kontrol ürünleri ve iĢtahı bastırıcı ve 
metabolizmayı uyarıcı ajanlar içeren yiyecek ve tabletlerde kullanılmak 
istenmektedir.  
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Davalı Enstitü davacının istemini markada yer alan "Juice" ibaresinin 
meyve sularına verilen genel bir ibare olduğu, herkes tarafından 
kullanılabileceği gerekçesiyle reddetmiĢtir.  
 
Her ne kadar tescili istenen markada yer alan "Juice" kelimesi dünyada 
ve ülkemizde "meyve suyu" anlamında kullanılmakta ise de, ülkemizde 
meyve suyu yerine alternatif bir kelime olarak yaygın biçimde 
kullanılmamaktadır. Mahkemece alınan bilirkiĢi raporunda da isabetli 
olarak belirlendiği üzere, markada yer alan "juice" kelimesi anlamı 
itibariyle tasviri bir iĢaret olarak kabul edilse dahi, tek baĢına 
kullanılmadığı hallerde tescili talep edilen marka bir bütün olarak 
değerlendirilerek sonuca ulaĢılmalıdır. Somut olayda "Juice plus +" 
markasında yer alan kelimelerden birinin diğerine göre daha üstün 
niteliği bulunmadığı gibi, Juice kelimesi meyve suyu olarak algılama 
dahi, "plus +" kelimesinin ilavesi nedeniyle tescili istenen marka ürün 
türünü gösteren tasviri iĢaret olmaktan çıkmakta ve özgün bir isim 
haline gelmektedir. Markanın kullanılacağı ürünlerin özelliğine göre de 
meyve suları ile karıĢtırılma ihtimali bulunmadığı dolayısıyla yanıltıcı 
niteliği olmadığı göz önüne alındığında tescili istenen "Juice plus +" 
ibaresinin marka olarak kullanılmasında 556 Sayılı KHK.ye aykırı bir 
durum bulunmamaktadır. O halde mahkemece davanın kabulüne karar 
verilmesi gerekirken yazalı olduğu Ģekilde reddine karar verilmesi doğru 
görülmemiĢtir. (YARGITAY 11. HUKUK DAĠRESĠ E. 2000/6656, K. 
2000/7589 T. 9.10.2000) 
 

  
 
Dava, marka olarak tescil talebinde bulunulan sözcüklerin 556" sayılı 
KHK.nın 7/I-c bendi gereğince hizmetin vasfını, cinsini, çeĢidini 
münhasır olarak belirteceği gerekçesi ile, tescil talebinin reddine iliĢkin 
Enstitü kararının iptaline iliĢkindir.  
 
556 Sayılı K.H.K.nın 7/I-c bendi gereğince, hizmet markası olarak 
tescili talep edilen sözcüğün hizmetin vasfını, cinsini, çeĢidini 
münhasır/olarak belirtmesi durumunda, baĢvurunun ret edileceği 
tartıĢmasız olup, Türkçe karĢılığı "etkileĢimli", "karĢılıklı etkileĢim 
olduğu anlaĢılan "ĠNTERACTĠVE" veya Türkçe okunuĢu "ĠNTERAKTĠF" 
sözcüklerinin tek" baĢına bu haliyle marka olarak tescilleri mümkün 
değildir.  
 
Ancak, tek baĢına marka olarak tescili mümkün olmayan bir sözcüğün 
yanına ( hatta tek baĢına tescili mümkün olmayan sözcük "kök" sözcük 
olsa bile ayırt edici nitelikte ek ve ibareler getirilmesi durumunda bu 
haliyle tescilin mümkün olup olmayacağı üzerinde durulması gerekir. 
Bir yerde markanın tanımını içeren KHK.nın 5 nci maddesindeki 
tanımlama birlikte değerlendirildiğinde, tek baĢına tescili mümkün 
olmayan sözcüklerin yanına ayırdedici nitelikte sözcükler ilavesi ile ve 
genelde ya isim tamlaması veya sıfat tamlaması Ģeklinde ortaya çıkan 
ve yeni bir anlam ifade eden sözcükler grubunun marka olarak tescil 
edilebilmesinin, yasal düzenlemenin amacına daha uygun olacağı 
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sonucunu varılmıĢtır. Nitekim, dairemizin 26/11/1999 tarih ve 
1999/5790 E., 1999/9590 K. Sayılı kararında da, aynı ilkeler 
benimsenmiĢ ve KHK.nın 7/I-f bendi gereğince tek basına marka olarak 
tescili mümkün olmayan Ġstanbul, Ankara gibi Coğrafi yer isimlerinin 
"Ġstanbul ġarabı", "Ankara Pazarları", "Restaurant Ġstanbul" gibi bir 
baĢka sözcüğün ilavesi ile meydana gelen sözcükler grubunun marka 
olarak tescil edilebileceği kabul edilmiĢtir. Keza renklerin de tek baĢına 
tescili mümkün olmadığı halde aynı ilkeler renkler için de Dairemizce 
benimsenmiĢtir.  
 
Bu durumda mahkemece, davacının baĢvuruda bulunduğu 
"ĠNTERACTĠVE" veya "ĠNTERAKTĠF" sözcüklerinin tek baĢına marka 
olarak tescilinin yargılamayacağının, ancak, bu sözcüklerin sonuna, 
"Reklamcılık, Pazarlama, Tanıtım, ĠletiĢim" sözcüklerinin ilavesi ile 
oluĢan kelimeler grubunun marka olarak tescilinin mümkün olduğunun 
kabulü ile bu ilkeler çerçevesinde bir karar vermek gerekirken, yazılı 
Ģekilde hüküm tesisi doğru olmamıĢtır... ) gerekçesiyle bozularak dosya 
yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; 
mahkemece önceki kararda direnilmiĢtir.  
 
Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaĢıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra 
gereği görüĢüldü:  
 
KARAR : Tarafların karĢılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki 
tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere 
göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma 
kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya 
aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır. (YARGITAY HUKUK 
GENEL KURULU E. 2000/11-1804, K. 2000/1814 T. 20.12.2000) 

  
Türkiye Cumhuriyeti'nce de kabul edilen Paris AnlaĢması'na göre, 
anlaĢma gereği oluĢturulan birliğe dahil devlet vatandaĢları, diğer bir 
devlette ikametgahı veya müessesesi bulunmasa dahi, sinai mülkiyet 
konusunda o devletin kendi vatandaĢlarına tanıdığı haklardan 
yararlanırlar. Yargıtay'ın kararlılık gösteren uygulamasında 
benimsendiği gibi tanınmıĢ marka Türkiye'de tescilli olmasa da korunur. 
Öte yandan davacı markasının 11. sınıfa, davalının ürettiği ürünün ise 
17. sınıfa girdiği, farkla sınıflara girdiği aynı grupta bulunmadığı gibi, 
davalının markasını tescil ettirdiği Ģekilde kullanıp, iltibas yaratmadığı 
anlaĢıldığından, davanın reddine iliĢkin hüküm onanmalıdır. 
(YARGITAY 11. HUKUK DAĠRESĠ E. 1997/8665, K. 1998/1705 T. 
13.3.1998) 
 
KARAR : Davacı vekili, Daily News markasının 1961 yılından beri 
müvekkili tarafından kullanıldığını, yayıncılık faaliyeti ile bu markanın 
Türkiye ve Dünyada tanıtıldığını, bunun yanısıra, eğlence ve turizm 
hizmetleri ile, cafe, bar, lokanta, otel, motel vb. hizmetleri de kapsayan 
marka tescil baĢvurusunun 5.7.1996 tarihinde yapıldığını, bu 
baĢvurudan sonra ve 28.2.1997 tarihinde davalı tarafından aynı marka 
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için yapılan yiyecek-Ġçecek hizmetlerini kapsayan tescil baĢvurusunun 
TPE. Tarafından ret edildiğini, ancak, davalının itirazı ile davalı 
baĢvurusunun tescile bağlandığını, kendi baĢvurularının ise, eğlence, 
turizm hizmetleri, cafe, bar, lokanta, kafeterya, otel, motel, kamping, 
mokamp ve tatil köyü hizmetleri çıkarılmak suretiyle tescil edildiğini, 
davalı adına yapılan tescilin 556 sayılı KHK.nin 7/1-b-i bentlerine 
aykırılık teĢkil ettiğini ve 42/1-a bendi uyarınca hükümsüz olduğunu, 
ayrıca bu durumun TTK.nun 56 ve 57 maddeleri gereğince haksız 
rekabet olduğunu ileri sürerek, davalı adına tescil edilen markanın 
sicilden terkinine, haksız rekabetin önlenmesine karar verilmesini talep 
ve dava etmiĢtir.  
 
Davalı vekili, müvekkilinin ikametgahı itibariyle Ġstanbul Mahkemelerinin 
yetkili olduğunu, davanın zamanaĢımına uğradığını, davacının yiyecek-
içecek alanında faaliyeti olmadığını, oysa, müvekkilinin 1995 yılından 
beri bar, cafe, lokanta iĢletmeciliği alanında Daily News-Restaurant 
markasını kullanarak ayırt edici nitelik kazandırdığını, marka ve 
logoların bir bütün olarak değerlendirildiğinde iltibas bulunmadığını, 5 
yıl geçtikten sonra dava açılmasının hakkın kötüye kullanımı olduğunu, 
davacının kendi faaliyet alanı dıĢında ve yiyecek-içecek hizmetlerinde 
müvekkili markasını kullanmasının haksız rekabet olduğunu belirterek, 
asıl davanın reddine, karĢılık davada da, davacı-karĢı davalının haksız 
rekabetinin önlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiĢtir.  
 
Mahkemece, iddia ve savunmaya, toplanan delillere, bilirkiĢi raporuna 
nazaran, 556 sayılı KHK.nin 63.maddesi gereğince yetki ve 42.maddesi 
uyarınca da zamanaĢımı savunmasının yerinde olmadığı, davacının 
Daily News markasını 1961 yılından beri kullanıp Türkiye ve Dünyada 
tanınır hale getirdiği, taraflara ait markanın vurgu unsurunun aynı olup, 
davalı eyleminin davacı markasının tanınmıĢlığından istifadeye yönelik 
olduğu, bu itibarla, hükümsüzlük ile ilgili iddianın yerinde olduğu, davalı-
karĢılık davacı markasının tescilli olduğundan haksız rekabet iddiasının 
geçmiĢe yönelik dinlenemeyeceğini, karĢılık davanın ise, asıl dava 
nitecesine bağlı olduğundan tefriki ve asıl dava sonucunun beklenmesi 
gerektiği sonucuna varılarak, asıl davanın kısmen kabulüne, davalı-
karĢılık davacıya ait Daily News markasının hükümsüzlüğüne, karĢılık 
davanın tefrikine karar verilmiĢtir.  
 
Karar, davalı-karĢılık davacı vekili tarafından temyiz edilmiĢtir.  
 
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının 
gerekçesinde dayanılan delillerin tartıĢılıp, değerlendirilmesinde usul ve 
yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve her ne kadar davalı tarafından 
açılan karĢılık davanın bu dava ile irtibatı değerlendirilmek, birlikte 
çözümlenmesi usul ekonomisi bakımından gerekiyor ve tefrik karar 
isabetsiz ise de, yapılan bu usuli yanlıĢlık, mahkemenin kabulü 
bakımından sonuca etkili olmadığından temyiz itirazlarının reddi ile 
kararın onanması gerekmiĢtir. (YARGITAY 11. HUKUK DAĠRESĠ E. 
2001/8828, K. 2002/219, T. 17.1.2002) 
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Mahkemece, "Kamasutra" kelimesinin ansiklopedik sözcüklerde 
Uzakdoğu ülkelerinde seks tekniği anlamına geldiği, IV ve VII nci yüzyıl 
arasında cinsel iliĢki kurallarını inceleyen bir eserin adı olduğu, esasen 
prezervatif ürününün de cinsellikle doğrudan ilgili olduğu, bu nedenle 
marka olarak kullanılmasının genel ahlakı zedeleyici nitelik taĢımadığı 
gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiĢtir.  
Kararı, davalı vekili temyiz etmiĢtir.  
 
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının 
gerekçesinde dayanılan delillerin tartıĢılıp, değerlendirilmesinde usul ve 
yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz 
itirazları yerinde değildir. (YARGITAY 11. HUKUK DAĠRESĠ E. 
2002/868, K. 2002/4651 T. 13.5.2002) 
 

2. Nispi Red Nedenleri: 
 

Marka tescilinde nispi red nedenleri 556 sayılı KHK‟nin 8. maddesinde 
düzenlenmiĢtir. Tescil edilmiĢ veya tescil için baĢvuru yapılmıĢ bir markanın sahibi 
tarafından itiraz yapılması durumunda, aĢağıdaki hallerde marka tescil edilemez.   
 
 a) Tescil için baĢvurusu yapılan marka, tescil edilmiĢ veya tescil için daha önce 
baĢvurusu yapılmıĢ bir marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa,    
 
 b) Tescil için baĢvurusu yapılan marka, tescil edilmiĢ veya tescil için daha önce 
baĢvurusu yapılmıĢ bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiĢ veya tescil 
için baĢvurusu yapılmıĢ bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya 
benzer ise, tescil edilmiĢ veya tescil için baĢvurusu yapılmıĢ markanın halk 
tarafından karıĢtırılma ihtimali varsa ve bu karıĢtırılma ihtimali tescil edilmiĢ veya 
tescil için baĢvurusu yapılmıĢ bir marka ile iliĢkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa.   
 
Marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi tarafından markanın kendi adına tescili 
için, marka sahibinin izni olmadan ve geçerli bir gerekçe gösterilmeden yapılan 
baĢvuru, marka sahibinin itirazı üzerine red edilir. 
 
Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir baĢka iĢaretin sahibinin 
itiraz etmesi üzerine, tescili istenilen marka, aĢağıdaki hallerde tescil edilmez. 
 
 a)  Markanın tescili için yapılan baĢvuru tarihinden önce veya markanın tescili için 
yapılan baĢvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu iĢaret için hak elde edilmiĢ 
ise, 
 
 b) Belirtilen iĢaret, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama 
hakkını veriyorsa. 
 
Marka, tescil edilmiĢ veya tescil için baĢvurusu daha önce yapılmıĢ bir markanın 
aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. 
Ancak, tescil edilmiĢ veya tescil için baĢvurusu yapılmıĢ markanın, toplumda ulaĢtığı 
tanınmıĢlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına 
zarar verebileceği veya tescil için baĢvurusu yapılmıĢ markanın  ayırt edici 
karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda,  tescil edilmiĢ veya tescil 
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için baĢvurusu daha önce yapılmıĢ bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya 
hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil  baĢvurusu  red edilir. 
 
Tescil için baĢvurusu yapılmıĢ markanın, baĢkasına ait kiĢi ismi, fotoğrafı, telif hakkı 
veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsaması halinde hak sahibinin itirazı 
üzerine tescil baĢvurusu reddedilir. 
 
Ortak ve garanti markalarının sona ermesinden itibaren üç yıl içinde ortak marka 
veya garanti markası ile aynı veya benzeri olan marka tescil baĢvurusu itiraz üzerine 
reddedilir. 
 
Bir markanın yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin dolmasından sonra iki yıl 
içerisinde aynı veya benzer markanın, aynı veya benzer mal ve hizmetler için 
yapılan tescil baĢvurusu itiraz üzerine reddedilir. 
 
Yukarıda açıklanan 8. madde hükümlerinden de anlaĢılacağı üzere iĢ bu madde 
metninde yazılı nedenler ilgili üçüncü Ģahıslar tarafından ileri sürülebilecek itiraz 
nedenleridir. Mutlak red sebepleri bizzat kamuyu ilgilendirmesi nedeniyle TPE 
tarafından resen nazarı itibara alınırken buradaki sebepler ilgili üçüncü kiĢiler 
tarafından ileri sürülebilecek nedenlerdir. KHK sistematiğinde “daha önce tescil 
edilmiĢ bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olan markalar” ile ilgili 
olarak red sebebine hem mutlak hem de nispi red nedenleri arasında yer verilmesi 
doktrinde eleĢtirilere maruz kalmıĢtır.29  
 
Nispi red sebepleri arasında sayılan markalar arasındaki iltibas neye göre nasıl 
belirlenecektir? Markalar arasındaki benzerliğin, alıcıları, satın almayı düĢündükleri 
mal yerine bir baĢka mal almak durumunda bırakması kadar alıcıların iki farklı 
karĢısında bulundukları anlamalarına rağmen bu markaların aynı kiĢiye ait olduğunu 
sanmaları ya da bu malları üreten iĢletmeler arasında idari ekonomik anlamda bir 
bağlılığın bulunduğu düĢüncesine kapılmaları da iltibas tehlikesi içerisinde ele 
alınmalıdır.30 Ġltibas tehlikesinin bulunup bulunmadığının saptanmasında ilgili mal ve 
hizmetin orta yetenekteki alıcılarının dikkat ve özeni esas tutulur.31 Bu alıcıların 
markaları aynı anda göz önünde bulunduramayacakları da nazarı itibara alınarak 
ayrıntılara iliĢkin farklar üzerinde değil bütüne iliĢkin benzerlikler üzerinde durulur. 
 
Nispi red nedenleri ile ilgili bazı Yargıtay içtihatları aĢağıda sunulmuĢtur. 
 

BilirkiĢi raporunda, "STATE" markası ile itiraz sahibine ait "STATE 
LINE" markası arasında kolayca ayırt edilemezlik derecesinde bir 
benzerlik ve iltibasa yol açma tehlikesinin bulunduğu "STATE" 
markasının itiraz sahibine ait markanın kök kelimesinden ibaret olduğu 
birden fazla kelimeden oluĢan markalarda ihlallerin ya markayı 
oluĢturan kelimeye bir baĢka kelimenin eklenmesi, ya da ibarelerinden 
birinin iktisabı suretiyle gerçekleĢtiği ve her iki marka arasında genel bir 
iltibas ihtimalinin yüksek olduğu belirtilmiĢtir. BilirkiĢinin açıkladığı bu 
görüĢ dosya kapsamına uygun düĢmektedir. Gerçekten tescili istenen 

                                                 
29

 Prof. Dr. Sabih Arkan-Marka Hukuku-Cilt-1-Sy.75 
30

 Prof. Dr. Sabih Arkan-Marka Hukuku-Cilt-1-Sy.98 
31

 Prof. Dr. Sabih Arkan-Marka Hukuku-Cilt-1-Sy.103 /Haydar Arseven Nazari ve Tatbiki Alameti farika Hukuku 

Sy.148 
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marka, itiraz edenin markasında bulunan iki sözcükten birisidir. Daha 
önce itiraz edenin markasını terkin ettirmek isteyen davacı, bu konudaki 
davası reddedilince her iki markada da bulunan tek sözcüğe kendi 
adına tescil ettirerek bu sözcüğü tekeline almak istemektedir. Böyle bir 
durumun yaratacağı sonuç ise, aynı tür emtiada kullanılan itiraz edenin 
markası ile bu markanın orta düzeyde tüketici nezdinde karıĢtırılabilir 
olmasıdır. 556 s. KHK nin m.8/b bendinde tescili istenen markanın, 
tescilli marka ile halk tarafından karıĢtırılma ihtimalinin bulunduğu 
hallerde ve tescilli marka sahibinin itirazının bulunması durumunda 
tescil isteminin reddedileceği öngörülmüĢ olup, davalı Türk Patent 
Enstitüsü de tescil talebini red etmiĢtir. Mahkemece, açıklanan hususlar 
nazara alınarak davanın reddine karar verilmesi gerekirken aksine 
düĢünceyle ve hatalı gerekçesiyle yazılı Ģekilde hüküm tesisi yerinde 
görülmediğinden kararın bu nedenle davalı yararına bozulması 
gerekmiĢtir. (YARGITAY 11. HUKUK DAĠRESĠ E. 999/5327, K. 
1999/7505, T. 4.10.1999) 
 

  
 
Dosyadaki kanıtlara göre "Dolce Vita" markasının Ġspanya'da 24.5.1978 
tarihinde parfümeri, esanssal yağlar, kozmetikler, losyonlar, sabunlar 
vs. için D.J. ve D.J.P.G. adına tescil edildiği, markanın davacıya devir 
edildiği ve davacının bu markayı Paris'te 11.10.1983 tarihinde adına 
tescil ettirdiği, bu tarihten sonra dünyanın değiĢik 22 ülkesinde daha 
davacı adına tescil ettirildiği, Madrid AnlaĢması uyarınca 23 Ekim 1995 
tarihinde "Dünya Fikri Haklar Örgütü Bürosu'na" uluslararası markalar 
siciline tescil edildiği, davalının ise aynı cins emtialar için 11.2.1993 
tarihinde Türkiye'de marka tescil belgesi aldığı anlaĢılmaktadır. 
 
Ġsviçre-Türk Markalar Hukuku, marka üzerindeki hakkın iktisabı ve 
korunması ile ilgili olarak üç önemli ilkeye dayanır. Marka üzerindeki 
öncelik hakkı, o markayı, ihdas ve istimal eden ve piyasada maruf hale 
getiren kiĢiye aittir. Buna "gerçek hak sahibi" denilir ve bu tescil 
açıklayıcı etkiye sahiptir. Buna mukabil bir markayı ihdas ve istimal 
etmeksizin seçip tescil ettiren kimsenin bu tescili kurucu etkiye sahiptir. 
Ancak, bu tescil sadece hak sahibine baĢlangıçta Ģarta bağlı bir hak 
sağlayabilir. Gerçek hak sahibinin dava açıp bu markayı tescil ettireceği 
tarihe kadar kurucu etkiye sahipliği devam eder. Çünkü, hakiki, gerçek 
hak sahipliği ikinci bir bağımsız ve münferit mülkiyete hak vermez. 
Markanın hakiki hak sahibi markasının aynısını veya tefrik 
edilemeyecek benzerini, her nasılsa marka olarak tescil ettiren 
kimsenin, bu tecavüzü TTK'nin 56. maddesinde yer alan haksız rekabet 
hükümlerine ve 556 sayılı markalar hakkındaki KHK'nin 8/III. ve 42/f ve 
551 sayılı Markalar Kanunu'nun 47. maddesine göre sonradan tescil 
edilmiĢ markanın terkinin istenebileceği kabul edilmektedir. 
 
Diğer taraftan dairemizin kararlılık gösteren uygulamasına ve bilirkiĢi 
raporunda doğru olarak benimsendiğine göre Türkiye'nin katıldığı Paris 
SözleĢmesi'nin 6. mükerrer maddesine göre üye ülkeler kötü niyetle 
tescil edilmiĢ olan markanın terkinini talep için süre koyamazlar ve akit 
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memleketler, tescilin yapıldığı memleketin selahiyattar makamı 
tarafından daha evvel ittihada dahil memleketlerden birinin tebasına ait 
olduğu ve aynı veya mümasil nevi mahsuller için kullanıldığı aĢikar bir 
surette malum bulunan bir markanın aynı veya karıĢıklığa meydan 
verecek derecede taklidi olan bir fabrika veya ticaret markasının 
tescilini, gerek memleket kanunları müsait ise re'sen, gerek alakadarın 
müracaatı üzerine red veya iptal eylemeyi taahhüt eder, hüküm 
uyarınca birçok yabancı ülkede tescilli bulunan hele somut olayda Fikri 
Mülkiyet Bürosu'na tescilli davacı markasının korunmasının 
gerekmesine, davalı, parfüm konusunda uzman bir kuruluĢ olup 
dünyadaki parfüm buluĢlarını, geliĢmelerini ve bununla ilgili marka 
tescillerini takip etmek zorundadır. Bu basiretli bir tacir olmanın zaruri 
sonucudur. O halde aynı sahada çalıĢan davalının 22 ülkede tescilli bu 
markayı bilmediğini ve o nedenle Türkiye'de tescil ettirdiğini ileri 
sürmesi MK'nin 2. maddesine göre mümkün görülmemiĢtir. ġu halde 
Paris SözleĢmesi'nin mükerrer 6. maddesi 3. bendi anlamında suiniyetli 
bir tescil vardır ve bu tescilin terkini talep edilebilir. Bu durumda 
davacının marka terkini hakkındaki davasının kabulü gerekirken, reddi 
doğru olmamıĢtır. (YARGITAY 11. HUKUK  DAĠRESĠ E. 1998/1734, K. 
1998/5146 T. 6.7.1998) 

  
 
Markanın sahibine sağladığı haklar tescil ile oluĢur ve üçüncü kiĢilere 
karĢı tescilin yayını tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Önce tescil 
ettiren kiĢi, o iĢaret üzerinde marka ile ilgili mal ve hizmetler için inhisar 
ve daha sonra baĢkasının marka olarak tescil ettirmesini men etme 
hakkını kazanır. Daha önce tescil edilmiĢ veya tescil için baĢvurusu 
yapılmıĢ bir iĢaret yada ondan ayırt edilemeyecek bir iĢaret, aynı mal 
veya hizmetler yahut aynı türdeki mal ve hizmetler için bir kere daha 
baĢkası tarafından marka olarak tescil edilemez; önce yapılan tescil 
sonrakileri önler. Tescil ilkesinin istisnasını, tanınmıĢ markalar ile 
tescilden önce kullanma sonucu ayırt edici nitelik kazanan iĢaretler 
oluĢturur. Marka üzerinde üstün ve öncelikli hak sahibi olduğunu ileri 
sürenlerin açacakları marka terkini davalarının hangi sürede açılacağı 
konusunda bir düzenleme getirilmemiĢ ise de, 556 sayılı KHK.nin 42. 
maddesinde Paris Konvansiyonu'na göre tanınmıĢ sayılan marka 
sahiplerinin hükümsüzlük davasını, tescil tarihinden itibaren 5 yıl 
içerisinde açılması gerekeceği belirtilmiĢ, dava açma hakkının sınırsız 
sürede kullanılmasının da yasanın ruhu ve hukuk mantığı ile 
bağdaĢmayacağı gözetilerek bu sürenin en azından diğer markalar 
yönünden açılacak davalar için de uygulanarak yasal boĢluğun 
doldurulması Yargıtayca uygun görülmüĢtür. TanınmıĢ olan markanın 
bir baĢka kiĢi tarafından kendi adına tescilinin istenmesi halinde 
kötüniyetin varlığı asıldır. Yargıtay uygulamasına göre ise; davalının 
kötüniyetli olmadığının ispatının somut verilere dayanması gerekir.  
(YARGITAY 11. HUKUK DAĠRESĠ E. 2001/10860, K. 2002/3275, T. 
8.4.2002) 
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Dava marka tescil baĢvurusunun, davalılardan M... Holding. A.ġ. 
tarafından itiraz edilmesi üzerine diğer davalı Enstitü tarafından 
reddedilmesi nedeniyle, Enstitü iĢlem ve kararının iptali ile marka tescili 
talebine iliĢkindir:  
 
Yabancı uyruklu olan davacının, hazır giyim sektöründe kullanılmak 
üzere "M..." ibarelerini marka olarak Paris SözleĢmesi'nin tarafı olan 
birçok Avrupa ülkesinde tescil ettirdiği anlaĢılmaktadır. Davacının 
Türkiye'deki marka tescil baĢvurusunun 556 sayılı KHK hükümleri 
çerçevesinde inceleneceği muhakkaktır. Davacının marka tescil 
baĢvurusuna itiraz eden diğer davalı M... Holding A.ġ. nin genelde 
inĢaat sektöründe faaliyet gösterdiği ve "M..." ibaresini gerek kendi 
unvanında ve gerek kendi bünyesindeki diğer Ģirketlerin unvanlarında 
ancak, ayırt edici bir takım sözcüklerle birlikte ( Örneğin M... Dekim 
Dekorasyon Iç Mimarlık Mobilya A.ġ., M... MipaĢ Mümessillik MüĢavirlik 
Ġthalat Ġhracat A.ġ. gibi ) kullandığı anlaĢılmaktadır. Daha açık bir deyim 
ile, davalının henüz Türkiye'de tescilli bir "M..." markası bulunmadığı 
gibi öncelikli ve fiilen oluĢmuĢ üstün marka hakları olduğu da iddia ve 
ispat edilmiĢ değildir. Bu durumda Türkiye'nin de taraf olduğu Paris 
SözleĢmesi'ne taraf ülkelerinde tescilli davacı markası ile davalının 
baĢkaca ayırt edici sözcükler ile birlikte yalnız ticaret unvanında 
kullandığı unvanından doğan haklar karĢı karĢıya geldiğinde, davacı 
markasının tescilinde yasaya aykırılık olmadığının kabulü zorunludur. 
Aksine bir anlayıĢ ve çözüm 556 sayılı Markaların Korunması 
Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinin özüne aykırı 
düĢer.  
 
Bu durumda mahkemece, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, 
reddine karar verilmesi ve Dairemizce de kararın onanmasının doğru 
olmadığı anlaĢıldığından davacı vekilinin karar düzeltme itirazlarının 
kabulüne karar vermek gerekmiĢtir.... ) gerekçesiyle bozularak dosya 
yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, 
mahkemece önceki kararda direnilmiĢtir.  
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaĢılmakla, dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra 
gereği görüĢüldü.  
 
KARAR : Dava, marka tescil baĢvurusunun, davalı M... Holding A.ġ. 
tarafından itiraz edilmesi üzerine diğer davalı TPE tarafından tescil 
talebinin reddedilmesi nedeniyle Türk Patent Enstitüsü iĢlem ve 
kararının iptali ile marka tescil talebine iliĢkindir.  
 
Yabancı uyruklu olan davacının Konfeksiyon ve Tekstil sektöründe 
olmak ve hazır giyim eĢyasında kullanılmak üzere "M..." ibaresini 
marka olarak Paris SözleĢmesine taraf olan 20'ye yakın yabancı ülkede 
tescil ettirildiği, adı geçen Ģirketin bu marka ile ürettiği lüks kadın, erkek 
ve çocuk giyim eĢyaları ile aksesuarlarını 1996 yılı Eylül ayında 
Istanbul'da, 1997 Mart ayında Ankara'da ve Türkiye'nin birçok yerinde 
açtığı mağazalar aracılığı ile pazarladığı anlaĢılmaktadır.  
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Davacının M....markasını 25 ve 9 sınıfı oluĢturan her türlü malzemeden 
yapılmıĢ iç ve dıĢ giysiler, çoraplar, ayak giysileri, aksesuarlar, 
gözlükler gibi emtiada tescil ettirmek üzere Türkiye Patent Enstitüsüne 
baĢvurmuĢtur.  
 
Davacının marka tescil baĢvurusu üzerine davalı 556 sayılı KHK.nin 
8/III. maddesindeki nispi red nedenine dayanıp itiraz etmiĢtir. Bu 
maddeye göre tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir 
baĢka iĢaretin sahibi, bu markanın veya iĢaretin bir baĢkası adına 
tesciline itiraz edebilir.  
 
Davalı M... Holding A.ġ.nin 5 Haziran 1986 yılında Ticaret siciline tescil 
edildiği ve 12 Haziran 1986 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ilan 
edildiği anlaĢılmaktadır. Bu holding bünyesinde; MNG Torgem 
AraĢtırma, Tetknolog GeliĢtirme, MüĢavirlik Proje ve ĠnĢaat A.ġ. M.. 
Sulama InĢaat ve Sanayi A.ġ., M.. Baraj InĢaat ve Sanayi A.ġ., M.. 
EsmaĢ Elektro Sistemler Mühendislik Sanayi ve Tic. A.ġ. M.. Tesisat, 
Klima, Havalandırma, Isıtma Sanayi ve Ticaret A.ġ.M.. Bilgisayar 
Programlama Mühendislik ve DanıĢma A.ġ. gibi daha birçok Ģirketlerin 
unvanlarında M.. ibaresinin yer aldığı anlaĢılmaktadır.  
 
Davalı, Ģirket unvandaki M.. ibaresinin Ģirketlerin kurucusunun öz isim 
ve soyadından oluĢtuğunu, üstün hak sahibi olduğunu ileri sürmüĢtür. 
TK.nun 45. maddesi uyarınca Anonim, Limited ve Kooperatif ortakların, 
unvanlarında iĢleme konusunun gösterilmesi ve ortaklık nevi'nin ( 
Anonim ġirket}, ( Limited ġirket ) olarak veya bunların kısaltılarak A.ġ., 
Ltd. ġti. olarak belirtilmesi gerekir. Bu ortaklıkların unvanlarına kiĢi 
adları konabilir. Ancak kiĢi adları girdiği takdirde nev'ini gösteren 
ibareler kısaltılarak yazılamaz. ( A.ġ., Ltd.ġti ). Bunların Anonim ġirket, 
Limited ġirket diye yazılması zorunludur. Oysa davalının isminin ( M.. 
Holding A.ġ. ) olarak tescil edildiği görülmektedir: O halde M.. 
ibaresinin yasal zorunluluk olarak kiĢi ismi olması mümkün değildir.  
 
Davalı Holding'e bağlı Ģirketlerin hizmet sektöründe faaliyet 
gösterdikleri 21.2.1999 tarih ve 23618 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan BIK-TPE 99/2 nolu Tebliğin 36 ve 37 sınıfına dahil olduğu 
anlaĢılmaktadır.  
 
27.7.1995 gün 22326 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe 
giren 556 sayılı KHK.nin geçici 2. maddesine göre hizmet markalarını 
fiilen kullananların, bu kanun hükmünde kararnamenin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren en geç onıki ay içinde, söz konusu hizmet markasını 
kullandıklarını kanıtlayarak resmi belgeleri de eklemek suretiyle tescilini 
talep edebilecekleri belirtilmiĢtir.  
 
Davalının KHK.nin 8/III. maddesine göre tanıttığını ileri sürdüğü, 
iĢaretini ( logosunu ) dava tarihine kadar bu yasal düzenlemeden 
yararlanarak tescil ettirmediği bir gerçektir. O nedenle öncelikle bu 
iĢaretini tanıttığını ileri sürmesi olanaklı görülmemiĢtir.  
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Ayrıca marka hakkındaki KHK.nin 8. maddesinin 3. fıkrasının ( a ) ve ( 
b ) bentlerine göre tescilin bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan 
baĢka bir iĢaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenen marka 
Ģu hallerde de tescil edilemez.  
 
a ) Markanın tescili için yapılan baĢvuru tarihinden önce veya markanın 
tescili için yapılan baĢvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu iĢaret 
için hak elde edilmiĢ olmalı,  
b ) Belirtilen iĢaret sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını 
yasaklama hakkı vermesi halinde marka tescil edilemez. Burada davalı 
M.. iĢaretini hizmet markası olarak kullanmamıĢ, yasadan kaynaklanan 
hakkını ileri sürüp tescil talebinde bulunmamıĢtır. Davalı bu iĢarete ayırt 
edici bir takım sözlerle birlikte unvanında kullandığı için bu kullanım 
davacıya üstün hak sağlamamıĢtır. Davalının itiraz hakkının geçerli 
olması için, tescilsiz iĢaretin "ticaret sırasında kullanılmıĢ" olması 
gerekir. Ticaret sırasında kullanma ise, marka hukukuna özgü 
kullanmayı gerektirir. Hatta ticaret sırasında kullanma, markanın tescili 
için yapılan baĢvuru tarihinden önce gerçekleĢmelidir.  
 
Somut olayda, davalı unvanında diğer eklerle birlikte kullanılan M.. 
ibaresinin davalının ifa ettiği ticaret ve hizmet alanında, unvan dıĢında 
556 sayılı KHK'nin 7/son maddesi anlamında ayırt edici bir nitelik 
kazandığı kanıtlanmamıĢtır.  
 
Davacının tescil baĢvurusunun değerlendirilmesine gelince; 556 sayılı 
Markaların Korunması Hakkındaki KHK.nin marka hakkını düzenleyen 
6. maddesinde ilke olarak bu düzenlemenin getirdiği marka 
korunmasının ancak tescille elde edilebileceği ve ülkesellik kuralının 
geçerli olduğu öngörülmüĢ bulunmaktadır. Aynı düzenlemenin 3. 
maddesinde marka korunmasının sadece Türkiye'de yerleĢik ticari 
faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kiĢilere özgü olmadığı, Paris 
SözleĢmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü KuruluĢ AnlaĢması hükümleri 
çerçevesinde baĢvuru hakkına sahip kiĢilere de tanıdığı açık bir Ģekilde 
hükme bağlanmıĢ bulunmaktadır.  
 
Paris SözleĢmesinin 6. maddesinin 4. mükerrer Ģekline göre, menĢe 
devlette usulüne uygun Ģekilde tescil edilmiĢ olan marka, diğer üye 
devletlerde de aynen tevdie kabul edilecek ve korunacaktır. Bu 
markanın tescili ancak iĢaretin, korumanın talep edildiği devlette 
üçüncü kiĢilerin kazanılmıĢ haklarına zarar vermesi, ayırım gücünden 
yoksun olması, ahlâk ve adaba aykırı olması halkı aldatıcı nitelikte 
olması Ģartıyla reddolunabilir.  
 
Dava konusu olayda, davalı unvanında yer alan iĢaretin mahiyetine 
göre davacı haklarını etkilemediği, davacıya ait markanın Paris 
SözleĢmesine taraf birçok ülkede tescil ettirilmiĢ bulunduğu 
anlaĢılmasına göre 556 sayılı KHK.nin 3. maddesi ve Paris 
SözleĢmesinin 6. maddesi 4. mükerrer maddesine göre Türkiye'de 
tesciline engel bir durum bulunmamaktadır.  
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Bu durumda yukarıda yazılı gerekçelere ve Hukuk Genel Kurulunca da 
benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulması gerekirken önceki 
kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı 
bozulmalıdır. ( YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2002/11-62 K. 
2002/115 T. 27.2.2002) 
 

3. Mutlak ve Nispi Red Kararlarına KarĢı itiraz Prosedürü: 
 

Mutlak ve nispi red nedenlerine karĢı itiraz prosedürü aĢağıda daha kolay 
anlaĢılması için tablo yardımıyla açıklanmıĢtır. 
 
a) Mutlak Red Sebeplerinden Biri Nedeniyle Verilen Red Kararına KarĢı itiraz 
Prosedürü: 
 

Markalar Dairesince Verilen Red Kararı 

 

 
 

BaĢvuru sahibi bu karara karĢı red kararının bildiriminden itibaren 2 ay 
içerisinde gerekçeli olarak itiraz edebilir. Ġtiraz için itiraz esnasında itiraz 

ücretinin  ödenmiĢ olması gerekir. 

 

 
 

Markalar Dairesi 

 

     
 

Markalar Dairesi 
kararının yanlıĢ 

olduğuna ikna olursa 
kararını düzeltebilir. 

 

 Markalar Dairesi 
kararının doğru 
olduğuna karar 

verebilir.  

 

   
 

Marka baĢvurusu resmi 
marka bülteninde 

yayınlanır. 

 Bu halde Markalar 
Dairesi itirazı Yeniden 

Ġnceleme ve 
Değerlendirme 

Kuruluna gönderir. 
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Kurul red kararı verirse 
bu karara karĢı yetkili 
ve görevli mahkemede 

kararın bildirim 
tarihinden itibaren iki 

ay içinde dava açılabilir 

  

  
 

Mahkeme davayı kabul 
ederse Marka 

baĢvurusu resmi marka 
bülteninde yayınlanır. 
Artık bundan sonra 

mutlak red sebepleri ile 
ilgili tartıĢma açılamaz. 

Nispi red nedenleri 
tartıĢma konusu 

yapılabilir 
 

 
 

TABLO – 2 – 

 
b) Nispi Red Sebeplerinden Biri Nedeniyle Verilen Red Kararına KarĢı itiraz 
Prosedürü: 
 

Markanın resmi Marka Bülteninde Yayınlanması 

 

 
 

Markanın yayınından itibaren ilgili kiĢiler 3 ay içerisinde (hem mutlak hem de 
nispi red nedenleri yönünden) itirazda bulunabilirler. Ġtiraz yazılı Ģekilde TPE’ne 

yapılır. Ġtiraz inceleme ücreti de yatırılır. 

 
 

Yeniden Ġnceleme ve 
Değerlendirme Kurulu 

itiraz eden kiĢi ve 
Markalar Dairesinden 

görüĢlerini bildirmesini 
ister. Bundan sonra 

kararını verir. Bu karar 
TPE’nin nihai kararıdır. 

Kurul itirazı kabul 
ederse marka 

baĢvurusu resmi 
marka bülteninde 

yayınlanır. 
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TPE itiraz üzerine itiraz sahibinden itirazıyla ilgili gerekli evrak ve belgeleri 
isteyebilir. Ġstenilen belgeler belirlenen süre içerisinde verilmezse itiraz 

yapılmamıĢ sayılır. Taraflardan görüĢlerini kendilerine iletmelerini ister tarafları 
uzlaĢmaları için bir araya getirmeye çalıĢır. 

     
 

TPE itirazı red edebilir. 

 

TPE itirazı kabul 
edebilir 

 

   
 

Bu karara karĢı ilgili kiĢi 
kararın kendisine 

tebliğinden itibaren 2 ay 
içerisinde yazılı olarak 
itiraz edebilir. Ġtiraz ile 
birlikte itiraz ücreti de 

ödenmelidir. 

 Bu karara karĢı ilgili 
kiĢi kararın kendisine 
tebliğinden itibaren 2 

ay içerisinde yazılı 
olarak itiraz edebilir. 
Ġtiraz ile birlikte itiraz 
ücreti de ödenmelidir. 

 

                      

TPE (Markalar 
Dairesi) itirazı 

kabul edip 
kararını 

düzeltebilir 
 
 
 
 
 

 
TPE (Markalar 

Dairesi) kararını 
değiĢtirmeyebilir. 

 
 
 
 

 

 
TPE (Markalar 

Dairesi) itirazı kabul 
edip kararını 
düzeltebilir. 

 
 
 
 
 
 

 
TPE (Markalar 

Dairesi) kararını 
değiĢtirmeyebilir. 

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                   
 

Ġtiraz Yeniden 
Ġnceleme ve 

Değerlendirme 
Kurulu’na gönderilir. 

Kurulun vereceği 
karar nihai karardır. 

 
 

Ġtiraz Yeniden 
Ġnceleme ve 

Değerlendirme 
Kurulu’na gönderilir. 

Kurulun vereceği 
karar nihai karardır. 

 
 

Ġtiraz Yeniden 
Ġnceleme ve 

Değerlendirme 
Kurulu’na gönderilir 

Kurulun vereceği 
karar nihai karardır 

Ġtiraz Yeniden  
Ġnceleme ve 

Değerlendirme 
Kurulu’na gönderilir 

Kurulun vereceği 
karar nihai karardır.  
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Kararın taraflara bildiriminden itibaren 2 ay içerisinde yetkili ve görevli 
Mahkemeye dava açılabilir. Mahkeme marka tesciline nispi red nedenleri 
dolayısıyla yapılan itiraza konusunda TPE’nin red kararını haklı bulursa 

Mahkeme kararının kesinleĢmesinden itibaren artık nispi red nedenlerine dayalı 
olarak itirazda bulunulamaz, hükümsüzlük davası açılamaz. 

 
 

Markanın yukarıda belirtilen tüm itiraz prosedürleri tamamlanmaksızın tescil 
edilebilmesi mümkün değildir. TPE‟nin itirazlara karĢı bu prosedürü ne kadar sürede 
tamamlayacağına dair kesin bir hüküm 556 sayılı KHK‟de bulunmamaktadır. Fakat 
markası tescil prosedürünün gecikmesi nedeniyle zarara uğrayan baĢvuru sahibinin 
tazminat davası açma hakkı bulunmaktadır. (KHK 9/Son) Fakat mahkeme söz 
konusu tazminat talebini gerektirir durumlarla ilgili kararını marka tescil edilmeden 
veremeyecektir. 
 

KARAR : 
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının 
gerekçesinde dayanılan delillerin tartıĢılıp, değerlendirilmesinde usul ve 
yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve 556 sayılı KHK. nın 53. 
maddesi uyarınca, Yeniden Ġnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 47 
ila 52. maddelerde belirtilen itiraz iĢlemleriyle ilgili kesinleĢen 
kararlarına karĢı, kesinleĢen kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay 
içinde yetkili mahkemede dava açılabileceğine, her ne kadar, itiraz için 
bu Enstitü tarafından cevap verilmemiĢ veya sonuçlandırılmamıĢ ise, 
TC Anayasanın 125. maddesi uyarınca idarenin hür türlü eylemlerine 
karĢı yargı yolu açık olduğundan, Enstitünün, bir baĢvuruyu 
sonuçlandırmaması halinde, doğrudan dava hakkını kabul etmek 
gerekir ise de, dava konusu olayda, davacının marka tescil baĢvurusu, 
Enstitü'nün Markalar Dairesi BaĢkanlığı'nca reddedilmiĢ ve bu karar 
davacıya 22.12.1999 tarihli yazı ile bildirilmesine rağmen davacının 556 
sayılı KHK'nın 47. maddesi gereğince Yeniden Ġnceleme ve 
Değerlendirme Kurulu nezdinde itiraz etmeyerek bu prosüdürü 
tamamlamamıĢ olması karĢısında, davacının KHK. nın 53. maddesi 
çerçevesinde bir dava hakkı bulunmadığından davanın reddine iliĢkin 
kararın bu gerekçeye nazaran onanmasına karar vermek gerekmiĢtir. 
(YARGITAY 11. HUKUK DAĠRESĠ E. 2000/8148, K. 2000/10034 T. 
14.12.2000) 

 
Yukarıda yer alan tescil prosedürünün baĢvuru sahibi lehine tamamlanmasından 
sonra marka tescil edilir ve Resmi Marka Gazetesinde yayınlanır.  
 
Marka tescil edildikten sonra hak sahibinin hangi hak ve yetkilere sahip olacağı KHK 
9. maddesinde belirtilmiĢtir. Buna göre; AĢağıda  belirtilen hallerde, marka sahibinin 
izni alınmadan markasının kullanılmasının önlenmesini talep etme yetkisi vardır: 
 
 a) Markanın tescil kapsamına giren aynı mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli 
marka ile  aynı olan herhangi bir iĢaretin kullanılması, 
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 b) Tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal 
veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk 
üzerinde, iĢaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali de dahil, 
karıĢtırılma ihtimali olan herhangi bir iĢaretin kullanılması, 
 
 c)  Tescilli  marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren  
mal veya hizmetlerle benzer olmayan mal  veya hizmetlerde kullanılması halinde, 
tescili istenen iĢaretin kullanılmasıyla  tescilli markanın itibarından dolayı haksız 
avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek 
nitelikteki herhangi bir iĢaretin kullanılması. 
 
 AĢağıda belirtilen durumlar, birinci fıkra hükmüne göre, yasaklanabilir: 
 
 a)  ĠĢaretin mal veya ambalajı üzerine konulması,  
 
 b) ĠĢareti taĢıyan malın  piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim 
edilebileceğinin teklif edilmesi veya o iĢaret altında hizmetlerin sunulması veya 
sağlanması, 
 
 c)  ĠĢareti taĢıyan malın ithali veya ihracı, 
 

d) ĠĢaretin, teĢebbüsün iĢ evrakı ve reklamlarda kullanılması. 
 
 

Marka sahibinin markasının aynı veya benzerinin tescil edilmek istenmemesi halinde 
de itiraz hakkı bulunmaktadır. 

 
VII- MARKA SAHĠBĠNE TANINAN HAKLARIN SINIRLARI 

 
Yukarıda bahsolunan, marka tescilinden sonra marka sahibinin elde edeceği haklar 
bazı durumlarda sınırlamıĢ bulunmaktadır. Bu durumlar Ģunlardır : 
 

1. Üçüncü KiĢilerin Kendi ad ve Adreslerini ya da Tasviri Nitelikteki 
Açıklamaları Kullanma Hakkı: 

 
556 sayılı KHK‟nın 12. maddesinde düzenlenen bu hüküm gereğince dürüstçe ve 
ticari veya sanayi konularla ilgili olarak kullanmaları koĢuluyla üçüncü kiĢilerin, ad 
ve adresini, mal veya hizmetlerle ilgili cins, kalite, miktar, kullanım amacı, değer, 
coğrafi kaynak, üretim veya sunuluĢ zamanı veya diğer niteliklere iliĢkin 
açıklamaları kullanmaları marka sahibi tarafından engellenemez.   
 
Marka olarak tescil olunan bir sözcüğün bir Ģirketin adresinde geçmesi ya da o 
iĢletmenin üretmiĢ olduğu ürünün kalitesini vasfını belli etmesi halinde dürüstçe 
kullanılmak koĢuluyla bu ibarelerin kullanılmasını marka sahibi yasaklayamaz. 
Aynı Ģekilde bir iĢletmenin tescilli markalı ürünlerinin dağıtımını yapan bir iĢletme 
söz konusu ürünlerin baĢka bir markayı taĢıyan mallara uygun olduğuna dair 
reklam verebilir ve tanıtım yapabilir.32  

                                                 
32

 Prof. Dr. Sabih Arkan-Marka Hukuku-Cilt-II-Sy.132 - 133 
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2. Marka Hakkının Tüketilmesi: 
 

Tescilli marka sahibi o marka altında üretmiĢ olduğu ürünlerin Türkiye‟de 
piyasaya sunulduktan sonra, markasının bu mallarla ilgili olarak kullanılmasını 
yasaklayamaz. Tescilli bir markanın dükkanında satıĢını yapan bir iĢletme sahibi 
dükkanının vitrinine bu malların dükkanında satıldığına dair marka ismini ve 
iĢaretini belirten ilanlar asabilir, broĢürler ve tanıtım malzemeleri bastırabilir. 
Marka sahibinin bu giriĢimleri önleme hakkı ve yetkisi markasını havi ürünlerini 
Türkiye‟de piyasaya sürüldükten sonra bulunmamaktadır. Yurt dıĢında piyasaya 
sürülen aynı mal ile ilgili olarak bu istisnanın uygulanması mümkün değildir. Fakat 
eğer marka sahibi üretmiĢ olduğu markalı ürünlerini  yurt dıĢına satar ve daha 
sona bu ürünler üçüncü kiĢiler tarafından yurt dıĢından satın alınarak Türkiye‟ye 
getirilirse, marka sahibinin bu (paralel) ithalatı önleme yetkisi  bulunmamaktadır.  
 
Marka sahibi tescil ettirmiĢ olduğu markasına dair bir lisans sözleĢmesi yaparak, 
kendi markası altında lisans alanın ürünlerini dağıtmasına izin verebilir. Benzer 
durum tek satıcılık anlaĢmalarında da geçerlidir. Marka sahibi yabancı bir kiĢi 
olup Türkiye‟de bir dağıtıcı ile tek satıcılık veya lisans anlaĢması yapmıĢsa, aynı 
markalı orijinal ürünlerin yurt dıĢında dağıtılan nüshalarının Türkiye‟ye getirilmesi 
mümkün olabilecek midir? Yargıtay‟ımız bu konuyla ilgili olarak söz konusu 
durumda Türkiye‟de lisans hakkına sahip olanın veya tek satıcılık sözleĢmesini 
marka sahibi ile akdetmiĢ olanın orijinal markalı ürünlerinin, markalı ürünler 
Türkiye‟de piyasaya sürüldükten sonra yurt dıĢından ithaline engel 
olunamayacağına karar vermiĢ bulunmaktadır. Aydınlatıcı olması bakımından 
örnek kararlar aĢağıda yer almaktadır.  
 

Dava konusu uyuĢmazlığın çözümünde doğru bir sonucu varılabilmesi 
için somut olayın markalar hakkındaki K.H.K. ve haksız rekabet 
kuralları karĢısındaki durumunun incelenmesi gerekir. 
 
556 sayılı K.H.K. nin 9/II maddesinin ( c ) bendinde, markayı taĢıyan 
malın ithali veya ihracının, münhasıran marka sahibine ait bir yetki 
olduğu gösterilmiĢtir. Dolayısıyla bu markanın aynı ya da benzeri olan 
bir iĢareti taĢıyan malların bir baĢka kiĢi tarafından ithali ya da ihracı, 
ilke olarak marka hakkına tecavüz teĢkil edecektir. ( K.H.K.61/a ). 
K.H.K. nin 9/II maddesinin ( c ) bendi ile Türk iç pazarına hiç 
sunulmamıĢ olan malların ithali veya ihracının marka hakkına tecavüz 
oluĢturacağı kabul edilmiĢtir. 
 
Marka sahibi veya onun izni ile tek satıcı veya münhasır lisans hakkı 
sahibi tarafından markalı emtia Türk iç pazarına ithal edilip 
sunulmasından sonra aynı markalı malın 3. kiĢiler tarafından yurt 
dıĢından ithali halinde durumun ne olacağının tartıĢılması gerekir. 
 
556 sayılı K.H.K. nin 13/1 ve bu maddenin mehazı olan 89/104 Sayılı 
Yönerge'nin 7.1 maddesinde "marka sahibi tarafından veya onun izni 
ile markayı taĢıyan malların piyasaya sunulmasından sonra marka 
sahibi, markanın bu mallarla ilgili olarak kullanılmasını yasaklayamaz" 
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hükmü getirilmiĢtir. Buna uygulamada ve yasal düzenlemede marka 
hakkının tüketilmesi kavramı denilmektedir. 
 
Bu ilkenin uygulanabilmesi için yukarıda da değinildiği üzere tescilli 
markayı taĢıyan malların marka sahibi tarafından veya onun izni ile 
Türkiye'de piyasaya sunulmuĢ olması gerekir. Markalı malların 
Türkiye'de piyasaya sunulmasından sonra marka hakkı sahibi, bu 
malları yurt dıĢına satar ( veya yurt dıĢında menĢe ülkeden baĢka bir 
ülkede üretirse ) bunların üçüncü kiĢiler tarafından yurt dıĢından satın 
alınarak Türkiye'ye ithaline ( paralel import ) engel olamaz. 
 
Aynı ilke yabancı markayı taĢıyan malların Türkiye'de tek satıcısı ( 
münhasır lisans sahibi ) durumunda olan ve marka sahibinin izniyle bu 
markayı adına tescil ettirmiĢ bulunan kiĢi bakımından da geçerlidir. 
Ancak, K.H.K. nin 13/II maddesi uyarınca marka sahibi, malların 
piyasaya sunulmasından sonra üçüncü kiĢiler tarafından baĢka 
ülkelerden ithalinden sonra değiĢtirilerek veya kötüleĢtirilerek malın 
özgün niteliğinin değiĢtirilerek ticari amaçla kullanılması halinde bunu 
önleme yetkisine sahiptir. ( Bak. Prof. Dr. Sabih Arkan, Marka Hakkının 
Tüketilmesi, Prof. Dr. Ali Bozer'e Armağan sh. 202 vd ). 
 
Bu ilkelere göre, davacı gözlükleri ile ayniyet arz eden orijinal 
vasıfta olup taklit olmayan gözlükler, kanuni prosedüre uygun 
olarak menĢe ülkesinden baĢka ülkelerde üretilip o ülkelerden 
Türkiye'ye ithal edilmesi halinde, ithalatçı tarafından satılması 
veya ithalatçı firmadan fatura karĢılığı satın alınıp satıĢa arz 
edilmesi halinde 556 sayılı K.H.K. nin 9/II, c maddesi 
uygulanmayacaktır. 
 
Türkiye'de veya yurt dıĢında taklidi imal ve ithal edilip satılan veya yurt 
dıĢından orijinal ithal edilmekle birlikte Türkiye'de değiĢtirilerek veya 
kötüleĢtirilerek malın özgün niteliğinin değiĢtirilmesi, kanuni prosedüre 
uygun olmıyarak ithal edilip yurda kaçak sokulması halinde ve elde 
bulunan orijinal emtianın ne Ģekilde bulundurulduğunun 
kanıtlanmaması durumunda bu eylemler marka hakkına tecavüz teĢkil 
edecektir. 
 
...................... 
 
 
Dava konusu olayda da davalı taraf, davacı tarafından lisans 
sözleĢmesine dayanarak yurt içine ithal ederek pazarladığı yukarıda 
markaları anılan gözlüklerin aynısının ( orijinalinin ) yurt içine yasal 
düzenlemeye uygun olarak ithal edildiğini ve kendisinin de buna dayalı 
olarak piyasaya sürerek satıĢ yaptığını savunduğuna göre, mahkemece 
yukarıda anılan ilkeler doğrultusunda araĢtırma ve inceleme 
yapılmadan eksik inceleme ile yazılı Ģekilde karar verilmesi doğru 
olmamıĢtır. (YARGITAY 11. HUKUK DAĠRESĠ E. 1998/7997, K. 
1999/2098 T. 12.3.1999) 
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Marka sahibi tarafından veya onun izni ile markayı taĢıyan malların 
piyasaya sunulmasından sonra marka sahibi, markanın bu mallarla ilgili 
olarak kullanılmasını yasaklayamaz. Buna, uygulamada ve yasal 
düzenlemede marka hakkının tüketilmesi kavramı denilmektedir. 
Türkiye'de veya yurt dıĢında taklidi imal ve ithal edilip satılan veya yurt 
dıĢından orijinal ithal edilmekle birlikte, Türkiye'de değiĢtirilerek veya 
kötüleĢtirilerek malın özgün niteliğinin değiĢtirilmesi, kanuni prosedüre 
uygun olmayarak ithal edilip yurda kaçak sokulması halinde ve elde 
bulunan orijinal emtianın ne Ģekilde bulundurulduğunun ispat 
edilmemesi durumunda, bu eylemler markaya tecavüz teĢkil eder. 
Davalının eylemleri bu nitelikte değildir. Tek satıcılık sözleĢmesi, 
taraflarına hak ve mükellefiyet yükler, üçüncü kiĢilere yükümlülük 
getirmez. Söz konusu sözleĢme, tek satıcıya o bölgede tekel hakkı 
tanır. Tek satıcının bu hakkını üçüncü kiĢilere karĢı haksız rekabet 
yoluyla koruması kural olarak mümkün değildir. Tek satıcılık 
sözleĢmesi, aynı malı Türkiye'de yasal yollardan menĢe ülkesinden 
ithal edip satan kiĢileri haksız rekabet kuralları uyarınca men 
edilmesine neden olmaz. Somut olayda davalı taraf, davacı tarafından 
lisans sözleĢmesine dayanarak yurt içine ithal ederek pazarladığı ihtilaf 
konusu markalı ayakkabıların aynısını ( orijinalini ) yurt içine yasal 
düzenlemeye uygun olarak ithal ettiğini ve kendisinin de buna dayalı 
olarak piyasaya sürerek satıĢ yaptığını savunduğuna göre, 
mahkemenin inceleme yapıp karar vermesi gerekirken, eksik inceleme 
ile karar tesisi bozma nedenidir. (YARGITAY 11. HUKUK DAĠRESĠ E. 
1999/3243, K. 1999/5170 T. 14.6.1999) 
 

  
 
Davacının Lancome Parfüms Et Beauté Et Cie firması ile akdettiği 
12.9.1989 tarihli "Teknik Yardım ve Lisans AnlaĢması" gereği 
"LANCOME" markasını taĢıyan parfüm ve kozmetik ürünlerin 
Türkiye'ye ithali imali ve satımı konusunda Türkiye'de tek yetkili satıcı 
olduğu ve "LANCOME" markasının, Lancome Parfüms Et Beate Et Cie 
ünvanlı Ģirket adına 18.8.1988 tarihinde 185360 nolu marka tescil 
belgesine göre Türkiye'de tescilli bir marka olduğu, üretici Ģirket ile 
davacı arasında münhasıran ticari marka lisans sözleĢmesi yapıldığı ( 1 
Ocak 1996 ) ve 4.9.1997 tarihli yazı münderecetına göre bu markaya 
karĢı haksız rekabet ve markaya tecavüz hallerinde davacının tek 
baĢına dava açabileceği anlaĢılmaktadır. 
 
Davacı dava dilekçesinde davalının eyleminin 556 sayılı Markalar 
Kanununa aykırı olduğu gibi aynı zamanda tek satıcılık ilkelerine ve 
dolayısıyla davalı eyleminin haksız rekabet teĢkil ettiğini ileri sürerek 
haksız tecavüzünün önlenmesini talep etmiĢtir. 
 
Yine mahkemenin kabulünde olduğu gibi davalı tarafından satıĢa 
sunulan ürünlerin Lancome markalı ürünlerin aynı olup taklit olmadığı, 
orjinal bulunduğu ve ambalajlarının da davacı Ģirket tarafından ithal 
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edildiğinin yazıldığı, davacı Ģirketin münhasır lisans sözleĢmesi 
uyarınca Türkiye'deki tali bayilerle ürün satıĢ anlaĢması yaptığı ve 
Lancome markalı ürünlerin yıllardan beri Türkiye sathında satıĢa 
sunulup pazarlandığı tartıĢmasızdır. 
 
Davalı vekili, 16.10.1997 tarihli dilekçesinde ve 21.5.1996 tarihli tesbit 
bilirkiĢi raporunda "müvekkili Ģirketin mal aldığı kiĢileri açıklamak 
zorunda bulunmadığını" ileri sürdüğü ve davacı Ģirket dıĢında mal aldığı 
Ģirketlere ait faturaları dosyaya ibraz etmekten kaçındığı görülmüĢtür. 
Dava konusu uyuĢmazlığın çözümünde doğru bir sonuca varılabilmesi 
için somut olayın Markalar hakkındaki 556 sayılı KHK. ile haksız 
rekabet kuralları karĢısındaki durumunun incelenmesi gerekir. 
 
556 sayılı KHK.nin 9/II-c bendinde markayı taĢıyan malın ithali veya 
ihracının, münhasıran marka sahibine ait bir yetki olduğu, onun izni 
olmadan ithal ve ihracının ve satımının mümkün olmadığı ilke olarak 
benimsenmiĢtir. Dolayısıyla tescilli markanın bulunduğu ürünlerin 
aynını yada benzeri olan bir iĢareti taĢıyan malların bir baĢka kiĢi 
tarafından ithali, yada ihracı marka hakkına tecavüz teĢkil edecektir ( 
KHK.md.61/a ). KHK.nin 9/II-c bendi ile Türk iç pazarına hiç 
sunulmamıĢ olan malların ithali ve ihracının marka hakkına tecavüz 
oluĢturacağı kabul edilmiĢtir. Marka sahibi veya onun izni ile münhasır 
lisans hakkı sahibi tarafından markalı emtianın tescilli olduğu ülkede 
satıĢa sunulmasından sonra Türk iç pazarına da ithal edilip satılmaya 
baĢlanması halinde aynı markalı malın 3. kiĢiler tarafından yurtdıĢından 
ithali veya Türkiye'ye ithalinden sonra Türk Ġç pazarında münhasır 
lisans sahibinden baĢka kiĢiler tarafından tüketicilere veya tali bayilere 
satılması halinde durum ne olacaktır. 
 
556 sayılı K.H.K.nin 13/1. ve bu maddenin mehazı olan 89/104 sayılı 
yönergenin 7.1.maddesinde "marka sahibi tarafından veya onun izni ile 
markayı taĢıyan malların piyasaya sunulmasından sonra marka sahibi, 
markanın bu mallarla ilgili olarak kullanılmasını yasaklayamaz." hükmü 
getirilmiĢtir. Buna yasal düzenleme ve uygulamada "Marka Hakkının 
Tüketilmesi" kavramı denilmektedir. Markalı bir ürün marka sahibi ya da 
onun izni ile münhasır lisans sahibi tarafından piyasaya sürülünce hak 
tüketilmiĢ olmakta artık marka sahibi için markayı taĢıyan malın sonraki 
satıĢlarına müdahale etme hakkı ortadan kalkmaktadır. Uluslararası 
literatürde buna " Paralel Ġthalat" veya "Gri mallar ticareti" 
denilmektedir. 
 
Avrupa Topluluğunu kuran 1957 tarihli Roma AnlaĢması ile ( malların 
hizmetlerin, bireylerin ve sermayenin serbest dolaĢımı ) ilkesi 
benimsenmiĢ olup anlaĢmanın birçok maddesinde ( md.3/c,9,10,3036 ) 
bu husus yer almıĢ olup, marka sahiplerince yasal olarak pazara 
sunulan ürünlerin topluluk içinde dolaĢımının engellenmemesi yani 
paralel ithalatın geçerliliğini kabul etmiĢtir. 1988 tarihli Avrupa Birliği 
Marka yönergesinin 7.maddesinde ( birlik dahilinde marka hakkı 
sahibince veya onun oluru ile pazara sunulan bir ürünün kullanımına, 
malların durumunun bozulduğu veya değiĢtirildiği gibi, satıĢın 
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önlenmesine iliĢkin yasal nedenler bulunmadıkça, engel olunamaz. ) 
diyerek Roma anlaĢmasının serbest dolaĢım ilkesini pekiĢtirmiĢ 
bulunmaktadır. 
21 Aralık 1988 tarihinde Avrupa topluluğu konseyi üye devletlerin 
markalarına iliĢkin hükümlerin uyumlaĢtırılması amacıyla hazırlanan 
89/104 sayılı yönergeyi kabul etmiĢ ve üye devletler iç mevzuatlarını 
buna uygun hale getirmiĢlerdir. 
 
Türkiye'nin durumuna gelince; Türkiye-Avrupa Topluluğu ortaklık 
konseyinin 6.3.1995 tarih ve 1/95 sayılı kararı çerçevesinde, ülkemiz, 
bu kararın yürürlüğe girmesinden önce ticaret ve hizmet markaları ile 
ilgili mevzuatını ( 1/95 sayılı konsey kararının 8 numaralı eki ( md 4. 3 ) 
uyarınca yerine getirerek 556 sayılı markalar hakkındaki K.H.K.yi 
yürürlüğe sokmuĢ ve bu K.H.K.nin 13/1.maddesi uyarınca Avrupa 
Topluluğundaki uygulamaya paralel kendi iç mevzuatını düzenlemiĢtir. 
Bu ilkeye göre tescilli markayı taĢıyan malların marka sahibi tarafından 
veya onun izni ile münhasır lisans sahibi tarafından markanın tescilli 
bulunduğu ülkede ve Türkiye'de piyasaya sunulmasından sonra marka 
hakkı sahibi ürettiği markalı malları kendi menĢe ülkesinden baĢka bir 
ülkeye ihraç eder veya markalı malları menĢe ülkeden baĢka bir ülkede 
üretirse, bunların 3. kiĢiler tarafından usulüne uygun Ģekilde o ülkeden 
Türkiye'ye ithaline, ( Paralel Ġmport ) engel olamaz. Aynı ilke yabancı 
markayı taĢıyan malların Türkiye'de münhasır lisans sahibi durumunda 
ve marka sahibinin izni ile bu markayı adına tescil ettirmiĢ bulunan kiĢi 
bakımından da geçerlidir. Ancak 556 sayılı K.H.K.nin 13/II maddesi 
uyarınca marka sahibi veya münhasır lisans hakkı sahibi markalı 
mallarını piyasaya sunmasından sonra üçüncü kiĢiler tarafından menĢe 
ülkesinden veya baĢka ülkelerden markalı emtianın değiĢtirilerek veya 
kötüleĢtirilerek malın özgün niteliğinin bozularak ithal edilmesi, bu tür 
malların ticari amaçla kullanılması halinde bunu önleme yetkisine 
sahiptir. ( Bak.rof.Dr.Sabih Arkan.Marka Hakkının Tüketilmesi, 
Prof.Dr.Ali Bozer'e Armağan Sh.202 vd.Av.Kutlu Oytaç-Markalar 
Hukuku 1999 sh.36 vd. ) 
 
Bu ilkelere göre davacı ürünleri ile ayniyet arz eden orijinal vasıfta olup 
taklit olmayan Lancome markalı ürünler kanuni prosedüre uygun olarak 
menĢe ülkesinden veya menĢe ülkesinden baĢka ülkelerde üretilip de o 
ülkelerden Türkiye'ye ithal edilmesi ve ithalatçı tarafından 
perakendeciye fatura karĢılığında verilip, Türkiye'de satıĢa arz edilmesi 
halinde 556 sayılı K.H.K. 9/II-c maddesi uygulanmayacaktır. 
(YARGITAY 11. HUKUK DAĠRESĠ E. 1999/2086, K. 1999/4505 T. 
26.5.1999) 
 

Yukarıda anlatılanlarla birlikte marka sahibinin malın piyasaya sunulmasından sonra 
üçüncü kiĢiler tarafından değiĢtirilerek veya kötüleĢtirilerek ticari amaçla kullanılmasını 
önleme yetkisi bulunmaktadır. 

 
Türkiye'de veya yurtdıĢında markalı malın taklidi, imal ve ithal edilip 
satılması, yurtdıĢından orijinal ithal edilmekle birlikte Türkiye'de 
değiĢtirilerek veya kötüleĢtirilerek malın özgün niteliğinin değiĢtirilerek 
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satılması, kanuni prosedüre uyulmadan ithal edilip yurda kaçak 
sokulması ve kaçak sokan kiĢilerden alınıp piyasada satılması veya 
elde bulunan orijinal emtianın ne Ģekilde bulundurulduğunun 
kanıtlanamaması durumunda marka hakkı sahibi ve onun izni ile 
münhasıran lisans hakkı sahibi bu eylemlerin marka hakkına tecavüz 
teĢkil ettiğini iddia edebilecektir. (YARGITAY 11. HUKUK DAĠRESĠ E. 
1999/2086, K. 1999/4505 T. 26.5.1999) 

 
VIII MARKAYI KULLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ; 
 
Marka sahibi markasını tescil ettirdikten sonra belli bir süre zarfında kullanmak 
zorundadır. Konuyla ilgili KHK maddesi 14. maddedir. Madde metni aynen Ģöyledir; 
 
Madde 14 - Markanın, tescil tarihinden itibaren beĢ yıl içinde, haklı bir neden  
olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beĢ yıllık bir süre için kesintisiz ara 
verilmesi halinde, marka iptal edilir. 
 
Markanın kullanmama nedeniyle iptali onun hükümsüzlüğüne karar verilmesi 
anlamına gelir. Markayı kullanma yükümü, çekici gücü yüksek bir markanın 
yaratılmasının giderek güçleĢtiği günümüzde, sahibince kullanılmayan ve 
kullanılması için de baĢkalarına izin verilmeyen bir markanın hala marka sahibini 
tekelinde tutulmasının haksızlıklara yol açacağı düĢüncesinden hareketle kabul 
edilmiĢtir.33 

 
Yine KHK‟nin 14. maddesine göre aĢağıda belirtilen durumlar markayı kullanma 
kabul edilir. 
 
 a) Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiĢtirmeden markanın farklı 
unsurlarla kullanılması, 
 
 b) Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması, 
 
 c) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması, 
 
 d) Markayı taĢıyan malın ithalatı.  
 
Markanın kullanılmasından maksat o markanın alıcıların kafasında marka ile mal 
veya hizmet arasında bağlılık yaratmaya yönelik olması gerekir.  Markanın tescil 
edildiği mal/hizmetle bağlılık kuracak Ģekilde reklamlarda, iĢetmenin iĢ evrakında 
kataloglarında kullanılması da yeterlidir.34 
 
Markanın Türkiye sınırları içinde kullanılıyor olması gerekmektedir. Markanın ona ayırt 
edicilik vasfını kazandıran unsurlar değiĢtirilmeden markanın farklı unsurlarda 
kullanılması markayı kullanma sayılır. Yargıtay vermiĢ olduğu bir kararında önce 
renksiz “Mintaks” olarak tescil olunan markanın sonra renkli halde “Mintax” olarak 
kullanılmasını kullanma saymıĢtır. (HGK 18.02.1976 T., 1974/11-213E., 244 K.) 
Markanın ihracatta ve ithalatta kullanılması da kullanma sayılmıĢtır.  
 

                                                 
33

 Prof. Dr. Sabih Arkan-Marka Hukuku-Cilt-II-Sy.145 
34

 Prof. Dr. Sabih Arkan-Marka Hukuku-Cilt-II-Sy.146 
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Bununla birlikte markanın marka sahibinin izni ile 3. kiĢilerce kullanılması da kullanma 
sayılmaktadır. Markanın kullanılmasının ne kadar süreceği konusunda kararnamede 
belirli bir süre yoktur. Bu markalı ürünlerin pazardaki konumu ve yeri, ulaĢtığı müĢteri 
kitlesi, üretici firmanın büyüklüğü veya küçüklüğü ile objektif kriterlere göre tespit 
edilecektir. Markanın kullanılamamasında haklı nedenler varsa markanın iptalinin 
istenebilmesi mümkün değildir. Ġlaç firmalarının bir ilacı üretmeden önce büyük 
yatırımlar yapması, ilaç için Sağlık Bakanlığı‟na baĢvurarak ruhsat almaları 
gerekmektedir. Bazen bu süre oldukça uzun sürebilmekte ve bu arada tescil etmiĢ 
oldukları markaları kullanılamamaktadır. Bu halde markayı kullanmamakta haklı bir 
sebep bulunduğu söylenebilir. 

 
Davacının koruma süresi 14.6.1988 tarihinde biten ve yenilenmeyerek 
hükümsüz hale gelen markasını 3.11.1992 tarihinde ticareti terketmek 
suretiyle fiilen de kullanmadığı anlaĢılmakta olup, artık fabrikasının 
1986 yılında istimlak edilmiĢ olması nedeniyle markayı 
kullanamamasının haklı sebebe dayandığı yolundaki iddiasının 
değerlendirilmediğinin dinlenemeyecek olmasına ve somut olayda 
varılan sonuç itibariyle, Paris SözleĢmesi ve TRIPS SözleĢmesi 
hükümlerinin 556 sayılı KHK hükümlerine göre, davacının daha lehine 
olmadığının anlaĢılmasına göre, davacı vekilinin karar düzeltme 
isteğinin reddi gerekir. (YARGITAY 11. HUKUK DAĠRESĠ E. 2002/1719, 
K. 2002/2064,T. 8.3.2002) 

IX- MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ MARKA HAKKININ SONA ERMESĠ; 

1. Genel Olarak: 

Markanın 3. kiĢiler tarafından da hükümsüzlüğünün istenebileceği 556  KHK‟nin 42. 
maddesinde açıkça yazılmıĢtır. AĢağıdaki hallerde markanın hükümsüz sayılmasına 
yetkili ve görevli mahkeme tarafından karar verilir: 

 a) 7 nci maddede sayılan haller. (Ancak, 7 nci maddenin (ı) bendinde belirtilen 
tanınmıĢ markalarla ilgili davanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde açılması 
gerekir. Markanın tescilinde kötü niyet varsa iptal davası süreye bağlı değildir.) 
 
 b) 8 inci maddede sayılan haller. (Ancak, 8 inci maddenin son paragrafı 
çerçevesinde açılan davada önceki hak sahibi koruma süresinin bitiminden itibaren 2 
yıl içerisinde markasını kullanmamıĢsa – bu sürenin dolmasından sonra yapılan tescil- 
bir hükümsüzlük nedeni sayılmaz.)  
 
 c) 14 üncü maddeye aykırılık. (Ancak, 5 yılın dolması ile davanın açıldığı tarih 
arasında ciddi biçimde kullanma hükümsüzlük nedeni sayılmaz. Dava açılacağı 
düĢünülerek kullanma gerçekleĢmiĢ ise, mahkeme davanın açılmasından önceki üç ay 
içerisinde gerçekleĢen kullanmayı dikkate almaz.) 
 
 d) Marka sahibinin davranıĢları nedeniyle, marka mal ve hizmetler için yaygın bir 
ad haline gelmiĢ ise, 
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 e) Hak sahibi veya yetkili kıldığı kiĢi tarafından kullanım sonucunda tescil edildiği 
mal ve hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri ve coğrafi kaynağı konusunda halkta 
yanlıĢ anlama ihtimali var ise, 
 
 f) 59 uncu maddeye aykırı kullanım (Madde 59 - Marka sahibi, garanti markasının 
veya ortak markanın belirli bir sürede teknik yönetmeliğe aykırı olarak kullanmasına 
göz yumar ve taraflardan birinin baĢvurusu üzerine mahkemece tanınacak süre içinde, 
söz konusu aykırı kullanım düzeltilmediği takdirde, marka, tanınan süre sonunda 
mahkeme tarafından iptal edilir) 
 
Hükümsüzlük nedenleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete iliĢkin 
bulunuyorsa, yalnız o mal veya hizmet ile ilgili olarak kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. 
 
Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya 
hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise 7 
nci maddenin (b), (c), (d) bentlerine göre tescili hükümsüz sayılmaz. 
 
Yukarıdan da anlaĢıldığı üzere hükümsüzlük nedenleri iki gruba ayrılabilir. Bunlardan 
ilk grup KHK 7. ve 8. maddesinde belirtilen mutlak ve nispi red nedenlerinin varlığıdır. 
Diğer nedenler ise marka sahibinin bir takım davranıĢları sonucu ortaya çıkan 
nedenlerdir. Marka mutlak ve nispi red nedenlerinin varlığına rağmen her nasılsa tescil 
olunmuĢsa 42. madde babında hükümsüzlüğüne karar verilmesi için tekili ve görevli 
mahkemede dava ikame olunabilir.  
 
42. maddenin son fıkrasında bir markanın tescil tarihinden önce kullanılmıĢ ve tescile 
konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırtedici bir nitelik 
kazanmıĢ olması halinde 7 nci maddenin (b), (c), (d) bentlerine göre tescilinin 
hükümsüz sayılamayacağı belirtilmiĢtir. Bu hükmün konulmasının KHK 7. maddesinin 
son fıkrasında da aynı hükmün yer alması dolayısıyla gereksiz olduğu doktrinde 
tartıĢılmaktadır. “Bu hükmü, hükümsüzlük davasını açıldığı tarih itibarıyla ayırt edici 
nitelik kazandığı tespit edilen markanın hükümsüzlüğüne karar verilemez Ģeklinde 
anlamak gerekir. BaĢka bir deyiĢe, mutlak tescil engellerinin varlığına rağmen her 
nasılsa tescil edilmiĢ bir markayla ilgili olarak mutlak tescil engeli oluĢturan olay 
sonradan ortadan kalkmıĢ, dolayısıyla marka ayırt edici nitelik kazanmıĢ olursa 
markanın hükümsüzlüğüne karar verilemeyecektir.”35  
 

Davanın yukarıda da özetlendiği üzere davacı Ģirket, davalı adına 
tescilli 170486 nolu "ÇIRAĞAN" markasının 556 sayılı KHK.nın 42 ( b) 
maddesi gereğince hükümsüzlüğüne karar verilmesini istemiĢtir. 
 
Dava konusu yapılan "Çırağan" adı davalı Ģirketin unvanını taĢıyan otel 
kompleksinin bulunduğu yerdeki saraydan gelmektedir. Bu yerde ilk kez 
17. Yüzyılda ilk saray binası yapıldıktan sonra Osmanlı Sultanlarından 
III. Ahmet zamanında NevĢehirli Damat Ġbrahim PaĢa tarafından 
yaptırılan saray bahçesinde ( 1730) saray erkanının katıldıkları Çırağan 
( Çerağan) eğlencelerinin yapılmasından bu yana Sultan l. Mahmut, 
Sultan III. Selim ve nihayet Sultan Abdulaziz zamanında onarım ve 
yeniden yapılan saraylara hep bu ad verilmiĢ, bir baĢka deyiĢle bu 

                                                 
35

 Prof. Dr. Sabih Arkan-Marka Hukuku-Cilt-II-Sy.156-157 
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yerde yapılan saraylarla "Çırağan" adı özdeĢleĢmiĢ bulunmaktadır. En 
son olarak söz konusu saray binası ise, geçen yüzyıl baĢlarında ( 
19.1.1910) çıkan yangın sonucu tamamen yanmıĢ ve enkaz olarak 
kalan dıĢ duvarlar restore edilerek ve içi yeniden aslına uygun Ģekilde 
davacı tarafından inĢa edilmiĢ olduğu anlaĢılmaktadır. ( Ayrıntılı bilgi 
için Bkz. M. Larousse Büyük Lügat ve Ansiklopedi, Cilt 3, Sh. 218 vd, 
Ġslam Ansiklopedisi, Cilt 8, Sh. 304 vd.) 
 
Söz konusu saray kalıntısı ve arsa için Maliye Hazinesi tarafından 
davacı Ģirket lehine 49 yıl süreyle irtifak hakkı tesis edilmiĢ, davacı 
saray kalıntısını restore edip, yanındaki arsaya da beĢ yıldızlı otel inĢa 
ederek tamamını "Çırağan Palace Hotel Kempinski" adı altında 
iĢletmektedir. 
 
Bütün bu açıklamalardan "Çırağan" sözcüğünün "Çırağan Sarayı" ile 
özdeĢleĢmiĢ bulunmasına ve Milli Emlak Müdürlüğü'nce verilen irtifak 
hakkına iliĢkin protokolde irtifak konusu taĢınmazın "Çırağan Sarayı" ve 
bitiĢiğindeki arsa olduğuna ve böylece "Çırağan" adının da davacı 
tarafından kullanılmak üzere devredildiğinin kabulünün gerekmesine, 
Çırağan adı, Çırağan Sarayı'nı çağrıĢtırdığına göre, bu sözcüğün 
öncelikli olarak kullanma hakkının sözleĢme uyarınca davacıda olduğu 
kabul edilerek, davalının 42. sınıf mal ve hizmetler için tescil ettirdiği 
"Çırağan" markasının ( 170486 nolu) hükümlüzlüğüne karar verilmesi 
gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın reddi doğru olmamıĢtır. 
(YARGITAY 11. HUKUK DAĠRESĠ E. 2000/2127, K. 2000/5561 T. 
25.6.2000) 

 
Yukarıda da değinildiği üzere 7 nci maddenin (ı) bendinde belirtilen tanınmıĢ 
markalarla ilgili davanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde açılması gerekir. 
TanınmıĢ markalar dıĢında diğer tescil olunmuĢ diğer markalar ile ilgili 556 sayılı KHK 
belli bir süre koymamıĢtır. Bu tip bir süreye (5 Yıl) Alman Markalar Kanununda 
(MarkenG) yer verilmiĢ bulunmaktadır. Yargıtay böyle bir boĢluğu aĢağıda vermiĢ 
olduğu kararı ile doldurmuĢ bulunmaktadır. 
 

Markanın sahibine sağladığı haklar tescil ile oluĢur ve üçüncü kiĢilere 
karĢı tescilin yayını tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Önce tescil 
ettiren kiĢi, o iĢaret üzerinde marka ile ilgili mal ve hizmetler için inhisar 
ve daha sonra baĢkasının marka olarak tescil ettirmesini men etme 
hakkını kazanır. Daha önce tescil edilmiĢ veya tescil için baĢvurusu 
yapılmıĢ bir iĢaret yada ondan ayırt edilemeyecek bir iĢaret, aynı mal 
veya hizmetler yahut aynı türdeki mal ve hizmetler için bir kere daha 
baĢkası tarafından marka olarak tescil edilemez; önce yapılan tescil 
sonrakileri önler. Tescil ilkesinin istisnasını, tanınmıĢ markalar ile 
tescilden önce kullanma sonucu ayırt edici nitelik kazanan iĢaretler 
oluĢturur. Marka üzerinde üstün ve öncelikli hak sahibi olduğunu ileri 
sürenlerin açacakları marka terkini davalarının hangi sürede açılacağı 
konusunda bir düzenleme getirilmemiĢ ise de, 556 sayılı KHK.nin 42. 
maddesinde Paris Konvansiyonu'na göre tanınmıĢ sayılan marka 
sahiplerinin hükümsüzlük davasını, tescil tarihinden itibaren 5 yıl 
içerisinde açılması gerekeceği belirtilmiĢ, dava açma hakkının sınırsız 
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sürede kullanılmasının da yasanın ruhu ve hukuk mantığı ile 
bağdaĢmayacağı gözetilerek bu sürenin en azından diğer markalar 
yönünden açılacak davalar için de uygulanarak yasal boĢluğun 
doldurulması Yargıtayca uygun görülmüĢtür. TanınmıĢ olan markanın 
bir baĢka kiĢi tarafından kendi adına tescilinin istenmesi halinde 
kötüniyetin varlığı asıldır. Yargıtay uygulamasına göre ise; davalının 
kötüniyetli olmadığının ispatının somut verilere dayanması gerekir.  
(YARGITAY 11. HUKUK DAĠRESĠ E. 2001/10860, K. 2002/3275, T. 
8.4.2002) 

 
2. Hükümsüzlük Davasında Taraflar: 
 
Markanın hükümsüzlüğünü talep etme yetkisi zarar gören kiĢilere, Cumhuriyet 
Savcıları ve Ġlgili resmi makamlara tanınmıĢtır. (KHK Md.43) Buradan da anlaĢılacağı 
üzere hükümsüzlük nedenlerinde yukarıda yaptığımız ayırım hükümsüzlük 
nedenlerine dayalı olarak dava açabilecek kiĢiler bakımından 556 sayılı KHK‟da 
yapılmamıĢtır. Bu durum doktrinde eleĢtirilmiĢtir.36 
 
Hükümsüzlük davası sicilde marka sahibi olarak gösterilen kiĢiye karĢı ikame 
olunmalıdır. Dolayısıyla tescilli markanın aynının ya da benzerinin sonradan bir 
baĢkası tarafından adına tescili halinde açılacak hükümsüzlük davasında husumet 
TPE‟ye yöneltilemez. Buna karĢılık marka talebinin, aynı markanın benzerinin bir 
baĢkası adına tescilli olduğu gerekçesiyle TPE tarafından reddi halinde, TPE kararına 
karĢı dava açılacaktır. (KHK 53) Bu davada tescilli markanın terkini de istenirse, bu 
davayı bir hükümsüzlük davası niteliğinde görmek ve husumetin marka sahibine 
yöneltilmesi gereğini aramak uygun olur.37 
 

3. Görevli Mahkeme ve ZamanaĢımı: 
Görevli Mahkeme KHK 7/I gereğince Adalet Bakanlığı tarafından kurulacak ihtisas 
Mahkemeleri‟dir. Yetkili Mahkeme ise davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki 
mahkemedir. Hükümsüzlük davasının zamanaĢımına uğraması söz konusu değildir. 
Zira hukuka aykırılık oluĢturan durum – tescil - süreklilik arz etmektedir. TanınmıĢ 
markalar ve daha önce tescil edilmiĢ veya tescil için baĢvurusu yapılmıĢ bir iĢaret 
yada ondan ayırt edilemeyecek bir iĢaret, aynı mal veya hizmetler yahut aynı türdeki 
mal ve hizmetler için bir kere daha baĢkası tarafından tescil edilen markalar ile ilgili 
özel durumdan yukarıda bahsolunmuĢtur. 

 

4. Hükümsüzlüğün Etkisi: 
 

Bir Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde bu hükümsüzlük markanın 
tescil tarihinden itibaren geçmiĢe yönelik olarak etkisini gösterecektir. Bu karar iki 
durum da geçmiĢe yönelik olarak etkili olmaz.  
 

a) Markaya tecavüz dolayısıyla bir dava açılmıĢ ve bu dava sonunda verilen 
karar kesinleĢmiĢ ve uygulamaya konulmuĢsa, bu durum sonradan 
markanın hükümsüzlüğüne iliĢkin olarak verilen karardan etkilenmez. 
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b) Kararın verilmesinden önce yapılmıĢ olan sözleĢmeler sonraki hükümsüzlük 
kararından etkilenmez. (KHK 44/II) 

 
 

Yukarıda anlatılanlarla birlikte hükümsüz sayılan markaya ile ilgili olarak marka sahibi 
ile bir lisans anlaĢması akdetmiĢ olan üçüncü Ģahıs lisansa dayalı olarak ödemiĢ 
olduğu parayı marka sahibinden geri isteyebilir. Buna baĢka kötü niyetli marka 
sahibine karĢı, iĢ bu marka sahibinin kötü niyetli davranması dolayısıyla husule 
gelecek tazminat talepleri saklıdır. 
 
X-MARKA HAKKININ SONA ERMESĠ; 
 
1. Koruma Süresinin Sona Ermesi: 

 

Tescilli markanın koruma süresi baĢvuru tarihinden  itibaren on yıldır. Bu süre onar 
yıllık dönemler halinde  yenilenir. (KHK md.40) 
 
Koruma süresi sona eren  marka, sahibinin veya onun yetkili kıldığı vekilin  talebi  ve 
yönetmelikte öngörülen yenileme ücretinin ödenmesi  koĢuluyla yenilenir.   
 
Enstitü, tescil süresinin dolmakta olduğunu, sürenin bitiminden önce ve yönetmelikte 
öngörülen süre içinde, marka hakkı sahibine haber verir. Enstitünün bu bilgiyi 
vermemiĢ olması, Enstitüye herhangi bir sorumluluk getirmez. 
 
Yenileme talebinin yapılması ve yenileme ücretinin ödenmesi, koruma süresinin sona 
erdiği ayın son gününden önceki altı ay içinde gerçekleĢtirilir. Bu sürenin kaçırılması 
durumunda, yenileme talebi, ek bir ücretin ödenmesi koĢuluyla, bir önceki cümlede 
belirtilen son günden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir. 
 
Yenileme süresi   mevcut tescilin sona erdiği  gün baĢlar. Yenileme sicile kayıt edilir ve 
yayınlanır. 
 
Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde yenilenmeyen markalar 
hükümsüz sayılır. (KHK md. 41) marka kaydı sicilden terkin edilir ve durum resmi 
marka bülteninde ilan olunur. (KHK Md. 45/II) 
 
Yenileme baĢvurusu için, 
 

 Talep dilekçesi  

 Yenileme harcı ve ücreti ödenti belgesinin aslı,  

 Vekil var ise vekaletnamenin  
 
verilmesi zorunludur.  
 
Enstitü, gerektiğinde dosyasında eksik olan diğer belgeleri de ister. Yenileme 
baĢvurusundaki noksanlar iki ay içerisinde tamamlanmalıdır. Ġki aylık süre içerisinde 
noksanların giderilmemesi halinde yenileme iĢlemi yapılmaz ve alınan ücret Enstitüye 
irat kaydedilir. 
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2. Marka Hakkından Vazgeçilmesi; 

 
Marka  sahibi, markanın kullanılacağı malların ve/veya hizmetlerin tamamından veya 
bir kısmından vazgeçebilir. Kural olarak marka hakkından her zamn vaz geçilebilir. 
Vazgeçmenin yazılı olarak Enstitü'ye bildirilmesi gerekir. Vazgeçme, Marka Siciline 
kayıt tarihi itibariyle hüküm doğurur. Bu tarihe kadar marka hakkından vazgeçme 
kararından cayılabilir. Marka Siciline kayıt edilmiĢ hakların ve lisans sahiplerinin izni 
olmadıkça, marka sahibi marka hakkından vazgeçemez. Marka üzerinde, bir üçüncü 
kiĢi tarafından hak sahipliği iddia edilmekte ise, onun izni olmadıkça, marka hakkından 
vazgeçilemez. (KHK Md. 46) 
 
XI-MARKALARLA ĠLGĠLĠ HUKUKĠ ĠġLEMLER 

 
Markanın hukuki iĢlemelere konu olabileceğine ilĢkin hüküm 556 sayılı KHK‟nin 15. 
maddesinde düzenlenmiĢtir. Buna göre Tescilli bir marka, baĢkasına devir edilebilir, 
miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin edilebilir. 
Rehin hakkı bakımından Medeni Kanunun rehin hakkına iliĢkin hükümleri uygulanır. 
Tescilli bir marka üzerindeki sağlar arası iĢlemler yazılı Ģekle tabidir. 
 
SözleĢme serbestisi içerisinde marka baĢka iĢlemlere de konu oluĢturabilir. Markanın 
konu olduğu iĢletmenin hasılat kirasına verilmesi veya marka üzerinde intifa hakkı (MK 
717) kurulması da mümkündür. Fakat diğer sınai haklar gibi marka da finansal 
kiralama sözleĢmesine konu oluĢturamaz. 
 
Yukarıda anlatılanlarla birlikte devir, lisans, intikal, haciz, rehin ve marka sahibi 
hakkındaki değiĢiklikler ile ilgili hukuki iĢlemler marka baĢvurularına da uygulanır. 
(KHK Md. 22) 
 
1. Markanın Devri 
 
Markanın devrine iliĢkin düzenleme 556 sayılı KHK‟nin 16. maddesinde düzenlenmiĢ 
bulunmaktadır. 
 
Marka, tescil edildiği mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devir edilebilir. Bir 
iĢletmenin aktif ve pasifleri ile birlikte devri, aksi kararlaĢtırılmamıĢsa, iĢletmeye ait 
markaların da devrini kapsar. Bu hüküm, iĢletmenin devrine, sözleĢmeden doğan 
yükümlülük halinde uygulanır.  
 
Bir markanın devri, mahkeme kararının sonucu olan devir hariç, yazılı olarak yapılır ve 
devir sözleĢmesi  taraflarca  imzalanır. Aksine sözleĢmeler hükümsüzdür.  Markanın 
devrinin yazılı Ģekilde yapılması koĢulu Ģekil Ģartıdır. Eğer devir yazılı Ģekilde taraflar 
arasında yapılmamıĢsa taraflar arasında dahi geçerli olmaz. Garanti ve ortak 
markaların devri de yazılı olmalıdır bununla birlikte garanti markasının  veya ortak 
markanın devri veya bir ortak markada lisans verilmesi, Marka Siciline kayıt halinde 
geçerlidir. Bir iĢletmenin aktif ve pasifleri ile birlikte devri, aksi kararlaĢtırılmamıĢsa, 
iĢletmeye ait markaların da devrini kapsayacağına göre bu halde markaların devrinin 
yazılı olmasına gerek yoktur. Aynı Ģekilde bir mahkeme kararıyla markanın devrine 
karar verilmiĢse bu devrin de yazılı yapılmasına gerek yoktur. Yazılı sözleĢmenin 
yapılmasıyla marka hakkı devralana geçecektir çünkü devir bir tasarruf iĢlemidir. 
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Devir sözleĢmesinde devredilen markanın türünün, hangi mal/hizmetler için tescil 
edilmiĢ olduğunun, tescil numarasının, marka ile ilgili lisans sözleĢmelerinin tür ve 
sayısının, rehin, haciz gibi durumlar söz konusu ise bunların, marka kaydının iptali için 
açılmıĢ dava var ise bu hususun ve devir bedelinin gösterilmesi uygun olur. 
Devredenin sorumluluğunun sınırlandırılabilmesi için sözleĢmeye “ devralan marka 
sicilini incelemiĢ ve devir iĢlemi bu kayıtlara göre yapılmıĢtır.” Hükmünün 
konulmasında yarar vardır.38 
 
Markanın devri, mal veya hizmetlerin coğrafi kaynağı,kalitesi veya  markanın kendisi 
ile ilgili olarak halkı yanılgıya düĢürebilecek nitelikte ise, yeni marka sahibi halkı 
yanılgıya düĢürmeyecek Ģekilde mal veya hizmetlerde marka tescilinin sınırlı bir hale 
getirilmesini kabul etmediği takdirde,  devir iĢlemi Enstitü tarafından  yapılmaz. 
 
Tescilli bir markanın devri sırasında aynı markanın veya ayırt edilemeyecek derecede 
benzerinin, aynı veya halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar veya 
hizmetler için başka marka tescillerinin bulunması halinde, bu markalarında 
devredilmesi şarttır. 
  
Devir, taraflardan birinin talebi üzerine, sicile kayıt edilir ve yayınlanır. Resmi Marka 
Gazetesi ile de ilan edilir. (Yönetmelik Md. 23/II) 
 
Marka devri için aĢağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur (Yönetmelik Md.22) : 
 
  a) Devralanın ve devredenin imza ve beyanları bulunan marka tescil numarası ile 
marka adının yer aldığı, kısmî devirler için devredilen mal veya hizmetlerin tek tek 
belirtildiği noter onaylı devir senedi, 
 
  b) Devralanın ticaretle, imalâtla veya hizmetle uğraĢtığını gösteren belge,  
 
  c) Marka tescil belgesi aslı, 
 
  d) Devir harcı ile devir Ģerhi sicil kayıt ve ilân ücretinin ödendiğini gösterir belge 
aslı, 
 
  e) Devralan tüzel kiĢi ise noterde düzenlenen imza sirküleri aslı,   
 
  f) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname,  
 
Devir, taraflardan birinin talebi üzerine marka siciline kayıt edilir ve yayımlanır. 
 
Markanın devir iĢlemleri, Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin 
dördüncü fıkrası hükmü kapsamına giriyorsa yani markanın devri, mal veya hizmetlerin 
coğrafi kaynağı, kalitesi veya  markanın kendisi ile ilgili olarak halkı yanılgıya 
düĢürebilecek nitelikte ise, marka üzerinde yapılacak değiĢiklikler ilgiliye bildirilir. Ġlgili 
yapılması gereken değiĢiklikleri kabul ettiğini Yönetmeliğin 15 inci maddesinde 
belirtilen süre içerisinde (2 ay) yazılı olarak Enstitüye beyan etmez ise devir iĢlemi 
yapılmaz. 

                                                 
38

 Prof. Dr. Sabih Arkan-Marka Hukuku-Cilt-II-Sy.179 



©  Türkekul Hukuk Bürosu / Türk Hukukunda Marka ve Pratik Bilgiler 

info@fikrihaklar.com 

 

58 

 
Marka devri sicile kaydedilmedikçe, Enstitü sicilde kayıtlı olan kişiyi marka sahibi 
olarak kabul eder. 
 

Marka bölünmesi, kısmî devir sonucu mümkündür. Kısmî devir iĢlemlerinde, kısmî 
olarak devredilen mal veya hizmetler için, kısmî devralan adına yeni marka dosyası 

oluĢturularak devir kapsamı mal veya hizmetleri içeren marka tescil belgesi yeni marka 
numarası verilerek düzenlenir. Marka, yeni tescil numarası ile ilk tescil tarihide 

belirtilerek sicile kaydedilir ve Resmî Marka Gazetesinde yayımlanır. Yeni oluĢturulan 
marka tescil belgesi için düzenleme ücreti alınır. 

 
 
Devir, sicile kayıt edilmediği sürece, taraflar markanın tescilinden doğan yetkileri iyi 
niyetli üçüncü kişilere karşı ileri süremez. Devir bu halde kurucu bir nitelik taĢımaz 
sadece bildirici bir nitelik arz eder. Buna rağmen ortak marka ve garanti markasının 
devri mutlaka sicile kaydedilmelidir. Devir sadece bu halde kurucu nitelik taĢımaktadır. 
 
Bir markayı devralan devir iĢlemi tamamlandıktan sonra markanın sahibi konumuna 
gelir. Markanın sicile kaydından sonra marka ile ilgili tüm iĢlemleri yapabilir. Marka ile 
ilgili olarak aynı veya benzer markaların baĢvurularına itiraz edebilir, tecavüzlere karĢı 
dava ikame etme hakkı mevcuttur, markayı yenileme hakkı vardır v.b.  
 
Marka sahibinin izni olmadan onun ticari vekili veya temsilcisi adına marka tescil 
edilmesi halinde, ticari vekil veya temsilcinin haklı bir gerekçesi yoksa, marka sahibinin 
söz konusu tescilin kendi lehine devir edilmesini isteme yetkisi vardır. (KHK Md. 17) 
 

Davacı Ģirket dava dilekçesinde, davalı Ģirketin kötü imalatla Uzungil 
markasına zarar verdiği hususunu da iddiasına gerekçe yapmıĢtır. 
Mahkemece, davacı Ģirketin marka kullanımı için verdiği muvafakatin 
süresiz ve koĢulsuz olduğundan davalının markaya tecavüz ve haksız 
rekabetinin olmadığı, davalı Ģirketin "Uzungil" unvanı ile davacı 
Ģirketten daha önce kurulup unvanda öncelik hakkı kazandığı 
gerekçeleri ile davanın reddine karar verilmiĢtir. 556 sayılı 
Kararnamede, markanın veya kullanım hakkının ne Ģekilde 
devredileceği düzenlenmiĢ olup, tek taraflı bir muvafakat ile marka 
kullanımına müsaade edilip, edilemeyeceği hususundan 
bahsedilmemiĢtir. Anılan Kararnamenin 16. maddesinde marka 
korumasının tescil yolu ile elde edileceği, 16. maddesinde tescilli bir 
markanın baĢkasına yazılı bir devir sözleĢmesi ile devir edilebileceği ve 
bunun koĢulları, 20. maddesinde ise, marka kullanım hakkının lisans 
sözleĢmesi konusu yapılabileceği ve bu sözleĢmenin asli ve Ģekli 
Ģartları belirtilmiĢtir. Somut olayda, anılan KHK. nin 16. maddesine 
uygun biçimde karĢılıklı olarak yazılıp, imzalanmıĢ bir sözleĢmeye 
dayalı marka devri bahis konusu değildir. Keza taraflar arasında 
KHK.nin 20. ve müteakip maddelerde yazılı Ģekilde marka kullanım 
hakkının devrini içeren bir lisans sözleĢmesi de yapılmamıĢtır. Bu 
bakımdan ihtilafın aynı zamanda genel hükümler çerçevesinde 
değerlendirilip, çözülmesi gereklidir. Kural olarak, bir hak 
devredilmeyip, yalnızca kullanımı için baĢkasına koĢullu veya koĢulsuz 
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izin verilmiĢse Ģartları oluĢtuğunda asıl hak sahibinin bu müsadeyi geri 
almak hak ve yetkisi de vardır. Zira, hakkın özü kendisine aittir.  
 
Nitekim, 556 sayılı KHK.nin konuya en yakın düzenlemesi olan lisans 
sözleĢmesi de, her sözleĢme gibi feshedilebilir. Ancak, fesih için haklı 
nedenlerin, verilecek uygun mehillerin ve gerektiğinde karĢılanması 
icap eden zararların nazara alınacağı tabiidir. Bu bakımdan 
mahkemece gerekli araĢtırma ve uygun değerlendirme yapılmadan, sırf 
marka kullanma hakkının süresiz ve koĢulsuz devredildiği, davalı 
Ģirketin önce kurulup unvanı kullandığı gerekçesi ile davanın reddine 
karar verilmesi doğru bulunmamıĢtır. (YARGITAY 11. HUKUK DAĠRESĠ 
E. 2001/752, K. 2001/3930 T. 3.4.2001) 

 
2. Lisans 
  
Tescilli bir markanın kullanım hakkı, tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı veya 
tamamı için lisans sözleĢmesine konu olabilir. (KHK Md. 20)  Bu sözleĢme ile marka 
sahibi markasının bir baĢkası tarafından kullanmasını yasaklama konusundaki hakkını 
lisans alana karĢı kullanmamayı, bunun karĢılığında da lisans alan, lisans verene belli 
bir bedel ödemeyi üstlenir.39 Ortak marka lisansa konu olabileceği halde garanti 
markası lisansa konu olamaz. Tescil baĢvurusu da lisansa konu yapılabilir. (KHK Md 
22) 
 
Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans Ģeklinde verilebilir. Aksi 
sözleĢmede kararlaĢtırılmamıĢsa, lisans inhisari değildir. Lisans veren markayı kendi 
kullanabileceği gibi, üçüncü kiĢilere aynı markaya iliĢkin baĢka lisanslar da verebilir. 
Ġnhisari lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren baĢkasına lisans veremez ve 
hakkını açıkça saklı tutmadıkça, kendisi de  markayı kullanamaz. (KHK Md 21) Aksi 
sözleĢmede kararlaĢtırılmamıĢsa  lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü 
kiĢilere devir edemez veya alt lisans veremez. Lisans tüm Türkiye için marka sahibi 
tarafından verilebileceği gibi ülkenin belli bir kısmında geçerli olmak üzere verilebilir. 
 
Aksi sözleĢmede kararlaĢtırılmamıĢsa  lisans hakkını alan kiĢi, markanın koruma 
süresinde markanın kullanılmasına  iliĢkin her türlü tasarrufta bulunabilir. 
 
Yine aksi sözleĢmede kararlaĢtırılmamıĢsa, inhisari lisansa sahip olan kiĢi, üçüncü bir 
kiĢi tarafından marka sahibinin markadan doğan haklarına, tecavüz edilmesi 
durumunda, marka sahibinin 556 sayılı Kanun  
Hükmünde Kararname uyarınca açabileceği davaları, kendi adına açabilir. Ġnhisari 
olmayan lisans sahiplerinin, dava açma hakları yoktur. Markaya tecavüz dolayısıyla 
dava açma hakkı olmayan bir lisans alan, noter vasıtasıyla yapacağı bir bildirimle, 
gereken davayı açmasını marka sahibinden isteyebilir. Marka sahibinin, bu talebi 
kabul etmemesi veya bildirimin alındığı tarihten itibaren, üç ay içinde, gerekli davanın 
açılmaması halinde, lisans alan yaptığı bildirimi de ekleyerek, kendi adına dava 
açabilir. Lisans alan, ciddi bir zarar tehlikesi karĢısında ve söz konusu sürenin 
geçmesinden önce, ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebilir. 
Lisans alan, dava açtığını marka sahibine bildirir.  
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Marka sahibi, talimatlarıyla uygunluk içinde, lisans alan tarafından üretilen malın veya 
sunulan hizmetlerin kalitesini garanti edecek önlemleri  alır. SözleĢme Ģartlarının 
lisans alan tarafından ihlali halinde, tescilli bir markadan doğan haklar, lisans alana 
karĢı, dava yoluyla ileri sürülebilir. Burada bu hükmün konulmasının amacı aynı marka 
altında üretilen ürünlerin kalitesinin devamını sağlamak, tüketicilerin markaya 
duydukları güvenin sarsılmasını önlemektir. Yukarıda da bahsolunduğu üzere inhisari 
olmayan lisansta marka sahibi birden fazla kiĢiye marka lisansı tanıyabilmektedir. Bu 
halde aynı marka altında birden fazla kiĢinin iĢ bu marka altında üretmiĢ oldukları 
ürünlerin kalitesi birbirinden farklı olabilir. Bu durum da tüketicinin kafasında 
karıĢıklıklara yol açacak markaya duyulan güveni sarsacaktır. Bu nedenle 556 sayılı 
KHK‟nin 21. maddesinde böyle bir yükümlülük getirilmiĢ bulunmaktadır. 
 
556 sayılı KHK 15/II maddesi gereğince tescilli bir marka üzerinde sağlar arası 
iĢlemler yazılı Ģekle tabidir. Bu nedenle lisans anlaĢmasının da yazılı Ģekilde 
yapılması gereklidir. Dolayısıyla marka baĢvurusu üzerindeki lisans tesisi de yazılı 
Ģekle tabidir. Yönetmeliğin 23. maddesinin a bendinde marka ile ilgili bir lisans 
anlaĢmasının içeriğinde asgari hangi hususların bulunması gerektiği gösterilmiĢtir. 
Buna göre lisans anlaĢması asgari olarak lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, 
lisansa konu olan mal ve/veya hizmetleri, marka tescil numarasını, ücretini, süresini 
içermelidir. Bununla birlikte KHK 21. maddesine göre lisans sicile kayıt edilmediği 
sürece, iyi niyetli üçüncü kiĢilere karĢı ileri sürülemez. Sicile kayıt talebinin devir de 
olduğu gibi her iki tarafça da yapılabilmesi gerekir. 
 
Lisans sözleĢmelerinde 556 sayılı  Kanun Hükmünde Kararname ile konuya iliĢkin 
diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğlere aykırı hükümler bulunamaz. Bu tür 
düzenlemeler lisans tarihinden sonra yapılsa dahi, lisans sözleĢmelerindeki aykırı 
hükümler geçersiz sayılır. 
 
Lisans için aĢağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur (Yönetmelik Md. 23): 
 
 a) Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, lisansa konu olan mal ve/veya 
hizmetleri, marka tescil numarasını, ücretini, süresini belirtir lisans sözleĢmesi, 
 
 b) Lisans alanın ticaretle, imalatla veya hizmetle uğraĢtığını gösterir belge,   
 
 c) Marka tescil belgesi aslı, 
 
 d) Harç ve ücret ödenti belgesi aslı, 
 
 e) Lisans alan tüzel kiĢi ise imza sirküleri,  
 
 f) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname,  
 
 g) Yenilenen markalarla ilgili lisans devamı iĢlemi için, lisans ücreti ödendiğini 
gösterir belge aslı. 
 
Yenilenen marka ile, marka sicil kaydında yapılan her türlü değiĢiklik Resmi Marka 
Gazetesinde ilan edilir. Bunun için Ücret Tebliğinde öngörülen ücret ödenir. 
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556 KHK‟nın 46. maddesi gereğince marka Siciline kayıt edilmiĢ hakların ve lisans 
sahiplerinin izni olmadıkça, marka sahibi marka hakkından vazgeçemez. Marka tescil 
baĢvurusunda bulunmuĢ olan lisans veren lisans anlaĢmasını akdettikten sonra bu 
baĢvurusunu da geri çekemez. 
 
SözleĢme Ģartlarının lisans alan tarafından ihlali halinde, tescilli bir markadan doğan 
haklar, lisans alana karĢı, dava yoluyla ileri sürülebilir. (KHK 21/IX) Kısacası marka 
hakkının lisans alan tarafından ihlali halinde marka hakkı tükenmiĢ olmaz. Fakat lisans 
sözleĢmesinin lisans alan tarafından her türlü ihlalinde değil, sözleĢmenin  
 

 Lisans süresi, 

 Lisansın kullanılacağı bölge, 

 Marka ġekli 

 Lisans anlaĢmasının kapsamına giren mal/hizmetler ve üretilecek malların 
veya sunulacak hizmetlerin kalitesi, 

 Lisansın üçüncü kiĢilere devri  
 

hükümlerinin ihlalinde marka sahibinin marka hakkının tükenmeyeceğini kabul etmek 
uygun olur.40   
 
Ġnhisari olmayan lisansta lisans alanın markayı kullanma gibi bir yükümlülüğü 
bulunmazken, inhisari lisansta genel olarak lisans alanın markayı kullanma yükümü 
bulunmaktadır.  

 
Davacı, taraflar arasında Ocak 1984 tarihli lisans sözleĢmesinin lisans 
ve hakların verilmesi ( II ) baĢlıklı bölümün 5 nci maddesi "Sinmak 
A.ġ.nin SĠNGER'in bu anlaĢma ile lisansa bağladığı haklarından 
herhangi birine tecavüz edildiğinden haberdar olduğu takdirde derhal 
SĠNGER'e durumu bildirecek ve SĠNGER'in kendisinden makul olarak 
talep edebileceği yardımları bilabedel temin edecektir." hükmünü, aynı 
sözleĢmenin çeĢitli hükümler baĢlıklı bölümün 1 nci maddesine göre 
"bu anlaĢma hükümlerinden hiçbiri her ne amaçla olursa olsun, Ģirketi 
Singer'in ekili veya acentesi olması yolunda yorumlanmayacağı gibi, 
Singer'in hiçbir patent, ticari marka, telif hakkı veya know-Howlar 
üzerinde, anlaĢmada özellikle belirtilmiĢ bulunanlar dıĢında hiçbir hak 
ve lisans vermiĢ olmayacaktır." hükmünü yada mümessili değildir. O 
halde, SĠNMAK A.ġ. ile davalı yararına yapılan 1/7/1996 tarihli belge 
gibi bir ibranameyi Sinmak A.ġ. The Singer Company adına veremez. 
Verse dahi yukarıda açımlanan hükümler gereği The Singer Company'i 
bağlamaz. Mahkemece bu husus gözönünde bulundurulmadan 
ibranamenin The Singer Company'i bağlıyacak Ģekilde karar verilmesi 
doğru görülmüĢ ve kararın bozulması gerekmiĢtir. (YARGITAY 11. 
HUKUK DAĠRESĠ E. 1997/10637, K. 1998/1403 T. 5.3.1998) 
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3. Rehin: 

 
Gerek 556 sayılı KHK‟nin 15. maddesinde ve gerekse yönetmeliğin 26. maddesinde 
markanın iĢletmeden bağımsız olarak rehnedilebileceği hususu açıkça yer almaktadır. 
Bununla birlikte markanın rehninde Medeni Kanun  hükümlerinin tatbik olunacağı 
yazılıdır. Rehin verenin marka üzerinde tasarruf hakkı olması gereklidir. Devir halinde 
böyle bir tasarruf hakkı kalmayacağına göre rehin iĢlemini yapabilmesi de mümkün 
değildir.  
 
556 sayılı KHK‟de ortak ve garanti markalarının rehnedilebileceğine dair bir açıklık 
olmamasına rağmen iĢ bu markalar devir iĢlemine konu olabildiğine göre rehin 
iĢlemine de konu olabilmelidirler.41 KHK 15 gereğince marka üzerinde rehin iĢleminin 
yapılması da yazılı Ģekle tabidir.  
 
Rehin sözleĢmesinde borç vadesinde ödenmediği takdirde rehin konusu markanın 
rehin alanın mülkiyetine geçeceği yolunda bir koĢul konamaz. (Mk 863, 1447 S.K. 14. 
Md.) Rehin alacağı muaccel hale geldikten sonra taraflar bu yönde bir anlaĢma 
yapabilirler.42 
 
Rehin taraflardan birinin talebi üzerine sicile kayıt edilir ve yayımlanır. Markanın rehin 
edilmesi hâlinde bu marka üzerinde yapılan iĢlemler, rehin alacaklısının zararına yol 
açabilecek nitelikte ise Enstitü, bu iĢlemlerin yapılabilmesi için alacaklının rızasını arar. 
 
Rehin edilen marka üzerinde yenileme ve adres değiĢikliği hariç, rehin kısıtlaması 
kalkmadıkça diğer iĢlemler yapılmaz. 
 
Rehin talebinin marka siciline iĢlenebilmesi için aĢağıdaki belgelerin verilmesi 
zorunludur: 
 
 a) Talep dilekçesi, 
 
 b) Rehin sözleĢmesi aslı veya noter tasdikli sureti, 
 
 c) Marka tescil belgesi aslı, 
 
 d) Rehin ücreti ödendiğini gösterir belge aslı. 
 
 e) Vekil tarafından yapılıyor ise vekâletname, tüzel kiĢi ise noterde düzenlenmiĢ 
imza sirküleri. 
 
Marka rehninin sona ermesi hâlleri aĢağıda gösterilmiĢtir. 
 
 a) Rehinli alacaklının alacağından vazgeçmesi,  
 
 b) Rehin bir Ģarta veya süreye bağlanmıĢ ise bu Ģart veya sürenin sona ermesi, 
 
 c) Markanın icra yoluyla satılması, 
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Marka üzerinde rehin hakkını kazanan kiĢi, rehinle temin olunan alacağın 
ödenmemesi halinde markayı paraya çevirerek satıĢ bedelinden alacağını temin etme 
hakkına sahip olacaktır. Paraya çevirme Ġcra ve Ġflas Kanunu Hükümlerine göre 
yapılır.  
 
Markaya tecavüz halinde rehin alanında dava açma hakkı bulunmaktadır. 
 
Haciz 
 
Tescilli bir marka iĢletmeden bağımsız olarak, haciz edilebilir. (KHK Md 19) Haciz 
sicile kayıt edilir ve yayınlanır.43 
 
Hacizli bir marka üzerinde, haciz alacaklısının zararına yol açabilecek iĢlemler, ancak 
haciz alacaklısının muvafakatıyla yapılabilir. (KHKY Md. 25) KHK 60‟a göre 
devrolunabilen ortak marka ve garanti markası da haczolunabilir. Buna mukabil marka 
üzerindeki lisans devri kabil olmadığından haczi kabil değildir. Ancak lisans veren 
marka sahibinin lisans bedeli alacağının ĠĠK 89‟a göre haczi mümkündür. 
 
Marka hakkı sahibinin iflası halinde, marka hakkı da iflas masasına dahil olur. 
 
XII-MARKA HAKKINA TECAVÜZ 
 
1. Genel Olarak: 

 
Marka Hakkına Tecavüz Sayılan fiiller 556 sayılı KHK‟nin 61. maddesinde 
gösterilmiĢtir. Buna göre aĢağıda yazılı fiiller  marka hakkına tecavüz  sayılır: 
 
 a) 9 uncu maddenin ihlali44, 

 
Yani;  
 

 Markanın tescil kapsamına giren aynı mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli 
marka ile  aynı olan herhangi bir iĢaretin kullanılması, 

 

 Tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal 
veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal veya hizmetleri kapsayan ve bu 
nedenle halk üzerinde, iĢaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali 
de dahil, karıĢtırılma ihtimali olan herhangi bir iĢaretin kullanılması, 

 

 Tescilli  marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren  
mal veya hizmetlerle benzer olmayan mal  veya hizmetlerde kullanılması 
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 Pratikte ihtiyati haciz alınan veya kesinleşmiş bir icra dosyasından TPE Markalar Dairesi Başkanlığına bir 

müzekkere yazdırılarak, borçlunun kayıtlı markası olup olmadığı varsa üzerine haciz işlemi tatbik edilmesi 

istenilmektedir. Tasarrufun iptali davası bakımından markanın devredilip edilmediği hususu hakkında bilgi 

verilmesini hususunun da  bu müzekkerede talep edilmesi uygun olur.  
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 İşaretin mal veya ambalajda kullanılması,işareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya stoklanması, işareti taşıyan 

malın ithali ve ihracı,işaretin iş evrakı ve reklamlarda kullanılması vb 9. maddeye aykırılığa verilebilecek örnekler 
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halinde, tescili istenen iĢaretin kullanılmasıyla  tescilli markanın itibarından 
dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine 
zarar verecek nitelikteki herhangi bir iĢaretin kullanılması. 

 
 b) Marka sahibinin izni  olmaksızın markayı veya ayırt edilmeyecek derecede 
benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek,45 
 
 c) Markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle 
markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği46 halde tecavüz yoluyla 
kullanılan  markayı taĢıyan ürünleri satmak, dağıtmak veya bir baĢka  Ģekilde ticaret 
alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde 
bulundurmak, 
 
 d) Marka sahibi tarafından sözleĢmeye dayalı lisans yoluyla verilmiĢ hakları izinsiz 
geniĢletmek veya bu hakları üçüncü kiĢilere devir etmek,47 
 
 e) (a) ila (c) bentlerinde yazılı fiillere iĢtirak veya yardım veya bunları teĢvik etmek 
veya hangi Ģekil ve Ģartlarda olursa olsun bu fiillerin  yapılmasını kolaylaĢtırmak,48 
 
 f) Kendisinde bulunan ve baĢkası adına tescilli bir markayı  veya ayırt edilmeyecek 
derecede benzerini taĢıyan ürünün  veya ticaret alanına çıkarılan malın nereden 
alındığını veya nasıl sağlandığını  bildirmekten kaçınmak.49 
 
Garanti markasında, iĢ bu markayı marka sahibi ile anlaĢma yapmaksızın teknik 
yönetmelikte gösterilen ücreti ödemeksizin kullanmak, garanti markasının kullanıldığı 
ürünler teknik Ģartnamedeki özellikleri taĢısa bile tecavüz sayılır. 
 

Türk Standartları Enstitüsü Belgelendirme Talimatının 2.1. maddesine 
göre TSE markası, üzerine veya ambalajına konulduğu malların ilgili 
Türk Standardına uygun olarak imal edilip, piyasaya arz edildiklerini 
belirten ve Enstitü ile yapılacak bir sözleĢme çerçevesinde 
kullanılabilen 556 sayılı KHK. uyarınca 5 ayrı tipte tescil edilen 
monogomlar TSE markasıdır. Davacı ile davalı arasında bu markaların 
kullanılması konusunda sözleĢme olmadığından davalının eylemi 556 
sayılı KHK. uyarınca ( 61. maddesi ) marka hakkına tecavüz sayılan 
fiillerdendir. Yine 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kanunu'na 
dayanılarak çıkarılan yönetmeliğin ( 18.10.1996 günlü ) 29. 
maddesinde "Kamu KuruluĢunun manevi itibarını haksız rekabet ortamı 
yaratarak kamu yararını zedeleyecek Ģekilde kullanılması ve 
kamuoyunu yanıltarak Enstitüye duyulan güveni sarsması sebebiyle 

                                                 
45

 KHK’nin 9. maddesinin ihlali, 61. maddenin (a) bendi ile esasen bir tecavüz hali olarak kabul edilmişti. Bilindiği 

üzere KHK’nin 9. maddesinde marka sahibinin markanın aynının ya da iltibasa yol açacak benzerinin kullanılmasını 

yasaklayabileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır. Dolayısıyla KHK 61’in (b) bendine hiç  yer verilmemesi 

gerekirdi. Prof. Dr. Sabih Arkan-Marka Hukuku-Cilt-II-Sy.216 
46

 Tanınmış bir markayı normal piyasaya değerinin çok altında fiyata satan şahsın markanın taklit edilmiş olduğunu  

bilecek durumda olduğu kabul edilmelidir. 
47

 Konu ile ilgili açıklamalar için yukarıya bkz. Sy.69 
48

 Başkasına ait markanın taklidini hazırlayan matbaacı, bu taklit marka malın üzerine konulmadıkça söz konusu 

bendin kapsamına girmez. Prof. Dr. Sabih Arkan-Marka Hukuku-Cilt-II-Sy.221 
49

 Malı kişisel amaçlı olarak kullanan bu bendin kapsamına girmemelidir. Prof. Dr. Sabih Arkan-Marka Hukuku-

Cilt-II-Sy.221 
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firmanın büyüklüğü gözönüne alınarak dava tarihindeki marka ve belge 
kullandırma ücreti taban miktarından az olmamak üzere tavan 
miktarının 10 katına kadar manevi tazminat davaları açılır." hükmü yer 
almaktadır. O halde mahkemece davalının eylemi TSE markasına, TSE 
kurumuna tüketici tarafından duyulan güveni sarsacağından davacı 
kurum lehine manevi tazminata da hükmedilmesi gerekirken yazılı 
Ģekilde hüküm tesisi doğru görülmemiĢtir. (YARGITAY 11. HUKUK 
DAĠRESĠ E. 1999/3791, K. 1999/5701 T. 24.6.1999) 
 
Davacı vekili, davacının tescilli TÖMER markasının davalılar tarafından 
haksız kullanıldığını ileri sürerek, marka hakkına tecavüz oluĢturan 
fiillerin durdurulmasına, afiĢ, tabela ve basılı evrakların toplatılmasına 
karar verilmesini istemiĢtir. Davalılardan Taksim Tömer Eğitim 
DanıĢmanlık Tur. ve Tic. Ltd. ġti., bu unvan ile ticaret siciline tescilli 
özel hukuk tüzel kiĢisidir. 17.6.1999 tarihinde TÖMER markasını adına 
tescil ettiren davacı, davalı Ģirketin ticaret sicilinde tescilli ticaret 
ünvanının terkinini istememiĢ, sadece fiili durumun ortadan 
kaldırılmasını istemiĢtir. Hukuken var olan bir hakkın fiilen kullanılması 
engellenemez. Marka hakkına tecavüzde bulunulduğunu iddia eden 
davacının, davalı limited Ģirketin ünvanındaki TÖMER kelimesinin 
ticaret sicilinden terkinini istemeden fiili durumun ortadan kaldırılmasını 
isteyemeyeceği düĢünülmeden, yazılı gerekçe ile davanın kabulü doğru 
görülmemiĢ, hükmün davalı limited Ģirket yararına bozulması 
gerekmiĢtir. (YARGITAY 11. HUKUK DAĠRESĠ E. 2000/5334, K. 
2000/6307 T. 3.7.2000) 
 

 
556 sayılı KHK‟nin 61/A maddesinde de marka hakkına tecavüz halinde cezai 
müeyyideler öngörülmüĢ bulunmaktadır. Buna göre; 

 

a) Marka hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildirimini gerçeğe aykırı olarak 
yapanlar, marka koruması olan bir eĢya veya ambalajı üzerine konulmuĢ marka 
koruması olduğunu belirten iĢareti yetkisi olmadan kaldıranlar, kendisini haksız olarak 
marka baĢvurusu veya marka hakkı sahibi olarak gösterenler hakkında, bir yıldan iki 
yıla kadar hapis cezasına veya on dört milyar liradan yirmi yedi milyar liraya kadar ağır 
para cezasına veya her ikisine,  

b) Mevcut olmadığını veya üzerinde tasarruf yetkisi bulunmadığını bildiği veya bilmesi 
gerektiği halde bu Kanun Hükmünde Kararnamenin devir, intikal, rehin ve haciz ile ilgili 
maddelerinde yazılı haklardan birini veya bu hakla ilgili lisansı baĢkasına devreden, 
veren, rehneden, bu haklarla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunanlar ile korunan bir 
marka hakkının sahibi olmadığı veya koruma süresinin bittiği veya marka hakkının 
hükümsüzlüğü veya marka korunmasından doğan hakkının sona ermesi durumlarında; 
kendisinin veya baĢkasının imal ettiği veya satıĢa çıkardığı eĢyaya veya ambalajlarına 
veya ticarî evrakına veya ilânlarına, hukuken korunan bir marka hakkı ile ilgili olduğu 
kanısını uyandıracak Ģekilde iĢaretler koyan veya bu amaçla ilân ve reklamlarda, bu 
tarzda yazı, iĢaret veya ifadeleri kullananlar hakkında, iki yıldan üç yıla kadar hapis 
cezasına veya yirmi yedi milyar liradan kırk altı milyar liraya kadar ağır para cezasına 
veya her ikisine,  

c) 61 inci maddede yazılı fiillerden birini iĢleyenler hakkında, iki yıldan dört yıla kadar 
hapis cezasına veya yirmi yedi milyar liradan kırk altı milyar liraya kadar ağır para 
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cezasına veya her ikisine, ayrıca iĢyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere 
kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine, hükmolunur. 

 

(a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan suçlar, hizmetlerini yaptıkları sırada bir iĢletmenin 
çalıĢanları tarafından doğrudan doğruya veya emir üzerine iĢlenmiĢse çalıĢanlar ve 
suçun iĢlenmesine mani olmayan iĢletme sahibi, müdür veya temsilcisi ve hangi unvan 
ve sıfatla olursa olsun iĢletmeyi fiilen yöneten kiĢi de aynı surette cezalandırılır. Bir 
tüzel kiĢinin iĢleri yürütülürken bu maddede sayılan suçlardan biri iĢlenirse, tüzel kiĢi, 
masraflar ve para cezasından müteselsilen sorumlu olur. Fiile iĢtirak edenler hakkında 
olayın mahiyetine göre 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 64, 65, 66 ve 67 nci 
maddeleri hükümleri uygulanır. Bu maddede sayılan suçlardan dolayı kovuĢturma 
Ģikâyete bağlıdır.  

 

Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 344 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uygulanmaz. 
Marka korumasından doğan hakları tecavüze uğrayandan baĢka, 61 inci maddede 
sayılanlar dıĢında kalan suçlarda Enstitü; marka hakkı sahibi olarak belirtilmesi 
gereken kimlik bildiriminin gerçeğe aykırı olarak yapılması ile korunan bir marka 
hakkının sahibi olmadığı veya koruma süresinin bittiği veya herhangi bir sebeple 
marka hakkının hükümsüzlüğü veya marka korumasından doğan hakkının sona 
ermesi durumlarında; kendisinin veya baĢkasının imal ettiği veya satıĢa çıkardığı 
eĢyaya veya ambalajlarına veya ticari evrakına veya ilânlarına, hukuken korunan bir 
marka hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak Ģekilde iĢaretler koyma veya bu 
amaçla ilân ve reklamlarda bu tarzda yazı, iĢaret veya ifadelerin kullanılması 
durumlarında, 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanun veya 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı 
Kanuna tâbi kuruluĢlar ve tüketici dernekleri de Ģikâyet hakkına sahiptir. ġikâyetin fiil 
ve failden haberdar olma tarihinden itibaren iki yıl içinde yapılması gerekir.  

 

Bu kapsamdaki suçlarla ilgili Ģikâyet, acele iĢlerden sayılır. Marka hakkı baĢvurusu 
veya marka korumasından doğan haklara tecavüz dolayısıyla üretilmesi cezayı 
gerektiren eĢya ile bu eĢyaları üretmeye yarayan araç, gereç, cihaz, makine gibi 
vasıtaların zapt edilmesi veya el konulması veya yok edilmesinde, 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 36 ncı maddesi hükmü ile 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.  

 
1- MüĢteki firma adına dava konusu "Bizim Ayçiçek Yağına" ait tanzim 
edilmiĢ bulunan marka tescil belgelerinin renkli asılları veya tasdikli 
suretleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığından veya Türk Patent Enstitüsü 
BaĢkanlığından celbedilip bilahare bu evraklarla birlikte sanığın 
iĢyerinde zapt olunan yağlar konusunda uzman üç kiĢilik bilirkiĢi 
heyetine tevdii edilerek orijinal Bizim Ayçiçek yağları da nazara 
aldırılmak suretiyle mukayeseli olarak yağların, taklit tenekelere konup 
konmadığı iğfal kabiliyetine haiz olup olmadığı içindeki yağın özellikleri 
fiyatları yönünde de mukayese edilmek suretiyle ayrıntılı rapor alınması 
gerekirken, konusunda uzman olmayan bilirkiĢinin dairemize intikal 
eden mahkemenin değiĢik marka haklarına tecavüze dair davaların 
hepsinde uzman bilirkiĢi kabul edilerek, kliĢeleĢmiĢ raporları ile hüküm 
tesisi keza sonuca göre suç vasfı ve sanığın hukuki durumunun tayin 
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ve takdiri gerekirken eksik incelemeye dayalı yazılı Ģekilde karar 
verilmesi,  
2- 556 sayılı K.H.K. nin 4128 sayılı kanunun 5. maddesiyle değiĢik 
61/A-c maddesi uyarınca sanığın sadece "ticaretten men" cezası yerine 
yazılı Ģekilde "ticaret ve sanattan da men'ine" karar verilmesi, ( 
YARGITAY 7. CEZA DAĠRESĠ E. 1999/9867 K. 1999/11076 T. 
9.11.1999) 
 
Markalar Kanunu‟na Muhalefet sebebiyle yapılan yargılamada; Dava 
konusu eĢyalarla ilgili Marka Tesçil Belgeleri ile müĢteki firmanın bu 
markaların Türkiye‟deki yetkili bayii olduğunu gösterir belgelerin asılları 
veya onaylı suretleri getirtilip, bu evraklarla birlikte sanığın iĢ yerinde 
zaptedilen eĢyalar uzman bilirkiĢiye tevdi olunarak; benzerlik, aldatıcılık 
ve taklitlik durumlarının tesbiti ile sonucuna göre karar verilmesi 
gerekirken eksik inceleme ile hüküm tesisi isabetsizdir. ( YARGITAY 7. 
CEZA DAĠRESĠ E.  1999/3178 K. 1999/3466 T. 13.4.1999) 
 

 
1.Markalar Kanunu‟na Muhalefet suçunun yargılanmasında; 
MüĢtekinin, Ģikayet hakkı bulunup bulunmadığının tespiti; Dava konusu 
mal ile ilgili Marka Tesçil Belgelerinin asıl veya tasdikli suretlerinin 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya Türk Patent Enstitüsü 
BaĢkanlığı‟ndan celbi; karĢılaĢtırmalı bilirkiĢi incelemesi yaptırılması; 
zorunludur. 
 
2. Ceza yargılamasında verilen ara kararından rücu edilmediğine göre 
gereğinin yerine getirilmemesi usulsüzdür. 
 
3. Sanığın, sahte olduğu iddia olunan ayakkabıların ele geçtiği Ģirketin 
sorumlusu olup olmadığı araĢtırılmadan hüküm tesisi usulsüzdür. 
 
4. Suç olmaktan çıkartılan fiilin, tekerrüre esas teĢkil edip 
etmeyeceğinin tartıĢılması gerekir. (YARGITAY 7. CEZA DAĠRESĠ E. 
1999/5125 K. 1999/5379 T. 12.5.1999) 

 

DAVA: Markalar kanununa muhalefetten sanık, Mehmet Suphi YavaĢ 
hakkında yapılan duruĢma sonunda: Hükümlülüğüne, iĢyerinin 1 yıl 
süre ile kapatılmasına ve 1 yıl süre ile ticaretten men edilmesine ve 
zoralıma dair ANKARA 3. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 
27.5.1999 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi, müĢteki vekili ve 
sanık vekili tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet 
BaĢsavcılığının kamu davasının düĢürülmesini isteyen 19.2.2001 tarihli 
tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan 
sonra gereği görüĢülüp düĢünüldü:  
 
KARAR : 556 sayılı KHK.nin 61/A - c maddesine göre markalar 
kanununa muhalefet suçlarının takibi Ģikayete bağlı olup müĢteki vekili 
17.6.1999 tarihli Hakim havaleli dilekçesi ile sanık hakkında Ģikayetten 
vazgeçtiğinden açılmıĢ bulunan kamu davasının TCK.nun 99. maddesi 
uyarınca düĢürülmesi hususunun mahkemece takdirinin gerekmesi,  
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SONUÇ : Bozmayı gerektirmiĢ, sanık vekilinin temyiz itirazları bu 
itibarla yerinde görülmüĢ olduğun hükmün, istem gibi ( BOZULMASINA 
), oybirliğiyle karar verildi. ( YARGITAY 7. CEZA DAĠRESĠ  E. 
2001/4100 K. 2001/5473 T. 5.4.2001) 

 

Suça konu oyuncaklarla, müdahil firmanın kullanma yetkisini taĢıdığı 
oyuncakların aslı ve marka tescil belgeleri ile lisans sözleĢmelerinin 
asılları getirtilip dosyaya konmasını müteakip markalar kanununa göre 
taklit ve sahte olup olmadığı, yanıltıcı nitelikte bulunup bulunmadığına 
dair inceleme yaptırılarak ve sanık da baĢtan beri değiĢmeyen 
savunmasında dava konusu oyuncakları baĢka bir firmadan fatura 
karĢılığında satın aldığını belirterek, anılan Ģirket yetkilisinin beyanı 
alınarak dava konusu eĢyayı satıp satmadıkları araĢtırılıp faturanın 
dava konusu oyuncakları kapsayıp kapsamadığı tesbit edilmelidir. 
(YARGITAY 7. CEZA DAĠRESĠ E. 2000/6532 K. 2000/9132 T. 
15.6.2000) 
 
 
Sanığa isnat edilen eylem, tescilli markanın izinsiz kullanımı olduğuna 
göre; ticari marka lisans sözleĢmesi kapsamında markanın ihlal 
edilmesi halinde müdahil yayıncılık firmasına dava açma ve takip 
yetkisinin verilmediği, sunulan marka tescil belgeleri emtialarının kitap 
veya matbuatla ilgili ürünleri ihtiva etmediği cihetle, öncelikle marka 
sahibi firma tarafından kullanıcı müdahil firma adına verilmiĢ yetki 
belgesinin mevcut olup olmadığı sorulup tesbitinden sonra, Ģikayet 
hakkının değerlendirilmesi ve ayrıca emtiası kitap ya da matbuatla ilgili 
marka tescil belgelerinin onaylı örneklerinin celbedilmesi gerekir. 
(YARGITAY 7. CEZA DAĠRESĠ E. 2000/7686 K. 2000/11532 T. 
21.9.2000) 

 
2. Marka Sahibinin Talepleri 
 
A-Ġhtiyati Tedbir Talebi 
 
556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen türde dava açan veya açacak 
olan kiĢiler, dava konusu markanın kendi marka haklarına tecavüz teĢkil edecek 
Ģekilde Türkiye'de kullanılmakta  olduğunu veya kullanılması için ciddi ve etkin 
çalıĢmalar  yapıldığını ispat etmek Ģartıyla, davanın etkinliğini  temin etmek üzere, 
ihtiyati tedbire karar verilmesini  talep edebilir. (KHK Md. 76) Ancak bunu 50tam bir 
ispat olarak anlamamak gerekir. Mahkemenin tedbir isteyenin hakkının bulunduğuna 
ikna olması gerekir.  
 
Ġhtiyati tedbir talebi, dava açılmadan önce veya dava ile birlikte veya daha sonra 
yapılabilir. Ġhtiyati tedbir  talebi, davadan  ayrı olarak incelenir.51 

                                                 
50

 Prof. Dr. Sabih Arkan-Marka Hukuku-Cilt-II-Sy.227 
51

 İht,iyati tedbir kararı alınmasından sonra HUMK 109 uyarınca on gün içinde esas hakkında dava açılması gerekir. 

Lisansın inhisari olmadığı hallerde lisans alan lisans verene verene başvurmak ve 3 ay beklemek zorundadır. Bu 

durumda yerine göre lisans alanın 10 gün içinde dava açması söz konusu olamayacağından –lisans veren dava 
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Ġhtiyati tedbirler, verilecek hükmün etkinliğini tamamen sağlayacak nitelikte olmalı ve 
özellikle aĢağıda belirtilen tedbirleri kapsamalıdır: 
 
 a) Davacının marka hakkına tecavüz teĢkil eden fiillerin durdurulması, 
 
 b) Marka hakkına tecavüz edilerek üretilen  veya ithal edilen Ģeylere Türkiye  
sınırları içinde veya gümrük ve serbest liman veya  bölge gibi olanlar dahil, 
bulundukları her yerde el konulması ve bunların saklanması,  
 
 c) Herhangi bir zararın tazmini bakımından teminat verilmesi. (KHK Md 77) 
  
Tespit davaları  ve ihtiyati tedbirlerle ilgili diğer hususlarda Hukuk Usulü Muhakemeleri  
Kanunu hükümleri  uygulanır. Görevli mahkeme KHK‟de belirtilen Adalet Bakanlığı 
tarafından kurulan ihtisas mahkemesi, yetkili mahkeme ise marka sahibi tarafından, 
üçüncü kiĢiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme, davacının 
ikametgahının olduğu veya suçun iĢlendiği veya tecavüz fiilinin etkilerinin görüldüğü 
yerdeki mahkemedir. 

 

B-Gümrüklerde El Koyma 
 
Hak sahibinin yetkilerine tecavüz oluĢturması nedeniyle cezayı gerektiren taklit 
markalı mallara, ithalat veya ihracat sırasında hak sahibinin talebi üzerine, Gümrük 
Ġdareleri tarafından ihtiyati tedbir niteliğinde el konulabilir.52 Marka sahibi yanında lisan 
alan da bu tedbire baĢvurabilir. 
 
Gümrük Ġdarelerindeki tedbir, el koyma kararının tebliğinden itibaren on gün içinde 
esas hakkında ihtisas mahkemesinde dava açılmaz veya mahkemeden tedbir 
niteliğinde karar alınmazsa idarenin el koyma kararı ortadan kalkar. (KHK Md 79) 
 
C-KHK’de Öngörülen Hukuk Davaları 
 
i-Delillerin Tespiti Davası: 
 
KHK 75. madde hükmüne göre marka hakkına tecavüzü ileri sürmeye yetkili olan kiĢi, 
bu haklara tecavüz sayılabilecek olayların tespitini mahkemeden isteyebilir.53 
 
ii-Marka Hakkına Tecavüzün Mevcut Olmadığı Hakkında Dava  
 
KHK‟nin 74. maddesine göre menfaatı olan herkes, marka sahibine karĢı dava açarak,  
fiillerinin marka hakkına tecavüz teĢkil etmediğine karar verilmesini talep edebilir. 
 
Maddeye göre  bu menfaati olan herkes davanın açılmasından önce, kendisinin 
Türkiye'de giriĢtiği veya  giriĢeceği sınai faaliyeti sonucu üretilen ürünlerde kullanacağı 

                                                                                                                                                              
açmadıkça- ihtiyati tedbir ortadan kalkacaktır. KHK’da değişiklik yapılması sırasında bu hsusunda dikkate alınması 

uygun olur. Prof. Dr. Sabih Arkan-Marka Hukuku-Cilt-II-Sy.227 
52

 Gümrük Yönetmeliği ile ilgili işlemlere için bkz ekler 
53

 11 Hukuk Dairesi vermiş olduğu bir kararında bu davanın esasa ilşkin bir dava olduğunu ve verilecekkararında 

kabili itiraz değil temyizi kabil bir karar niteliğinde olduğunu belirtmiştir. (Yargıtay 11. HD T 30.01.1997 

E.1996/8836 , K.1997/424) 
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markanın, baĢkasına ait bir marka hakkına  tecavüz teĢkil edip etmediği hakkında, 
marka sahibinden görüĢlerini bildirmesini noter aracılığı  ile talep  eder. 
 
Bu talebin marka sahibine tebliğinden itibaren bir ay  içinde marka sahibinin cevap 
vermemesi veya verilen cevabın  menfaat sahibi kiĢi tarafından kabul edilmemesi  
halinde, menfaat sahibi birinci fıkraya göre dava açar. 
 
Bu dava, marka  hakkına tecavüzden dolayı kendisine karĢı dava açılmıĢ bir kiĢi 
tarafından açılamaz. Dava, marka üzerinde hak sahibi bulunan ve Marka Siciline kayıt 
edilmiĢ olan, bütün hak sahiplerine  tebliğ edilir. Bu maddede belirtilen dava, markanın 
hükümsüzlüğü  davasıyla birlikte de açılabilir. 
 
iii- Diğer Davalar 
 
Genel Olarak 
 
556 sayılı KHK gereğince marka hakkı  tecavüze uğrayan marka sahibi, 
mahkemeden, aĢağıdaki taleplerde bulunabilir: 
 
a) Marka hakkına tecavüz fiillerinin durdurulması, 
 
b) Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini, 

c) Marka hakkına tecavüz dolayısı ile üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren 
eĢya ile bu eĢyaları üretmeye yarayan araç, cihaz, makine gibi vasıtalara el koyulması 
talebi, 

d) (c) bendi uyarınca el konulan ürünler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının 
tanınması; (Bu durumda, söz konusu ürünlerin değeri, tazminat miktarından düĢülür. 
Bu değer, kabul edilen tazminatı aĢtığı zaman, marka sahibinin fazlayı karĢı  tarafa 
ödemesi gerekir.) 
 
e) Marka hakkına tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle bu 
maddenin (c) bendine göre el koyulan ürünlerin ve araçların üzerlerindeki markaların 
silinmesi veya marka hakkına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası talebi, 
 
f) Marka hakkına tecavüz eden kiĢi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları 
tecavüz eden tarafından karĢılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya yayın  
yoluyla duyurulması. 
 

......dava markaya tecavüzün önlenmesi ve maddi tazminat istemine 
iliĢkindir. Davacı vekili, davalının müvekkiline ait "Metropol" markasını 
kullandığını ve bundan dolayı menfaat elde ettiğini ileri sürerek, dava 
konusu markanın kullanım hakkını kendi izni ile vermiĢ olsa idi, elde 
edebileceği gelirin tazminat olarak tahsilini istemiĢtir. 
 
Yapılan yargılama sonunda davalın eyleminin "Metropol" markasına 
tecavüz olduğu kabul edilerek, bu eylemin önlenmesine karar 
verilmiĢtir. O halde davacının bundan dolayı bir zarara uğradığı kabul 
edilmelidir. Mahkemece, davacının markasını kendi izni ile davalıya 
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kullandırması halinde talep edebileceği ücretin onun zararının 
oluĢturacağı gözetilip, 556 sayılı KHK'nin 62. ve TTK'nin 58. 
maddeleri dikkate alınarak ve gerekirse bu konuda bilirkiĢi incelemesi 
yaptırılarak sonucuna uygun bir tazminat takdir edilmek gerekirken, 
bu hususlar gözönüne alınmadan yazılı Ģekilde tazminat isteminin 
reddi doğru görülmemiĢ ve kararın bu nedenle bozulması gerekmiĢtir. 
(YARGITAY 11. HUKUK DAĠRESĠ E. 1999/2716 K. 1999/4582 T. 
31.5.1999) 
 

Davayı Açabilecek Olan KiĢiler: 
 

 Marka Sahibi54 (Ortak markada, marka sahipleri yapılan sözlĢeme gereği bir 
araya gelen kiĢilerdir. Bu kiĢiler markayı ayrı ayrı olarak kullanma yetkisine 
sahip olduklarından bu kiĢilere müstakil olarak dava açma hakkını tanımak 
uygun olacaktır.) 

 Markayı Devralan 

 Rehin Alan (MK 869 ve 618‟e dayanarak) 

 Lisans Alan 
 

Davayı Açamayacak Olan KiĢiler: 
 
Marka sahibi, sebep olduğu zarardan dolayı marka sahibine tazminat ödemiĢ olan  kiĢi 
tarafından piyasaya sürülmüĢ ürünleri kullanan kiĢilere karĢı, Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 62. maddesinde yer alan davaları açamaz. (KHK Md. 69) 
 
Davalı 
 
Tazminat davası 
 

 Markayı taklit eden, 

 Taklit markalı malları satan, 

 Taklit markalı malları dağıtan, 

 Taklit markalı malları ticaret alanına çıkartan, 

 Taklit markalı malları ithal eden, 

 Taklit markalı malları ticari amaçla elinde bulunduran, 

 Markanın taklit edildiğini bilen veya bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla 
kullanan, 

 Markayı taklit fiiline iĢtirak eden veya yardım eden, 

 Markaya tecavüz fiilini iĢleyenleri istihdam edenlere karĢı açılır. 
 

Tazminat 
 

                                                 
54

 TPE ve 5590 veya 507 sayılı kanunlara tabi kuruluşlar ve Tüketici Dernekleri’nin KHK’de sayılan suçlara karşı 

şikayet hakları olup tazminat davası açma hakları bulunmamaktadır.  Bu kuruluşla TTK 57’yr göre haksız rekabet 

davası ikame edebilirler. Başvuru sahibinin KHK 62’de sayılan taleplerde bulunma ve davaları açabilme hakkı 

bulunmamaktadır. Ancak KHK’de yer alan diğer bir hükme göre, marka tescil başvurusunda bulunan kişiye, 

başvurunun  resmi marka bülteninde yayınlanmasından sonra gerçekleşen tecavüz nedeniyle tazminat davası 

hakkının tanınmış olduğunu da belirtmek gerekir. (KHK Md/9/III) Prof. Dr. Sabih Arkan-Marka Hukuku-Cilt-II-

Sy.251-252 
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Marka sahibinin izni olmaksızın, marka taklit edilerek üretilen  ürünü üreten, satan, 
dağıtan veya baĢka bir Ģekilde ticaret alanına çıkaran veya bu amaçlar için ithal eden 
veya  ticari amaçla elde bulunduran kiĢi, hukuka aykırılığı gidermek ve sebep olduğu 
zararı tazmin etmekle yükümlüdür. 
 
Taklit markayı herhangi bir Ģekilde kullanmakta olan kiĢi, marka sahibinin markanın 
varlığından ve tecavüzden kendisini haberdar etmesi ve tecavüzü durdurmasını talep 
etmesi halinde veya kullanmanın kusurlu bir davranıĢ teĢkil etmesi halinde, sebep 
olduğu zararı tazmin etmekle yükümlüdür. (KHK Md.64) 
 
Marka hakkına tecavüz nedeni ile uğranılan manevi zararın da tazmini istenebilir. 
(KHK Md. 62/b) Markanın aynının ya da benzerinin, düĢük kaliteli mallarla ilgili olacak 
Ģekilde kullanılması halinde manevi tazminat talep olunabilir.55 
 
Marka sahibinin uğradığı zarar, sadece fiili kaybın değerini değil, ayrıca marka 
hakkına tecavüz dolayısıyla yoksun kalınan kazancı da kapsar.  
 
Yoksun kalınan  kazanç, zarar gören marka  sahibinin seçimine bağlı olarak, 
aĢağıdaki değerlendirme usullerinden birine göre hesap edilir (KHK Md. 66) : 
 
 a) Marka hakkına tecavüz edenin rekabeti  olmasaydı, marka sahibinin markanın 
kullanması ile elde edebileceği muhtemel gelire göre, 
 
 b)  Marka hakkına tecavüz edenin, markayı kullanmak yoluyla  elde ettiği kazanca 
göre, 
 
 c) Marka hakkına tecavüz edenin, markayı  bir lisans anlaĢması ile hukuka uygun 
Ģekilde kullanmıĢ olması halinde ödemesi gereken lisans bedeline göre. 
 
Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, özellikle markanın ekonomik önemi, 
marka hakkına  tecavüz edildiği anda geçerlilik süresi ve tecavüz sırasında markaya 
iliĢkin lisansların sayısı ve çeĢidi gibi etkenler göz önünde tutulur. (KHK 66/III) 
 
Marka üzerinde tasarruf yetkisi olan kiĢi, yoksun kalınan kazancın  hesaplanmasında, 
66 ncı maddenin ikinci fıkrasının a veya b veya c  bentlerinde belirtilen değerlendirme 
usullerinden birini seçmiĢse; mahkeme, ürünün satıĢında markanın ekonomik 
bakımdan önemli bir katkısının bulunduğu kanaatına vardığı takdirde, kazancın 
hesaplanmasında makul bir payın daha eklenmesine karar verir. Markanın ilgili ürüne  
ekonomik bakımdan önemli bir katkısının olduğunun kabul edilebilmesi için, ilgili ürüne 
olan talebin oluĢmasında markanın belirleyici etken olduğunun anlaĢılmıĢ olması 
gerekir. (KHK Md. 67) 
 
Marka hakkına tecavüz eden tarafından markanın kötü veya uygun olmayan bir 
Ģekilde kullanılması sonucunda, markanın itibarı zarara uğrarsa, marka sahibi, bu 
nedenle, ayrıca tazminat isteyebilir. (KHK Md. 68)  
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Marka sahibi, markanın kendi izni olmaksızın  taklit edilerek kullanılması sonucunda 
uğramıĢ olduğu zarar miktarının belirlenmesi için tazminat yükümlüsünden markanın 
kullanılması ile ilgili belgeleri vermesini talep edebilir. (KHK Md. 65) 
 
ZamanaĢımı 
 
Marka hakkına  tecavüzden doğan  özel hukuka iliĢkin taleplerde, zamanaĢımı süresi 
için, Borçlar  Kanununun, zaman aĢımına iliĢkin hükümleri uygulanır. Buna göre marka 
hakkına tecavüz nedeni ile açılacak tüm davaların zarara ve faile ıttıla tarihinden 
itibaren 1 yıl ve herhalde tecavüz fiilinin vukuu tarihinden itibaren 10 yıl içinde açılması 
gerekir. Fiil aynı zamanda suçta oluĢturuyorsa TCK 102. maddesi babında 5 yıllık 
zamanaĢımı süresi uygulanır.  

 
Dava konusu eylemlerin aynı zamanda suç teĢkil ettiği ihtilaf konusu 
olmayıp itiraz davalı tüzel kiĢiler hakkında uzamıĢ ceza 
zamanaĢımının uygulanıp uygulanmayacağı konusuna iliĢkin 
bulunmaktadır.  
 
Davalılar vekilince ibraz edilen 4.Hukuk Dairesine ait yargı 
kararlarında BK.nun 60.md. f.2de öngörülen uzamıĢ ceza 
zamanaĢımının çalıĢtıran, ( ihtihdam eden ) durumunda bulunan tüzel 
kiĢiye uygulanamayacağı hususu kabul edilmiĢtir. Olayımızda 
eylemler davalı tüzel kiĢiliklerin organlarını oluĢturan gerçek kiĢiler 
tarafından ika edilmiĢ olup, organların fiillerinden tüzel kiĢiler 
doğrudan doğruya mesul bulunmaktadırlar. Tüzel kiĢilerin 
organlarının iĢledikleri haksız fiil aynı zamanda suç teĢkil ediyorsa 
ceza zamanaĢımı süresi tüzel kiĢi aleyhine açılan tazminat davasında 
da uygulanır. Zira, organların fiili tüzel kiĢileri doğrudan doğruya 
tazmin yükümlüsü yapar. Dairemizin yerleĢik içtihatları bu yönde olup 
doktrinde de aynı görüĢ hakim bulunmaktadır. ( Bkz.Prof.Dr. Fikret 
Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümleri, C.1.sahife 829 ) Bozma 
kararına da bilahare meriyete giren 556 sayılı KHK.nın 
61/A.maddesindeki bu görüĢü doğrulayan kuralın bozmaya gerekçe 
yapılması zamanlama yönünden yerinde olmamakla beraber, bu 
kuralın yukarıda açıklanan nedenlerle doğru, varolan ve ötedenberi 
iĢleyen bir kural olması karĢısında, davalı vekilinin bu itirazı da 
neticeye müessir görülmeyerek reddi gerekmiĢtir. (YARGITAY 11. 
HUKUK DAĠRESĠ E. 2000/8885 K. 2000/9015 T. 17.11.2000) 

 
Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen bütün davalarda, görevli mahkeme,  
Adalet Bakanlığınca kurulacak Ġhtisas Mahkemeleridir. Bu mahkemeler tek hâkimli 
olarak görev yaparlar. (5194 SK. 22.06.2004 /Md.17) 
 
Enstitünün bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre aldığı  bütün  kararlara 
karĢı açılacak davalarda ve Enstitünün kararlarından zarar gören üçüncü kiĢilerin 
Enstitü aleyhine açacakları  davalarda  görevli mahkeme, yine Ġhtisas Mahkemeleri'dir. 
(KHK Md. 71) 
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Marka sahibi tarafından, üçüncü kiĢiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili 
mahkeme, davacının ikametgahının olduğu veya suçun iĢlendiği veya tecavüz fiilinin 
etkilerinin görüldüğü yerdeki mahkemedir. Davacının  Türkiye'de ikamet etmemesi 
halinde,  yetkili mahkeme, sicilde kayıtlı vekilin iĢ yerinin bulunduğu yerdeki ve eğer  
vekillik kaydı silinmiĢ ise, Enstitünün merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemedir. 
Üçüncü kiĢiler tarafından marka baĢvurusu veya marka sahibi aleyhine açılacak 
davalarda yetkili mahkeme, davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkemedir. 
Marka baĢvurusu veya marka sahibinin Türkiye'de ikamet etmemesi halinde, ikinci 
fıkra hükmü uygulanır. Birden fazla mahkemenin yetkili olduğu durumda, yetkili 
mahkeme, ilk davanın açıldığı mahkemedir. (KHK Md. 63) Marka baĢvurusunun 
yayınlandığı tarihten sonra baĢvuru sahibinin açacağı tazminat davasında yetki de 
yukarıdaki hükümler nazarı itibara alınarak açılabilmelidir.56  
 
Hükmün Ġlanı 
 
Dava sonucunda haklı çıkan taraf, haklı bir sebebin veya menfaatının bulunması 
halinde, masrafları karĢı tarafa ait olmak üzere  kesinleĢmiĢ kararın günlük gazete 
veya  benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan edilmesini talep etmek 
hakkına sahiptir. 
 
Ġlanın Ģekli ve kapsamı kararda tesbit edilir. Ġlan hakkı, kararın kesinleĢmesinden 
sonra üç ay içinde talep  edilmezse düĢer. 
 

 
XIII-MARKA TESCĠLĠNDE ULUSLAR ARASI PROSEDÜR; 
 
1. Madrid Protokolü: 
 
Yukarıda hakkında bilgi verilen Türkiye‟nin de taraf olduğu Madrid Protokolü, 
markaların uluslararası tescilinde gerek zaman ve gerekse ekonomik olarak büyük 
avantajlar sağlayan bir sistem getirmiĢtir.  
 
Bu protokolün imzalanmasında amaç, menĢe ülkede baĢvurusu veya tescili yapılan 
markaların birden fazla patent ofisine tek tek baĢvurunu yapmaksızın tek seferde 
birden fazla ülkede uluslararası tescilini sağlamaktır. Madrid Protokolü ile ilgili 
baĢvuruları yapabilmek için öncelikle bu protokole taraf ülkelerden birindeki patent 
ofislerinden birine marka tescili için baĢvurmak veya iĢ bu markayı o ofis nezdinde 
tescil ettirmek gerekmektedir. BaĢvurular menĢe ofis denilen bu ofis aracılığıyla Dünya 
Fikri Mülkiyet TeĢkilatı‟na (WIPO) yapılmaktadır.  
 
Türkiye‟de Türk vatandaĢı olan, bir ikametgahı veya ticari faaliyeti (iĢletme olarak) 
bulunan gerçek ve tüzel kiĢilerin (uluslararası tescilini talep edeceği marka hakkında 
TPE‟ye marka tescil baĢvurusu yapmak veya daha önce tescil edilmiĢ olan markası 
üzerinden uluslararası tescil talep etmek Ģartıyla) Türk Patent Enstitüsü‟nü menĢe ofis 
göstererek yine Türk Patent Enstitüsü‟ne uluslararası tescil için baĢvuru hakları 
mevcuttur. Türk Patent Enstitüsü‟ne öncelikle uluslararası tescili istenen markanın 
Türkiye‟de tescili için baĢvurulması daha sonra uluslar arası tescilinin talep olunması 
gerekmektedir veya uluslar arası tescil talebi daha önceden TPE tarafından tescil 
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edilmiĢ bir marka için talep olunabilir. Bunun için Türk Patent Enstitüsü‟ne verilmesi 
gerekli belgeler Ģunlardır; 

 
1.BaĢvuru sahibinin Enstitüyü menĢe ofis olarak belirleme yetkisini kontrol 

amacıyla baĢvuru sahibinin seçmiĢ olduğu bağı ispatlayan belge, (Uyrukluk bağı, 
ikametgah bağı, KuruluĢ bağı) 

 
2.Enstitü hesabına yatırılacak 150.000.000 TL‟lık uluslararası marka tescil 

baĢvurusu iĢlem ücreti dekont aslı (2003 yılı için), 
 
3.Bilgisayar veya daktiloyla eksiksiz olarak doldurulmuĢ uluslararası marka 

tescil baĢvuru formu (MM2)57  
 
Bunun dıĢında WIPO uluslararası tescil bürosuna – tescil istenen ülkeler için –  
uluslararası baĢvuru ücretini ödeme zorunluluğu bulunmaktadır.  
 
58 üyesi bulunan Madrid Protokolünde bir markanın, örneğin 13 AB üyesi devlette 
renkli, tek sınıfı kapsar Ģekilde tescili için ödenmesi gerek ücret 3.500. CHF (Ġsviçre 
Frankı)‟nı , üç sınıfı kapsar Ģekilde tescili için ödenmesi gereken ücret ise 4.500. CHF 
(Ġsviçre Frankı)‟nı bulmaktadır.  
 
BaĢvuru formunda tescil baĢvurusu yapılacak ülkeler belirlenmeli ve hangi ülkelerde 
uluslararası tescil yapılacağı açıkça gösterilmelidir.  
 
Üye her ülkenin Patent Ofisleri, ücret ve sınıf konusunda farklı prosedürler belirlemiĢ 
olduğundan bazı patent ofisleri uluslar arası büronun belirlediği  esas ücreti bazıları ise 
kendi belirledikleri bireysel ücreti talep etmektedirler.  
 
Protokole sonradan üye olan ülkeler için uluslar arası tescilin kapsamını bu ülkeleri de 
kapsar Ģekilde geniĢletmek mümkündür. Bu baĢvurunun direkt TPE‟ne yapılması 
zarureti bulunmayıp, WIPO‟ya doğrudan yapılabilmesi de mümkündür.  
 
ġekli incelemelerden sonra eğer yatırılan ücret ve gönderilen belgelerde bir eksiklik 
yoksa WIPO marka baĢvurusunu uluslararası sicile kaydetmektedir. Fakat iĢ bu tescilin 
kesinleĢmesi gerekmektedir ve bu süre 12-18 ayı bulmaktadır. Belirlenen her üye ülke 
için uluslararası tescilin kesinleĢmesi bu süre zarfında o üye ülke patent ofisinden 
uluslararası tescili talep olunan markanın tescil talebinin red olunduğuna dair bir 
kararın gelmemesine bağlıdır. Bu arada uluslararası  tescili yapılan marka 5 yıl süre ile 
menĢe ofisinde tescili yapılan markaya hukuken bağlıdır. MenĢe ofiste tescili yapılan 
markanın bu süre zarfında iptali, geri çekilmesi hükümsüzlüğüne karar verilmesi veya 
marka baĢvurusunun reddedilmesi halinde uluslararası tescil olunan marka da aynı 
muameleye tabi olacaktır. 
 
Yukarıda anlatılanlarla birlikte eğer tescili istenen markanın ön araĢtırması isteniyorsa, 
bu araĢtırma her ülkede ayrı ayrı olarak yapılacak olup, her ülke için (ortalama 200-
400 Euro arası) bir maliyet doğuracaktır. Buradaki maliyetin yüksekliğinin sebebi, 
anılan ülke patent ofislerinde araĢtırmanın o ülkedeki bir patent bürosuyla sağlanacak 
irtibatla yapılmasıdır. Ayrıca her ülke (Aynı Türk Patent Enstitüsü‟nde olduğu gibi) 
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yapacağı ön araĢtırma için bir ücret talep etmektedir. Dolayısıyla, hem o ülkedeki ortak 
çalıĢılacak patent bürosuna hem de o ülkenin patent ofisine bir ödeme yapılmak 
zorunluluğu bulunmaktadır. 
 
Protokole üye ülkeler aĢağıdaki çizelgede belirtilmiĢtir : 

 

AG- ANTIGUA ve 
BARBUDA  
AM -ERMENĠSTAN  
AT-AVUSTURYA 
AU - AVUSTRALYA  
BG- BULGARĠSTAN 
BT-BUTAN  
BY-BELARUS 
BX-BENELUX  
CH-ĠSVĠÇRE  
CN-ÇĠN 
CU-KUBA 
CZ-ÇEK 
CUMHURĠYETĠ 
DE-ALMANYA 
DK-DANĠMARKA  
EE-ESTONYA 
ES-ĠSPANYA 
FI- FĠNLANDĠYA 
FR-FRANSA 

GB-ĠNGĠLTERE 
GE-GÜRCĠSTAN 
GR-
YUNANĠSTAN  
HU-
MACARĠSTAN  
IE - ĠRLANDA 
IS-IZLANDA  
IT-ĠTALYA 
JP-JAPONYA 
KE-KENYA 
KP-KUZEY 
KORE  
KR-KORE  
LI-
LIECHTENSTEIN  
LS-LESOTO  
LV-LĠTVANYA 
LT-LETONYA 
MA-FAS 
MK -
MAKEDONYA  
MC-MONAKO 

MD-MOLDOVA 
MN-MOĞOLĠSTAN 
MZ-MOZAMBĠK  
NO-NORVEÇ 
PL-POLONYA 
PT-PORTEKĠZ 
RO-ROMANYA 
RU-RUSYA 
FEDERASYONU  
SE-ĠSVEÇ  
SG-SĠNGAPUR  
SI-SLOVENYA 
SK-SLOVAKYA 
SL-SIERA LEONE  
SZ-SWAZĠLAND 
TM-
TÜRKMENĠSTAN  
TR-TÜRKĠYE 
UA-UKRAYNA 
YU-YUGOLAVYA  
(SIRBĠSTAN - 
KARADAĞ) 
ZM-ZAMBĠA 

 

Yukarıda belirtildiği gibi, üye ülkelerde araĢtırma yapmak ücrete tabi olmakla beraber, 
bir markanın Madrid Protokolüne göre tescil edilip edilmediğini WIPO‟nun resmi 
internet sitesi üzerinden kontrol edebilmek mümkündür. Aynı zamanda tescili talep 
olunan ülke isimlerine göre WIPO hesabına toplam yatırılacak meblağ bu ülkelerin 
patent ofislerinin uygulamıĢ oldukları farklı ücretler nazarı itibara alınarak WIPO‟nun 
resmi internet sayfasında bir program vasıtasıyla yapılabilmekte olup ilgili formlar da 
bu siteden temin edilebilir.58 
 
2. Paris AnlaĢması: 
 
Yukarıda da bahsolunduğu üzere sınai mülkiyetin korunması ile ilgili Paris 
SözleĢmesi‟ne göre, taraf olan ülkelerin vatandaĢları ya da tüzel kiĢileri veya birliğe 
dahil üye vatandaĢı olmayıp birliğe üye ülkelerin toprakları üzerinde oturan veya ticari 
müesseseye sahip olanlar, birlik ülkelerinden birinde tescil baĢvurusu yapmıĢ oldukları 
markaları için baĢvuru tarihinden itibaren 6 ay içerisinde birlik üyesi ülkelerden birinde 
rüçhan (öncelik) hakkına sahiptirler.  
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Yani marka tescil baĢvurusundan itibaren tescil talep ettikleri üye ülke patent ofisine 6 
ay içerisinde aynı markalarının tescili için baĢvurabilirler.  
 
Türkiye, Paris SözleĢmesi‟ne ve Dünya Ticaret Örgütü‟nü kuran anlaĢmaya üye olduğu 
için Türk vatandaĢları Paris anlaĢması hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Fakat bu 
baĢvurunun üye ülke patent ofislerinden her birine ayrı ayrı yapılması gerektiğinden bu 
yol Madrid Protokolü‟ne göre hem daha zor hem de daha pahalı bir yol olacaktır. 
Markanın yalnızca tek bir yabancı ülkede talep edilmesi halinde bu usul tercih 
edilebilir. 
 
3.Topluluk Markası: 
 
Avrupa Birliği ülkelerinin tamamı için geçerli olan, Topluluk Markası Tescili  02.04.96 
tarihinden itibaren baĢlamıĢtır. Türkiye, Paris SözleĢmesine ve Dünya Ticaret 
Örgütünü kuran anlaĢmaya üye olduğu için, Türk vatandaĢları da bu haktan 
yararlanmaktadır.  
 
Topluluk Markası olarak yapılacak bir tek baĢvuru ile topluluğa üye ülkeler olan; 
Avusturya, Ġngiltere, Danimarka, Almanya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Ġrlanda, 
Ġtalya, Belçika, Lüxemburg, Hollanda, Portekiz, Ġspanya ve Ġsveç'te koruma talep 
edilebilmektedir. 
 
Topluluk Markasının tescili için markanın Topluluğa dahil tüm ülkelerde tescil edilebilir 
olması Ģarttır. Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli Topluluk markası tescili yaptırabilmek 
için, Markanın önce yurtiçinde tescil baĢvurusu yapılmıĢ veya tescil edilmiĢ olması 
gerekir. Topluluk markası müracaatı, Ġspanya‟nın Alicante Ģehrinde topluluk marka 
ofisine veya bu maksatla Topluluk üyesi ülkelerin Marka tescili iĢlemini yapan ofislerine 
baĢvuruda bulunularak yerine getirilmektedir. 
 
Yapılan baĢvurular bütün ülkelerde ayrı ayrı incelendiğinden Topluluğun sadece bir 
bölümünde dahi tescile engel bir durum varsa Topluluk Markası almak mümkün 
değildir.  Bu durum da topluluk markasının Madrid Protokolü‟ne karĢı en büyük 
dezavantajlarından birini oluĢturmaktadır. 
 
Topluluk Markası ile Madrid Protokolünün avantaj ve dezavantajları bakımından 
karĢılaĢtırılması aĢağıdaki tabloda izah olunmaya çalıĢılmıĢtır; 
 
 

TOPLULUK MARKASI MADRĠD PROTOKOLÜ 

Tek BaĢvuru Tek BaĢvuru 

Tek Dil Tek Dil 

Üye ülkelerin tamamı için  

ülke seçimi mümkün değil 
Üye ülkelerden istenilen seçilebilir 

ĠĢlem süresi belirsiz ve uzun 
ĠĢlem süresi belirli ve kısa  

(En çok 18 ay ) 
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Daha önceki baĢvuru ve  

tescile bağımlı değil 

BaĢvurunun dayandığı kaynak 

ülkedeki baĢvuru ve tescile 

bağımlı 

Tek bir ülkede reddedilirse 

baĢvuru tamamen reddediliyor 

Reddedilen ülkeler dıĢında tescile 

devam edilmesi mümkün 

Tek bir ülkede kullanım yeterli 

Her ülkenin kendi kullanım süreleri 

dikkate alınıyor. Tek ülkede 

kullanım yeterli değil. 

BaĢvuru baĢka bir baĢvuruya  

bağımlı değil. 

BaĢvuru ve tescil, kaynak baĢvuru 

veya tescile beĢ yıl boyunca 

bağımlı, kaynak veya tescil iptal 

olursa, bağımlı baĢvuru veya tescil 

de iptal olur. Bu durumda ulusal 

baĢvurulara dönüĢebilir. 

 

Madrid Protokolü ve Topluluk Markası Ġle Ġlgili Son GeliĢme: 
 
01 Ekim 2004 tarihinden itibaren Avrupa Birliği içerisinde topluluk markası sahiplerinin 
uluslar arası tescil için artık Madrid Protokolü hükümlerinden yararlanmalarının yolu 
açılmıĢ bulunuyor. Aynı Ģekilde Madrid Protokolüne göre yapılacak uluslar arası 
baĢvuru ile tüm Avrupa Birliği içerisinde topluluk markası için baĢvuru yapma olanağı 
da bu vesile ile yaratılmıĢ oldu.  
 
21 Haziran 2004 tarihi itibarıyla Avrupa Birliği tarafından Madrid Protokolü hükümleri 
vasıtasıyla markaların uluslar arası tescili prosedürü kabul edilmiĢti ve bu uygulama 01 
Ekim 2004 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. 
 
 
Böylece 01 Ekim 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla, birlik marka sistemi 
ile Madrid protokolü altında iĢleyen uluslar arası tescil sistemi arasında da iletiĢim 
sağlanmıĢ oldu. Topluluk bünyesindeki marka veya baĢvuru sahiplerin aynı zamanda 
kurulan bu irtibat sayesinde topluluk markası haklarının uluslar arası alanda 
korunmasını sağlamak amacıyla uluslar arası tescil prosedürüne baĢvurabilme hakları 
bu düzenleme ile getirilmiĢ oldu. Buna mukabil Madrid protokolü altında uluslar arası 
tescil baĢvurusu yapan marka veya baĢvuru sahipleri de markalarının topluluk markası 
altında tüm Avrupa bünyesinde korunmasını talep hakkına sahip olabilecekler. 
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4.Amerika BirleĢik Devletleri: 
 
Amerika BirleĢik Devletlerinde tescil için 2 farklı sistem mevcut bulunmaktadır. 
 
a)Markanın ABD‟de hali hazırda kullanılıyor olmasından yola çıkılarak yapılacak 
baĢvuru türüdür. Bu baĢvuruda marka ABD‟de daha önce kullanılmaya baĢlanmıĢsa 
markanın ilk kullanıĢ tarihi ve halen kullanılmakta olduğuna dair kanıtlayıcı belgelerin 
Amerikan Patent Ofisine sunulması gerekir. 
 
b)Ġkinci baĢvuru sisteminde ise, marka hali hazırda ABD‟de kullanılmıyor olsa bile 
ileride kullanılacağı konusunda bir iyi niyet deklarasyonuyla baĢvuru yapılmaktadır. Bu 
baĢvuru için ise gerekli olan ise, markanın ne zaman kullanılacağına iliĢkin beyandır. 
Kullanıma iliĢkin belgeler daha sonra Amerikan Patent Ofisince talep edilecektir.  
 
Marka incelemesi yaklaĢık 6 ay sürmekte olup bu süre zarfında marka eksikliklerinin 
giderilmesi talep olunmazsa marka tescil bülteninde yayınlanır. 3. kiĢilerce herhangi bir 
itiraz olmaması halinde marka tescili kesinleĢir. B Ģıkkında belirtilen türde baĢvuru da 
ise markanın tescil bülteninde yayınlanmasını müteakip marka tescil talep edenin 
markasını ABD‟de kullandığını ispat etmesi gerekir. Ġspat edemezse bu süre 5 kez 
daha ücret mukabili uzatılabilmektedir. 
 
ABD‟nin 02.11.2003 tarihinden sonra Madrid Protokolünde fiilen yer alacak olup, iĢ bu 
protokole göre tescil baĢvuruları için talep edeceği ücret henüz belirlenmemiĢtir. 
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- EKLER - 
 

EK-1 
 GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ’NĠN ĠLGĠLĠ HÜKÜMLERĠ 

 
1
 İKİNCİ AYIRIM 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Korunması 
  
 Tanımlar 
  

Madde 105- Bu Ayırımda geçen;  
  
a) Sahte eşya deyimi, ambalajı da dahil olmak üzere, yetkisiz olarak hak sahibinin geçerli tescilli markası ile aynı ticari 

markayı veya esas yönleri itibariyle bu ticari markadan ayırt edilemeyen bir ticari markayı taşıyan ve bu yolla fikri ve sınai mülkiyet 
haklarının korunması mevzuatına göre güvence altına alınan hakkı ihlal eder mahiyetteki eşyayı, 
  
 b) Sahte eşyanın tamamlayıcıları deyimi, sahte eşyayla birlikte veya ayrı olarak piyasaya sunulan logo, etiket, stiker, 
broşür, kullanım kılavuzu, garanti belgesi gibi her türlü marka simgesi ile sahte eşyanın markalarını taşıyan ambalajları, 
  

c) Telif hakkına tabi taklit eşya deyimi, bir telif hakkı, komşu hakkı veya tasarım hakkına konu eşyanın hak sahibinin fikri 
ve sınai mülkiyet haklarının korunması mevzuatına göre güvence altına alınan hakkını, ulusal kanunlar altında tescil edilmiş olsun 
olmasın, ihlal eder mahiyette, hak sahibinden veya bu hak sahibi tarafından üretim yapılan ülkede yetkilendirilen kişiden izinsiz 
olarak kopyalanan ve bu kopyalar kullanılarak üretilen eşyayı ve patent veya faydalı model hakkını ihlal eder mahiyetteki eşyayı, 
  
 d) Hak sahibi deyimi, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen eşya ile ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarından birine sahip veya 
bu hakları kullanmaya yetkili bir kişi veya bunların temsilcisini, 
  

e) Sahte veya telif hakkına tabi taklit eşyanın kalıp ve matrisleri deyimi, sahte bir ticari markayı veya bu markayı taşıyan 
eşyayı, patent hakkını ihlal eden eşyayı, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen eşyayı üretmek amacıyla özellikle tasarlanan veya 
uyarlanan ve kullanılması halinde hak sahibinin fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması mevzuatına göre güvence altına 
alınan hakkını ihlal edecek kalıp ve matrisleri, 

  
İfade eder. 
  

 Türkiye Gümrük Bölgesine giren, serbest dolaşıma giren, ihraç edilen, yeniden ihraç edilen, bir rejime tabi olan veya 
serbest bölgeye konulan eşya ile ilgili işlemler söz konusu eşyanın (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde belirtilen eşya olduğunun 
anlaşılması halinde 109 uncu maddeye istinaden durdurulur. 
  

Kapsam 
  

 Madde 106- Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması mevzuatına göre, marka, coğrafi işaret, endüstriyel 
tasarım ve patent ve faydalı model hakları ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamına giren haklarla ilgili olarak, hak sahibinin 
veya temsilcisinin talebi üzerine veya bu hakların ihlal edildiğine ilişkin açık deliller olması halinde gümrük idaresince resen 
aşağıdaki işlemler uygulanır: 
  

a) Söz konusu eşyanın Gümrük Kanununun 59 uncu maddesine istinaden serbest dolaşıma girmesi, ihracatı veya 
yeniden ihracatı ile ilgili gümrük işlemleri gümrük idarelerince durdurulur. 
  

b)  Gümrük Kanununun 36 ncı maddesi kapsamında gümrük gözetimi altında iken denetlenen eşya, Kanunun 79 uncu 
maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi kapsamında bir rejim uygulanan eşya, yeniden ihraç edilen eşya veya Kanunun 152 nci 
maddesine istinaden serbest bölgeye konulan eşyanın yukarıda ifade edilen hakları ihlal etmesi halinde gümrük idarelerince söz 
konusu eşya ile ilgili gerekli tedbirler alınır. 
  
 Ancak, hak sahibinin izni ile ticari markaya sahip olmuş, patent veya faydalı model hakları, telif veya komşu hakları ve 
tasarım hakları ile korunmuş ve hak sahibinin izni ile üretilmiş eşyanın hak sahibinin rızası dışında bu maddenin birinci fıkrasının 
(a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlardan birine tabi olması veya hak sahibinin onayladığından farklı koşullarda üretilmesi veya 
başka koşullarda bir marka taşıması halinde söz konusu eşya bu madde hükümleri kapsamı dışında tutulur. 
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 Aynı şekilde yolcu beraberinde getirilen zati ve hediyelik eşya ile posta kolileriyle gönderilen ticari mahiyette olmayan 
eşya için bu madde hükümleri uygulanmaz. 
  
 Gümrük idarelerine başvuru 
  

Madde 107- Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin mevzuat hükümlerini ihlal eder nitelikteki eşyaya 
ilişkin gümrük işlemlerinin durdurulması talebi 19 no.lu ekte yer alan ‘Fikri Sınai Mülkiyet Hakları’nı İhlal Eden Eşyanın Gümrük 
İşlemlerinin Durdurulmasına İlişkin Başvuru Formu’ ile yapılır. Söz konusu başvuru ekinde, eşyanın tanınmasına yardımcı olacak 
ayrıntının tarifini içeren bir belge ile kendisinin hak sahibi olduğunu kanıtlayan bir belge yer almalıdır.  
  
 Henüz gümrüğe gelmemiş bir eşya ile ilgili olarak, gümrük idaresinin alacağı kararı yönlendirmeye yardımcı olmak 
üzere hak sahibi yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak, 
  

a)       Eşyanın bulunduğu veya gönderilmesi planlandığı yeri, 
  
b)      Taşımaya veya ambalajlara ilişkin ayrıntılar, 
  
c)       Eşyanın önceden planlanmış varı veya yola çıkış tarihleri, 
  
d)       Eşyayı taşıyan araca ilişkin bilgiler, 

  
e)       İthalatçı, ihracatçı veya hamile ilişkin bilgiler, 

  
 İlgili gümrük idaresine verilebilir. Bu hususların bildirilmemesi başvuru hakkında işlem yapılmasına engel oluşturmaz. 
  
 Gümrüğe gelmemiş bir eşya ile ilgili olarak hak sahibi başvuru dilekçesinde, gümrük idaresinin harekete geçmesini 
istediği sürenin uzunluğunu tam olarak belirtmelidir. Ancak bu süre otuz günü geçemez. Sürenin başlangıcında başvuru 
dilekçesinin gümrük idaresinin kaydına girdiği tarih esas alınır. Muhtemel bir hak tecavüzünün önlenmesi amacıyla gümrük 
idarelerinin müteyakkız olmasını talep eden ve bir süre ile sınırlı olmayan genel mahiyetteki başvuru dilekçeleri değerlendirmeye 
alınmaz.  
  
 Başvurunun değerlendirilmesi sırasında söz konusu olan kırtasiye masrafları, tahlil ve ekspertiz ücretleri ile fazla mesai 
ücretleri hak sahibi veya temsilcisi tarafından gümrük veznesine yatırılır. 
  
 Gümrük idareleri olayın özelliğine göre gerekli görmeleri halinde ithalatçının veya kamunun hakkını güvenceye almak ve 
suiistimalleri önlemek amacıyla başvuru sahibinden eşyanın CIF kıymeti kadar bir teminat isteyebilirler. 
  
 Sorumluluk 
  
 Madde 108- Fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği gerekçesi ile gümrük idaresine yapılan başvurunun kabul 
edildiği tarihte şikayet konusu eşya serbest dolaşıma girmiş ise, başvurunun gümrük idaresince kabul edilmiş olması, söz konusu 
eşyanın gereğince muayene edilmeden ithaline izin verildiği gerekçesi ile hak sahibine tazminat hakkı doğurmaz. Sahte markalı 
veya taklit mallarla mücadele kapsamında, gümrük işlemleri gümrük idaresince re’sen durdurulan eşya nedeniyle, ilgili kişilerin 
yapılan işlemler sonucunda fayda veya zarara uğraması halinde, gümrük idaresi yetkilileri bu kişilere karşı sorumlu tutulamazlar. 
  
 Gümrük idarelerince yapılacak işlemler 
  
 Madde 109- Hak sahibinin başvurusundan veya başvurusunun kabul edilmesinden önce 106 ncı maddenin birinci 
fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan gümrük işlemleri sırasındaki olağan denetlemelerde eşyanın 105 inci maddenin birinci 
fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde sayılan eşya olduğunun tespiti halinde muhtemel hak ihlali, eğer biliniyorsa, hak sahibine 
bildirilir. Gümrük idareleri hak sahibinin geçerli bir başvuruda bulunmasını teminen 3 iş günü boyunca bu şekilde tespit edilen 
eşyanın işlemlerini durdurmaya ve eşyaya el koymaya yetkilidirler. 
  

Hak sahibi tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren gümrük idareleri, söz konusu başvuruyu kabul edebilir veya 
eldeki belge ve bilgilerin yeterli görülmediği hallerde talebi reddedebilirler. Gümrük idaresi başvuru talebi ile ilgili kararını yazılı 
olarak hak sahibine bildirir.  
  
 Başvurunun kabul edilmesi şeklinde bir kararın çıkması halinde gümrük idaresi söz konusu kararın ne kadar süre ile 
geçerli olduğunu da açıkça belirtir.  
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 Gümrük idaresi tarafından başvurunun kabul edilmediği yönünde bir karar alınması halinde söz konusu karar 
gerekçeleri belirtilmek ve itiraz yolu açık olmak suretiyle hak sahibine bildirilir. 
  

Hak sahibinin başvurusu üzerine gümrük idaresi tarafından alınan karara istinaden 106 ncı maddenin birinci fıkrasının 
(a) ve (b) bentlerinde sayılan gümrük işlemlerine tabi eşyanın söz konusu kararda yer alan sahte veya kopya eşya tanımına 
uyması halinde gümrük idaresi eşyanın gümrük işlemlerini durdurabilir veya eşyaya el koyabilir.  

  
Bu durum eşya sahibine ve başvuru sahibine eşyanın gümrük işlemlerinin durdurulmasını veya eşyaya el konulmasını 

takip eden ilk iş günü içerisinde  bildirilir. Gizli nitelikte ve mesleki sır kapsamında olan bilgiler ile ticari ve endüstriyel tasarımlara 
ilişkin hakların ihlalini oluşturan bilgiler hariç olmak üzere, eşya sahibinin ve alıcının adı, soyadı, firma adı ve adresi gibi bilgiler 
yetkili yargı merciine müracaatta kullanılmak amacıyla talepte bulunan hak sahibine verilir. Gümrük idaresi, talep üzerine 106ncı 
maddenin (a) ve (b) bentlerindeki işlemlerin herhangi birinde yer alan kişilerin ve başvuru sahibinin gümrük işlemleri durdurulan 
veya el konulan eşyayı kontrol etmesine veya söz konusu eşyadan numune almasına izni verir. 

  
Gümrük idaresi eşyanın incelenmesi sırasında işlemleri hızlandırmak amacıyla söz konusu eşyadan numune alabilir. 
  
Gümrük idaresince alınan durdurma kararının hak sahibine tebliğinden itibaren on gün içinde esas hakkında yetkili 

mahkeme nezdinde dava açılmaması veya dava açılmış olsa dahi mahkemeden tedbir niteliğinde karar alınmaması veya yargı 
kararının eşyanın üzerine bir tedbir konulmasına gerek bulunmadığı yönünde olması hallerinde, eşya hakkında beyan sahibinin 
talepte bulunduğu gümrük rejimi hükümlerine göre işlem yapılır.  
  
 Durdurma kararından sonra yapılacak işlem 
  
 Madde 110- Durdurma kararının tebliğinden itibaren on gün içinde konu ile ilgili dava açıldığına ilişkin bir belgenin hak 
sahibi veya temsilcisi tarafından gümrük idaresine ibraz edilmemesi veya gümrük idaresine yetkili yargı merciinden tebliğ edilen 
bir karar bulunmaması veya yargı kararının eşyanın üzerine bir tedbir konulmasına gerek bulunmadığı yönünde olması hallerinde 
eşyanın üzerindeki tedbir kaldırılır. 
  
 Sahte veya kopya olduğu kesinleşen eşyaya ilişkin işlemler 
  
 Madde 111- Yetkili mahkemenin söz konusu eşyanın sahte veya kopya olduğuna karar verdiği hallerde, aşağıda 
belirtilen şekilde işlem yapılır. 
  
 a) Eşyanın imhasına karar verildiği takdirde, masrafları eşya sahibine ait olmak üzere ve tasfiye hükümlerine göre imha 
gerçekleştirilir.  
  
 b) Eşyanın niteliklerinin değiştirilmesinden sonra eşya sahibine teslimine karar verilmesi halinde, hiçbir şekilde ilk haline 
gelemeyecek şekilde söz konusu eşyanın nitelikleri değiştirilir. Marka ve etiketlerinin sökülmesi eşyanın niteliklerinin değişmesi 
için yeterli kabul edilmez. Bu işlemlere ilişkin masraflar eşya sahibi tarafından karşılanır. Nitelikleri değişen eşyanın bir gümrük 
rejimine tabi tutulması durumunda, Gümrük Kanununun 64 üncü maddesine göre işlem yapılır. Eşyanın nitelikleri 
değiştirilmeksizin yeniden ihraç edilmesi şeklindeki talepler reddedilir. 
  
 c) Sahte veya kopya eşyanın devlete terk edilmesine karar verilmesi halinde, tasfiye hükümlerine tabi tutulmadan önce 
söz konusu eşyanın (b) fıkrasında belirtildiği şekilde nitelikleri değiştirilir.  
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EK-2 
TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ’NÜN MADRĠD PROTOKOLÜ ĠLE ĠLGĠLĠ 

UYGULAMALARI 
 
Günümüz geliĢen Türkiye ekonomisinde, marka korumasının ulusal boyutunun yanında uluslararası 
boyutunun da ulaĢtığı önem derecesi gözönüne alındığında markaların uluslararası tescilinin gerekliliği bir 
zorunluluk olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu bağlamda Türkiye‟de markaların uluslararası tescilini sağlayan 
zaman, dil ve ekonomik açılardan avantajlar getiren Madrid Protokolü‟nün uygulamasına 1Ocak 1999 
tarihi itibariyle baĢlanmıĢtır. 

 

Türk Patent Enstitüsü‟nün (TPE) Madrid Protokolü ile ilgili uygulamaları birbirinden farklı iki iĢlem sürecini 
içermektedir. Türkiye‟nin menĢe ofis olduğu durum ile Türkiye‟nin belirlenmiĢ ofis olduğu durum arasındaki 
farkın sürekli gözönünde bulundurulması gerekmektedir. Sözkonusu iki iĢlem süreci arasındaki fark kısaca 
aĢağıda belirtilen Ģekilde özetlenebilir: 
 
1- Enstitünün menĢe ofis olduğu durumda, Enstitüye baĢvurma yetkisine sahip bir baĢvuru sahibi, Enstitü 
marka sicilinde kayıtlı iĢlem halinde olan esas tesciline veya esas baĢvurusuna dayanarak Protokol‟e taraf 
ülkelerde uluslararası tescil talep edebilir. Enstitüde tescilli veya baĢvuru halinde markası yoksa öncelikle 
ulusal baĢvuru yaptıktan sonra buna dayanarak da uluslararası baĢvuruda bulunabilir. 
2- Enstitünün belirlenmiĢ ofis olduğu durumda, Protokol‟e taraf bir ofisten WIPO aracılığıyla gelen bir 
marka tescil baĢvurusu Enstitüye yapılmıĢ ulusal bir marka tescil baĢvurusu gibi incelenmekte ve alınacak 
karara göre tescil edilmekte veya diğer iĢlem süreçlerine tabi tutulmaktadır. 
 
1- MenĢe Ofis Kavramı ve BaĢvurma Yetkisi: 
Uluslararası baĢvuru yapılırken bir Akit Taraf Ofisinin yani Madrid Protokolüne üye ülkelerin ofisinin 
kullanılması zorunludur. Doğrudan baĢvuru sahibi tarafından WIPO‟ya gönderilen uluslararası baĢvuru 
iĢleme alınmaz ve baĢvuru sahibine iade edilir. Ancak baĢvuru sahibi kullanacağı menĢe ofisi aĢağıdaki 
kriterlerden herhangi birisine göre belirleyebilir. 
a) Uyrukluk bağı: BaĢvuru sahibi uyrukluk bağı ile bağlı olduğu devletin ofisini menĢe ofis olarak 
belirleyebilir. Örnek: Eğer baĢvuru sahibi Türk vatandaĢı ise uyrukluk bağı dolayısıyla Enstitüyü menĢe 
ofis olarak belirleyebilir.  
b) Ġkametgah bağı: MenĢe ofisin bağlı bulunduğu devletin sınırları içerisinde ikametgahı olan herhangi bir 
gerçek ya da tüzel kiĢi bu devletin ofisini menĢe ofis olarak kullanabilir. Örnek: Eğer bir Alman baĢvuru 
sahibi Türkiye sınırları içinde bir ikametgaha sahip ise ve bunu belgeleyebiliyorsa bu bağa uygun olarak 
Enstitüyü menĢe ofis olarak belirleyebilir.  
c) KuruluĢ bağı (ticari veya sınai): MenĢe ofisin bağlı bulunduğu devlette gerçek ve etkin ticari veya 
sınai bir kuruluĢu olduğunu belgeleyebilen gerçek veya tüzel kiĢiler bu devletin ofisini menĢe ofis olarak 
belirleyebilir. Örnek: Fransa‟da yerleĢik olan Ġtalyan bir baĢvuru sahibi eğer Türkiye sınırları içinde ticari 
veya sınai bir kuruluĢa sahipse bu bağa dayanarak Enstitüyü menĢe ofis olarak belirleyebilir. 
Madrid Protokolü‟ne göre yukarıda belirtilen üç bağdan herhangi birisini gerçekleĢtiren ve bunu Enstitü 
nezdinde belgeleyebilen bir baĢvuru sahibi Enstitüyü menĢe ofis olarak belirleyerek; uluslararası marka 
tescil baĢvurusunda bulunabilir. 
 
2-Uluslararası BaĢvurunun Yapılabilmesi Ġçin Gerekli Belgeler: 
Uluslararası baĢvuru WIPO‟ya menĢe ofis aracılığıyla gönderilir. 
BaĢvuru sahibi veya vekili uluslararası marka tescil baĢvurusunda bulunabilmesi için; 
1) BaĢvuru sahibinin Enstitüyü menĢe ofis olarak belirleme yetkisini kontrol amacıyla baĢvuru sahibinin 
seçmiĢ olduğu bağı ispatlayan belgeyi, (Uyrukluk bağı, ikametğah bağı, KuruluĢ bağı) 
2) Enstitü hesabına yatırılacak 150.000.000 TL‟lık uluslararası marka tescil baĢvurusu iĢlem ücreti dekont 
aslını (2003 yılı için), 
3) Bilgisayar veya daktiloyla eksiksiz olarak doldurulmuĢ uluslararası marka tescil baĢvuru formunu (MM2)  
birarada vermek zorundadır. 
Bu belgelerden herhangi birisinin eksik olması halinde baĢvuru sahibinden eksik olan belgelerin 
tamamlattırılması istenir. 
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Uluslararası marka baĢvuru formu doğru terimler seçilerek Ġngilizce doldurulmalıdır. Madrid Protokolü 
hükümlerine göre Ġngilizce ve Fransızca dillerinden birinin kullanılabilmesi mümkün olmasına rağmen 
Enstitü Protokol hükümlerine göre kendisine yapılacak baĢvuruların Ġngilizce olmasını zorunlu kılmıĢtır. 
 
3- BaĢvuru Formunun Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar:  
Sadece Protokol tarafından düzenlenen uluslararası baĢvuru için MM2 formu kullanılır. Bu form 
hazırlanırken aĢağıdaki ana baĢlıklar eksiksiz olarak doldurulmalıdır.  
BaĢvuru sahibinin baĢvuru formuna ek olarak kullandığı ek sayfa sayısı baĢvuru formunun ilk sayfasının 
sol üst köĢesindeki bölümde rakamla belirtilmelidir. 
BaĢvuru sahibinin referans numarası ortadaki bölümde yeralan “baĢvuru sahibinin referansı” bölümünün 
karĢısında belirtilmelidir. “Ofisin referansı” bölümünün karĢısı Entitüce doldurulacaktır. 
Sağ üst köĢede yer alan bölüm WIPO‟ya aittir. Bu bölüm WIPO tarafından doldurulacaktır. 
BaĢvuru formunun 1 numaralı bölümünde menĢe ofis olarak kullanılacak Akit Taraf belirtilmelidir. 
Enstitünün menĢe ofis olarak kullanılacağı durumlarda, 1 numaralı bölüm “TURKEY” olarak 
doldurulmalıdır. 
 
BaĢvuru formunun 2 numaralı bölümünde baĢvuru sahibine iliĢkin bilgiler yer almaktadır. BaĢvuru 
sahibinin adres, iletiĢim adresi, telefon, faks numaraları, baĢvuru sahibinin gerçek kiĢi olduğu durumlarda, 
baĢvuru sahibinin uyruğu olduğu ülke, baĢvuru sahibi tüzel kiĢilikse tüzel kiĢiliğin nevi ve hangi ülke 
kanunlarına göre kurulmuĢ olduğu gibi bilgilerin belirtilmesi zorunludur. Tanıtım kodu, baĢvuru sahibinin 
uluslararası tescil sisteminin sıkça kullandığı durumlarda WIPO tarafından sağlanır, eğer böyle bir kod 
sağlanmamıĢsa bu bölüm boĢ bırakılır. 2 numaralı bölümün (e) Ģıkkında yer alan iletiĢim için tercih edilen 
dil bölümünde baĢvuru sahibi Fransızca‟yı da belirleyebilir. Sözkonusu seçim baĢvuru sahibi ile WIPO 
arasında yapılacak yazıĢmalarda kullanılacak dile iliĢkin olarak yapılacaktır. Bu seçim baĢvuru formunun 
Ġngilizce doldurulması ve Enstitüyle yapılacak yazıĢmaların ve diğer belirtimlerin Ġngilizce yapılacağı 
kuralını değiĢtirmez. 
 
BaĢvuru formunun 3 numaralı bölümü, daha önce baĢvurma yetkisine iliĢkin olarak anlatılan kısımda yer 
verilen bağlantılardan baĢvuru sahibinin hangisine sahip olduğunun belirtileceği yerdir. BaĢvuru sahibi 
uyrukluk, ikametgah veya gerçek ve etkin ticari veya sınai kuruluĢ bağlantılarından hangisini seçiyorsa, o 
bağlantının karĢısına gelen kutucuğu seçtiği bağlantıyı iĢaretleyecektir. Birden fazla bağlantının uygun 
olduğu durumlarda sadece bir bağlantının belirtilmesi yeterlidir. Yani Enstitünün menĢe ofis olduğu 
durumda baĢvuru sahibi T.C. vatandaĢı ise (uyrukluk bağı), Türkiye‟de ikamet ediyorsa (ikametgah bağı) 
ve Türkiye‟de gerçek ve etkin ticari ve sınai bir kuruluĢu varsa (kuruluĢ bağı);bağlarından herhangi 
birinden denk gelen bağın kutucuğuna iĢaretlenmesi yeterlidir.  
 
BaĢvuru formunun 4 numaralı bölümünde baĢvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa (vekil tutulması zorunlu 
değildir) vekile iliĢkin bilgilere yer verilecektir (WIPO tarafından sağlanacak tanıtım kodu, vekilin ismi veya 
unvanı, adresi, telefonu, faksı) belirtilmektedir.  
 
Bir uluslararası baĢvuru için bir veya birden fazla vekil tayin edilebilir. Ancak, WIPO bunlardan sadece ilk 
yazılanı vekil olarak kabul eder. 
 
BaĢvuru formunun 5 numaralı bölümünde uluslararası baĢvurunun dayandırıldığı esas baĢvuru veya esas 
tescilin numarası tam ve doğru olarak belirtilmelidir. MenĢe ofiste tescilli veya baĢvuru halinde bulunan bir 
markaya dayanmayan uluslararası tescil baĢvurusunda bulunulamaz. Böyle bir baĢvuruda 
bulunulduğunda baĢvuru iĢleme alınmaz, baĢvuru sahibine iade edilir.  
BaĢvuru formunun 6 numaralı rüçhana iliĢkin bölümde, baĢvuru sahibi menĢe ofiste ve Paris 
SözleĢmesi‟ne taraf herhangi bir menĢe ofisteki marka baĢvurusuna dayanarak rüçhan hakkı talep 
edebilir. Rüçhan hakkı talebinin ayrıntıları eksiksiz olarak belirtilmelidir. Rüçhan hakkına iliĢkin olarak Paris 
SözleĢmesi‟nin ilgili hükümleri geçerlidir. 
 
Marka örneği siyah beyaz veya renkli halde 7 numaralı bölümün (a) Ģıkkında yer alan bölüme 
yapıĢtırılmalıdır. Marka örneği bölümün dıĢına taĢmamalıdır.  
 
Marka örneği siyah beyazsa ve baĢvuru sahibi renk talebinde bulunuyorsa renkli marka örneği (b) 
Ģıkkında yer alan bölüme yapıĢtırılmalıdır. Enstitüye yapılan baĢvurularda (b) Ģıkkına marka örneği 
yapıĢtırılarak renk talep edilmesine gerek yoktur, çünkü bu durum sadece marka örneklerini siyah beyaz 
yayınlayan ve bu örnekler için renk talebinde bulunmasını öngören devletler içindir. Türk marka sisteminde 
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markalar renkli olarak da yayınlandıkları için (b) Ģıkkındaki bölüme marka örneği yapıĢtırılmasına gerek 
yoktur. Marka örneğinin orjinalinin (a) Ģıkkında yer alan bölüme yapıĢtırılması yeterlidir. 
 
Marka örneğinin esas tescil veya esas baĢvuruda yer alan marka örneği ile aynı olması zorunludur. Aksi 
durumda, Enstitü farklı marka örneği kullanıldığı gerekçesiyle uluslararası baĢvuru dilekçesini marka 
sahibine veya vekiline iade eder.  
 
( c) Ģıkkı markasının standart karakterlerde yayınlanmasını talep eden baĢvuru sahipleri içindir. 
Marka örneği renkleri ayırt edilebilecek Ģekilde iyi basılmıĢ ve çoğaltmaya elveriĢli olmalıdır. Aksi takdirde 
Uluslararası Büro baĢvurunun uygunsuz olduğunu baĢvuru sahibine veya vekili ile menĢe ofise bildirir. 
 
BaĢvuru formunun 8. maddesindeki renk talebi kısmında, tüm marka örneklerini siyah beyaz yayınlayan 
Akit Taraf Ofislerinin marka bültenlerindeki renk talebi kısımında yeralacak ayrıntılar belirt ilmelidir. Marka 
örneğinde yeralan renk veya kombinasyonları belirtildikten sonra marka örneğinin hangi kısımlarının hangi 
renklerden oluĢtuğu sözcüklerle belirtilmelidir. 
 
Bu kısımda altı çizilmesi gereken nokta, esas baĢvuru veya esas tescildeki marka örneğinde yeralan 
renklerden farklı renklerin talep edilmemesidir. Aksi takdirde baĢvuru uygunsuz yapılmıĢ sayılır. 
Diğer belirtimler bölümünde ilk olarak, eğer marka örneği Latin harfleri dıĢındaki karakterlerle yazılmıĢsa, 
bu harflerin Latin alfabesine harf çevirisi yapılacaktır.  
9 numaralı bölümünde (b) Ģıkkında marka örneğinde yeralan sözcük veya sözcüklerin Ġngilizce veya 
Fransızca‟ya çevrilmiĢ hali yeralacaktır. (c ) Ģıkkında markanın üç boyutlu marka, ses markası veya ortak, 
sertifika veya garanti markası olması durumunda buna iliĢkin kutucuk iĢaretlenmelidir. (d) Ģıkkında esas 
baĢvuru veya esas tescilde marka tarifnamesi yeralıyorsa, markaya iliĢkin bu tarifname Ġngilizce olarak 
baĢvuru formunda yeralmalıdır. 
 
BaĢvuru formunun 10 numaralı bölümünde uluslararası marka baĢvurusunun mal ve hizmet listesi 
yeralacaktır. Mal ve hizmet listesi esas baĢvuru veya esas tescilde yeralan mal ve hizmet listesinin aynısı 
veya sınırlandırılmıĢ hali olmalıdır. Yani 13-14-15 inci sınıflarda yeralan tüm mallar için tescilli bir markaya 
dayanılarak sadece, 15 inci sınıfta yeralan müzik aletleri için uluslararası tescil talep edilebilir. Bunun 
aksine, uluslararası baĢvurunun dayandığı esas tescil veya esas baĢvuruda bulunan mal ve hizmet listesi 
hiçbir Ģekilde geniĢletilemez. 
 
Mal ve hizmet listesinde yeralacak unsurlar, sınıf numarası baĢta yeralarak ve o sınıf içindeki mallar 
belirtilerek açık terimlerle ve doğru Ġngilizce karĢılıkları ile yazılmalıdır. Sınıf numaraları birbirini düzenli 
olarak takip etmelidir. 29 uncu sınıfta yeralan bir mal 30 uncu sınıf içerisinde yazılmıĢsa, baĢvuru dilekçesi 
uygunsuz bulunarak iade edilir. Mal ve hizmet listeleri WIPO uzmanları tarafından da doğruluk açısından 
kontrol edileceğinden, bu kısmın büyük bir dikkatle ve NICE Sınıflandırması‟na uygun olarak 
doldurulmalıdır.  
 
Esas baĢvurunun veya esas tescilin mal ve hizmet listesinde yeralmasına rağmen Ġngilizce‟ye 
çevrilemeyecek mal ve hizmetler, mal ve hizmetin Türkçe‟sinin yanında parantez içerisinde kısa bir 
Ġngilizce açıklama verilerek listeye konabilir. Örneğin, “Döner” mal listesinde Ģu Ģekilde yeralabilir: 
Sınıf No : Mal ve hizmetler 
(Class) (Goods and Services) 
30 Döner geleneksel Türk yemeği (traditional Turkish meal) 
 
Mal ve hizmet listesinin baĢvuru formunda yeralan kısma sığmaması durumunda ek sayfa kullanılabilir. 
BaĢvuru formunun 11 numaralı bölümünde yeralan “BelirlenmiĢ Akit Taraflar” bölümünde baĢvuru 
sahibinin marka tescili talep ettiği Protokol‟e taraf devletler yanlarına denk düĢen kutular iĢaretlenerek 
belirlenir. 
 
Diğerleri bölümünde Protokol‟e taraf ancak baĢvuru formunda adı geçmeyen ülkeler yazılabilir. Bu durum 
Protokol‟e yeni taraf olmuĢ dolayısıyla baĢvuru formunda yeralmayan bir devletin belirlenmesi halinde 
sözkonusu olabilir. 
 
BaĢvuru formunun 12 numaralı bölümü baĢvuru sahibi veya vekili tarafından isim ve tarih belirtilerek 
imzalanacaktır. 
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BaĢvuru formunun 13 numaralı bölümü menĢe ofisin ilgili birimi tarafından doldurulacaktır. Bu bölümde 
menĢe ofis baĢvuruyu aldığı tarihi belirtecek ve çeĢitli açılardan uluslararası baĢvuru ile dayandığı esas 
tescil veya esas baĢvurunun aynılığını kontrol ettiğini onaylayacaktır. Ofisin imzası ve imza tarihi de bu 
bölüm içerisinde yeralmaktadır. 
 
BaĢvuru formunun 5 inci sayfasında yeralan ücret hesaplama sayfası da baĢvuru formunun diğer 
sayfalarıyla birlikte eksiksiz olarak doldurulmuĢ olarak baĢvuru anında Enstitüye teslim edilecektir. 
Ücretlerin yatırılıp yatırılamadığı veya tam olup olmadığı WIPO tarafından kontrol edilecektir. 
 
BaĢvuru sahibinin veya vekilinin WIPO ile bir banka hesabının olması durumunda, baĢvuru formunun 5 
inci sayfasının (a) Ģıkkı sadece hesap sahibi, hesap numarası ve talimat veren taraf belirtilerek ödeme 
yapılabilir. Bu durumda baĢvuru sahibinin ödeyeceği ücret WIPO tarafından hesaplanarak, baĢvuru 
sahibinin hesabının aktifinden düĢülür. WIPO‟yla olan banka hesabından ödeme talimatının verildiği 
durumda baĢvuru sahibinin (b) Ģıkkında yer alan ücret hesaplama yapmasına gerek yoktur.  
 
BaĢvuru sahibinin (b) Ģıkkını tercih etmesi durumunda, baĢvuru sahibi ödeyeceği miktarı, belirlediği 
devletleri ve baĢvurusunun sınıf sayısını göz önüne alarak hesaplayacaktır. Ayrıca baĢvuru sahibi 
WIPO‟ya yapacağı ödeme Ģeklini, gerekli ayrıntıları ve tarihi de bu sayfada belirtecektir. 
Ücret hesaplanırken üzerinde durulması gereken en önemli nokta WIPO tarifesini uygulayan ülkelerle 
bireysel ücret sistemini uygulayan ülkelerin birbirine karıĢtırılmamalıdır. 
 
Madrid Protokolü’nün Uygulamasına ĠliĢkin Süreçler: 
Bu Süreçler: 
1-Belirleme ve Sonraki Belirleme: 
Belirleme: kısaca baĢvuru sahibinin marka tescili talep ettiği ülkelerin baĢvuru formu üzerinde 
iĢaretlenerek, baĢvuru sahibi tarafından seçilmesi anlamına gelir. 
Sonraki belirleme: prosedürü ise, baĢvuru sahibinin uluslararası baĢvuru formunda baĢlangıçta 
belirlemediği Akit Taraflarda veya Protokol‟e sonradan taraf olmuĢ Akit Taraflarda uluslar arası marka 
tescili talep etmesi amacıyla oluĢturulmuĢtur. Bu bağlamda baĢvuru sahibi yukarıda bahsedilen Akit 
Taraflar için yeni bir marka tescil baĢvurusunda bulunmaz, sonraki be lirleme (MM4) formunu doldurarak 
tescilini istediği Akit Tarafları belirler. Sonraki belirleme ücreti uluslararası baĢvuru ücretinden daha azdır, 
ancak sonraki belirleme esas ücret, tamamlayıcı ücret ve bireysel ücret ödenmesine tabiidir. 
 
2-Bağımlılık: 
Uluslararası tescil, dayandığı esas baĢvuru veya esas tescile uluslararası tescil tarihinden itibaren 5 yıl 
süre ile bağımlıdır. Eğer esas baĢvuru yada esas tescil sözkonusu 5 yıllık süre içerisinde herhangi bir 
nedenle reddedilir, iptal edilir, baĢvuru sahibi tarafından geri çekilir, mahkeme kararıyla menĢe ofiste 
kısmen veya tamamen iptal edilirse menĢe ofis bu durumu WIPO aracılığıyla belirlenmiĢ Akit Taraf 
ofislerine bildirir. BelirlenmiĢ Akit Taraf ofisleri de bu kısmen veya tamamen iptal iĢlemlerini ofislerinde 
gerçekleĢtirirler. Bu bağımlılık uluslararası tescil tarihinden sonraki 5 yıllık süre için mutlak olarak 
geçerlidir. 5 yıllık sürenin sonunda uluslararası tescilin korunması esas baĢvuru yada tescilden bağımsız 
hale gelir.  
 
Bu konuyu bir örnekle açıklarsak: Türkiye‟de esas baĢvuruya dayanarak uluslararası tescil baĢvurusunda 
bulunulduğunda; esas baĢvuru Enstitü tarafından reddedilirse, bu red kararı Enstitü tarafından WIPO‟ya 
bildirilir. BelirlenmiĢ Akit Taraf Ofisleri WIPO‟nun bildirimi üzerine bu markayı iptal eder. 
Madrid Protokolü bu konuda baĢvuru sahiplerine yardımcı olacak bir sistem getirmiĢtir. 5 yıllık süre 
içerisinde menĢe ofisin talebi üzerine belirlenmiĢ Akit Taraf Ofislerinde iptal edilen bir marka ile ilgili olarak, 
baĢvuru sahibi uluslararası tescilin ulusal yada bölgesel tescile dönüĢtürülmesi için herhangi bir Akit Taraf 
Ofisine talepte bulunabilir. Böyle bir talep için aĢağıdaki Ģartlara uyulması gereklidir;  
a) Bu baĢvuru uluslararası tescilin iptal edildiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılmalıdır,  
b) BaĢvuruda listelenen mal ve hizmetler, uluslararası tescilde de yer alan mal ve hizmet listesi ile aynı 
olmalıdır. 
c) BaĢvuru ile ilgili ücretlere ait hususlar dahil, ilgili ofis mevzuatının bütün esaslarına uyulmalıdır.  
Bu koĢulları yerine getiren herhangi bir uluslararası baĢvuru sahibi, Akit Taraf ofislerine uluslararası 
tescilini ulusal yada bölgesel tescile dönüĢtürmek amacıyla baĢvuruda bulunabilir. 
 
3- Yayın  
Uluslararası baĢvuru, Uluslararası Büro‟ya ulaĢtığı anda, gerekli kontroller yapıldıktan sonra WIPO 
Uluslararası Markalar Gazetesi‟nde yayınlanır ve Uluslararası Sicil‟e kaydedilir. 
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Türkiye‟nin belirlenmiĢ ofis olduğu durumda, Enstitü tarafından incelenen ve yayınına karar verilen 
uluslararası marka baĢvurusu, Resmi Marka Bülteni‟nde ilan edilir. 
Aynı Ģekilde tescil edilen uluslararası markalar da Resmi Marka Gazetesi‟nde ilan edilir. 
 
4- Ġtiraz: 
Uluslararası baĢvuruların yayınına yapılacak itirazlarda Türk Marka Mevzuatı aynen geçerlidir. Yayına 
itiraz süresi Resmi Marka Bültenindeki yayın tarihinden itibaren 3 aydır ve üçüncü kiĢilere itiraz yolu 
açıktır. 
Uluslararası baĢvurunun reddi veya kısmen reddi durumunda da baĢvuru sahibi redde veya kısmi redde 
itirazda bulunabilir. Ancak, itiraz için Türkiye‟de bir vekil tutulması zorunludur. Örnek: Ġngiltere‟den yapılan 
uluslararası marka baĢvurusuna, belirlenmiĢ aktif taraf olarak Türkiye‟de bu baĢvuru red veya kısmi red 
edilirse, baĢvuru sahibinin red kararına iki ay içerisinde itiraz etme hakkı vardır. Bu hakkını, Türkiye‟de 
vekil siciline kayıtlı bir vekil tayin ederek kullanabilir.  
WIPO Uluslararası marka Gazetesi‟nde yapılan yayınlara itiraz etmek mümkün değildir, çünkü WIPO 
(Uluslararası Büro) kendisine gelen her baĢvuruyu Ģekli Ģartlara uyduğu durumda kendi sicilinde tescil 
etmekte ve gazetede yayınlamaktadır. Uluslar arası markanın WIPO sicilinde tescil ve WIPO gazetesinde 
yayınlanması markanın belirlenmiĢ ülkelerde tescil edildiği anlamına gelmemektedir. Madrid Sistemi‟ne 
üye ülkelerin kendi ulusal marka mevzuatları, tescil ve red konularında baĢvuruların kendilerine ulaĢtığı 
andan itibaren aynen geçerlidir. 
 
5- Red: 
BelirlenmiĢ Akit Taraf Ofisleri, uluslararası marka baĢvurularına iliĢkin redlerini, seçmiĢ oldukları 12 veya 
18 aylık zaman limitleri içerisinde WIPO‟ya bildirmekle yükümlüdürler. Türkiye‟nin seçmiĢ olduğu red 
bildirim süresi 12 aydır. Belirlenen zaman limiti içerisinde red kararı WIPO‟ya bildirmezse marka ilgili Akit 
Tarafta tescil edilmiĢ sayılır. BaĢvuru sahibinin ilgili Akit Tarafın yayına veya tescile iliĢkin bir karar 
beklemesine gerek yoktur, bahsedilen 12 veya 18 aylık süre içerisinde herhangi bir red kararının 
gelmemesi, baĢvurunun sözkonusu Akit Tarafta tescil edildiği anlamına gelir. 12 aylık sürenin bitiminden 
sonra Enstitü veya mahkeme tarafından alınan red kararı da WIPO‟ya bildirilir. Bu bildirim bir iptal formu 
olarak düzenlenir ve WIPO kanalıyla baĢvuru sahibine bildirilir. 
 
F-Tescil Sonrası ĠĢlemler: 
BaĢvuru sahibi, markasına iliĢkin tescil sonrası iĢlemleri de Protokol aracılığıyla değiĢikliğin 
gerçekleĢtirilmesini istediği Akit Taraflara yayabilir. Bu iĢlemler için hazırlanmıĢ standart WIPO formlarını 
belirterek, iĢlemleri aĢağıdaki Ģekilde sıralayabiliriz: 
MM5- Marka Devir Formu 
MM6- Mal veya Hizmet Listesinde Sınırlama Formu 
MM7- Vazgeçme Formu (Belirli Ülkeler için) 
MM8- Ġptal Formu (Tüm Ülkeler Ġçin) 
MM9- Ünvan- Adres DeğiĢikliği Formu (Marka Sahibi Ġçin)  
MM10- Ünvan-Adres DeğiĢikliği Formu (Vekil Ġçin) 
MM11- Yenileme Formu 
MM12- Vekil Ataması Formu 
Yukarıda sayılan formlar kullanılarak (standart formların belirli iĢlemler için kullanılması Ģart değildir), 
baĢvuru sahibi markasına iliĢkin tüm tescil sonrası iĢlemleri gerekli ücretleri ödeyerek basitçe 
gerçekleĢtirebilir.  
 
WIPO Formlarını www.wipo.int adresinden temin edebilirsiniz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wipo.int/
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EK-3 
 

ÖZEL VEKALETNAME 

 

VEKIL OLAN :....... (isim yazılacak) , ..... (doğum yılı yazılacak) ....... (şehir yazılacak) Doğumlu 

 

  

 Buluşlar, markalar ve endüstriyel tasarımlarla ilgili başvuruları Türk Patent Enstitüsü 

nezdinde yapmak; buluşlara patent veya faydalı model belgesi almak, markalar ve endüstriyel 

tasarımları tescil ettirmek, başvurulara yapılan itirazları cevaplamak, yayınlanan başvurulara veya 

tescillere itiraz etmek; uzlaşma tekliflerini görüşmek, uzlaşma teklif etmek, uzlaşmak, markalar 

ve endüstriyel tasarımlarla ilgili yenileme işlemlerini yapmak; buluşlar, markalar ve endüstriyel 

tasarımlarla ilgili unvan, adres ve nevi değişikliği, markalarda eşya değişikliği ve düzeltmesi 

işlemlerini yapmak, buluşlarda yıllık harç ve ücretleri yatırmak ve lisans verme teklifleri ve 

kullanma zorunluluğu, kullanım belgesi, zorunlu lisans ve sözleşme lisansı ile ilgili işlemlerini 

yapmak; başvuru, tescil ve diğer işlemlerle ilgili harç ve ücretleri yatırmak, buluş, marka ve 

endüstriyel tasarımlarla ilgili olarak tarafımızdan noter senedi ile alınacak veya verilecek lisans 

ve devir işlemlerinin sicile yazılması işlemlerini talep etmek, haklarımızın korunması için 

Türkiye Cumhuriyeti’nin idari ve kazai bütün mercilerine başvurmak, markalar ile ilgili olarak 

üçüncü kişilere yazılı uyarı veya noterden ihtarname göndermek, adımıza bütün bu maksatlar için 

hazırlanacak her türlü evrakı, başvuruyu, beyanı, dilekçeyi, formu imzalamak, adımıza bir 

başkasını vekil tayin etmek veya azletmek üzere İstiklal Cad. Anadolu Pasajı No:201 Kat:1 D:2 

adresinde mukim, Patent ve Marka Vekili, T. C. uyruğunda MEHMET FATİH GÜÇLÜ’yü 

yetkiyle vekil tayin ettik. 

 

 

Şehir :.............. (vekaletnamenin düzenlendiği şehir yazılacak)          Tarih : .../..../2003 

 

 

Vekil Eden :. Şirket unvanı/ (Gerçek kişi ise adı soy adı) - Adresi yazılacak  

 

Şirketi’ni temsilen ......................... –Şirket Temsilcisinin adı soyadı yazılacak- 

(................................ sıfatıyla) 

 

 

  Şirket kaşesi ve temsilcinin imzası 
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EK-5 
BAġVURU DĠLEKÇESĠ ÖRNEĞĠ 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 

Markalar  Dairesi  Başkanlığı 
 

 

 
BAŞVURU SAHİBİNİN 

Adı, Soyadı veya Ünvanı(1)   :………………………………………………………... 

Gerçek kişi ise Doğum Yeri ve Tarihi  :………………………………………………………... 

Uyruğu      :………………………………………………………... 

Telefon Numarası(2)    :………………………Telefax Numarası(2):….….….... 

Adresi(2)     :………………………………………………………... 

       ………………………………………………………... 

 

VEKİLİN 

Adı, Soyadı veya Ünvanı(1)   :………………………………………………………... 

Telefon Numarası(2)    :………………………Telefax Numarası(2):….….….... 

Adresi(2)     :………………………………………………………... 

       ………………………………………………………... 

Markanın Çeşidi(3)    :………………………………………………………... 

Marka Yabancı Kelime İhtiva Ediyorsa 

Anlamı ve Telafuzu(4)    :………………………………………………………... 

Markanın Üzerinde Kullanılacağı Mal 

Veya Hizmetlerin Sınıfları ve Listesi(5)  :………………………………………………………... 

       ………………………………………………………... 

       ………………………………………………………... 

       ………………………………………………………... 

 

Rüçhan Talebi Var mı?(6)         Var,Başvuruya Dayanıyor            Var,Sergiye  Dayanıyor          Yok 

Marka Başka Ülkede Tescilli mi?(7) Evet        Hayır 

 

556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde yukarıda bilgileri  verilen markanın tescilini arz 

ederiz. 

Tarih / İmza 

 

 
(1) Ünvan kısaltma yapılmaksızın tam ve açık olarak yazılacaktır. 
(2) Adreslerle telefon ve telefax numaraları alan kodları ile tam olarak yazılacaktır. 

(3) Marka çeşidi, Ticari, Hizmet, Ortak, Garanti markalarından birisi yazılacaktır. 

(4) Marka yabancı kelime ihtiva ediyorsa anlamı ve telafuzu açıkça belirtilecektir. 
(5) Mal veya hizmetler genel tabirler kullanılmadan  Uluslararası NİS Anlaşması’nın ekinde yer alan mal ve hizmet listesinden alınarak 

açık olarak yazılacaktır. Gerektiğinde ek kağıt kullanılabilir. 

 

 

 

 

 

En çok 7 x 7 cm. Ebadında marka 

örneği yapıştırılacak ve aynı örnekten 20 

adet dilekçeye eklenecektir. 

Açıklama [TPE1]:  
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(6) Rüçhan talebi başvuruya dayanıyorsa, rüçhan hakkı ile ilgili başvurunun yapıldığı ülkenin adı, başvuru tarih ve numarası ayrıca 

belirtilecektir. Rüçhan talebi sergiye dayanıyorsa, serginin açıldığı ülkenin, eyaletin, ilin veya ilçenin adı teşhir ve resmi açılış tarihi 

ayrıca belirtilecektir. 
(7) Başvurusu yapılan marka başka ülkelerde tescilli ise ülkenin adı, tescil tarihi ve numaraları ayrıca belirtilecektir.     


