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DÜZELTMEYE ILISKIN AÇIKLAMA 

 

 Çalismamizin önceki adi “Taninmis Marka ve Taninmis Markanin Farkli 

Mal veya Hizmetler Bakimindan Korunmasi” idi. Bu basligin uzun ve karmasik 

olarak degerlendirilmesi üzerine daha kisa ve spesifik bir baslik konmasi gündeme 

gelmistir. Dolayisiyla çalismamiza “Taninmis Markanin Farkli Mal veya Hizmetler 

Bakimindan Korunmasi” basligi konmasi uygun görülmüstür. 

 

 Öncelikle yeni basligin, içerdigi alan bakimindan daha dar oldugu 

vurgulanmalidir. Zira, taninmis markalar alelade markalarin sahip oldugu mutad 

korunma biçimlerine zaten sahiptir. Bu tür markalarin en önemli farkliligi, farkli 

mal ve hizmetler karsi da korunmalaridir. Bu nedenle çalismamizin bölümleri, bu 

konu ekseninde olusturulmustur. Ayrica taninmis markanin farkli mal ve hizmetler 

bakimindan korumasi yalnizca 556 sayili KHK çerçevesinde incelenerek, çalismaya 

bir baska sinir daha çizilmistir. 

 

 Bundan baska, markanin bir “mülkiyet hakki” olup olmadigi üzerinde 

durulmus ve mülkiyet hakkini düzenleyen Avrupa Insan Haklari Sözlesmesi ile 

baglanti kurularak, taninmis markalarin Avrupa Insan Haklari Mahkemesi kararlari 

çerçevesinde korunmasi bir alternatif koruma yolu olarak incelenmistir. 
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ÖZ 

 

 Markalar günlük hayatimizin her alaninda bizimle beraberler. Marka bazen 

bir tarzi; bazen bir hayat standardini bazen de belli bir gruba ait olmayi ifade eder. 

Bazi markalar bagimlilik yaratir, bazilari ise prestij göstergesi olarak kullanilir. 

Ülkelerin ekonomik gücü dünyaya kabul ettirdikleri lokomotif markalari ile ölçülür. 

Bu markalarin bir kismi taninmis markalar olarak karsimiza çikar. Sahip olduklari 

yüksek ekonomik deger nedeniyle taninmis markalar daha kapsamli bir korumayi 

hak etmektedirler. Taninmis markalar tescil edildikleri mal veya hizmet 

kategorisinin disindaki mal veya hizmetlerde de kullanilamaz. 

 

 

ABSTRACT 

 

 Trademarks constitute an important dimension in our lives. Sometimes, they 

are associated with prestige or membership to a certain group. The economic power 

of countries is measured on the basis of the trademarks that they have been able to 

introduce into the international arena. Some of these trademarks are grouped as 

well-known marks. As a result of their high economic values, well-known 

trademarks deserve a wider protection. When a trademark is registered as a well-

known mark, it cannot be used by companies outside of its own product group or 

industry.  
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ÖNSÖZ 

 

 Gelisen dünya ticaretinde önemi her geçen gün daha da artan fikri mülkiyet 

haklarindan birisi ve belki de en önemlisi “marka”dir. Ülkemizde fikri mülkiyet 

haklarinin korunmasi yönündeki çabalar, özellikle 1994 yilinda Türk Patent 

Enstitüsü’nün kurulmasi ile büyük bir ivme kazanmistir. Ardindan da markalarla 

ilgili 556 sayili Markalarin Korunmasi Hakkinda Kanun Hükmünde Kararname 

ihdas edilmis ve marka korumasina iliskin temel esaslar belirlenmistir. 

 

 Ancak 556 Sayili Kanun Hükmünde Kararname’nin uygulanmasi esnasinda 

gerek Türk Patent Enstitüsü nezdinde, gerekse fikri ve sinai haklar mahkemeleri ve 

Yargitay nezdinde çesitli sorunlarla karsilasilmistir. Bu sorunlarin en önemlilerinden 

birisini de “taninmis marka” ile “taninmis markanin korunmasi” konulari 

olusturmaktadir. 

 

 Tartismasiz olarak büyük bir ekonomik degere sahip olan taninmis markanin 

hukuki açidan korunmasi da o denli büyük bir önem tasimaktadir. Toplumda yüksek 

bir taninmislik derecesine ve belirli bir itibara sahip markalarin, farkli mal veya 

hizmetler için, itibarini veya ayirt edici gücünü istismar edebilecek veya markanin 

itibarina ya da ayirt edici gücüne zarar verebilecek nitelikteki kullanimlara karsi, 

marka hukuku çerçevesinde korunmasi gerekmektedir. Bu anlamda taninmis 

markanin farkli mal veya hizmetler için korunabilmesine iliskin ilkenin istisnasini 

olusturmaktadir. Böylece, bir isletmenin emek ve masrafla yarattigi taninmis 

markanin söhretinin sömürülmesinin önüne geçilmis olmaktadir. 

 

 Bu çalismanin ortaya çikmasi ve düzeltme asamalarinda degerli vaktini bana 

ayirmak lütfunda bulunarak elestiri ve önerileri ile büyük yardimda bulunan tez 

danismanim sayin Doç. Dr. N. Füsun Nomer Ertan’a tesekkürü bir borç bilirim. 

 

 

Istanbul 2005        Özge Erdem 
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DÜZELTME 1 

GIRIS 

 

 Fikri mülkiyet haklarinin korunmasi politikalarini benimseyen, günün 

kosullarina göre gelistiren ve etkin biçimde uygulayan ülkeler, ekonomik gelismede 

diger ülkelerden daha ileriye gitmektedirler. Baska bir ifadeyle, bir ülkenin 

ekonomik gelismesi, fikri mülkiyet haklarinin etkin korunmasi saglanmadan elde 

edilememektedir. Söz konusu haklar gerek sanayi ve ticaretin gelismesi, gerekse 

yabanci yatirimci açisindan büyük önem arz etmektedir. 

 

 Türkiye son yillarda bölgede öncü ve odak bir ülke konumuna gelmis, 

TPE’ne yapilan basvurularda dünya ortalamasinin çok üstünde bir oranda, yüzde 24 

artis saglanmis ve bu oran yerli patentlerde yüzde 30’a ulasmistir. Yillik 60-65 bin 

basvuru ile Türkiye, su anda, marka konusunda Avrupa’da ilk bes ülke arasinda yer 

almaktadir1. 

 

 Günümüzde yerel piyasalarda ve dünya pazarlarinda yer edinmenin yolu, 

kaliteli mallar üretmek ve hizmetler sunmak ve özgün markalar yaratmaktan 

geçmektedir. Özgün bir marka yaratmak ve yaratilan markayi belirli bir taninmisliga 

ulastirmak ise, ürün-marka iliskisinin kurulmasini, marka vaadinin belirlenmesini, iyi 

bir pazar arastirmasi yapilmasini, kaliteli ürünler ve reklâmlarla birlikte markalasma 

çalismalarinin desteklenmesini gerektiren zahmetli bir süreçtir. 

 

 Iste böylesi bir emegin sonucu olusan bir “taninmis marka”, sahibi bulunan 

kisiye çok daha fazla ekonomik fayda saglamakta ve bir ürüne iliskin “imaj” 

olusturma islevini diger markalara göre çok daha iyi bir sekilde yerine getirmektedir. 

Dolayisiyla taninmis markalara hem uluslararasi sözlesmeler, hem de ulusal 

mevzuatlar tarafindan, alelade markalara kiyasla, daha genis bir koruma 

saglanmaktadir. 

 

                                                 
1 Rakamlarin yer aldigi istatistik için bkz. www.turkpatent.gov.tr 



DÜZELTME 2 

 Özellikle yerel mütesebbislerin, ulusal sinirlara daha az bagimli hale gelmesi 

ve gelisen iletisim olanaklari sayesinde bilginin her geçen gün daha hizli ve etkin bir 

sekilde, daha genis alanlara yayilabilmesi nedeniyle taninmis marka korumasi, 

gittikçe daha fazla ihtiyaç duyulan bir sinaî mülkiyet hakki haline gelmistir. Ancak 

konu ile ilgili mevcut uluslararasi anlasmalar, güncel ihtiyaçlara tam anlamiyla cevap 

verememislerdir. Bu çerçevede taninmis markalarin korunmasi konusu, Dünya Fikri 

Mülkiyet Teskilati (WIPO) bünyesinde, üzerinde yogun olarak çalismalarin 

sürdürüldügü konularin basinda yer almistir. 

 

 Taninmis markanin ticari degeri, itibari ve özellikle reklâm fonksiyonu, 

markanin yalnizca tescilli oldugu mal veya hizmetlerin aynisi veya benzeri için 

kullanilmasi durumunda degil, farkli mal ve hizmetler için kullanilmasi suretiyle de 

ihlal edilmesi, marka sahibinin ekonomik menfaatlerine zarar verilmesi mümkündür. 

 

 Bu çalismanin konusu, Türk hukukunda taninmis markalarin farkli mal veya 

hizmetler yönünden korunmasidir. Konunun Türk hukuku ile sinirlandirilmis olmasi 

nedeniyle marka ile ilgili uluslararasi sözlesmeler ayri bir baslik altinda 

incelenmemis, yeri geldiginde ilgili sözlesmeye iliskin açiklamada bulunulmustur. 

Ayni nedenle, yabanci hukuk düzenlerinde ve uluslararasi uyusmazliklarda taninmis 

marka korumasinin temini hususu çalismanin disinda tutulmustur. Marka 

korumasinin kapsami disinda kalan haller de, neredeyse her birinin tek baslarina 

birer tez konusu olusturacak kadar önemli ve genis olmalarindan dolayi, inceleme 

disi birakilmistir. Bundan baska, kullanim sonucu ayirt edicilik kazanmis isaretler 

(m. 7/II) ile tescilsiz markalar ve ticaret sirasinda kullanilan diger isaretler (m. 8/III) 

hakkinda ise, ilgili yerlerde kisa izahatlarda bulunulmustur. Son olarak, yakin bir 

tarihte verdigi bir karardan yola çikilarak, taninmis marka hakkinin Avrupa Insan 

Haklari Sözlesmesi baglaminda korunup korunamayacagi incelemeye dahil edilmistir. 



DÜZELTME 3 

 Çalismamiz “Giris” ve “Sonuç” bölümleri disinda bes bölümden 

olusmaktadir: 

 

 Birinci bölümde, 556 sayili Markalarin Korunmasi Hakkinda Kanun 

Hükmünde Kararname çerçevesinde taninmisliga dayali marka türleri ele alinmis, bu 

marka türlerinin özellikleri ve koruma sartlari açiklanmaya gayret edilmistir. 

 Ikinci bölümde taninmis markalarin “tescil engeli olarak korunmasi” 

incelenmistir. Taninmis markalarin 556 sayili KHK’nin nispi tescil engellerini 

düzenleyen 8. maddesinin IV. fikrasi anlaminda farkli mal ve hizmetlerde tesciline 

karsi korunmasi, konumuz bakimindan öncelik ve önem arz ettigi için, ikinci 

bölümde bu hususa daha genis yer ayrilmistir. 

 

 Üçüncü bölümde, taninmis markanin aynisi veya benzerinin tescil edilmesi 

halinde, bu tescile karsi taninmis marka sahibince açilabilecek olan “hükümsüzlük 

davasi”, bu davanin özellikleri ve sonuçlari üzerinde durulmustur. 

 

 Dördüncü bölümde ise, taninmis markaya tecavüz sayilacak haller siralanmis 

ve tecavüzün gerçeklesmesi durumunda marka sahibinin açabilecegi davalara 

deginilmistir. 

 

 Besinci ve son bölümde de, taninmis markalarin Avrupa Insan Haklari 

Sözlesmesi’nin mülkiyet hakkini düzenleyen 1 No.lo Protokol’ünün 1. maddesi ile 

adil yarilanma hakkini düzenleyen 6. maddesi baglaminda korunmasi durumu 

incelenmistir. 

 

 



DÜZELTME 4 

BIRINCI BÖLÜM 

TANINMISLIK BAKIMINDAN MARKA TÜRLERI 

 

 I. GENEL OLARAK 

 

 Bir isaretin marka olarak kullanilabilmesi, yani bir markanin varligindan 

bahsedebilmek için, isaretin tescil edilmesi zorunlulugu bulunmamaktadir. Ancak, 

556 sayili Markalarin Korunmasi Hakkinda Kanun Hükmünde Kararname 2 

çerçevesinde marka hakkinin korunmasi, kural olarak, markanin tescili ile 

mümkündür. Bu dogrultuda KHK’nin 6. maddesinde koruma için tescilin, üçüncü 

kisilere karsi korunmadan dogan bu haklarin ileri sürülebilmesi için ise KHK 

m. 9/III’de tescilin ilaninin gerekliligi açikça düzenlenirken, ayni zamanda dolayli 

olarak markanin sagladigi haklarin tescil ile olustugu da belirtilmektedir. Ayrica 

KHK m. 1/I’e bakildiginda KHK’nin hazirlanis amacinin tescilli markalarin 

korunmasi oldugu görülmektedir. 

 

 Böylece 556 sayili KHK mülga 551 sayili Markalar Kanunu’nun 3 

benimsedigi “ilk kullanma sistemi”nden4 uzaklasarak “tescil sistemi”ni kabul etmis 

bulunmaktadir. Ancak tescil ilkesi mutlak olarak uygulanmamakta, KHK’de birtakim 

istisnalara yer verilmektedir. Ne var ki, bu istisnalardan hiç biri mülga Markalar 

Kanunu m. 15/II’nin öngördügü, tescil ile elde edilen hakiki sahiplik karinesini 

çürütebilme hakkini tanimamaktadir5. 

                                                 
2 RG 27.06.1995, S. 22326. 
3 RG 12.03.1965, S. 11951. 
4 Ilk kullanma sisteminde marka hakki, markanin seçilmesi ve marka hukukuna özgü bir sekilde ilk 
defa kullanilmasi ile kazanilmaktadir. Markanin tescili açiklayici etkiye sahip olup markayi ilk 
kullanana, tescil ile olusan hakiki sahiplik karinesini çürütebilme olanagi taninmaktadir. 
5  Ünal Tekinalp, “Yeni Marka Hukukunda Tescil Ilkesi ve Tescilsiz Isaretlerin Hukuki Durumu”, 
Prof. Dr . Kenan Tunçomag’a Armagan, Istanbul, 1997, s. 470. 

Yasaman, KHK’nin tescil sistemini kabul etmesine ragmen, getirdigi istisnalar sebebiyle ilk kullanma 
sistemine daha yakin oldugu görüsündedir. Hamdi Yasaman vd., Marka Hukuku, 556 Sayili KHK 
Serhi Cilt I, Istanbul, Vedat Kitapçilik, 2004.s. 183. 
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 KHK sisteminin istisnasini olusturan bazi hallerde, tescilsiz markalar lehine 

düzenlemeler getirilmis bulunmaktadir (md. 7/II, 8/III). Bu düzenlemeler, tescilsiz 

marka sahibine, belli sartlarin varligi halinde markasini tescil ettirme ve /veya tescilli 

markanin hükümsüzlügünü talep etme hakkini tanimaktadir. 

 

 Tescil ilkesine getirilen önemli bir istisnayi taninmis markalar 

olusturmaktadir  [m. 7/I(i), 8/IV]. Ancak tescil edilmemis olan taninmis markalarin 

korunmasi sinirli bir etkiye sahiptir. Bu tür markalar, sahibinin izni olmadan ayni 

mal ve hizmet için baskasinin adina tescil olunamayacagi gibi; sartlarin varligi 

halinde farkli mal ve hizmetler için de tescil talebi reddedilir. Aksi takdirde taninmis 

marka sahibi hükümsüzlük davasi açmakla yetkilendirilmistir [m. 42/I(a),(b)]. Bunlar 

disinda tescilsiz bir taninmis marka sahibi özellikle 9. ve 61. maddelerdeki 

korumadan yararlanamamaktadir6. 

 

 Genel bir ifadeyle, 556 sayili KHK’nin sistemine bir bütün olarak 

bakildiginda, bir markanin su hallerde korundugu söylenebilir: 

- Markanin tescilli olmasi (m. 6) 

- Paris Sözlesmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesi (6bis maddesi) anlaminda 

herkesçe bilinen marka olmasi [m. 7/I(i)] 

- Tescil tarihinden önce kullanilmis ve tescile konu mallar veya hizmetlerle 

ilgili olarak bu kullanim sonucu ayirt edici nitelik kazanmis bir marka olmasi 

(m. 7/II)7 

                                                                                                                                          
Arkan ise, KHK ile getirilen sistemin mülga Markalar Kanununkinden farkli olmadigini ve ilk 
kullanma sistemiyle yumusatilmis tescil sisteminden olusan karma bir çözümün benimsendigini ileri 
sürmektedir. Sabih Arkan, Marka Hukuku Cilt: I, Ankara, 1997, s. 129. 
6 Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, 3. Basi, Istanbul, Beta Basim, 2004, s. 355. 
7 556 sayili KHK’nin 7. maddesinin II. fikrasina göre, bir marka tescil tarihinden önce kullanilmis ve 
tescile konu mal veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanim sonucu ayirt edici bir nitelik kazanmis ise, 
1 fikranin (a), (c), ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemez. KHK’nin 7/II fikrasindaki “ayirt edici 
nitelik kazanma”, ticaret hayatinda kendini kabul ettirmis, kendisine baglamis, kendisini onunla 
tanitmis olma anlamina gelmektedir. Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 389. 

7. maddenin I. fikrasinin (a) bendine göre “5. madde kapsamina girmeyen isaretler”, yani ayirt edici 
niteligi bulunmayan isaretler tescil edilemez. Fikranin (c) bendinde, alaninda cins, çesit, vasif, kalite, 
miktar, amaç, deger, cografi kaynak belirten veya mallarin üretildigi, hizmetlerin yapildigi zamani 
gösteren veya mallarin ve hizmetlerin diger karakteristik özelliklerini belirten isaret ve adlandirmalari  
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- Markanin tescili için yapilan basvuru tarihinden önce veya markanin tescili 

için yapilan basvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce, bu isaret için hak 

elde edilmis ve sahibine daha sonraki bir markanin kullanimini yasaklama 

hakki veren tescilsiz bir marka veya isaret olmasi8 (m. 8/III)9 

                                                                                                                                          
münhasiran veya esas unsur olarak içeren markalarin; (d) bendinde ise, ticaret alaninda herkes 
tarafindan kullanilan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanlari ayirt etmeye 
yarayan isaret tescili yasaklanmistir. 

Bu üç bentte sayilan ve tescili mümkün olmayan isaretler, kullanim sonucu ayirt edici hale getirilirler 
ise, tescil talepleri bu bentlere göre TPE’ce reddedilemez. Markayi önce kullanan ve ona ayirt edici 
nitelik kazandiran kisinin, daha önceden tescil edilmis markanin hükü msüzlügünü talep edip 
edemeyecegi hususu ise tartismalidir. Arkan ve Yasaman, bir markanin kural olarak tek bir sahibinin 
bulundugu ilkesinden yola çikarak, tescilli markanin hükümsüzlügünün istenebilecegini 
savunmaktadir. Aksi görüse göre ise, piyasada ayni veya benzer birden fazla markanin varligi ve 
karistirilma riski, “ayirt edici nitelik” sayesinde ortadan kaldirilmis olmaktadir. Dolayisiyla, tescilli 
markanin terkininin talep edilemeyecegi, ancak markaya ayirt edici nitelik kazandiran kisinin 
TPE’den markasinin tescilini isteyebilecegi ileri sürülmektedir. Arkan, Cilt I, s. 129; Hamdi 
Yasaman, Marka Hukuku Ile Ilgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkisi Raporlari, Istanbul, 
Beta Basim, 2003, s. 88. 

Tekinalp ise, piyasada ayni veya benzer birden fazla markanin varligi ve karistirilma riski, “ayirt edici 
nitelik” sayesinde ortadan kaldirilmis olmaktadir. Dolayisiyla, tescilli markanin terkininin talep 
edilemeyecegi, ancak markaya ayirt edici nitelik kazandiran kisinin TPE’den markasinin tescilini 
isteyebilecegi ileri sürülmektedir. Tekinalp, Taninmis Marka, s. 387-388. 
8 Burada sözkonusu olan tescil edilmeden kullanilan bir marka veya ticaret unvani, isletme adi, alan 
adi gibi ticarette kullanilan bir baska isarettir. Reha Poroy, Hamdi Yasaman, Ticari Isletme Hukuku, 
Güncellestirilmis 10. Basi, Istanbul, Vedat Kitapçilik, 2004, s. 407. Taninmis markanin internette 
kullanilmasi ile ilgili açiklama için bkz. asa. s. 70. 

8/III hükmünde tescilsiz marka veya isaretin korunabilmesi için“maruf hale gelmis olma” sartinin 
açikça belirtilmemesinden dolayi, Yargitay’in birbiriyle çeliskili iki yaklasim sergiledigi 
görülmektedir. 28.05.2002 tarihli bir kararinda “KHK’de mülga Markalar Kanunu’nun 15/II 
fikrasinda aranilan maruf hale getirme sarti dahi gerekli görülmeden, daha genis bir koruma sagladigi” 
fikri benimsenmistir (11. HD, E. 2002/2411, K. 2002/5314). Yargitay 06.07.1999 tarihli bir diger 
kararinda ise marufiyet unsurunun 8/III hükmünde zimnen mündemiç oldugunu kabul etmistir 
(11. HD, E. 1998/1734, K. 1998/146). Sami Karahan, “Tescilsiz Markanin Korunmasinda Marufiyet 
(Bilinirlik) Sarti”, FMR, Yil: 4, C: 4, S: 2004/2, s. 15-16. 

Doktrinde ise, tescilsiz marka veya isaretin, hitap ettigi alici kitlesi tarafindan bilinmesi gerekli ve 
yeterli oldugu, taninmis marka kadar yüksek bir bilinirlik düzeyinin aranmadigi görüsü hâkimdir. 
Karahan, “Tescilsiz Marka”, s. 17; Sabih Arkan, Ticari Isletme Hukuku, , 7. Baski, Ankara, 2004, 
s. 386; Reha Poroy, Ünal Tekinalp, “Marka Hakkina Iliskin Bazi Sorunlar”, Prof. Dr. Haluk 
Tandogan’in Hatirasina Armagan, Ankara, 1990, s. 335. 
9  Tescilsiz bir markanin veya ticaret sirasinda kullanilan diger bir isaretin sahibi: 1) Marka tescil 
basvurusundan veya rüçhan hakkindan önce bu isaret için bir hak elde edilmis olmasi [(m. 8/III(a)], 2) 
Bu isaretin sahibine daha sonraki bir markanin kullanimini yasaklama hakki vermesi [(m. 8/III(b)] 
hallerinde itiraz ederek tescili önleyebilir (Bu hak ya eski bir haktan veya bir yasaklama yetkisinden 
dogacagi söylenmektedir. Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 391). 

Baska bir ifade ile, markanin tescili konusunda yapilan basvuru tarihinden önce veya markanin tescili 
için yapilan basvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu isaret için hak elde edilmis ve bu hakkin 
sahibine, daha sonraki bir markanin kullanimini yasaklama imkâninin saglanmasi gerekir (Fikrada iki 
bent halinde düzenlenen hallerin birbirinden bagimsiz olmadiklari, birbirlerinin devami ve parçasi 
olduklari ileri sürülmüstür. Bkz. Karahan, “Tescilsiz Marka”, s. 13). 
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- Tescil edilmis veya tescil için basvurusu yapilmis ve toplumda belirli bir 

taninmislik düzeyine ulasmis olmasi (m. 8/IV). 

 

 II. 556 SAYILI KHK’DE TANINMISLIK BAKIMINDAN 

      MARKA TÜRLERI 

 

 A. TERIM 

 

 Toplumda belirli bir taninmislik düzeyine ulasmis markalarla ilgili olarak 

yargi kararlarinda ve doktrinde degisik terimlere rastlanmaktadir. Bunlar meshur 

(famous) markalar, çokça bilinen (highly renowned) markalar, çokça ünlenmis 

(highly reputed) markalar, müstesna olarak taninmis (exceptionally well-known) 

markalar, çok taninan markalar, iyi taninan markalar, süper taninan markalar, slogan 

markalar, dünya markalari, uluslararasi maruf markalar gibi terimlerdir 10 . Bu 

terimlerden bir kismi, bir markanin ulasmis oldugu taninmislik düzeyini esas alirken, 

diger bir kismi da söz konusu markanin sahip olacagi korumanin kapsamini esas 

almaktadir. 

 

                                                                                                                                          
Tescilsiz markalarin ve ticaret sirasinda kullanilan isaretlerin nispi tescil engeli olmasina ragmen, bir 
baska kisi adina tescilin gerçeklesmesi halinde, tescilsiz marka veya isaretin sahibi 42/I(b)’ye 
dayanarak hükümsüzlük davasi açabilir. Ancak bu tür marka veya isaretin üçüncü kisiler tarafindan 
kullanilmasina karsi koruma ancak haksiz rekabet hükümlerine göre saglanabilecektir. Dirikkan, 
Taninmis Marka, s. 29. 

Yabanci ülkede tescilli olmasina ragmen, rüçhan haklarindan yararlanilarak Türkiye’de tescili 
yapilmamis ve halen Türkiye’de tescili bulunmayan markalarin 8/III hükmünden yararlanip 
yararlanamayacaklari hususu tartismalidir. Yargitay bir kararinda, Türkiye’nin tarafi bulundugu 
uluslararasi anlasmalar çerçevesinde basvuru hakkina sahip kisilerce baska ülkelerde tescil edilmis ve 
henüz Türkiye’de tescil edilmemis markalara da taninmis oldugunu kabul etmistir. Yargitay 11. HD, 
29.09.1999, E. 1999/5372, K. 1999/256. Karahan, “Tescilsiz Marka”, s. 19. 

Ne var ki, yabanci bir ülkede tescil edilmis bir marka, yalnizca bu tescil nedeniyle  Türkiye’de 
korunmaz. Bu bakimdan Türk hukukunda markalarin korunmasina iliskin olarak ülkesellik ilkesi 
kabul edilmistir. Dolayisiyla 8/III hükmünden, Türkiye’de tescil edilmemis marka sahipleri kural 
olarak yararlanamazlar. Nitekim Yargitay diger bir kararinda bu görüsü benimsemistir (11. HD, 
23.09.1999, E. 1999/4928, K. 1999/7026; 23.10.2000, E. 2000/5199, K. 2000/8216. Karahan, 
“Tescilsiz Marka”, s. 20; Kendigelen, Hukukî Mütalâalar , s. 203. 
10  Hamdi Yasaman, “Taninmis Markalar”, Ord. Prof. Dr. Halil Aslanli’nin Anisina Armagan , 
Istanbul, 1978, s. 692-693; Kutlu Oytaç, “Taninmis Markalarda Uluslararasi ve Ulusal Kavram 
Kargasasina Son”, FMR, C. I, S. 3, 2001, s. 91. 
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 Belirli bir taninmisliga sahip markalarin korunabilmesi bakimindan, 556 

sayili KHK kapsaminda yukarida sayilan 7/I(i) ile 8/IV maddeleri ortaya çikmaktadir. 

Bunlardan 7/I(i) hükmü Paris Sözlesmesi’nin 6bis maddesi anlaminda taninmis 

markalari; 8/IV hükmü ise toplumda belirli bir taninmislik düzeyine ulasmis 

markalari, yani taninmis markalari düzenlemektedir. Bu iki madde baglaminda 

aranan taninmislik düzeyleri ve saglanan koruma farkli kapsamlarda olmaktadir. 

 

 B. PARIS SÖZLESMESI’NIN 6bis MADDESI ANLAMINDA 

     TANINMIS MARKA 

 

 1. Genel Olarak 

 

 556 sayili KHK’nin “marka tescilinde red için mutlak nedenler” baslikli 

7. maddesinin I. fikrasinin (i) bendi “Sahibi tarafindan izin verilmeyen Paris 

Sözlesmesinin 1. mükerrer 6. maddesine göre taninmis markalar”i düzenlemektedir. 

Böyle bir taninmis markanin baskasi tarafindan tescil edilmesi halinde ilk markanin 

sahibine 42. maddeye göre hükümsüzlük davasi açma hakki tanimaktadir. Yapilan 

atif nedeniyle, Paris Sözlesmesi’nin bu maddesinin kapsaminin belirlenmesi, 7/I(i) 

hükmünün uygulanmasi açisindan büyük önem arz etmektedir. 

 

 Taninmis marka terimi ilk kez Paris Sözlesmesi’nin revizyonu için 1925 

yilinda Hollanda’nin The Hague kentinde toplanan konferansta kabul edilen 6bis 

maddesinde yer almis, bugünkü son seklini ise 1958 tarihli Lizbon konferansinda 

almistir11. 

 

                                                 
11  1883 yilinda imzalanan Sözlesme 1900’de Brüksel’de, 1911’de Washington’da, 1925’de La 
Haye’de, 1934’de Londra’da, 1958’de Lizbon’da, 1967’de Stockholm’da gözden geçirilerek 
degistirilmistir. 02.12.2005 tarihi itibariyla sözlesmeye 169 ülke taraftir. Taraf ülkelerin listesi ve 
sözlesmenin metni için bkz. (Çevrimiçi) http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/index.html 

Türkiye, Paris Sözlesmesi’ni 1925 yilinda imzaladiktan sonra, Londra ve Stockholm metinlerine 
kismen taraf olmus; 01.02.1995 tarihinde Stockholm metnine tümü ile katilmistir (RG 24.08.1995 
S. 22384). 
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 Sözlesme’nin 6bis maddesinde su hüküm yer almaktadir: 

 

 “Birlik ülkeleri tescilin talep edildigi ülkenin yetkili makamlari tarafindan, 

söz konusu ülkede bu Anlasmadan yararlanacagi kabul olunan bir sahsa ait oldugu 

ayni veya benzeri ürünlerde kullanildigi herkesçe bilindigi mütalaa edilen bir 

markanin karisikliga meydan verebilecek surette örnegini, taklidini veya tercümesini 

yapan bir fabrika veya ticaret markasinin tescilini gerek ülke mevzuati müsait oldugu 

takdirde dogrudan dogruya, gerekse ilgilinin istegi üzerine red veya hükümsüz 

kilmayi taahhüt ederler. Herkesçe bilinen bir markanin esas unsurunun çogaltilmasi 

veya bir karisiklik dogurabilecek bir taklitten ibaret olursa, durum yukaridakinin 

aynisi olur. 

 Bu tür markalarin terkininin istenmesi için, tescil tarihinden itibaren en az 5 

yillik bir sürenin taninmasi gerekir. Birlik memleketleri kullanmanin menini talep 

için bir mühlet derpis etmekte muhtardir. 

 Suiniyetle tescil edilen ve kullanilan markalarin terkinini, kullanilmasinin 

yasaklanmasini istemek için süre tespit edilemez.” 

 

 Paris Sözlesmesi’nin “herkesçe bilinen marka”yi koruma altina alan 6bis 

maddesi, daha sonraki bölgesel ve uluslararasi düzenlemelere de yansimistir. Avrupa 

Birligi hukukunda, 89/104 sayili Üye Devletlerin Ticari Markalarina Iliskin 

Hukuklarinin Denklestirilmesine Iliskin Birinci Konsey Yönergesi’nin 

4. maddesinde tescil için nispi red sebepleri düzenlenirken, maddenin II. fikrasinda 

“(eski tarihli)” önceki markalar arasinda taninmis markalar da sayilmaktadir. 

Fikranin (d) bendinde ise “tescil basvurusunun yapildigi ya da rüçhan talebinde 

bulunuldugu tarihte Paris Sözlesmesi’nin 6bis maddesinde kullanildigi anlamiyla bir 

üye devlette taninmis markalar”in varligi nispi bir tescil engeli olarak kabul 

edilmektedir. 

 

 Benzer sekilde 40/94 sayili Topluluk Ticaret Markalari Hakkinda Konsey 

Tüzügü’nün 12  8/II(c) bendi de, bir Topluluk markasinin bir üye devlette Paris 

                                                 
12 Tüzük ve Yönerge ile ilgili özet bilgi için bkz. asa. s. 43 vd. 
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Sözlesmesi 6bis maddesi anlaminda herkes tarafindan bilinme niteligi olmasi halinde 

nispi tescil engeli; 52/I(a) bendi uyarinca da hükümsüzlük nedeni olusturacagini 

kabul etmistir. 

 

 2. Koruma Sartlari 

 

 a. Sözlesmeden Yararlanacagi Kabul Edilen Bir Sahsin Mevcudiyeti 

 

 6bis maddesinin uygulama alani bulabilmesi için öncelikle, bu sözlesmeden 

yararlanacagi kabul edilen bir sahsin varligi gerekmektedir. Sözlesme’nin 

2. maddesinde, “Birlik memleketlerinden her birinin vatandaslari, sinaî mülkiyetin 

korunmasina iliskin olarak diger Birlik memleketlerinin ilgili yasalarinda kendi 

vatandaslarina bugün taninan ya da ileride taninabilecek haklardan, bu Anlasmada 

özellikle taninan diger haklara halel gelmemek üzere yararlanacaklardir” hükmü yer 

almaktadir 13. 

 

 Sözlesmenin 3. maddesi de, Birlige dahil olmayan ülke vatandaslarina, bir 

Birlik ülkesi sinirlari içinde ikametgah veya gerçek ve ciddi sinai veya ticari 

isletmeye sahip olmalari halinde, Birlik ülkeleri vatandaslari ile ayni isleme tabi 

tutulma hakkini vermektedir. Böylece Sözlesme’nin uygulama alanini biraz daha 

genisletmis olmaktadir. 

                                                                                                                                          
Yönerge ve Tüzük’ün metinleri için bkz. (Çevrimiçi) www.oami.eu.int 
13 Türk marka hukukunda ise, korumadan yararlanabilecek kisiler, KHK’nin 3. maddesine atif yapan 
556 sayili Kanun Hükmünde Kararname’nin Uygulanmasina Dair Yönetmelik’in (RG 09.04.2005, 
S. 25781) 5. maddesinde iki bent halinde gösterilmistir. Buna göre: 

a) Türkiye Cumhuriyeti sinirlari içinde ikametgahi olan veya sinai veya ticari faaliyette bulunan 
gerçek veya tüzel kisiler veya Paris Sözlesmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kurulus Anlasmasi 
hükümleri dahilinde basvuru hakkina sahip kisiler, 

b) Bu maddenin (a) bendi kapsami disinda kalmakla beraber, Türkiye Cumhuriyeti uyrugundaki 
kisilere kanunen veya fiilen marka korumasi taniyan devletlerin uyrugundaki gerçek veya tüzel kisiler 
de karsiliklilik ilkesi gözetilerek Türkiye'de marka korumasindan yararlanir. 
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 b. Herkesçe Bilinen Bir Markanin Varligi 

 

 “Herkesçe bilinen marka” kavrami ne Paris Sözlesmesi’nde, ne de diger 

hukuki metinlerde tanimlanmis degildir. Bu nedenle, bir markanin ne zaman herkes 

tarafindan bilinir hale geldiginin kabul edilecegi ya da hangi orandaki bir 

taninmisligin gerektigi hususlarinda bir netlik bulunmamaktadir. 

 

 Doktrinde çogunlukla Paris Sözlesmesi 6bis maddesi anlaminda “herkesçe 

bilinen marka”nin “taninmis marka” kavramindan farkli oldugu kabul edilmektedir. 

Paris Sözlesmesi’nde tanimlanan marka ile, bir ülkenin bir veya birkaç yöresinde 

bilinen veya yerlesmis olan markalar degil, dünya çapinda olmasa bile yurt içi veya 

yurtdisinda taninmis, Birlige üye devletlerinin birinin vatandasina veya o ülkelerden 

birinde mukim ya da ticari veya sinai isletmeye sahip kisilere ait olan markalar 

anlasilmaktadir14. 

 

 Bir markanin Paris Sözlesmesi baglaminda taninmis sayilabilmesi için, o 

markayi tasiyan mal veya hizmetin Türkiye’de satilmasi veya arz edilmesi sart 

degildir. Ancak yurt disinda taninmakla birlikte, Türkiye’de bilinmeyen bir marka 

Paris Sözlesmesi’ne göre taninmis bir marka olarak kabul edilemez. Baska bir 

ifadeyle, markanin yabanci ülkelerde tescil edilmis ve/veya taninmis olmasi, 

Türkiye’de bilinmedigi sürece, 6bis maddesi korunmasina engel olacaktir15. 

 

 Bir markanin bu maddeye göre taninmis sayilabilmesi için, o markanin ilgili 

toplumsal çevrede bilinmesi gerekmektedir. Ilgili toplumsal çevre, markanin hedef 

kitlesinden, yani güncel ve potansiyel alicilarindan olusmakta ve mal veya hizmetin 

niteligine göre degiskenlik gösterebilmektedir16. 

 

                                                 
14 Tekinalp, “Tescil Ilkesi”, s. 473; ayni görüste Abuzer Kendigelen, Ticaret Kürsüsünde Onbes Yil, 
Hukukî Mütalâalar Cilt III, Istanbul, Beta Basim, 2001, s. 206. 
15 Arkan, Cilt I, s. 93; Tekinalp, “Tescil Ilkesi”, s. 473; Kendigelen, Hukukî Mütalâalar , s. 206; 
Nazmi Ocak, “Markalarda Tescilin Sagladigi Korumanin Kapsami”, Prof. Dr. Ali Bozer’e Armagan , 
Ankara, 1998, s. 284. 
16 Dirikkan, Taninmis Marka, s. 57; Yasaman, Marka Hukuku, s. 260. 
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 c. Herkesçe Bilinen Markanin Ayni veya Benzer Mallarda Kullanilmasi 

 

 Bir marka sahibinin Paris Sözlesmesi’nin 6bis maddesine dayanarak koruma 

talep edebilmesi için gerekli üçüncü sart, herkesçe bilinen markanin ayni veya 

benzeri ürünlerde kullanilmasidir. Mallarin siniflandirilmasi, Nice Anlasmasi17’nin 

Türkiye’de uygulanmasina yönelik olarak düzenlenen Marka Tescil Basvurularina 

Ait Mal ve Hizmetlerin Siniflandirilmasina Iliskin Teblig18  (BIK/TPE: 2002/2)’e 

göre yapilmaktadir. 

 

 d. Herkesçe Bilinen Markanin Karisikliga Meydan Verebilecek Surette 

     Örnegini, Taklidini Veya Tercümesini Yapmak 

 

 Herkes tarafindan bilinen bir markanin, karisiklik yaratabilecek sekilde 

örneginin, taklidinin ya da tercümesinin yapilmasi halinde, marka sahibine  bazi 

haklar taninmaktadir. Bu hallerde herkesçe bilinen markanin sahibi, sonraki 

markanin tescilinin reddini talep edebilir, marka tescil edilmisse hükümsüzlük 

talebinde bulunabilir. 

 

 3. 6bis Maddesinin Hizmet Markalarina Uygulanmasi 

 

 Paris Sözlesmesi’nin 6bis maddesinde hizmet markalarindan hiç söz 

edilmemis olmasi akla, bu tür markalarin uygun sartlarin varligi halinde bu 

korumadan yararlanip yararlanamayacagi sorusunu getirmektedir. 

 

 Bu soruya olumlu cevap vermek gerekecektir. Zira TRIPS’in 16. maddesinin 

2. fikrasinda, Paris Sözlesmesi’nin 6bis maddesinin gerekli degisiklikler yapilmis 

olarak hizmetlere de uygulanacagi belirtilmistir. Bu nedenle, 556 sayili KHK’nin 

                                                 
17 Anlasma 1967’de Stockholm’de ve 1977’de tadil edilmis, 1979’da da degistirilmistir. 24.09.2004 
itibariyla 72 ülkenin taraf oldugu Nice Anlasmasi’na Türkiye 13.08.1995 tarih ve 22373 sayili Resmi 
Gazete’de yayinlanan 95/7094 sayili Bakanlar Kurulu karari ile katilmis ve Anlasma 01.01.1996 
tarihinden itibaren yürürlük kazanmistir. Anlasma’nin metni için bkz. (Çevrimiçi) www.wipo.int 
18 RG 31.12.2001 S. 24627. 
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milletlerarasi anlasmalarin öncelikle uygulanmasini öngören 4. maddesi dolayisiyla, 

hizmet markalari da ayni korumadan faydalanabilecektir19. 

 

 4. 6bis Maddesinin Farkli Mal ve Hizmetler Bakimindan Uygulanmasi 

 

 556 sayili KHK’nin mutlak red nedenleri arasinda gösterilen Paris Sözlesmesi 

6bis maddesine göre taninmis markanin, kullanildigi ma l veya hizmetlerin aynisi 

veya benzeri bakimindan korunma hakkina sahip oldugu tartismasizdir. Ancak bu tür 

markalarin KHK’nin 9/I(c) hükmünde yer alan farkli mal veya hizmetlere karsi 

korunmalari hususu irdelenmelidir. 

 

 Bir markanin baskasi tarafindan farkli mal veya hizmetler için kullanilmasini 

yasaklayan 9/I(c) bendi, KHK 8/IV anlaminda taninmis markalara uygulanir. KHK 

8/IV anlaminda taninmis markadan söz edebilmek içinse, reklâm gücü yüksek, kalite 

sembolü haline gelmis, belli bir itibara sahip bir markanin, sadece o markayi tasiyan 

mal ya da hizmetlerle ilgili çevre içinde degil bu çevre disinda, o mal ya da hizmetle 

ilgisi olmayan kisilerce de bilinmesi gerektigi yönündedir20. 

 

 Hâlbuki Paris Sözlesmesi’nin 6bis maddesi açisindan, markanin Sözlesme 

hükümlerinden yararlanan bir kisiye ait oldugunun Türkiye'de o mal ya da hizmetle 

ilgili çevrenin büyük bir kesimince bilinmesi yeterli görülmektedir21. Bu nedenle de, 

sadece ayni veya benzer mal veya hizmetler için baskasi adina tescili yasaklanmistir. 

 

 Sonuç olarak, her iki taninmislik kavrami, koruma kosullari ve sonuçlari 

yönünden farklilik tasimaktadir ve Paris Sözlesmesi 6bis maddesi anlaminda 

                                                 
19 Arkan, Cilt I, s. 93, dn. 98; Dirikkan, Taninmis Marka, s. 68. 
20 Arkan, Cilt I, s. 93; Nomer, “Taninmis Marka”, s. 499-500; Kavlak, “Iyi Bilinen ve Taninmis 
Markalar”, s. 26; Ali Dural,“Yargitay 11 Hukuk Dairesi’nin Taninmis Markalara Iliskin 8.6.2000 
Tarihli Karari Hakkinda Düsünceler”, GSÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Kemal Oguzman’a 
Armagan, 2002/1, Yil: 1, Sayi: 1, s. 861 vd. 
21 Dirikkan, Taninmis Marka, s. 56-57; Sabih Arkan, “Yabanci Markalarin Türkiye’de Korunmasi”, 
BATIDER, C. XX, S. 1, 1999, s. 8-9; Ömer Teoman, Yasayan Ticaret Hukuku, Cilt: I Hukuki 
Mütalâalar , Kitap 9: 1998-1999 , Istanbul, 2000, s. 41-42. 
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taninmis markalara bahsedilen koruma genisletilmemelidir22. Ancak elbette, sartlar 

gerçeklestigi takdirde böyle bir markanin KHK m. 8/IV anlaminda taninmis marka 

sayilmasi mümkün olacaktir 23. 

 

 5. Yargitay’in Paris Sözlesmesi’nin 6bis Maddesine Iliskin Yorumu 

 

 Yargitay KHK’nin 7/I(i) bendi ile yollama yapilan Paris Sözlesmesi’nin 

6bis maddesinin uygulanmasinda taninmis markayi belli bir kesim veya ilgili çevrede 

taninmislik olarak algilamakta ve uygulamasini bu dogrultuda yapmaktadir24. Buna 

göre, çesitli kararlarindan, Yargitay’in taninmis markaya iliskin görüsleri söyle 

siralanabilir: 

 

i. Yargitay içtihatlarina göre, bir markanin bir çok yabanci ülkede tescilli 

bulunmasi, özellikle uluslararasi tescile konu olmasi, yani WIPO nezdinde tescil 

edilmesi, o markanin Paris Sözlesmesi’nin 6bis maddesi anlaminda taninmis marka 

olmasi için yeterlidir. Dolayisiyla, böyle bir markanin, KHK 7/I(i) bendi kapsamina 

girdigi kabul edilmektedir25. 

 

 Yargitay’in bu görüsü bir takim soru isaretlerini de beraberinde getirmektedir. 

Ilk olarak, markanin kaç ülkede tescilli olmasi halinde Paris Sözlesmesi 

                                                 
22 Yargitay 11. HD 28.04.2003 tarihli bir kararinda ise, Paris Sözlesmesi’nin 6bis maddesi anlaminda 
taninmis markalarin KHK’nin 9/I(c) bendi kapsamina girdigine hükmetmistir (E. 2002/11715, 
K. 2003/4181). FMR, C. 3, S. 4, s. 119-122. 
23 Dirikkan, Taninmis Marka, s. 72. 
24  Ismail Kirca, “Türkiye’de Markalara ve Taninmis Markalara Yönelik Uygulamalar Yargitay 
Kararlari Açisindan Marka Hukukunda Iltibas (Karistirilma) Kavrami ve Paris Sözlesmesi’nin 1. 
Mükerrer 6. Maddesi Anlaminda Taninmis Marka”, Türkiye'de Fikrî ve Sinaî Haklarin Etkin 
Sekilde Uygulanmasi Sempozyumu , s. 12-13. bkz. (Çevrimiçi) www.abgm.adalet.gov.tr 
25 Örnegin, Yargitay “The Cockpit” kararinda (11. HD, 23.06.2000, E. 2000/5459, K. 2000/5902) 30 
ülkede, “Elle” kararinda (11. HD, 13.06.2000, E. 2000/2154, K. 2000/5469) 50 ülkede tescil edilmis 
bir markanin taninmis marka olarak kabulünün gerektigine hükmetmistir. Erdal Noyan, Marka 
Hukuku, Ankara, Adil Yayinevi, 2003, s. 117. 

Baska örnek kararlar için bkz. Yargitay 11. HD, 27.09.1999, E. 1999/5162, K. 1999/136; 10.04.1997, 
E. 1997/1920, K. 1997/2708; 19.04.2002, E. 2001/9903, K. 2002/3699. (Çevrimiçi) 
www.kazanci.com.tr  
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6bis maddesinden yararlanabilecegi belirtilmemistir. Ikincisi de, uluslararasi tescilli 

bir markanin Türkiye’de otomatikman bilindigi varsayimidir26. 

 

 Bir markanin birçok ülkede tescil ettirilmesi, hiç kuskusuz, o markanin belli 

bir kitleye hitap ettigi ve taninmisligi için önemli bir göstergedir. Ancak, markanin 

taninmisligini sadece tescillerin sayisi ve fazlaligi ile belirlemek yaniltici olabilir. Bu 

noktada mümkün oldugunca, taninmisligin baska delillerce de desteklenmesinde 

fayda vardir. Ayrica yinelemek gerekir ki, Paris Sözlesmesi 6bis maddesinin 

uygulanabilmesi için, o markanin Türkiye’de taninmasi ve bu hususun da tespiti 

gerekir 27. 

 

ii. (Yabanci) bir markanin Paris Sözlesmesi’nin 6bis maddesinden 

yararlanabilmesi için, dünya çapinda taninmis olmasi gerekmez, bir kisim ülkelerde 

taninmasi yeterlidir28. 

 

 Yargitay’in bu görüsünde ise yaniltici bir ifade söz konusudur. Bir markanin 

Paris Sözlesmesi anlaminda taninmis oldugunun kabulü için dünya çapinda taninmis 

olmasinin aranmayacagi konusunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadir. Ancak 

markanin Türkiye’de taninip taninmadigina bakilmaksizin, sadece bir takim 

ülkelerde taninmasinin yeterli olacagi yönündeki düsünce isabetli degildir 29. 

 

                                                 
26  Yargitay bazi kararlarinda, (yabanci) bir markanin Paris Sözlesmesi’nin 6bis maddesinden 
yararlanabilmesi, bu maddenin kapsamina sokulabilmesi için, onun Türkiye’de umumen malum 
olmasini yeterli görmektedir. Ayrica bu markayi tasiyan malin Türkiye’de üretilmesini, Türkiye’ye 
ithal edilmesini, kisaca ilgili markanin Türkiye’de kullanilmasini sart kosmamaktadir. Ancak diger 
bazi kararlarinda ise bu husus üzerinde durmaksizin, markanin uluslararasi tescilini taninmislik 
bakimindan yeterli görmektedir. Bkz. 11. HD, 23.6.2000, E. 2000/5902, K. 2000/5459 (Çevrimiçi) 
www.kazanci.com.tr 
27 Dural, a.g.m., s. 864; Kirca, “Sempozyum”, s. 14. 
28 “Dünyada 200’ü askin ülkede MAGGI markasi altinda çesitli ürünler satmasinin, tescil talebinin... 
556 sayili KHK’nin 7/i maddesi uyarinca... Paris Sözlesmesi’nin 1’inci mükerrer 6’inci maddesine 
göre umumen taninmis markaya sahip oldugu sonucunun kabulünü gerektirecegi, umumen taninmis 
olmanin dünya çapinda taninmis olmasini gerektirmeyecegi, bir kisminda taninma olgusunun bu 
maddeden yararlanmak için yeterli bulundugu…” Yargitay 11. HD, 08.07.2002, E. 2002/3187, 
K. 2002/7188. FMR, C. 3, S. 2, s. 150-152. 
29 Kirca, “Sempozyum”, s. 15. 
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iii. Paris Sözlesmesi’ne taraf bir ülkede taninan bir marka, Türkiye’de 

taninmamis ve tescil edilmemis olsa bile, 7/I(i) hükmünden yararlanabilir 30. 

 

 Yargitay, isabetli olarak, umumen malum bu malin Türkiye’ye  her zaman 

getirtilip satilma olasiligi bulundugundan taninmis bir markayi hatirlatmak ve onun 

söhretinden yararlanmak maksadiyla bu markanin ayni cins mallar üzerinde 

konularak korunmasini, iyiniyet kurallarina aykiri bulmustur. 

 

iv. Paris Sözlesmesi’nin 6bis maddesi anlaminda taninmis markalar, KHK’nin 

9/I. maddesinin (c) bendi kapsamina girer31. 

 

 Yargitay’in bu kararinda yaptigi tespitin dogru olmadigi kanaatindeyiz. Zira, 

yukarida açiklandigi üzere32 Paris Sözlesmesi 6bis maddesinin olusturulma amaci, bu 

madde anlamindaki taninmis markalari ayni veya benzer mallar bakimindan 

korumaktir ve bu taninmislik düzeyi KHK m. 8/IV’deki taninmislik seviyesinden 

farklidir. Dolayisiyla bu koruma farkli mal veya hizmetleri kapsayacak sekilde 

genisletilmemelidir. 

 

                                                 
30 “Meslekten olan ve basiretli bir isadami özeni göstermekle yükümlü olan davalinin kendisine ait 
markayi ihdas ve tescil ettirirken, ayni iskolunda çalisan maruf ve meshur olan davaciya ait markayi 
bilmesi gerekmesi nedeniyle iyiniyetli olamayacagi sonucuna varilmalidir. Meslekten bir bilirkisinin 
davaci markasini duymadigini beyan etmesi yeterli görülemez. O halde bu gerekçelerle davacinin 
davasinin kabulü gerekirken, yerel mahkemece davanin reddine karar verilmesi dogru 
görülmemistir”. 11. HD, 23.6.2000, E. 2000/5902, K. 2000/5459. (Çevrimiçi) www.kazanci.com.tr 

Tekinalp, bu davanin, taninmis markalarin listesini yapmakla görevli olmasi dolayisiyla, TPE hasim 
gösterilerek eda davasi olarak açilmasi gerektigi görüsündedir. Fikri Mülkiyet, s. 383-384. 
31 “Bilirkisi raporunda, davacinin Paris Sözlesmesi anlaminda taninmis marka (KHK’nin 7/i bendi) 
iddiasina iliskin bilgi ve belge sunmadigi sonucuna varilmistir. Oysa, davaci taraf bu anlamda degil, 
nispi red nedenleri içerisinde sayilan 8/4 fikrasi hükmü anlaminda, markasinin toplumda taninmislik 
düzeyine eristigi iddiasinda olup, bu iddiasina iliskin delillerin ayni mahkemenin ...esas sayili 
dosyasina ibraz etmis oldugunu rapora itiraz dilekçesinde ve ...tarihli oturumda bildirmistir. Bilirkisi 
raporunda Kararname’nin 9/1-c fikra hükmünün sadece Paris Sözlesmesi anlaminda taninmis 
markalar için uygulanabilecegini bildirmistir. Oysa, "Marka tescilinden dogan haklarin kapsami" 
baslikli 9. maddenin c bendinin, taninmislik düzeyine ulasmis markalar için de uygulanabilecegi fikra 
metninden dahi açikça anlasilabilmektedir. Öte yandan bir marka taninmis marka olmasa bile 
toplumda taninmislik düzeyine ulasmis olabilir. Bu markalar taninmis markadan daha genis fakat 
taninmislik derecesi itibariyle daha düsüktür...”Yargitay 11. HD, 28.04.2003, E. 2002/11715, 
K. 2003/4181. FMR, C. 3, S. 4, s. 119-122. 
32 Bkz. yuk. s. 13. 
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 C. TANINMIS MARKA 

 

 1. Genel Olarak 

 

 Bu çalismanin konusunu olusturan taninmis markalara iliskin özel koruma, 

hem bir nispi red nedeni olarak 556 sayili KHK’nin 8. maddesinde ve dolayisiyla bir 

hükümsüzlük nedeni olarak 42. maddede, hem de marka tescilinde dogan haklarin 

kapsami çerçevesinde 9. maddede düzenlenmistir. Ancak öncelikle, taninmis 

markayi düzenlemesi ve Paris Sözlesmesi’nde öngörülen korumayi genisletmesi 

dolayisiyla önemli anlasmalardan biri olan TRIPS’e göz atmakta fayda vardir. 

 

 Uluslararasi anlamda fikri mülkiyet alanindaki en kapsamli anlasma olan ve 

1996 yilindan beri Türkiye’de yürürlükte bulunan TRIPS (Ticaretle Baglantili Fikri 

Mülkiyet Haklari Anlasmasi - Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual 

Property Rights) Anlasmasi’nin 33   16. maddesinin II. ve III. fikralari taninmis 

markalari düzenlemekte ve taninmis marka korumasinin sinirlarini genisletmektedir : 

 

 “Paris Sözlesmesi’nin (1967) 6bis maddesi, gerekli degisiklikler yapilmis 

olarak, hizmetlere de uygulanacaktir. Üyeler bir markanin taninmis olup olmadigini 

tespit ederken, markanin tanitimi sonucunda ilgili sektörde bilinme durumunu 

dikkate alacaklardir. 

 

 Paris Sözlesmesi’nin (1967) 6bis maddesi markanin tescil edildigi, mal veya 

hizmetlere benzemeyen mal veya hizmetlere de, gerekli degisiklikler yapilarak 

                                                 
33 RG 25.02.1995, S. 22213. 

Anlasma’nin metni için bkz. (Çevrimiçi) www.wto.org 

1995 yilinda Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) kurulmasi ile fikri mülkiyet hukuku ile ilgili büyük bir 
adim atilmistir. 2. Dünya Savasi’nin ardindan kabul edilen Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlasmasi (GATT) ve onun halefi olan DTÖ Anlasmasi, dünyada hizla büyüyen, güçlü bir ticaret 
sisteminin olusmasina büyük katkida bulunmuslardir. Bu sistem, GATT’in önderligindeki bir seri 
müzakere ve rauntlar sonucunda gelistirilmistir. 1984-1994 yillari arasinda gerçeklestirilen Uruguay 
Raund toplantilari sonucunda DTÖ Kurulus Anlasmasi imzalanmistir. Ticaretle Baglantili Fikri 
Mülkiyet Haklari Anlasmasi (TRIPS-Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) söz 
konusu anlasmanin 1C ekini olusturmaktadir. 
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uygulanacaktir, meger ki, markanin bu mal veya hizmetlerle ilgili kullanimi, bu mal 

veya hizmetlerle tescilli markanin sahibi arasinda bir baglanti oldugunu göstersin ve 

bu kullanim sekli nedeniyle tescilli marka sahibinin menfaatlerinin zarar görme 

olasiligi mevcut olsun.” 

 

 Görüldügü üzere TRIPS, Paris Sözlesmesi ile kabul edilen taninmis marka 

korumasini iki açidan genisletmis bulunmaktadir. Ilk olarak hizmet markalari 

taninmis marka korumasi altina alinmistir. Paris Sözlesmesi’nin 6bis maddesinin, bir 

markanin korunmak istendigi ülkede kullaniliyor olmasi sartini aramadigi üzerinde 

genel bir konsensus mevcuttur. Bu nedenle, TRIPS 16(II)’deki “markanin tanitimi” 

ifadesi, markanin koruma istenen ülkedeki tanitimi anlamina gelmemelidir. 

Dolayisiyla TRIPS’in16(II) ile Paris Sözlesmesi’nin 6bis maddeleri kombine 

edildiginde, markanin koruma istenen ülkede taniniyor olmasi ge rekliligi bir yana, bu 

taninmisligin o ülkedeki (satis, promosyon, reklam vb.) kullanim sonucu meydana 

gelmesinin sart olmadigi sonucuna varilmaktadir34. 

 

 Ikinci olarak ise koruma kapsami “farkli mal ve hizmetler”i içerecek sekilde 

genisletilmistir. Ne var ki 16 (III)’te yer alan bu hüküm, çoklukla tescilli olmayan 

taninmis markalari koruma islevini gören 6bis maddesinden farkli olarak, söz konusu 

koruma için markanin tescilli olmasini aramaktadir 35 . Yine de, bu düzenleme 

taninmis markalarin dünya çapinda korunmasi ve marka korsanliginin önüne 

geçilmesi bakimindan atilan çok önemli bir adimdir36. 

 

 2. Tanim 

 

 KHK’de taninmis markalara ayricalikli bir koruma saglanmakla birlikte, 

taninmis markaya iliskin özel bir tanim mevcut degildir. Uluslararasi düzenlemelere 

                                                 
34  Oytaç Karsilastirmali Markalar Hukuku, s. 118; .Guy Tritton vd., Intellectual Property in 
Europe , Second Edition, London, Sweet&Maxwell, 2002, s. 201. 
35 Christopher Heath, Kung-Chung Liu, The Protection of Well-Known Marks in Asia, Kluwer Law 
International, 2000, s. 7; Tritton vd., a.g.e., s. 201. 
36 Ugur Çolak, “Paris Sözlesmesi’nin 6bis Maddesi Anlaminda Taninmis Markalar, Bu Taninmisligin 
Nasil Belirlenecegi Sorunu ve WIPO Kriterleri”, FMR, Yil: 4, C: 4, S: 2004/2, s. 29. 
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bakildiginda da ayni husus göze çarpmakta, taninmis markanin taniminin 

yapilmadigi görülmektedir. Bunun sebebi, her somut olayin özelliklerine göre 

degerlendirme yapilabilmesinin saglanmasi ve kavramin daralmasi veya genislemesi 

tehlikesinden korunmasi37. 

 

 Buna karsilik doktrinde farkli tanimlara yer verildigi görülmektedir. Örnegin: 

 

1) “Tescilli bulunduklari mal kategorisinden bagimsizlasarak ve basli basina birer 

kalite sembolü olarak, reklâm araci haline gelen ve genis halk kitleleri karsisinda 

sahip olduklari etkilerini, tamamen farkli mal kategorileri üzerinde de gösterebilecegi 

markalardir”38. 

 

2) “Bir marka ilgili tacirler veya o malin alicilari degil, bu mal ile ilgisi olmayanlar 

tarafindan biliniyor ise, taninmis marka söz konusudur”39. 

 

3) “Kullanimi yogun, reklâm gücü yüksek, dil hazinesinde yer edinmis, zihinlerde 

refleksif olarak dogan, ürünün kalitesi ile siki sikiya bagli markalar taninmis 

markadir”40. 

 

4) “Yogun kullanimi ve reklâmi dolayisi ile halkin dikkatine esir ettigi” ve 

“markanin tamamen degisik bir malda kullanildigi ve diger malin reklâm gücünde bir 

eksilme meydana getirdigi takdirde marka taninmistir”41. 

 

                                                 
37 Arkan, Cilt: I, s. 105. 
38  Osman Berat Gürzumar, “Yeni Markalar Kanunu Isiginda Isviçre Marka Hukukunda Meydana 
Gelen Gelismeler”, Yargitay Dergisi, C. 20, S. 4, Ankara, 1994, s. 518. 
39 Ayse Nur Berzek,“556 Sayili Kanun Hükmünde Kararname’de Markalarin Düzenlenmesi”, Prof. 
Dr. Oguz Imregün’e Armagan , Istanbul, 1998, s. 83. 
40  Levent Yünlü, "Taninmis Markalar ve Korunmasi” (Yayinlanmamis) Yüksek Lisans Tezi, 
Kocaeli, 2001, s. 135. 
41  Troller, La Marque de Haute Renommée, PI 1953, s. 75 (Yasaman, “Taninmis Markalar”, 
s. 694’den naklen). 
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 Yargitay ise yerlesik içtihatlarinda, uluslararasi hukuk ve doktrinde yer alan 

görüsleri dikkate alarak bir taninmis marka tanimi yapmis, bu konuda kriterler ortaya 

koymustur. Çesitli kararlarinda Yargitay, taninmis markayi; “bir sahsa veya 

tesebbüse siki bir sekilde matufiyet, garanti, kalite, kuvvetli reklâm, yaygin bir 

dagitim sistemine bagli, müsteri, akraba, dost, düsman ayirimi yapilmadan cografi 

sinir, kültür, yas farki gözetilmeksizin ayni çevredeki insanlar tarafindan refleks 

halinde ortaya çikan bir çagrisim” olarak tarif etmistir 42. 

 

 Taninmis marka kavrami ile, bir ülkenin bir veya birkaç yöresinde tutunmus 

markalarin degil, dünya çapinda olmasa bile, yurt içi ve yurtdisinda ilgili çevrelerce 

bilinen Paris Sözlesmesi’ne üye devletlerden birinin vatandasina veya o ülkelerden 

birinde yerlesik olan ya da ticari veya sinai isletmeye sahip kisilere ait bulunan 

markalarin kastedildigi, Yargitay’in bir baska kararinda43 belirtilmistir. 

 

 Yargitay 11. Hukuk Dairesi 31.01.2002 tarihli kararinda 44  ise, taninmis 

markalarin sahibinin izni olmadan baskasi adina tescil edilemeyecegi; taninmisligin 

tespitinde WIPO Uzmanlar Kurulunca belirlenen ölçütlere göre pazar payi, ayirt 

edici özellik, tescil edilmis ülkelerin dünyadaki dagilimlarinin dikkate alinacagini 

vurgulamistir. 

 

 Yapilan tüm bu tanimlarda, taninmis markanin belli unsurlari öne 

çikarilmakta ve aslinda, kural olarak, vurgulanan tüm özellikler taninmis markayi 

izah etmeye elverisli nitelikte görülmektedir. Yine de bir markanin taninmis olup 

olmadigi belirlenirken, bir sonraki bölümde incelendigi üzere, dikkate alinacak baska 

birtakim ölçütlerin varligindan da faydalanilmalidir. Zira taninmisligin belirlenmesi 

her somut olayin hal ve sartlarina göre degiskenlik gösterebilmektedir. Dolayisiyla 

                                                 
42  Yargitay 11. HD 13.03.1998, E. 1997/5647, K. 1998/1704; 23.03.2000, E. 1999/8859 
K. 2000/2229. (Çevrimiçi) www.kazanci.com.tr 
43 11. HD, 29.01.1999, E. 1998/5372, K. 1999/256. Yasaman, Marka Hukuku, s. 269. 
44  E. 2001/8773, K. 2002/681. Hakan Karan, Mehmet Kiliç, Markalarin Korunmasi 556 Sayili 
KHK Serhi ve Ilgili Mevzuat, Ankara, Turhan Kitabevi, 2004, s.156. 
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da tüm ihtilaflarda uygulanacak kesin bir taninmis marka tanimi yapmak dogru 

olmayacaktir. 

 

 3. Taninmis Markanin Belirlenmesindeki Kriterler 

 

 Markanin taninmisligi ile ilgili düzenlemeler ve içtihatlar incelendiginde, her 

birinin farkli kriterlere göre markanin taninmisligini esas aldigi ve farkli sonuçlar 

bagladigi görülmektedir. Bu nedenle, markanin taninmisligi ile ilgili kesin bir 

siniflandirma yapmak mümkün görünmemektedir. Yine de, bir markanin taninmis 

oldugunun kabul edilebilmesi ve dolayisiyla diger markalara kiyasla daha genis 

kapsamli bir korumaya sahip olabilmesi için, yüksek bir taninmislik düzeyinin 

yaninda, niteliksel bakimdan baska kriterlerin de aranmasi gerektigi üzerinde 

durulmaktadir. 

 

 a. Doktrinde Önerilen Kriterler 

 

 Troller, taninmis markanin birdenbire dogan, düsünmeden veya bir hatiranin 

yardimi ile fikirlerde uyanmayan, refleks halinde ortaya çikan isaret oldugunu 

belirtmistir45. Becker’e göre ise, bir markanin taninmis olmasi müsteri, akraba ya da 

düsman olmalari, sinif, kültür, yas farki gözetmeksizin ayni çevredeki insanlar 

tarafindan taninmasi demektir46. 

 Nomer, taninmis markanin su kriterlerini saymistir: a) Markanin üstün bir 

ticari degere sahip olmasi; b) Markanin sahip oldugu reklâm gücünün sadece kendi 

geleneksel mal ve hizmetlerin degil, baska mal ve hizmetlerin pazarlanmasina da 

elverisli olmasi; c) Markanin sadece kendi mal ve hizmetlerinin alicilari tarafindan 

degil, bunlar disinda genis bir halk kitlesi tarafindan da taninmasi; d) Markanin 

aynisinin piyasada kullanilmiyor olmasi47. 

                                                 
45 K. Troller, Manuel de Droit Suisse des Biens Immateriels, s. 123 (Yasaman, Marka Hukuku, 
s. 248’den naklen). 
46 Troller, s. 75 (Yasaman, Marka Hukuku, s. 248’den naklen). 
47 Straub, Mehrfache Berechtigung an Marken, Bern 1998, s. 147, dn. 658 ve ayni görüste Füsun 
Nomer, “Taninmis Marka: Nike”, Prof. Dr. Erdogan Moroglu’na 65. Yas Günü Armagani , 
Istanbul, 1999, s. 502. 
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 Dirikkan, markanin taninmisligi ile ilgili olarak markanin özgünlügü, 

piyasada teklik konumuna sahip olmasi, kullanildigi malin türü, kullanildigi malin 

kalitesi, genis bir cografi alanda kullanilmasi, kullanim süresi ile marka ve isaret 

arasindaki benzerligi tespit etmistir 48. 

 

 b. WIPO Kriterleri 

 

 1995 yilinda WIPO bünyesinde olusturulan “Taninmis Markalar Uzmanlar 

Komitesi”, taninmisligin belirlenmesi konusunda yaptigi çalismalari 20-29 Eylül 

1999 tarihlerinde gerçeklestirilen toplantida aldigi “Ortak Tavsiye Karari” 49  ile 

açiklamistir. Tavsiye Karari’nin kabulü ile, taninmis markalarla ilgili olarak 

uluslararasi düzeyde ortaya çikmis bulunan mevzuat ihtiyacinin karsilanmasi 

açisindan büyük bir ilerleme kaydedilmistir. Söz konusu metin, yasal açidan 

baglayici olmamakla birlikte, genel egilimi ortaya koymasi ve Paris Birligi ve WIPO 

gibi çok önemli iki uluslararasi olusum tarafindan benimsenmis olmasi nedeniyle çok 

büyük önem arz etmektedir. 

 

 Komite, taninmis markalarin belirlenmesi konusunda iki görüs olusturmustur: 

1) Uzmanlar Komitesi tarafindan olusturulacak kriterler dogrultusunda tescil milli 

ofislerce yapilacak ve bu tescil WIPO araciligiyla üye ülkelere bildirilecektir. 

2) Yine Uzmanlar Komitesi tarafindan belirlenecek kriterler dogrultusunda tescil 

WIPO tarafindan yapilacaktir. 

 

Söz konusu kriterler sunlardir: 

 

• Halk arasinda ilgili sektörde söz konusu markanin bilinme ya da taninma 

derecesi, 

                                                 
48 Hanife Dirikkan, Taninmis Markanin Korunmasi, Ankara, Seçkin Yayincilik, s. 89-110. 
49 Kararin Ingilizce metni için bkz. (Çevrimiçi) 

http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/index.htm  
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• Markanin kullaniminin süresi, derecesi ve cografi bölgesi, 

• Markanin uygulandigi ürün ya da hizmetlerin fuar veya sergilerdeki 

tanitimlari, reklâm ve sunumlarinin süresi, derecesi ve cografi bölgesi, 

• Markanin taninmasi ya da kullanimini etkileyen baska tescillerin ve/veya 

tescil basvurularini süresi ve cografi bölgesi, 

• Markanin etkili korunmasinin belgeleri ve özellikle taraf ülkelerin idari ya da 

yargilama yetkisine sahip kuruluslarinin, markayi taninmis marka olarak 

tanimalarinin derecesi, 

• Marka ile özdeslesen degeri 

 

 Tavsiye Karari m. 2/I uyarinca bir markanin taninmis marka olarak 

korunabilmesi için koruma istenen ülkede tescil veya kullanilma zorunlulugu 

bulunmamaktadir. Maddede ayrica bir markanin üye bir devlette toplumun ilgili 

sektörlerinden50  en az birinde taninmis olmasi durumunda, o markanin “taninmis 

marka” sayilmasi benimsenmekte, yalnizca biliniyor olmasi durumunda ise taninmis 

marka sayilip sayilmayacagi ilgili devletin takdirine birakilmaktadir. 

 

 4. madde çerçevesinde de taninmis marka sahibine, markasini korumak 

amaciyla basvurabilecegi yollar gösterilmektedir. Buna göre taninmis marka sahibi, 

Akit tarafin saglamis oldugu yasal yollara basvurarak, markasi ile ihtilaf halindeki 

bir markanin tesciline itiraz edebilecegi gibi, bu markanin, “iptalini, kaydinin 

terkinini ve kullaniminin engellenmesini” talep edebilecektir. Bir markanin taninmis 

marka olup olmadigina kimlerin karar vermesi gerektigi konusunda ise Karar’da 

“taraf ülkelerin idari ya da yargi açisindan yetkili kuruluslarinin, herhangi bir 

markanin taninmis marka olmasina karar verirken” açiklamasi ile, bu konudaki karar 

yetkisinin Türkiye bakimindan idari makam olarak Türk Patent Enstitüsü’ne ve yargi 

                                                 
50 Ilgili sektör: 

1. Markanin uygulanacagi mal ya da hizmetlerin gerçek veya potansiyel tüketiciler, 

2. Markanin uygulandigi mal ya da hizmetlerin dagitim kanallarindaki görevli kisiler, 

3. Markanin uygulandigi mal ya da hizmetlerle ilgili olan is çevreleridir. 
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açisindan yetkili makam olarak da Fikri ve Sinai Haklar Mahkemelerine ait oldugu 

sonucuna varilmalidir51. 

 

 c. Türk Patent Enstitüsü’nün Uygulamasi 

 

 Türk Patent Enstitüsü (TPE) Markalar Dairesi Baskanligi 5000 Sayili Türk 

Patent Enstitüsü Kurulus ve Görevleri Hakkinda Kanun’un52 13(d) maddesi uyarinca 

“ilgili mevzuat hükümlerine göre…markalarin taninmislik düzeyleri ile ilgili 

esaslarin belirlenmesi ve uygulamaya konulmasi islemlerini yapmak” ile 

görevlendirilmistir. 

 

 TPE, taninmis marka uygulamasinda karsilasilan sorunlari çözmek amaciyla 

Agustos 1998 tarihinden itibaren taninmislik basvurularina cevap vermemis ve konu 

ile ilgili bir çalisma sürdürmüstür. Bu süreçte, taninmis markalarla ilgili olarak, 

556 sayili KHK ve uluslararasi anlasma hükümlerinin uygulanmasini saglamak 

amaciyla bir yönetmelik hazirlanmasi çalismalarinin da sürdürüldügü bilinmektedir. 

 

 Bu çalisma kapsaminda, özellikle konu ile dogrudan ilgisi bulunan marka 

vekillerinin görüsünü almak amaciyla, Enstitü tarafindan belirlenmis taninmis marka 

kriterleri 17.08.2000 tarihli Resmi Marka Bülteninde kamuya duyurulmus ve 

ilgililerin bu kriterlere ve konuya iliskin genel degerlendirmelerini Enstitü’ye 

iletmeleri istenmisti53. 

 

 TPE’nün belirledigi bu sorula rin, genel olarak WIPO Ortak Tavsiye 

Karari’nda yer alan kriterlerin detaylandirilmis ve gelistirilmis hali oldugu 

söylenebilir. Resmi Marka Bülteninde ilan edilen kriterler sunlardir: 

                                                 
51 Samiye Eyüboglu, “Taninmis Marka”, FMR, C.I, S. 2, Ankara, 2001, s. 119. 
52 RG 19.11.2003, S. 25294. 
53 Sadettin Akin, “Taninmis Markalar”, TPE (Yayinlanmamis) Uzmanlik Tezi, Ankara, 2001, s. 69. 
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1) Markanin halk tarafindan taninmislik düzeyi nedir? Marka herkes tarafindan 

biliniyor mu? Markanin, malin potansiyel ve fiili kullanicilarinin da ötesinde ulasmis 

oldugu taninmislik düzeyi nedir? 

2) Markanin ilgili sektörde taninmislik düzeyi nedir? 

3) Markanin tarihçesi hakkinda sunulan bilgi ve belgelere dayanarak tescilinin ve 

kullaniminin süresi nedir? Bu tescil ve/veya kullanim markanin taninmisligina 

yönelik yeterli bir zaman diliminde mi yapilmis? 

4) Marka tescilinin ve kullaniminin yayildigi cografi alan ve kapsami nedir? (Yurt içi 

ve yurt disi tesciller nelerdir? Bu tesciller genis bir alana yayilmis midir?) 

5) Markanin üzerinde kullanildigi mal ve/veya hizmetin piyasadaki pazar payi, yillik 

satis miktari nedir? 

6) Markaya iliskin promosyon çalismalarinin (özellikle de Türkiye’deki promosyon 

çalismalarinin) özellikleri nelerdir? [Promosyonun süresi, devamliligi, yayildigi 

cografi alan, kapsam, promosyona harcanan para, promosyonun niteligi (TV reklâmi, 

yerel gazete ilani, sadece çocuk sahiplerine yönelik yapilan tanitim vs)]. 

7) Reklâm niteliginde olmayan ancak markanin tanitimina faydali olabilecek nitelikte 

faaliyetler var midir? (Gazete, dergi, TV vb. medya organlarindaki yayinlar, markali 

ürünlerin fuarlarda teshiri vb.) 

8) Markanin taninmisligini gösteren bir mahkeme karari var midir veya marka 

sahibinin markasini koruma yolundaki etkin çabalari nelerdir? (Taninmislik karari 

disinda verilmis mahkeme kararlari, halen devam etmekte olan marka, haksiz rekabet 

davalari vb.) 

9) Marka ne derece orijinaldir, markanin ayirt edicilik niteligi nedir? 

10) Markanin taninmisligina iliskin yapilmis kamuoyu arastirmalari var midir? Varsa 

bunlarin sonuçlari nelerdir? 

11) Marka sahibi firmaya iliskin özellikler nelerdir? (Firmanin büyüklügü, çalisan 

sayisi, ödenmis sermayesi, cirosu, kâri, yurt çapinda ve yurt disinda sahip oldugu 

dagitim kanallari: subeleri, bayilikleri, servis agi, ödedigi vergi, ihraç miktarlari, 

piyasasina hâkimiyeti vs.) 

12) Marka üzerinde kullanildigi mal veya hizmetle özdeslesiyor mu? Marka kelime 

veya sekil olarak görüldügü anda refleksif olarak belli bir  ürünü çagristiriyor mu?  
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Marka üzerinde kullanildigi mal veya hizmetle ilgili olarak belli bir kaliteye veya 

statüye isaret ediyor mu?  

13) Markayi tasiyan ürüne veya marka sahibi firmaya iliskin olarak alinmis belgeler, 

ödüller (TSE, TSEK vb. kalite belgeleri, çevre ödülü, mavi bayrak vs.) var mi? 

14) Markayi tasiyan ürünlerin dagitim kanallari (marka sahibi firmanin kendine ait 

dagitim kanallarinin disinda) ve söz konusu ürünlerin ithalat ve ihracat olanaklari 

nelerdir? 

15) Eger marka bir satisa konu olmussa, marka üzerinde kiymet takdiri yapilmissa 

markanin parasal degeri nedir? Markanin parasal degeri, marka sahibinin yillik 

bilânçosunda gösterilmis midir?  

16) Marka tescillerinin kapsadigi mal ve/veya hizmet portföyünün genisligi nedir? 

(Örnek: sadece “gazozlar” için tescilli bir marka ile tüm elektronik esyalari içine alan 

bir tescil.) 

17) Marka halk nezdinde veya ilgili sektörde belli bir düzeyde taninan bir marka ise 

bu taninmislik düzeyini ne kadar süredir korumaktadir? 

18) Markanin taninmisligindan ötürü, bu niteligine yönelik tecavüz fiilleri var midir? 

Marka üçüncü kisilerce taklit ediliyor mu? (Markaya benzer basvurularin yogunlugu, 

markanin piyasada haksiz yere üçüncü kisilerce kullanilip kullanilmadigi vs.) Marka 

üçüncü kisilerce kullanilmakta ise bu kullanim, sekli ve üzerinde yayildigi cografi ve 

ticari alan itibariyle taninmis marka sahibine zarar veriyor mu? 

19) Marka, üzerinde kullanildigi mal veya hizmetin niteligi itibariyle (örnek: “araba” 

markasi ile “çiklet” markasi) veya potansiyel ve fiili kullanici kitlesinin niteligi 

itibariyle (örnek: doktorlarin kullandigi bir “steteskop” markasi ile herkesin 

kullandigi bir ürün olan “kibrit” markasi) tecavüze açik mi, degil mi? 

20) Markanin taninmisligi sonucuna götürebilecek baska belgeler var midir? 

 

 TPE’nün uygulamasinda bu kriterlerin sayisinin azaltilmasi gerektigi, zira 

anilan kriterlerden bazilarinin içerik olarak markanin ayni niteligine isaret ettigi 

söylenmektedir. Ayrica, Enstitü’de bir markanin taninmisligi incelenirken, kriterlerin 
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farkli farkli agirliklara sahip olacagi ve bu kriterler disinda Enstitü’ye sunulan 

belgelerin de dikkate alinacagi vurgulanmaktadir54. 

 

 Bu kriterlerden baska belirli bir taninmislik düzeyine erismis bulunan 

markalarin korunmasi amaciyla, TPE’nce bir taninmis markalar listesi 

olusturulmustur 55. Bu liste bir kereye mahsus olarak yayinlanan ve güncellenmeyen 

Resmi Marka Gazetesi Özel Sayisinda yer almistir56. 

 

 TPE tarafindan taninmis markalara iliskin 2004 yilinin sonlarina dogru bir 

açiklama yapilmis 57 , uzun zamandir islemleri askida bekleyen "taninmis marka" 

konusunun sonunda çözüme kavustugu ifade edilmistir. Açiklamada, reklâm ve 

pazarlamaya istikrarli bir sekilde yatirim yaparak belirli bir taninmisliga ulasan ve 

TPE’nün daha önce tespit ettigi kriterlere göre taninmis marka statüsü kazanan Türk 

markalariyla ayni ismi tasiyan marka müracaatlarinin, farkli mal veya hizmet siniflari 

için tescil edilmek istense bile reddedilecegi belirtilmistir. Ayrica, Avrupa pazarina 

taninmis marka olmanin avantajlariyla girmek isteyen Türk markalarinin, TPE’nün 

belirledigi kriterlere göre bir dosya hazirlayarak müracaatta bulunmalari gerektigi 

ifade edilmistir. 

 

 Açiklamada yer alan söz konusu kriterler sunlardir : 

• Markanin tarihçesi, 

• Markanin yurt içi ve yurt disi tescilleri, 

                                                 
54 Sadettin Akin, a.g.e., s. 71-72. 
55 Bu listede yer alan markalarin taninmislik statüsüne alinmalarinda farkli prosedürler isletilmistir. 
Söyle ki, listede yer alan markalardan bir kismi, marka sahibinin birtakim belge ve delillerle 
Enstitü’ye basvurmalari sonucunda taninmislik statüsüne alinmis iken, diger bir kismi 8. maddeye 
dayanarak baska bir markaya yapilmis itirazin incelenmesi sirasinda alinan bir kararla taninmislik 
statüsüne alinmistir. Bazi markalar ise birtakim mahkemelerin “çekismeli veya hasimsiz” davalarda 
almis olduklari taninmislik kararlari dogrultusunda Enstitü taninmis markalar listesine kaydedilmistir. 
Umut Ilkay Kavlak, “Ulusal ve Uluslararasi Hukukta Iyi Bilinen ve Taninmis Markalar (II)”, TPE 
Bülteni, Ilkbahar, Ankara, 2003, s. 13. 
56 Bu sayida yayinlanan markalardan bazilari ARÇELIK, GUCCI, MC DONALD’S, PINAR, SONY 
gibi markalardir. 
57 Bkz. (Çevrimiçi) http://www.ntvmsnbc.com.tr/news/302270.asp 
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• Markanin üzerinde kullanildigi mal/hizmetin piyasadaki yayginligi, pazar 

payi, yillik satis miktari, 

• Markaya iliskin promosyon çalismalari (promosyonun süresi, harcanan para, 

yayildigi cografi alan (özellikle Türkiye’deki), 

• Markanin tanitim faaliyetleri, Markanin taninmisligini gösteren bir mahkeme 

karari ile marka taklidi nedeniyle açilan haksiz rekabet davalari, 

• Markanin taninmisligina iliskin kamuoyu arastirmasi, 

• Marka sahibi firmaya iliskin özellikler, 

• Markayi tasiyan ürüne ve marka sahibi firmaya iliskin olarak alinmis belge ve 

ödüller, 

• Marka bir satisa konu olmussa markanin parasal degeri, 

• Marka tescilinin kapsadigi mal veya hizmet portföyünün genisligi, 

• Markanin üçüncü kisilerce taklit edilip edilmedigi, 

• Markaya benzer basvurularin yogunlugu, bu durumun taninmis marka 

sahibine zarar verip vermedigi. 

 

 Türk Patent Enstitüsü’nün taninmis marka uygulamalarinda öne çikan bir 

baska nokta ise taninmislik statüsüne alinan markalarin, taninmislik niteliklerini 

devam ettirip ettirmedikleri yönünden düzenli olarak incelemeye tabi tutulmamalari 

gerektigidir. Gerçekten de, bir markanin taninmisliginin ilelebet devam 

edemeyebileceginden hareketle, bu incelemenin önemi büyüktür. Unutulmamalidir ki, 

taninmis markalar listesine alinan markalar otomatikman çok genis bir korumaya 

sahip olmaktadirlar ve bu hal marka sahibine büyük bir ayricalik ve güven 

saglamaktadir. 

 

 4. Taninmis Markanin Fonksiyonlari 

 

 Markanin, mali üreten veya hizmeti sunan kisi ile müsteri arasindaki bag 

oldugu dikkate alinarak markaya çesitli fonksiyonlar yüklenmistir. Markanin en 

önemli fonksiyonlari, ayirt etme, köken belirtme, garanti ve reklâm fonksiyonlaridir. 
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 Bu fonksiyonlar taninmis olsun olmasin tüm markalar bakimindan mevcuttur. 

Ne var ki, alelade markalara nazaran, taninmis markalarda daha belirgin rol 

oynamalari nedeniyle, anilan fonksiyonlara yer verilmesi uygun olacaktir. 

 

 a. Ayirt Etme Fonksiyonu 

 

 556 sayili KHK’nin 5. maddesinde ifade edildigi üzere, marka, bir tesebbüsün 

mal veya hizmetlerini, bir baska tesebbüsün mal veya hizmetlerinden ayirt etmeyi 

saglar58. Mal ve hizmetlerin üretimi veya ticaretinin yapilmasinda baskalarindan ayirt 

etme fonksiyonu, adeta sunum elbisesi (kimligi) olmaktadir59. Bu nedenle markanin 

temel islevini; marka kavramina dahil olan, mal ve hizmete kisilik kazandiran, 

böylece markayi bireysellestiren ayirt etme islevi olusturmaktadir 60 . Taninmis 

markalarda bu islev kendini agirlikli olarak hissettirir, zira taninmis markalar bizzat 

tesebbüsü isaret etmektedir61. 

 

 Marka ayrica bir mal veya hizmetin hangi tesebbüs tarafindan üretildigini ve 

pazarlandigini da göstermektedir. Böylelikle tüketiciler piyasadaki çok sayida mal 

veya hizmet arasindan arzu ettigi markayi satin alarak mal veya hizmetin imal 

edildigi mevki ve üreticinin kimligini anlayabilmekteler ve marka, hem mal veya 

hizmetler, hem de mütesebbisler bakimindan ayirt edici rol oynamaktadir62. 

                                                 
58 5. madde hükmü söyledir: “Marka, bir tesebbüsün mal veya hizmetlerini bir baska tesebbüsün mal 
veya hizmetlerinden ayirt etmeyi saglamasi kosuluyla, kisi adlari dahil, özellikle sözcükler, sekiller, 
harfler, sayilar mallarin biçimi veya ambalajlari gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde 
ifade edilebilen, baski yoluyla yayinlanabilen ve çogaltilabilen her türlü isaretleri içerir”. 
59 Yilmaz Aslan, Dogan Senyüz, Mevci Ergün, Isletme Hukuku, Bursa, 2002, s. 291. 
60  Arkan, Cilt I, s. 38; Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 352; Emrah Oder (Tekinalp/Tekinalp), AB 
Hukuku, 2. Basi, Istanbul, Beta Basim, 2000, s. 695 vd. 
61 R. Tamer Pekdinçer, “Marka Hakki ve Korunmasi” (Yayinlanmamis) Doktora Tezi, Istanbul, 2001, 
s. 54. 
62 Sami Karahan, Marka Sekilleri, Istanbul, 1987, s. 7. 
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 b. Köken Gösterme Fonksiyonu 

 

 Diger markalarda oldugu gibi, taninmis markalar da köken gösterirler ancak 

taninmis markalar çogunlukla isletmeyi ifade ederler. Tüketicilerin kaliteye 

göstermis olduklari güvenin sebebi de, taninmis markaya ve onu üreten tesebbüse 

duyulan güvenden kaynaklanmaktadir 63. 

 

 Marka sahibi ile üreticinin ayni kisi veya firma oldugu dönemlerden farkli 

olarak günümüzde bu iki unsur arasindaki iliski birbirinden uzaklastigi içindir ki, 

köken islevi bugün eski önemini yitirmistir. Ticaret hayatindaki bu degisimler 

sonucunda marka kendi simgesel gücünün yarattigi farklilikla diger markalardan 

ayrilmaktadir64. 

 

 c. Garanti Fonksiyonu 

 

 Marka, bir malin veya hizmetin belirli vasiflari tasidigini gösterir. Bu 

anlamda, garanti fonksiyonu, alicinin önceden bildigi ve memnun oldugu bir markayi 

tereddütsüz tercih etmesini saglar. Marka sahibi de markasini belirli bir standarda 

oturtarak markasinin degismez bir kaliteyi ifade etmesini temin etmek ister. Bu yolla 

da hem müsteri çevresini kaybetmemek hem de markasinin ekonomik degerini 

arttirmayi hedefler. 

 

 Taninmis markalarin alelade markalara nispette daha kararli bir kalite 

politikasinin ifadesi sayilmasi dolayisiyla taninmis markalarda bu islev daha da önem 

kazanir65. Zira bu tür markalarin genis sinirlara yayilmis söhretleri, çekici güçleri ve 

genis alici kitleleri üstünde saglamis olduklari bir garanti vardir66. 

 

                                                 
63 Pekdinçer, a.g.e., s. 55. 
64 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 352. 
65 Karahan, Marka Sekilleri , s. 9. 
66 Aslan vd., a.g.e., s. 291-292. 
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 Öyle ki, tüketiciler ne tür mal veya hizmet olursa olsun taninmis bir markanin 

sadece ismine bakarak onu alma egilimindedirler. Böyle bir markaya duyduklari 

güven, tasidigi mal ya da hizmet daha pahali dahi olsa, markanin tüketiciler 

tarafindan tercih edilmesini saglar. 

 

 d. Reklâm Fonksiyonu 

 

 Günümüzde reklâm, üretici ile tüketici arasinda iletisim kurulmasini ve 

markanin itibar kazanmasini saglamakta, bu suretle satin alinmasina yol açmaktadir67. 

Marka özellikleri bazi ürün ve hizmetlerin tercih edilmesinde önemli bir rol 

oynamaktadir. Tüketicilerin büyük çogunlugu markayi bir sembol veya imaj olarak 

algilayarak, kendisini o markaya bagimli hisseder. Ihtiyaç duydugunda veya 

kendisine soruldugunda farkinda olmadan kendisi için önemli hale gelen bir sembol 

olarak gördügü markayi baskalarina tavsiye eder. 

 

 Bu tarz davranislarda marka sahibinin kullanicilarina verdigi güven yaninda, 

marka imajini ve bilinirligini arttirmak için harcadigi emek ve çabalar büyük önem 

tasimaktadir. Markanin reklâm islevi, kendiliginden ortaya çikmayip, üretici 

bakimindan ciddi bir emek ve finansal yatirimi da gerekli kilmaktadir 68 . Marka 

yatirimi sadece reklâm harcamalariyla sinirli olan bir yatirim degildir. Her türlü 

iletisim kanalinin kullanilmasi ve marka degerlerini olusturmak için iletisim 

sürecinin tamaminin degerlendirilmesi gerekmektedir. Yani, sadece bir dönem için 

ayrilan bütçe ile girisilen reklâm kampanyasi, marka yaratmak ve yasatmak için 

yeterli olmamaktadir. Zira, reklam harcamasi yapan her reklam veren, marka 

yaratmak ve yasatmak için geregini yaptigini düsünme yanilgisina düsmektedir. 

 

 Marka iyi bir reklâm aracidir. Bir marka ile bir ürün ya da hizmet arasinda 

güçlü bir bagin olusmasi, markanin halka o ürün ya da hizmeti tanitmasi ile olusur. 

                                                 
67 Pekdinçer, a.g.e., s. 57; Dirikkan, Taninmis Marka, s. 17. 
68 Dirikkan, Taninmis Marka, s. 19. 
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Bu nedenle marka, reklam fonksiyonu ile, marka sahibi isletmeler açisindan olumlu 

ekonomik rol oynar. 

 

 Tüketici de marka araciligi ile mali tanir ve satin alir. Taninmislik düzeyi 

yüksek bir marka, isletmenin en güçlü reklâm ve müsteri kazanma aracidir. Tüketici 

reklâmlarini ve ürününü tanitmaya yönelik bütün harcama ve faaliyetlerini marka 

odakli olarak yürütür ve piyasada iyi bir ürün imaji olusturabilmek için marka 

üzerine büyük yatirimlar yapar. 

 

 5. Taninmisligin Kazanilmasi, Devami ve Sona Ermesi 

 

 Bir markanin taninmis olup olmadiginin belirlenmesinde hangi toplumsal 

çevrenin esas alinacagi da son derece önemli bir noktadir. Çogunlukla kabul edilen 

görüs uyarinca, taninmis markanin, o malla ilgili olup olmadigina bakilmaksizin, 

toplumun genis kesimleri tarafindan bilinmesi gerekir. Bu nedenle, sadece taninmis 

markanin kullanildigi mal veya hizmetle ilgili mal veya hizmetle ilgili olanlar 

arasinda taninmislik yeterli görülmez ve ancak bu isaretin, alici çevresini asacak 

biçimde taninmis olmasi kaydi ile taninmis marka niteligi kazanilabilir69. 

 

 Taninmisligin belirlenmesinde isletmenin cirosu da bir gösterge sayilabilir. 

Markanin isletmenin kâr saglama amacina yönelik bir unsuru olmasi nedeniyle, 

satisin büyüklügü, satilan mal veya hizmetin birimlerinin adet itibariyla büyük 

oldugunu gösterir 70 . Dolayisiyla, çok miktarda satilan mal veya hizmet toplumun 

büyük bir kesimince alinmakta oldugundan, bu ölçü o ürünün üstündeki markanin 

taninmisliginin da ölçüsü sayilir71. 

                                                 
69  Nomer, “Taninmis Marka”, s. 499; Arkan, Cilt I, s. 93; Eyüboglu, a.g.m., s. 113; Yasaman, 
“Taninmis Markalar”, s. 691; Sabih Arkan, Ticari Isletme Hukuku, 7. Baski, Ankara, 2004, s. 268. 
70  Son 20 yilin yeni bir olgusu da “marka degerlemesi”dir. Marka degerlemesi, bir markanin ait 
oldugu sirketin maddi ve gayrimaddi varliklarinin hesaplanan toplam degeridir. 2002 yilinin verilerine 
göre, dünya çapinda taninmislik özelligine sahip ve bunun yaninda dogal olarak, ticari hacim 
bakimindan da yüksek düzeydeki firmalardan marka degeri en yüksek ilk üç marka sirasiyla 
Coca-Cola, Microsoft ve IBM’dir. Bkz. Tayfun Aksoy, “Marka Degerlemesi”, Ankara Barosu 
Uluslararasi Hukuk Kurultayi , Ankara, 2002, s. 684. 
71 Camci, Marka Davalari, s. 47. 
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 Günümüzde mevcut piyasa sistemi sürekli bir hareket içerisindedir. Bir marka 

baslangiçta pazara iyi bir sekilde girmis olsa bile zamanla pazara yeni rakiplerin 

girmesiyle, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarinda yasanan degisikliklerden dolayi, 

markanin içeriginin, konumunun sürekli gözden geçirilmesi ve gerekirse yeniden 

konumlandirilmasi gerekmektedir. Eski stratejilerle piyasaya sürülen bir marka 

bugün ise yaramaz hale gelebilir. Yeni rakiplerin piyasaya girmesi ve daha cazip yeni 

markalar yaratmalari, tüketicilerin aliskanliklarini degistirmeleri, pazar açisindan 

yeni olusumlarin, egilimlerin ortaya çikmasi gibi sebeplerle, taninmis marka 

çekiciligini ve degerini yitirebilir. 

 

 Olasi bir baska durumda ise, yogun reklâm kampanyalari ile bir marka 

(örnegin “Avea” markasi) kisa sürede taninmis marka haline gelebilmektedir. Ayni 

sekilde markanin bir takim sebeplerle kisa zaman içinde gözden düstügü ve 

piyasadan silindigi de görülmektedir (Örnegin “Ixir” markasi). Dolayisiyla, markanin 

taninmislik statüsünü kazanmasi, duragan; sürekli olarak muhafaza edilen bir nitelik 

degildir. 

 

 Bu nedenle, bir markanin taninmis olup olmadiginin, markanin taninmisligina 

dayanilarak korumanin talep edildigi her olayda, yeniden incelenmesi ve tespiti 

gerekir. Bu cümleden çikarilacak anlam, taninmis marka sahibinin, hangi tür koruma 

talebinde bulunduguna bakilmaksizin; bu talebi ileri sürdügü anda markanin taninmis 

olmasinin sart oldugudur 72. 

 

 III. TANINMISLIGA DAYALI DIGER MARKA TÜRLERI 

 

 556 sayili KHK hükümlerinde adlari geçmemekle birlikte, eski marka 

mevzuatinda, uluslararasi sözlesmelerde ve doktrinde sözü edilen dünya markasi, 

uluslararasi marka, ünlü marka, maruf marka gibi marka türlerinden de bahsetmek 

mümkündür. 

                                                 
72 Dirikkan, Taninmis Marka, s. 247. 
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 A. DÜNYA MARKALARI 

 

 Dünya markasi, Coca-Cola, Mercedes, Ford gibi dünyada taninan, ait oldugu 

mal veya hizmet bütün dünyada satilan, satilmasa bile bilinen markalari ifade eder73. 

Süphesiz, bu tür markalar Türk hukukunda gerekli kosullari tasimalari sartiyla 

taninmis markalar gibi korunabileceklerdir. 

 

 B. ULUSLARARASI MARKALAR 

 

 Paris Sözlesmesi’nin 19. maddesinin, taraf devletlere kendi aralarinda özel 

anlasmalar yapmalarini mümkün kilmasi dolayisiyla, fikri mülkiyet haklari alaninda 

birçok sözlesme hazirlanmis ve çesitli tescil sistemleri kurulmustur. Böyle bir 

uluslararasi sözlesmeye dayali olarak kurulan sicile tescil edilmis olan markalar 

uluslararasi marka niteligi kazanacaktir. 

 

 Markalarin uluslararasi tesciline iliskin sistemin temelleri 1891 tarihli 

Markalarin Uluslararasi Tesciline Iliskin Madrid Anlasmasi 74  ile birlikte atilmis, 

ardindan da 1989 yilinda Markalarin Uluslararasi Tesciline Iliskin Madrid 

Anlasmasi’na Dair Protokol75 kabul edilmistir76. 

                                                 
73 Tekinalp, “Tescil Ilkesi”, s. 472. 
74 Paris Sözlesmesi tarafi devletlerin katilimina açik olan ve Aralik 2004 itibariyla 56 ülkenin tarafi 
oldugu Anlasma, 1911’de Washington’da, 1925’de La Haye’de, 1934’te Londra’da, 1958’de 
Lizbon’da ve 1967’de Stockholm’de tadil edilmistir. 

Türkiye 1925 yilinda taraf oldugu anlasmadan, çok sayida yabanci markanin Türkiye’de korunmasina 
karsilik, bu olanaktan yararlanabilecek yeterli Türk markasinin o tarihlerde mevcut olmamasi 
nedeniyle 25.05.1955 tarih ve 4/5215 sayili Bakanlar Kurulu karari (RG. 20.07.1955, S. 9059) ile 
çekilmistir.  
75 24.09.2004 itibariyla 66 ülkenin taraf oldugu Protokol’e Türkiye 22.08.1997 gün ve 23088 sayili 
Resmi Gazete’de yayinlanan 97/9731 sayili Bakanlar Kurulu karari ile katilmis ve Protokol 
01.01.1999 tarihinden itibaren uygulanmaya baslanmistir. 
76 Anlasma ve Protokol birlikte “Madrid Sistemi”ni olusturmakta ve Sistem WIPO tarafindan idare 
edilmektedir. Madrid Sistemi’nin amaçlari; markalarin tek bir basvuru yapilarak, tek dil ve ücret ile 
basit bir prosedürle Protokol’e taraf birçok ülkede uluslararasi tescilini saglamak, yenileme ve 
degisikliklerin tek bir basit islemle uluslararasi sicile kaydedilmesini saglamaktir. Elif Betül Akin, 
“Markalarin Uluslararasi Tesciline Iliskin Madrid Protokolü”, TPE Bülteni , Özel Sayi Sonbahar-Kis 
2003, s. 22; TPE Markalarin Uluslararasi Tescili Ile Ilgili Madrid Protokolü’nün Amaçlari, 
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 Ne var ki, bir markanin uluslararasi tescile sahip olmasi, o markanin tanindigi 

veya dünya markasi haline geldigini kabul için yeterli degildir. Aksinin kabulü, 

alelade bir marka sahibinin, markasini, uluslararasi tescilini yaptirarak taninmislik 

statüsüne sokmasi anlamina gelirdi. Halbuki hem her uluslararasi marka belli bir 

taninmislik düzeyine ulasmaya uygun degildir, hem de zaten uluslararasi olmakla 

birlikte ülke içinde bilinmeyen bir marka söz konusu olabilmektedir77. 

 

 C. ÜNLÜ (MESHUR) MARKA 

 
 Kimi yabanci ülke mevzuatlarinda taninmis marka terimi yerine ünlü marka 

terimine yer verilmekte, çogu zamanda bu iki terim birlikte kullanilmaktadir. 

Örnegin Fransa, Almanya, Isviçre ve Japonya’nin marka hukuku mevzuatlarinda 

“ünlü marka” kavrami özel ve ayri olarak düzenlenmis, bu tür markalarin yüksek bir 

bilinirlik seviyesine sahip oldugu kabul edilerek ünlü markalara daha kapsamli bir 

koruma temin etmislerdir78. 

 

 Bu noktada, ünlü marka kavraminin taninma oraninin daha yüksek oldugu 

iddiasiyla taninmis marka kavramindan farkli ve hiyerarsik olarak ondan üstte olup 

olmadigi tartismalari ortaya çikmistir79. Ancak ünlü markalarin her halde taninmis 

markalar için sart kosulan kriterlere sahip oldugu varsayilarak, taninmis markalar 

için var olan korumadan ünlü markalarin da hiç süphesiz yararlanacagi kabul 

edilmelidir80. 

                                                                                                                                          
Temel Özellikleri, Avantajlari, Ankara, Ekim 2004, s. 7; Erdogan Karaahmet, “Sinai Mülkiyet 
Haklarinin Korunmasina Iliskin Uluslararasi Anlasmalar”, M.Ü. A.T. Enstitüsü Avrupa 
Arastirmalari Dergisi, Gümrük Birligi Çerçevesinde Türkiye’de Fikri ve Sinai Haklarin Korunmasi, 
Cilt: 4, Sayi: 1-2 Özel Sayi, 1995/1996, s. 9-10. 
77 Dirikkan, Taninmis Marka, s. 45-46. 
78 Çolak, a.g.m. , s. 33-34; Dirikkan, Taninmis Marka, s. 41-42. 
79 Kutlu Oytaç Karsilastirmali Markalar Hukuku, Genisletilmis 2. Baski, Istanbul, Nobel Kitabevi, 
2002, s.  136 vd. 
80 Dirikkan, Taninmis Marka, s. 44. 
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 D. MARUF MARKALAR 

 

 Mülga 551 sayili Markalar Kanunu’nun 15/II. fikrasi “maruf hale gelmis 

markalar”i düzenlemekteydi. Anilan hüküm söyleydi: “Baska sahis, ayni emtia için 

ayni markayi daha önce fiilen ihdas ve istimal ettigini ve piyasada maruf hale 

getirdigini, tescil edilmis marka sahibine karsi iddia.. etmek hakkini haizdir.” 

 

, Markanin bu hüküm anlaminda “maruf” hale gelmesi için, herkesçe veya 

ülkenin bütününde taninmasina gerek yoktur; kendi piyasasinda bilinmesi yeterlidir. 

Yani markanin hukuken korunmasi gereken ekonomik deger kazanmasina yeterli 

düzeyde minimum bir taninmisliktir81. 

 

 Ayrica hükmün lafzindan da anlasilacagi üzere, maruf markadan söz 

edebilmek için markanin Türkiye’de kullanilmasi ve bu nedenle bilinmesi gerekir. 

Bu nedenlerden dolayi maruf marka, Paris Sözlesmesi anlaminda taninmis marka ile 

KHK m. 8/IV anlaminda taninmis markadan farklidir ve onlarla kiyaslandiginda 

daha düsük bir taninmislik seviyesinde bulundugu söylenebilir82. 

 

 Teoman, maruf markanin özelliklerini, bir davada verdigi hukuki mütalâada 

söyle ifade etmistir: “DORMEUIL markasinin gerek 556 sayili KHK m. 7/I(i) ve m. 

42/I(a) gerek Paris Sözlesmesi’nin 6bis maddesine göre bir “taninmis marka” 

oldugunu söyleyebilmek olanakli degildir. Gerçekten DORMEUIL olsa olsa bu 

markanin ilgilileri sayilabilecek kumas üreticileri ve tacirleri ile ekonomik durumlari 

geregi pahali bir yabanci kumastan ismarlama elbise diktirebilecek sinirli bir alici 

kesimi tarafindan bilinen “maruf marka” olarak nitelendirilebilir”83. 

                                                 
81  Poroy/Tekinalp, “Marka Hakki”, s. 335; Dilek Cengiz, Türk Hukukunda Iktibas ve Iltibas 
Suretiyle Marka Hakkina Tecavüz, Istanbul, 1995, s. 48-49; Akar Öçal, Türk Hukukunda 
Markalarin Himayesi, Ankara, 1967, s. 138. 
82  Maruf marka ayni zamanda mülga Markalar Kanunu’nin 11. maddesinde öngörülen taninmis 
markadan da farklidir. Zira 11. maddede taninmisligin belirli bir çevreyi asmasi ve markanin ülkesel 
veya uluslararasi düzeyde taninir hale gelmesi kastedilmektedir. Karahan, Marka Sekilleri, s. 165; 
Yasaman, “Taninmis Markalar”, s. 707; Poroy/Tekinalp, “Marka Hakki”, s. 334. 
83 Ömer Teoman, Yasayan Ticaret Hukuku, Cilt: I Hukuki Mütalâalar, Kitap: 1997, Istanbul, 
1997, s. 41-42 



DÜZELTME 37 

IKINCI BÖLÜM 

TANINMIS MARKANIN TESCIL ENGELI OLARAK 

KORUNMASI 

 

 I. TANINMIS MARKA IÇIN ÖZEL KORUMA IHTIYACI 

 

 Her marka sahibi küçük ya da büyük ölçekteki isletmesini, mal veya 

hizmetlerini piyasaya markasi vasitasiyla sunmaktadir. Tacirler bakimindan 

isletmelerinin böylesi önemli bir unsuru olan markasinin, marka hukukunca 

benimsenen temel kural geregi taninmis olup olmadigina bakilmaksizin korunmaya 

muhtaç oldugu ve koruma hükümlerinden yararlanacagi kabul edilmistir. Bununla 

beraber, taninmis markalar belirli özellikleri nedeniyle daha genis kapsamda 

korunmaya gereksinim duymaktadirlar. 

 

 Taninmis markalara iliskin koruma saglayan birtakim temel metinlerin 

varligina ve hemen her ülkede bu konuya iliskin ulusal düzenlemelerin kaynagi Paris 

Sözlesmesi olmasina ragmen, AB ülkelerinde harmonizasyonun bir ölçüde 

varligindan söz edilebilirse de, ulusal düzeyde her bir ülkenin taninmis markalari 

tanimlamasi ve uyguladigi prosedür farkli olmaktadir. Yani hâlihazirda “taninmis 

marka korumasi” uluslararasi uyumlastirma çalismalarinin odak noktasinda olmasina 

ragmen, her ülkede farkli sekilde uygulanan bir nitelik arz etmektedir. Ancak 

özellikle dünya ölçeginde bir pazara sahip olan sirketler (çok uluslu sirketler) için 

markalarinin, özellikle de taninmis markalarinin dünya çapinda korunmasi çok 

önemlidir. 

 

 Taninmis marka sahibi çok uluslu sirketler genellikle ticari faaliyetlerini, söz 

konusu markalarini tescil ettirdikleri ülkeler ile sinirlandirmazlar. Daha dogrusu, bu 

tür firmalar için iktisadi faaliyette bulunduk lari ancak markalarini henüz tescil 

ettirmedikleri bir takim ülkeler mevcuttur. Bu noktada ortaya çikan temel sorun, söz 

konusu markanin ününün ulasmis oldugu ancak tescilin yapilmadigi ülkelerde, 

markanin gerçek sahibinin markasina koruma temin edip edemeyecegidir. 
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 Baska bir açidan bakildiginda ise taninmis markayi daha önceden bir sekilde 

(iyi veya kötü niyetli olarak) söz konusu ülkede kullanmis veya kendi adina tescil 

ettirmis olan yerel mütesebbisin bu markaya iliskin haklarinin sinirlarinin 

belirlenmesi sorunu vardir. Örnegin bir Türk girisimcinin Türkiye’de tescili 

bulunmayan bir markayi kendi adina tescil ettirebilecek veya kullanabilecek midir? 

Eger kullanabilecek ise, taninmis markanin esas sahibi Türkiye’de markasina iliskin 

nasil bir hakka sahip olacaktir? Tüm bunlar açikliga kavusturulmasi gereken 

hususlardir. 

 

 Mallar veya hizmetler genellikle, markalarinin sahip oldugu ünü takip ederler. 

Yani bir mal veya hizmet çogu zaman fiziksel olarak bir ülkenin pazarina girmeden 

daha önce tanitilir ve belirli bir potansiyel tüketici kitlesine sahip olur. Son 

dönemlerde iletisim olanaklarinin inanilmaz düzeyde gelismesi ve insanlarin ülkeler 

arasinda daha serbest hareket edebilmelerinin mümkün hale gelmesi nedeniyle, gerek 

medya dünyasi, gerekse diger modern reklâm araçlari her geçen gün ulusal sinirlara 

daha az bagimli hale gelmektedir. Bunun dogal sonucu olarak, çok uluslu sirketler 

markalarinin uluslararasi düzeyde korunmasina her geçen gün daha fazla ihtiyaç 

duymaktadirlar. Buna karsin mevcut uluslararasi sistemde tüm bu sirketler, faaliyet 

gösterdikleri ülkelerin ulusal yasalarina ve bunlarin koydugu sinirlara bagli 

durumdadirlar. 

 

 Ayrica dünyaca taninmis markalara sahip olan sirketlerin, bu markalarin 

tamamini ticari faaliyette bulunduklari tüm ülkelerde tescil ettirmeleri hiç akilci bir 

davranis olmayacaktir. Zira tüm bu tescil islemlerinin sirkete getirecegi mali külfet 

çok ciddi rakamlara ulasacaktir. Bu nedenle özellikle uluslararasi sirketler 

markalarinin korunmasi amaciyla tescil disinda da birtakim yasal araçlarin varligina 

ihtiyaç duymaktadirlar. 

 

 Markalar piyasada çok çesitli görevler üstlenmektedirler. Markalar özellikle 

“imaj ve kimlik olusturma, rekabet yaratma, güç ve prestij saglama, reklamlarda 

kullanilma, farklilasma ve garanti simgesi olma” gibi pek çok farkli isleve sahiptirler. 
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Taninmis markalar için ise bu niteliklerin çok daha yogun bir sekilde öne çiktigi 

söylenebilir. Iste taninmis markalar, sahip olduklari bu ticari çekicilikten dolayi, 

çesitli sekillerde sürekli olarak ihlale ugramaktadirlar. 

 

 Elbette ki taninmis bir markanin üçüncü bir kisi tarafindan her kullanimi, bu 

markaya karsi bir ihlal fiili teskil etmeyecektir. Örnegin markanin ticari olmayan 

amaçlarla kullanilmasi (markanin haber sunumlarinda, internet arama motorlarinda 

anahtar sözcük olarak kullanimi gibi) markaya herhangi bir tecavüz fiili olusturmaz. 

Ancak özellikle taninmis marka sahipleri için markalarinin kendi denetimleri disinda 

üçüncü kisilerce kullanimi, asagidaki sakincalari ortaya çikartabilir: 

 

 Taninmis marka sahibi, markasinin bir ülkede kendisinden önce bir baska 

sahis tarafindan tescil ettirilmis olmasi nedeniyle, bu ülkede kendi markasi ile 

faaliyette bulunma hakkindan mahrum kalabilir. Baska bir deyisle, taninmis bir 

markanin gerçek sahibi, kendi yarattigi bir markayi söz konusu ülkede kullanma ve 

kendi adina tescil ettirme hakkindan yoksun kalabilir. Bu durum, bir taraftan 

markanin asil sahibinin piyasaya girmesinin dogrudan engellenmesi anlamina 

gelecegi gibi, diger taraftan taninmis markaya iliskin lisans sahiplerinin 1  ve 

bayilerinin (franchising) bu ülke pazarina yatirim yapmada isteksiz kalmalarina da 

yol açacaktir.  

 

 Yukaridaki durum ayni zamanda taninmis markanin asil sahibinin lisans ve 

bayilik gelirlerinde de bir düsüse neden olabilir. Zira marka korumasi ve haksiz 

rekabet alaninda etkin bir denetim ve yaptirim sistemi gelistirememis ülkelerdeki 

mütesebbisler, kar maksimizasyonu saglayabilmek amaciyla en ucuz yolu seçecek, 

yani kanuni yollarla markanin asil sahibi firmanin bayiligini almak ve subesini 

açmak yerine, bu firmanin markasini gasp ederek kendi adlarina ticari faaliyette 

bulunma yolunu seçeceklerdir2. 

                                                 
1 Marka lisans sözlesmeleri hakkinda ayrintili bilgi için bkz. Saibe Oktay Özdemir, Sinaî Haklara 
Iliskin Lisans Sözlesmeleri ve Rekabet Hukuku Düzenlemelerinin Lisans Sözlesmelerine 
Uygulanmasi, Beta Basim, Istanbul, 2002, s. 133 vd. 
2 Sadettin Akin, a.g.e., s. 14. 
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 Taninmis bir markanin, sahibinin rizasi disinda üçüncü kisi tarafindan 

kullanilmasi veya üçüncü kisi adina tescili, tüketici zihninde, bu kisi ile taninmis 

markanin gerçek sahibi arasinda bir is iliskisinin oldugu seklinde bir izlenim 

olusmasina neden olabilecektir. Böyle bir durumda ise genellikle markanin gerçek 

sahibi, söz konusu ülkede markasinin üzerindeki denetimini tamamen yitirir ve 

markayi o ülkede kullanan üçüncü kisinin edinecegi kötü bir imaj, taninmis markanin 

asil sahibinin de itibarina da gölge düsürerek, markanin manevi degerine zarar 

verebilir. 

 

 Taninmis markanin söz konusu ülkedeki yetkisiz kullanicisinin giristigi 

faaliyetler, taninmis markanin söhretinin sömürülmesi, itibarinin yitirilmesi ve 

markanin en önemli özelligi olan ayirt edici niteliginin ortadan kaldirilmasina neden 

olur. Dolayisiyla, markanin reklâm gücünün erozyona ugratilarak nispi bir zarar 

durumu meydana gelmektedir3. 

 

 Markayi yetkisiz kullanan veya kendi adina tescil ettiren üçüncü kisinin, 

yukarida sayilan zararlarin herhangi birisine dogrudan neden olmasa bile, söz konusu 

markanin ticari cazibesinden, piyasa gücünden ve tanitim degerinden hiçbir bedel 

ödemeden yararlanmasi, özü itibariyle bu kisinin “haksiz bir kazanç” elde etmesidir. 

Bu durum ise bir açidan “haksiz rekabet” anlamina gelir ve serbest piyasa 

ekonomisinin isleyis kurallarina ve iyi niyet ilkesine aykirilik teskil eder4. 

 

 Iste hem ekonomik hem de manevi degerine tecavüz tehlikesi nedenleriyle 

taninmis marka korumasi, uluslararasi düzeyde, özellikle de dünya ölçeginde sinai ve 

ticari faaliyette bulunan sirketlerin ve bu sirketlerin çikis noktasi durumundaki 

gelismis ülkelerin güdülemesiyle, üzerinde ayrintili düzenlemeler yapilmasini gerekli 

kilan bir fikri mülkiyet kavrami olarak karsimiza çikmaktadir. Bu gereksinimin 
                                                 
3  Buna doktrinde ve bazi yabanci hukuk düzenlerinde “sulandirma (dilution)” denilmektedir. Kisa 
açiklama için bkz. s. 43 dn. 9. 
4 Yargitay 11. HD, 14.01.1975 tarihli E. 1974/4326, K. 1975/127 kararinda dünyaca ünlü CHANEL 
markasinin, marka sahibinin izni olmaksizin “CHANEL TURKEY” seklinde kullaniminin TTK’nun 
57/III-IV fikralari uyarinca haksiz rekabet olusturduguna karar vermistir. 
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sonucu olarak da taninmis markanin daha genis bir koruma kapsamina alinmasi 

ortaya çikmistir. 

 

 II. MUTLAK TESCIL ENGELI OLARAK KORUMA 

 

 556 sayili KHK’nin sinirli koruma sistemi taninmis markalar bakimindan 

kaldirilarak, bu markalarin farkli mal veya hizmetlere karsi da himaye görmesi kabul 

edilmistir. KHK’nin lafzinda taninmis markalarin korunmasinin ele alindigi 

bölümlerde de genellikle, bu markalarin farkli mal veya hizmetlerde kullanilmasi 

tehlikesi vurgulanmaktadir. Süphesizdir ki, bu vurgulama taninmis markalarin ayni 

ya da benzer mal veya hizmetler yönünden korunmalarina engel teskil etmedigi için, 

markanin bu baglamda korunmasina yönelik hükümlere ve bu korumanin sartlarina  

kisaca göz atmak yerinde olacaktir. 

 

 KHK’nin 7. maddesinde, “mutlak red sebepleri” adi altinda marka olarak 

tescil olunamayacak isaretler sayilmistir. Bunlardan herhangi birinin varligi, marka 

tescil talebinin reddi sonucunu dogurmaktadir. Mutlak karakteri icabi, 7. maddedeki 

red sebepleri itiraza gerek kalmaksizin TPE ve mahkemeler tarafindan re’sen dikkate 

alinirlar. Aksi takdirde marka sahibi 42. madde dayanarak hükümsüzlük davasi 

açabilir. 

 

 7. maddenin I. fikrasinin (i) bendinde, sahibi tarafindan izin alinmadikça, 

“Paris Sözlesmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesi anlaminda taninmis markalar”in, 

Sözlesme’nin ifadesiyle “herkesçe bilindigi mütalaa edilen” markalarin tescil 

olunamayacagi ifade olunmustur 5 . Hükümde her ne kadar, (m. 8/IV anlaminda) 

taninmis markalardan açikça bahsetmese de, Paris Sözlesmesi anlaminda taninmis 

markalara nazaran daha yüksek bilinirlik düzeyinde olmalari sebebiyle taninmis 

markalar da bu korumadan pek tabi ki faydalanacaklardir. 
                                                 
5 Paris Sözlesmesi 6bis maddesi anlaminda taninmis markalarin marka tescilinde mutlak red nedenleri 
arasinda sayilmasi ve TPE’nün re’sen basvuruyu red yetkisinin bulunmasinin, TPE’nün bu anlamda 
taninmis markanin bulunup bulunmadigini tespiti yönünden sorunlar yaratabilecegi; bu nedenle bu tür 
markalarin nispi red nedenleri arasinda yer almasin in daha uygun olacagi görüsü için bkz. Dirikkan, 
Taninmis Marka, s. 74-75; Arkan, Cilt I, s. 72. 
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 Bu engel ayni zamanda nispi red sebepleri arasinda düzenlenmemistir. Ancak 

KHK’nin 35. maddesine göre tescil basvurusu yapilmis markanin 7. ve 8. madde 

hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektigine ve basvurunun kötüniyetle 

yapildigina iliskin it irazlarin ilgili kisiler tarafindan düzenlenmis oldugundan; Paris 

Sözlesmesi anlaminda taninmis marka sahibinin itirazi üzerine TPE’nün basvuruyu 

reddetmesi mümkün olacaktir6. 

 

 III. NISPI TESCIL ENGELI OLARAK KORUMA 

 

 A. GENEL OLARAK 

 

 Taninmis markalara bahsedilen genis kapsamli korumanin bir bölümünü de 

“nispi tescil engeli olarak koruma” olusturmaktadir. Buna göre taninmis bir markanin 

sahibi, markasinin üçüncü kisiler tarafindan farkli mal veya hizmetler için tescili 

talebinde bulunulmasi halinde, belirli sartlarin varligi halinde, bu talebin reddini 

istemek hakkina sahip kilinmistir. 

 

 Taninmis markalarin farkli mal veya hizmetler yönünden nispi tescil engeli 

olarak yer aldigi 556 sayili KHK, Avrupa Birligi’nin marka hukuku ile ilgili 

düzenlemeleri esas alinarak hazirlanmistir. Bu baglamda, öncelikli olarak söz konusu 

düzenlemelere göz atilmali ve bunlarin 556 sayili KHK’deki yansimasi ortaya 

konmalidir. 

                                                 
6  Tekinalp, “Tescil Ilkesi”, s. 478: Arkan, “Yabanci Markalar”, s. 14-15; Dirikkan, Taninmis 
Marka, s. 76. 
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 1. Avrupa Birligi Hukuku7: 89/104 Sayili Yönerge ile 40/94 Sayili 

     Tüzük’te Yer Alan Hükümler 

 

 KHK’nin 8/IV hükmü 89/104 Sayili Yönerge’den alinmistir. Yönerge, 4/IV(a) 

hükmü ile, TRIPS gibi kökenlerini Amerikan hukukunda bulan 8  “sulandirma 

(dilution) doktrini”ni 9  benimseyerek taninmis markalarin farkli mal ve hizmetlere 

karsi da tescil engeli olmasini düzenlemektedir. 

 

                                                 
7  Avrupa Toplulugu’nda markalar ile ilgili çalismalara, Topluluga üye olan devletlerde, markalar 
hukukunun farkli düzenlemeler öngörmüs olmasindan dolayi mallarin ve hizmetlerin serbestçe 
dolasiminin aksamasi ve bu durumun ortak pazardaki rekabet düzenini bozmasi sonucu baslanmistir. 

Bu yoldaki ilk adim, 1988’de kabul edilen 89/104 sayili Üye Devletlerin Ticari Markalarina Iliskin 
Hukuklarinin Denklestirilmesine Iliskin Birinci Konsey Yönergesi ile atilmistir. Türk marka 
hukukunun da kaynaklarindan biri olan Yönerge, ayrintili bir harmonizasyon düzenlemesi olmayip, 
ulusal hukuklarin Ortak Pazardaki rekabeti bozacak farkliliklarinin uyumlastirilmasini öngörmektedir. 

Ne var ki, yasalarin uyumlastirilmasinin, ulusal marka düzenlemelerinin ülkeselliginden kaynaklanan 
serbest ticaret engellerini önleyememesi ve markasinin Avrupa Birligi sinirlari içerisinde korumak 
isteyen bir basvuru sahibinin üye ülke ofislerine ayri ayri basvuru yapma zorunlulugunu ortadan 
kaldirmamasi, yeni bir sisteme olan ihtiyaci ortaya çikarmistir. 

Bu ihtiyaç 1991 yilinda kabul edilen 40/94 sayili Topluluk Ticaret Markalari Hakkinda Konsey 
Tüzügü’nü ortaya çikarmistir. Tüzük, tüm Toplulukta tek bir tescille geçerli olabilen bir marka sistemi 
kabul etmis , Topluluk Markasi (Community Trademark-CTM) ile ilgili tüm islemleri yürütmek ve 
CTM sicilini olusturmak amaciyla 1996 yilinda Ispanya’nin Alicante sehrinde kurulan OHIM’i 
(Office for Harmonization in the Internal Market-Iç Pazarda Uyumlastirma Ofisi) öngörmüstür. 

Konu ile ilgili ayrintili açiklama için bkz: Guy Tritton v.d., s. 214; Ergun Özs unay, “Avrupa 
Birliginde Marka Hukukunun Uyumlastirilmasi: AT Yönergesi Üzerine Düsünceler”, Prof. Dr. Selim 
Kaneti’ye Armagan, Istanbul, 1996, s. 120; Eva-Marina Bastian, “The Community Trade Mark in 
European Law: Relationship to National Law and Current Issues”, Ankara Barosu Uluslararasi 
Hukuk Kurultayi , Ankara, 2002, s. 441; Tülay Isgör, “Avrupa Birligi’nde Marka Korumasi (CTM)”, 
TPE Bülteni , Yil: 1, Sayi: 2, Ankara, Yaz 2002, s. 10; Ilhan Yilmaz, “Avrupa Toplulugunda Fikri ve 
Sinai Haklar”, M.Ü. A.T. Enstitüsü Avrupa Arastirmalari Dergisi, Gümrük Birligi Çerçevesinde 
Türkiye’de Fikri ve Sinai Haklarin Korunmasi, Cilt: 4, Sayi: 1–2 Özel Sayi, 1995/1996, s. 40. 
8 Çolak, a.g.m. , s. 30. 
9 Markanin sulandirilmasi hali, markanin birbiri ile yarismayan mal veya hizmetler için kullanilmasi 
sonucunda olusan “bulandirilarak sulandirma (dilution by blurring)” veya markanin düsük kaliteli 
ürünler üzerinde ya da negatif bir imaj olusturacak sekilde kullanilmasi sonucunda ortaya çikan 
“matlastirarak sulandirma (dilution by tarnishment)” fiilleri sonucu olusabilir. Sonuçta bu fiiller, 
tüketicilerin taninmis marka ile yeni olusan markanin yasa disi mal veya hizmetleri arasinda çagrisim 
yapmalarina neden olarak, esas markanin zarar görmesine yol açacaktir “Sulandirma doktrini” için 
bkz. Oytaç, Karsilastirmali Markalar Hukuku, s. 146; Lionel Bently, Brad Sherman, Intellectual 
Property Law, New York, 2003, s. 722 vd.; Deborah E. Bouchoux, Intellectual Property: The Law 
of Trademarks, Copyrights, Patents and Trade Secrets , U.S.A., 2000, s. 103 vd.; Dana Shilling, 
Essentials of Trademarks and Unfair Competition, New York, 2002, s. 145 vd. 

Türk hukukunda markanin sulandirilmasi için bkz. asa. s. 51. 
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 Anilan hükme göre, taninmis markanin ayirim gücüne zarar verilmesine veya 

itibarinin zedelenmesine neden olabilecek hallerde markanin ayninin veya benzerinin 

farkli mal veya hizmetler için tescil edilemeyecegini ya da tescil edilmisse, bu 

sonraki tescilin iptal edilecektir. 

 

 40/94 sayiliTüzük  ise, “nispi red nedenleri” basligini tasiyan 8. maddenin 

5. paragrafinda, Birlik’te üne sahip önceki bir Birlik markasinin ya da üye devlette 

üne sahip bir ulusal markanin söz konusu olmasi ha linde, basvurusu yapilan 

markanin kullanimi nedeniyle önceki markanin ayirt edici karakterinden haksiz yarar 

saglayacak ya da önceki markanin ününe zarar verecekse, sonraki marka farkli mal 

veya hizmetler için de tescil edilemeyecegi hükmünü amirdir10. 

 

 Tüzük ve Yönerge ile Topluluk mevzuatinin hazirlanmasi asamasinda iki 

noktada önemle durulmustur. Bunlardan birisi yukarida belirtildigi üzere, iyi bilinen 

markanin benzer olmayan mallar için kullaniminin markanin ayirt edici karakterine 

ya da taninmisligina zarar verecek oldugu hallerde, kötüye kullanim olusturdugunda 

veya basvuru sahibi haksiz bir yarar elde edecek oldugunda markalarin korumasinin 

benzer olmayan mal ve/veya hizmetleri de kapsayacak sekilde genisletilmesidir. 

Diger bir önemli nokta ise, her iki düzenlemede de basvurunun reddi için önceki 

marka sahibinin itirazinin gerekmesidir11. 

 

 2. 556 sayili KHK m. 8/IV Hükmü 

 

 “Marka, tescil edilmis veya tescil için basvurusu daha önce yapilmis bir 

markanin ayni veya benzeri olmakla birlikte, farkli mallar veya hizmetlerde 

kullanilabilir. Ancak, tescil edilmis veya tescil için basvurusu yapilmis markanin, 

toplumda ulastigi taninmislik düzeyi nedeniyle haksiz bir yararin saglanabilecegi, 

markanin itibarina zarar verebilecegi veya tescil için basvurusu yapilmis markanin 

                                                 
10  Mezkûr madde ile ilgili açiklamalar için bkz. Gastinel/Milford, s. 85 vd.; Mario Franzosi, 
European Community Trade Mark-Commentary to the European Community Regulations , 
Kluwer Law, 1997, s. 210 vd. 
11 Kavlak, “Iyi Bilinen ve Taninmis Markalar”, s. 28. 
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ayirt edici karakterini zedeleyici sonuçlar dogurabilecegi durumda, tescil edilmis 

veya tescil için basvurusu daha önce yapilmis bir marka sahibinin itirazi üzerine, 

farkli mal veya hizmetlerde kullanilacak olsa bile, sonraki markanin tescil basvurusu 

reddedilir.” 

 

 B. 556 SAYILI KHK M. 8/IV HÜKMÜNÜN UYGULANMASI 

 

 1. “Toplumda Taninmislik Düzeyine Erisme” Kavrami 

 

 8. maddenin IV. Fikrasinda açikça “taninmis marka”dan söz edilmemekte, 

“toplumda taninmislik düzeyine erismis marka” kavramina yer verilmektedir. Bu 

durum da, bahsi geçen iki kavramin birbirini karsilayip karsilamadigi sorusunu akla 

getirmektedir. 

 

 Doktrindeki bir görüs, bu iki kavramin birbirlerinden farkli oldugunu; 

“toplumda taninmislik düzeyine erismis”ligin “taninmis marka”dan daha genis ve 

taninmislik derecesi itibariyla daha düsük oldugunu; yani her taninmis markanin ayni 

zamanda toplumda taninmislik düzeyine ulasmis oldugunu ileri sürmüstür. Örnek 

olarak da, Coca Cola’nin taninmis marka ve belirli bir bölgede bilinen Ferah 

Cola’nin toplumda taninmislik düzeyine erismis oldugu gösterilmistir. Yargitay da, 

2003 tarihli bir kararinda ayni görüsü benimsemistir 12. 

 

 Bir markanin, sahip oldugu yüksek düzeyli taninmislik nedeniyle, sonraki bir 

markanin farkli mal ve hizmetler bakimindan dahi tescilini engelleyebilme hali 

gerçekten istisnai ve özel bir haktir. Bu da, kuralin genis yorumlanmamasini 

gerektirmektedir. Daha açik bir ifade ile, farkli mal ve hizmetlere karsi nispi tescil 

engeli olusturabilmesi için, taninmis bir marka söz konusu olmalidir, yoksa sadece 

bölgesel olarak bilinen markalarin bu hükmün korumasina sokulmasinda hukuksal 

bir yarar bulunmamaktadir13. 

                                                 
12 Yargitay 11. HD 28.04.2003, E. 2002/11715, K. 2003/4181. Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 395. 
13 Ayni yönde bkz. Dural, a.g.m., s. 862; Dirikkan, Taninmis Marka, s. 201, dn. 96. 
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 Zaten 89/104 sayili Yönerge’nin 4/IV(a) hükmüne bakildiginda da, orada da 

açikça taninmis markanin nispi tescil engeli olarak düzenlendigi görülmektedir. 

Dolayisiyla, 8/IV hükmündeki “toplumda taninmislik düzeyine erismis” markalar 

taninmis marka olarak yorumlanmalidir. 

 

 2. Tescil Için Basvurulan Sonraki Markanin Taninmis Markanin Ayni 

     Veya Benzeri Olmasi 

 

 8/IV bendinde taninmis markanin, sahibinin itirazi üzerine tescil 

basvurusunun reddedilecegi hükme baglanmistir. Ancak markanin kullanilmasini 

yasaklayan 9. maddenin I. fikrasinin (c) bendinde ise, taninmis marka ile ayni veya 

benzer olan markanin yasaklama kapsaminda degerlendirilecegi kabul edilmistir. 

 

 Ayrica mehaz 89/104 sayili Yönerge’nin 4/IV(a) bendinde de, taninmis 

markanin “ayninin” yani sira “benzerinin” de farkli mal veya hizmetler için tescil 

edilemeyecegi belirtilmistir. Dolayisiyla, benzer markalar 14  da 8/IV hükmünün 

uygulama alanina sokulmalidir15. 

                                                 
14  Böyle bir kullanima konu olan isarette, tescilli olan markaya özdeslik yerine benzerlik söz 
konusudur. Mal veya hizmet ise aynidir. Örnegin sekerleme ürünlerinde “Izohips” markasinin yerine 
“Ezohips” markasinin kullanilmasi, bu tür bir haksiz kullanmaya örnek teskil eder. Yünlü, “Taninmis 
Markalar”, s. 118. 

Benzer kullanmaya örnekler çogaltilabilir: Cdoss-Cross, Roadstar-Roadmaster, Pinar-Üçpinar, Lobi-
Hobi. Yasaman, Marka Hukuku, s. 397. 

“Benzer” kavrami KHK’de tanimlanmamistir. Bir isaretin tescilli marka ile arasinda baglanti oldugu 
ihtimali de dahil karistirilma ihtimali varsa, o isaretin tescilli markanin benzeri oldugu kabul edilir. 
Isaret ile tescilli marka arasinda, klasik ölçütlere göre benzerlik olmasa bile, ikisi arasinda bulunan 
“baglanti oldugu ihtimali” de karistirmaya dahildir ve benzerlik olusturur. Yasaman, Marka Hukuku, 
s. 396-397. 
15 Arkan, Cilt I, s. 104-105. 
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 3. “Farkli Mal veya Hizmet” Kavrami 

 

 KHK’nin 8. maddesinin sistemine genel olarak bakildiginda, taninmis bir 

markanin: 

— Ayni mal veya hizmetlere, 

— Benzer mal veya hizmetlere, 

— Farkli mal veya hizmetlere karsi korunmakta oldugu görülmektedir. 

 

 “Ayni mal veya hizmet” kavrami için bir açiklama yapmak gereksizdir. Ne var 

ki, “benzer mal veya hizmet” ifadesinin sinirlarinin ne oldugu KHK’de açiklanmis 

degildir ve izah edilmesi gerekmektedir. 

 

 Bu hususta Nice Anlasmasi’nda su hüküm yer almaktadir: 

“...siniflandirmanin etkisi Özel Birlik ülkelerinin her biri tarafindan belirlenecektir. 

Siniflandirma, tescil edilen herhangi bir marka için temin edilen koruma sinirlarinin 

degerlendirilmesi veya hizmet markalarinin taninmasi konusunda özellikle baglayici 

olmayacaktir”. 

 

 TPE’nün siniflandirma ile ilgili olarak yayinladigi 2002/2 sayili Teblig’in 

4. maddesinde de “her sinif içerisinde ayni tür mal ve hizmetleri kapsayacak sekilde 

ayrica gruplandirilmistir. Her paragraf bir grubu ifade eder” hükmüne yer verilmistir. 

 

 Benzerligin belirlenmesinde siniflandirmalar baz alinarak tespit yapilip 

yapilamayacagi konusu doktrinde irdelenmistir. Ilk görüs, incelemede Nice 

Anlasmasi çerçevesinde olusturulan siniflar esas alinmak suretiyle sonuca 

varilmasinin olanaksiz oldugunu, Nice siniflandirmasinin benzerlik konusunda ancak 

önemli bir emare olarak kabul edilebilecegini savunmaktadir 16 . Benzer bir diger 

görüs de, markanin siniflandirilmasinin sadece tescil amacina hizmet etmesi ve 

koruma sinirlariyla ilgili bulunmamasi nedeniyle uluslararasi ve bagli olarak ulusal 

                                                 
16 Ocak, “Tescilin Sagladigi Koruma”, s. 275-276; Karahan, Hükümsüzlük Davalari, s. 34 vd.; 
Dirikkan, Taninmis Marka, s. 182-183. 



DÜZELTME 48 

hukuka yansiyan siniflarin esas alinamayacagi söylenmektedir 17. Bu husustaki son 

görüs ise markanin sadece tescil olunan seklinin koruma altinda olmasi nedeniyle bu 

seklin ve bu tescilin kapsadigi mal ve hizmet listesinin esas alinacagini belirtmistir 18. 

 

 Taninmis markanin tescilli bulundugu ve/veya kullanilmakta oldugu mal veya 

hizmet kategorisinden tamamen degisik olan gruplarin söz konusu olmasi halinde, 

bunlar farkli mal ve hizmet kategorilerini olusturdugu söylenebilir. Dolayisiyla da, 

8. maddedeki sartlarin olusmasi halinde, taninmis bir markanin farkli mal ve 

hizmetler yönünden tescil talebinde bulunulmasi halinde, mezkûr markanin sahibi bu 

talebe itiraz edebilir. 

 

 C. TANINMIS MARKANIN NISPI TESCIL ENGELI OLMA 

      SARTLARI 

 

 Taninmis markalarin farkli mal veya hizmetlere karsi korunmasiyla ilgili 

olarak üç farkli kullanma biçiminden söz edilebilir: 1) Haksiz bir yararin saglanmasi, 

2) Markanin itibarinin istismari ve itibarina zarar verilmesi, 3) Markanin ayirt edici 

karakterine zarar verilmesi. 

 

 Somut olayda 8/IV hükmünde yer alan bu üç sartin hepsinin birlikte varligi 

aranmamaktadir. Baska bir deyisle, yukaridaki sartlardan birinin gerçeklesmesi, nispi 

bir tescil engeli yaratmaya yeterlidir19. 

                                                 
17 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 409. 
18 Arkan, Cilt I, s. 101. 
19 Bu hükümde her ne kadar taninmis markanin sadece farkli mal veya hizmetlerdeki kullanimina 
karsi korunacagini düzenlemekte ise de, bu hükümde yer alan sonuçlari gerçeklestirmeye uygun bir 
marka basvurusunun bulunmasi halinde, hükmün ayni veya benzer mal veya hizmetler için de 
uygulanmasi gerekmektedir. 
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 1. Haksiz Bir Yararin Saglanmasi 

 

 Taninmis markayi izinsiz olarak kullanan sahsin bu markadan haksiz 

yararlanmasi hali, KHK’nin 8/IV fikrasindaki “toplumda ulastigi taninmislik düzeyi 

nedeniyle haksiz bir yararin saglanabilecegi” ile 9/I(c) bendindeki “markanin 

itibarindan dolayi haksiz avantaj elde edecek” ifadelerinin ikisinde de 

düzenlenmektedir. 

 

 Söz konusu düzenlemeler ile taninmis markalarin sahip oldugu reklâm 

gücünün sömürülmesi suretiyle haksiz kazanç ve avantaj saglanmasi önlenmeye 

çalisilmaktadir. Örnegin, KHK anlaminda taninmis marka olan ve yüksek bir güven 

duyulan Koç Toplulugu’nun bir markasi olan “Arçelik”, beyaz esya sinifi ile hiç 

ilgisi bulunmayan bir mal veya hizmet grubu, mesela vernik, motorsiklet, kumas vs. 

için kullanilsa, halk arasinda anilan mallarin da Koç Toplulugu’na dahil bir 

isletmenin ürünü oldugu zanni uyanabilecek ve Arçelik markasini kullanan kisi 

haksiz bir yarar elde etmis olacaktir20. 

 

 Örnegin Yargitay yeni tarihli bir kararinda “Ülker” markasinin taninmis 

marka olduguna ve farkli mallarda kullanilmak istenen “Ülkem” markasinin, 

digerinin taninmisligindan yararlanmayi hedefledigi gerekçesiyle tescil talebini 

reddetmistir 21. 

 

 Yargitay “GLASURIT/GLASSERIT” kararinda 22  “9/I(c) hükmü ile, tescilli 

markanin ulastigi taninmislik düzeyi dolayisiyla toplumda yarattigi güven 

ortamindan haksiz yararlanilmasi veya taninmis markanin kalitesiz mal veya 

hizmetler ürettigi intibaina yol açacak sekilde, taninmis marka tarafindan bu 

taninmisligi saglayan mal ve hizmet üretimi kalitesinden düsük nitelikte mal veya 

hizmet üretilmesi suretiyle taninmis markanin itibarina zarar verilmesi engellenmek 

                                                 
20 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 402. 
21 11. HD, 10.03.2005, E. 2004/4268, K. 2005/2362. (Çevrimiçi) www.kazanci.com.tr 
22 11. HD, 03.07.2000, E. 2000/5331, K. 2000/6265. (Çevrimiçi) www.kazanci.com.tr 
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istenmistir. Somut olayda, davacinin taninmis markasi davali tarafindan baska 

mallarda kullanilmak üzere tescil edilmistir. Davali markasinin davacinin taninmis 

markasinin toplumda yarattigi isimden yararlanacagi ve satislarini bu suretle 

artiracagi, yani kendisine haksiz avantaj saglayacagi kuskusuzdur” demektedir. 

Özetle Yargitay, taninmis markayi izinsiz kullanan kisinin bu markanin toplumda 

yarattigi isimden yararlanacagini ve satislarini bu suretle artiracagini, yani kendisine 

haksiz avantaj saglayacagini tereddütsüz kabul etmektedir. 

 

 Yargitay’in süreklilik gösteren bu uygulamasi elestirilere maruz kalmaktadir. 

Kanunkoyucunun 9/I(c) bendi ile izledigi amacin taninmis markanin sahip oldugu 

reklâm gücü ve söhretinden yararlanmak suretiyle haksiz avantaj saglanmasinin 

önüne geçmek oldugu ancak bu hususun her somut durumda otomatikman ortaya 

çikan bir sonuç olmadigina dikkat çekilmektedir. Her somut olayda, taninmis 

markanin farkli mal veya hizmetlerde kullanilmasinin haksiz avantaj saglama 

olusturup olusturmadiginin ayrica incelenmesi gerektigi söylenmektedir23. 

 

 2. Markanin Itibarina Zarar Verilmesi 

 

 Tüketiciler alim karari verirken çogu kez malin kaliteli olmasindan çok 

markasina önem vermektedirler24 . Bunun sebebi, taninmis bir markanin isminin, 

tüketicilerin zihninde belirli bir anlama ve degere sahip olmasidir. 

 

 Taninmis markanin, baskasi tarafindan kullanimi, markanin orijinalligini belli 

bir ölçüde azaltmaktadir. Markanin üçüncü kisiler tarafindan birçok mal için haksiz 

biçimde kullanilmasi giderek markanin çekici gücünün ve etkisinin yok olmasina 

neden olabilmektedir25. 

 

                                                 
23 Dural, a.g.m., s. 865-866. 
24  Jaton, La Protection des Marques de Haute Renommée, Lausanne, 1961, s. 25. (Yasaman, 
“Taninmis Markalar”, s. 698’den naklen.) 
25 Yasaman, “Taninmis Markalar”, s. 701. 
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 Taninmis markalarin, bu statülerine bagli ve taninmis olmayan markalardan 

farkli olarak itibarlarina zarar verilmesi konusunda özel bir korumadan 

yararlanmalari söz konusudur. Zira, taninmis markayi kullanmak, markayi haksiz 

olarak kullanan kisilere bu suretle toplumun dikkatini çekme olanagini verir. Ayni 

zamanda da markanin birden çok mal veya hizmetlerde kullanilmasi, taninmis 

markanin gücünün ve etkileme alani ile o markayi tasiyan ürünlerin kaynagina iliskin 

belirginliginin azalmasina sebep olur. Buna “markanin sulandirilmasi” adi verilir26. 

 

 Markanin itibarina zarar verilmesinden bahsedebilmek için, mutlaka 

markanin kullanildigi mallarin daha az kaliteli olmasi zorunlulugu bulunmamaktadir. 

Bu itibarla, ikinci markanin konuldugu mallarin marka sahibinin mallarindan çok 

daha kaliteli olmasi mümkündür ve böyle bir olasilik taninmis markanin itibarindan 

faydalanmayi veya ona zarar vermeyi ortadan kaldirmaz. Söz konusu mallarin düsük 

kalitede olmasi, ancak markanin itibarina zarar verilmesi yönünden önem 

tasiyabilir.27. 

 

 Taninmis markanin özdesi veya benzerinin farkli mal veya hizmetlerde 

kullanilmasi bazi hallerde taninmis markanin itibarina zarar verebilir. Bu hal 

556 Sayili KHK’nin 8/IV fikrasinda açikça düzenlenmis olmasina ragmen, 

“markanin tescilinden dogan haklarin kapsami”ni düzenleyen 9. maddenin 

I. fikrasinin (c) bendinde belirtilmemistir. 9. maddede yalnizca taninmis markanin 

ayirt edici karakterine zarar verecek nitelikteki isaretlerin kullanilmasinin 

yasaklanabileceginden bahsedilmektedir. 

 

 Markanin itibarina zarar verilmesi halinin degisik görünüm biçimleri 

olabilmektedir: 

— Tüketiciler ikinci markanin daha düsük kaliteli mallarda kullanilmasi durumunda 

edinecekleri kötü deneyimleri ve olumsuz izlenimlerini taninmis markaya mal 

etmektedirler. 

                                                 
26 Oytaç, Markalar Hukuku, s. 143 vd.; Yasaman, Marka Hukuku, s. 414. 
27 Dirikkan, Taninmis Marka, s. 203-204. 
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— Ikinci markanin kullanildigi mallarin, taninmis markanin temsil ettigi imaja 

aykirilik göstermesi halinde tüketicilerin ilk markaya tepki göstermesine yol açabilir. 

Tüketiciler satin aldiklari farkli mallarin, taninmis markanin kullanildigi mallar için 

yaratilan imajla örtüsmemesi durumunda bu mallari satin almaktan vazgeçebilecek; 

böylece taninmis markanin itibari zarar görecektir 28. 

— Ikinci marka, yapisi veya kullanildigi mallar nedeniyle taninmis markanin 

asagilanmasina, küçük düsürülmesine veya zarar görmesine yol açabilir. Bu 

çerçevede, taninmis markanin aynisi veya benzeri, marka sahibinin kendi mali ile 

baglanti kurulmasini istemedigi mallar için ve ortada farkli isletmelerin söz konusu 

oldugunu gösterecek biçimde kullanilmaktadir. Bunun sonucunda da, taninmis marka 

ile yeniden karsilasan tüketiciler ikinci ürünle aralarinda negatif iliski kurmakta ve 

markanin itibari zarara ugramaktadir29. 

— Taninmis markanin bir baskasi tarafindan kullanildigi mallarin türü de, 

tüketicilerde istenmeyen çagrisimlar ve baglantilar kurulmasina yol açabilir ve bu tür 

çagrisimlar nedeniyle markanin itibari zarar görebilir30. 

 

 Tüketicin gözünde malin kaynagini belirten markayi haksiz olarak kullanan 

kisinin taninmis markanin gücünün ve etki alaninin azalmasina sebep olarak itibarina 

zarar vermesi Amerikan hukukundaki markanin sulandirilmasini meydana getirir. 

Örnegin A.B.D.’de ve birçok baska ülkede otel hizmetlerinde kullanilan “Hyatt” 

markasinin “Hyatt legal services” olarak kullanilmasi markanin sulandirilmasina 

örnektir. Türkiye’den ise Yargitay’in verdigi bir kararda “Ford” markasinin, bir 

baska firma tarafindan oto yedek parçalari üzerinde kullanilmasinin markanin 

itibarina zarar verebilecegi sonucuna varilmistir31. 

                                                 
28 Murat Ayber, Markaiçi ve Markalararasi Rekabetin Dengelenmesi Gereken Hallerde Rekabet 
Otoritelerinin Yaklasimlari, Rekabet Kurumu Uzmanlik Tezleri No: 42, Ankara, 2003, s. 13 vd. 
29 Dirikkan, Taninmis Marka, s. 222. 
30 Örnegin, Iskandinav ülkelerinde taninmis bir parfüm markasinin fare zehiri için kullanilmasi bu 
sonucu meydana getirmistir . Arkan, Cilt I, s. 108. 
31 Yasaman, Marka Hukuku, s. 414 vd. 
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 3. Markanin Ayirt Edici Karakterinin Zedelenmesi 

 

 KHK’nin 5. maddesinde, markanin bir tesebbüsün mal veya hizmetlerini, 

diger tesebbüslerin mal veya hizmetlerinden “ayirt etmeye” yarayan isaret oldugu 

belirtilmistir. Ancak bu ifade, 8/IV fikrasindaki “markanin ayirt edici karakterinin 

zedelenmesi” kavrami ile ayni degildir. 8. maddede yer alan ayirt edici nitelik 

kavrami, 5. maddedeki kavrami da içine almakla birlikte, ondan daha genis 

kapsamlidir32. 

 

 Markanin ayirt edici karakterinin zedelenmesi, farkli isletmelere ait 

markalarin es zamanli olarak piyasada bulunmasi nedeniyle markanin ayirt edici 

gücünün azalmasidir. Baska bir anlatimla, markanin tüketiciler nezdinde malin ve 

ayni isletmesel kökenin tespit edilebilmesini saglayan ayirt etme islevine verilen bu 

zarar, markanin tescilli oldugu ve kullanildigi mallar yönünden markanin ayirt etme 

gücünün zayiflamasi olarak ortaya çikmaktadir 33. 

 

 Bu husustaki somut bir olayda Almanya’da sigara markasi olarak yüksek bir 

taninmisliga sahip olan “Camel” sözcügünün, Türkiye’ye seyahatler düzenleyen bir 

turizm isletmesi tarafindan kullanilmasi (“Camel Tours”), markanin ayirt edici 

karakterini zedeleyici görülmemistir34. 

 

 Taninmis markanin çok çesitli mallara konulmasi durumunda, gücünün ve 

etkileme alaninin azalmasi tehlikesini ortaya çikarir; ki bu da taninmis markanin 

kimligini kaybetmesi sonucunu dogurabilir. 

 

 Tüketici izinsiz kullanilan ikinci marka ile karsilastiginda, bilinçli ya da 

bilinçsiz olarak taninmis markayi animsamakta; her iki markanin ayni anda 

kullanilmasi nedeniyle, mallari birbirinden ayirabilmesi için marka yaninda baska 

                                                 
32 Yasaman, Marka Hukuku, s. 417. 
33 Dirikkan, Taninmis Marka, s. 225-226. 
34 Arkan, Cilt I, s. 107. 
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ayirt edici niteliklere dikkat etmeye veya isletmelerin birbirleriyle muhtemel 

baglantilari hakkinda düsünmeye zorlanmaktadir. Böylelikle taninmis markanin 

degeri ve ayirt etme gücü, baska bir isaretin kullanimi dolayisiyla neredeyse 

tamamen ortadan kalkmaktadir. Burada önemli olan tüketicinin mallari birbirinden 

ayirt etmek için ilave kriterler aramak zorunda birakilmasidir. Yoksa tüketicinin 

düsünsel baglantiyi kurduktan sonra, ikinci markanin kullanildigi mallari tercih 

ederek onu almasi zorunlulugu bulunmamaktadir. Sonuç olarak belirli bir isletme 

veya mal ile baglanti kurma özelligini yitiren taninmis markanin pazarlama etkisi 

azalmaktadir35. 

 

 Örnegin, Türkiye’de otomobil için taninmis olan “Anadol” markasinin farkli 

mallar için tesciline, bu mallarin da taninmis marka sahibi ile ilgili oldugu izlenimini 

uyandiracagi gerekçesiyle karsi çikilmistir36. 

 

 Markanin ayirt edici karakterine zarar verilmesi hususunda KHK’nin lafzini 

yorumlarken, taninmis markanin farkli mal veya hizmetler için her kullaniminin 

degil, sadece ayirt edici niteligine zarar vermeye uygun kullanim söz konusu 

oldugunda markanin korunmasinin gerekli oldugu sonucuna varilmalidir. Ayrica 

belirtilmelidir ki, ayirt etme gücüne zarar verebilecek markanin da belirli bir itibara 

ve taninmislik derecesine sahip olmasi gerekmektedir37. 

 

                                                 
35 Dirikkan, Taninmis Marka, s. 226. 
36 Danistay 12. Daire, 16.04.1970, E. 1968/2474, K. 1970/799. Arkan, Cilt I, s. 108. 
37 Dirikkan, Taninmis Marka, s. 228. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TANINMIS MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜK SEBEBI OLARAK 

KORUNMASI 

 

 I. HÜKÜMSÜZLÜK DAVASININ ÖZELLIKLERI 

 

 Markanin hükümsüz kilinmasini gerektiren haller 556 sayili KHK’nin 42. 

maddesinde düzenlenmistir. Bu haller tahdidi olarak sayilmistir ve esas olarak iki 

grupta toplanabilir. Ilk grupta yer alan hükümsüzlük nedenleri markanin tescilinden 

önce var olan mutlak ve nispi red sebepleridir. Ikinci grupta yer alan hükümsüzlük 

halleri ise, tescilden sonra ortaya çikan ve örnegin 42. maddenin I. fikrasinin (c), (d), 

(e) ve (f) bentlerinde düzenlenen durumlardir1. 

 

 42. madde hükmü asagidaki gibidir: 

“Asagidaki hallerde markanin hükümsüz sayilmasina yetkili mahkeme tarafindan 

karar verilir: 

a) 7. maddede sayilan haller. (Ancak 7. maddenin (i) bendinde belirtilen taninmis 

markalarla ilgili davanin tescil tarihinden itibaren 5 yil içerisinde açilmasi gerekir. 

Markanin tescilinde kötü niyet varsa iptal davasi süreye bagli degildir.) 

b) 8. maddede sayilan haller. (Ancak, 8. maddenin son fikrasi çerçevesinde açilan 

davada önceki hak sahibi koruma süresinin bitiminden itibaren 2 yil içerisinde 

markasini kullanmamissa bu bir hükümsüzlük nedeni sayilmaz.) 

c) 14. maddeye aykirilik. (Ancak, 5 yilin dolmasi ile davanin açildigi tarih arasinda 

ciddi biçimde kullanma hükümsüzlük nedeni sayilmaz. Dava açilacagi düsünülerek 

kullanma gerçeklesmis ise, mahkeme davanin açilmasindan önceki üç ay içerisinde 

gerçeklesen kullanmayi dikkate almaz.) 

d) Marka sahibinin davranislari nedeniyle, marka mal ve hizmetler için yaygin bir ad 

haline gelmis ise, 

                                                 
1 Sami Karahan, Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davalari, Konya, Mimoza Yayinlari, 2002, s. 5. 
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e) Hak sahibi veya yetkili kildigi kisi tarafindan kullanim sonucunda tescil edildigi 

mal ve hizmetlerin niteligi, kalitesi, üretim yeri ve cografi kaynagi konusunda halkta 

yanlis anlama ihtimali var ise, 

f) 59. maddeye aykiri kullanim. 

Hükümsüzlük nedenleri, markanin tescil edildigi bir kisim mal veya hizmete iliskin 

bulunuyorsa, yalniz o mal veya hizmet ile ilgili olarak kismi hükümsüzlüge karar 

verilir. 

Bir marka tescil tarihinden önce kullanilmis ve tescile konu mallar veya hizmetlerle 

ilgili olarak bu kullanim sonucu ayirt edici bir nitelik kazanmis ise 7. maddenin 

birinci fikrasinin (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili hükümsüz sayilamaz.” 

 

 42. maddenin lafzina bakildiginda, kimi zaman “hükümsüzlük”, kimi zaman 

da “iptal” kavramlarinin kullanildigi dikkati çekmektedir. Bu durum, maddelerin 

hükümleri ile sonuçlarinin farkli olmasi sonucunu dogurmaya yönelik olmayip, 

terminoloji konusundaki özensizlikten kaynaklanmaktadir2. 

 

 Markanin yetkili mahkemece hükümsüzlügüne karar verilmesi bazi istisnalar 

disinda [m. 44/II(a)-(b)] 3  geçmise etkilidir. Dolayisiyla, hükümsüzlük kararindan 

itibaren eski sahibi ayni markayi kullanmaya devam edemez ya da tescil ettiremez. 

Ayrica markanin kismen hükümsüzlügüne hükmedilebilir, yani tescilli bulundugu 

mal ve hizmetlerin bir kismi hükümsüz kilinabilir. 

 

 Hükümsüzlük davasi, kural olarak, herhangi bir süreye bagli olunmaksizin 

ikame edilebilir. Davanin belirli bir sürede açilmasi bazi durumlarda söz konusu 

olabilmektedir ve bu hallerden birini de asagida incelenecek olan taninmis markalar 

olusturmaktadir. 

                                                 
2 Karahan, Hükümsüzlük Davalari, s. 6; Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 436; Sabih Arkan, Marka 
Hukuku Cilt: II, Ankara, 1998, s. 155; Osman Sanal, Markanin Hükümsüzlügü, Ankara, Adalet 
Yayinevi, 2004, s. 83. 
3 Maddedeki istisnalar sunlardir: “a) Markanin hükümsüz sayilmasindan önce, bir markaya tecavüz 
sebebiyle verilen hukuken kesinlesmis ve uygulanmis kararlar; b) Markanin hükümsüzlügüne karar 
verilmeden önce, yapilmis ve uygulanmis sözlesmeler. (Ancak, hal ve sartlara göre, hakli sebepler ve 
hakkaniyet düsüncesi ile sözlesme uyarinca ödenmis bedelin kismen veya tamamen iadesi 
mümkündür)”. 
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 II. TANINMIS MARKALAR ILE ILGILI HÜKÜMSÜZLÜK 

      DAVASI 

 

 KHK’nin 42. maddesinin I. fikrasinin (a) bendi, 7. maddede sayilan mutlak 

red sebeplerinin bulunmasina ragmen tescil edilen bir markaya karsi hükümsüzlük 

davasinin açilmasini mümkün kilmistir. Dolayisiyla, taninmis marka sahibi 7/I(b) 

bendi çerçevesinde markasinin aynisinin veya ayirt edilemeyecek kadar benzerinin, 

ayni ya da ayni tür mal veya hizmetler için tescil edilmesi halinde, bu hükme 

basvurarak ikinci markanin hükümsüzlügünü talep edebilecektir. 

 

 Maddenin I. fikrasinin (b) bendi ise, “8. maddede sayilan haller”i, yani nispi 

red sebeplerinin varligina ragmen tescil edilmis bulunan markalara karsi 

hükümsüzlük talebi hakkini düzenlemektedir. Bu durumda, 8/I(a),(b) ile 8/IV 

maddelerinde taninmis markanin özdes mal veya hizmetler için tescilinde ve sartlari 

gerçeklestigi takdirde farkli mal veya hizmetler için tescilinde, ikinci markanin 

hükümsüzlügüne karar verilebilecektir. 

 

 Markanin mutlak ya da nispi red sebeplerinden dolayi hükümsüzlügü davasi 

43. maddede sayilan kisiler tarafindan açilabilir. Maddeye göre, zarar gören kisiler4, 

Cumhuriyet savcilari veya ilgili resmi makamlar dava açma hakkina sahiptirler 5 . 

Hükümsüzlük davasinin davalisi ise, tescilli ikinci markanin sahibidir. Bu itibarla, 

taninmis markaya dayanarak açilacak hükümsüzlük davasinda husumetin TPE’ye 

yöneltilmesi mümkün degildir6. 

 

                                                 
4 “Zarar gören kisiler” tabirinden, zarara ugrayan ve ugrama tehlikesine maruz bulunan ya da söz 
konusu isareti kullanabilme imkâni haksiz sekilde kisitlanan yahut kisitlanma tehlikesi altinda olan 
herhangi bir gerçek veya tüzel kisilerin anlasilmasi gerektigi belirtilmistir. Sami Karahan, “556 Sayili 
KHK Uyarinca Verilmis Ilmi ve Kazai Içtihatlar Isiginda Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davalari”, 
Ankara Barosu Uluslararasi Hukuk Kurultayi , Ankara, 2002, s. 525-526. 
5  Lisans sahibinin hükümsüzlük davasi açmasi konusunda bkz. Hüseyin Aydin, “Fikri ve Sinai 
Mülkiyet Suçlarinda Sikayet Hakki”, FMR, Yil: 3, C: 3, S: 2003/3, s. 51-52. 
6 Ömer Teoman, “Markanin Terkinini Saglamak Için Açilacak Bir Davada Husumetin Türk Patent 
Enstitüsü’ne Yöneltilip Yöneltilemeyecegi Sorunu”, Prof. Dr. Oguz Imregün’e Armagan, Istanbul, 
1998, s. 650. 
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 A. SÜRE 

 

 KHK’nin 42/I(a) bendinin devaminda “7. maddenin (i) bendinde belirtilen 

taninmis markalarla” ilgili davanin tescil 7  tarihinden itibaren 5 yil içerisinde 

açilmasi gerektigi ifade edilmistir. Ancak, ayni süre sinirlamasina, nispi tescil 

engellerini düzenlemekte olan 8. maddeye atif yapan (b) bendinde gidilmemistir. Bu 

durumda da, taninmis markanin baskasi adina farkli mal veya hizmetlerde tescili 

halinde, bu tescilin hükümsüzlügü için bir süre sinirlamasinin olmadigi gibi bir sonuç 

ortaya çikmaktadir. 

 

 Bes yillik sürenin baslangici hükümde belirsiz olmakla birlikte, kendisine atif 

yapilan Paris Sözlesmesi’nin 6bis maddesinde yer aldigi üzere, ikinci markanin tescil 

tarihidir. Ancak markanin tescilinde kötüniyetin varligi halinde, dava süreye bagli 

kalinmaksizin açilabilir 8 . Buradaki anlamiyla “kötüniyet”, taninmis markanin 

varligini bilmek veya bilebilecek durumda bulunmaktir; yoksa bir aldatmanin veya 

hilenin varligi aranmaz9. 

 

 Yargitay bu noktada, markanin tescil edildigi ülkelerin sayisinin oldukça 

fazla 10  veya markanin dünyaca taninmis olmasi11  halinde, mütecavizin taninmis 

markayi bildigini farz etmektedir. 

                                                 
7  KHK’nin 9/III fikrasina göre, markanin sagladigi haklar üçüncü kisilere marka tescilinin yayini 
tarihi itibariyla hüküm ifade etmektedir. 
8  Marka korsanligi ile etkin mücadelenin saglanmasi için kötüniyetli tescil edilmis herhangi bir 
markanin hükümsüzlügüne süreye bagli olmaksizin karar verilmesi gerektigi hakkindaki görüs için 
bkz. Dirikkan, Taninmis Marka, s. 263. 

Taninmis markanin söz konusu olmadigi ve kötüniyetle tescilin yapildigi hallerde de iptal davasinin 
açilabilecegi görüsü için bkz. Arkan, Cilt II, s. 159. 
9 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 441. 
10 Yargitay 11. HD 19.04.2002 tarihli (E. 2001/9903, K. 2002/3699) “Alvorada” kararinda, taninmis 
bir markanin aynisinin veya benzerinin kötüniyetle tescili halinde hükümsüzlük davasinin herhangi bir 
süreye bagli olmaksizin açilabilecegini; ayni sahada çalisan ve basiretli bir isadami gibi hareket etmesi 
gereken bir tacirin 15 ülkede tescilli bir markayi bilmedigini ve o nedenle Türkiye’de tescil ettirdigini 
ileri sürmesinin hakkin kötüye kullanimini teskil edecegine hükmetmistir. Karan/Kiliç, a.g.e., 
s. 398-399. 
11  Yargitay 11. HD 24.06.2002 tarihli (E. 2002/2823, K. 2002/6478) “ETI” davasinda, dünyaca 
taninmis bir markanin bilinmesi gerektiginden, yolsuz tescilli marka sahibinin iyiniyet karinesinden 
yararlanamayacagina karar vermistir. Karan/Kiliç, a.g.e., s. 400-402. 
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 Kanimizca, bes yillik süre, ikinci tescil tarihinden degil, kullanmanin 

ögrenildigi tarihten itibaren basla tilmalidir. Zira aksi takdirde, taninmis markaya 

benzer bir markanin tescil edilip bes yil boyunca kullanilmamasi, önemsiz ölçüde 

kullanilmasi ya da taninmis marka sahibinin bu kullanimdan haberdar olmamasi 

halinde, ikinci markanin terkinini talep hakki düsmüs olacaktir. Böyle bir sonuç ise, 

KHK’nin ruhuna aykiridir12. 

 

 B. TANINMIS MARKANIN KULLANILMAMASI 

 

 556 sayili KHK’nin 14. maddesine göre markanin, tescil tarihinden itibaren 

bes yil içinde, hakli bir neden olmadan kullanilmamasi veya bu kullanima bes yillik 

bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka hükümsüz kilinacaktir 13 . 

14. maddeye aykirilik, 42. maddenin 2. fikrasinda hükümsüzlük nedeni olarak 

gösterilmektedir. Bu nedenlerin, markanin tescil edildigi bir kisim mal veya 

hizmetlere iliskin bulunmasi halinde, yalnizca o mal veya hizmetlerle ilgili 

hükümsüzlük karari verilecektir. 

 

 Markanin kullanilmamasi tescilden itibaren en az bes yil araliksiz devam 

etmelidir. Markanin kullanilmamasina dayanan hükümsüzlük davasi bes yilin 

dolmasindan sonra açilmalidir. Bes yilin dolmasi ile davanin açildigi tarih arasinda 

ciddi biçimde kullanma14 hali gerçeklesirse, önceki döneme ait kullanmama artik bir 

                                                 
12 Ayni yönde Yasaman/Yusufoglu, Marka Hukuku, s. 870. 
13 Bir marka sahibi, kesintisiz bes yil süre ile kendi markasinin baskasi tarafindan, bilgisi dahilinde 
kullanilmasina ses çikarmamasi halinde, artik hükümsüzlük davasi açamaz veya söz konusu 
kullanmaya engel olamaz. Bu hüküm 89/104 sayili Yönerge’nin 9. maddesinde var olmakla birlikte, 
556 sayili KHK’ya alinmamistir. Ancak Yargitay bu sorunu MK m. 2 çerçevesinde çözüme 
baglamistir. Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 421. 
14 “Ciddi kullanma” ile, açilacagi tahmin edilen veya duyulan bir davaya engel olma amacina yönelik, 
göstermelik kullanmalar disindaki kullanmalar kastedilmektedir ve davanin açilmasindan önceki üç ay 
içinde gerçeklesmis dahi olsa, marka sahibi korunmalidir. Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 444. 

Ciddi kullanmanin ne kadar devam etmesi gerektigi belli degildir ve kisa veya uzun ciddi olmak 
sartiyla kullanimin varligi halinde önceki döneme iliskin kullanmama halinin hükümsüzlük nedeni 
olmaktan çiktigi kabul edilmektedir. Karahan, “Hukuk Kurultayi”, s. 520. 

Dirikkan, bes yillik sürenin geçmesinden önce açilan davalarda –dava tehdidiyle bile - ciddi kullanim 
baslamissa, iptal talebinin reddedilmesi; -dava tehdidine ragmen dahi- ciddi kullanim baslamamis ise, 
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hükümsüzlük sebebi sayilamaz. Ancak, dava açilacagi düsünülerek kullanma 

gerçeklesmisse, mahkeme, davanin açilmasindan önceki üç ay içerisinde gerçeklesen 

kullanmayi dikkate almaz [m. 42/I(c)]. 

 

 Taninmis bir markanin belirtilen süre içinde kullanilmamasi halinde ise, 

hükümsüz kilinip kilinamayacagi hususu incelenmelidir. KHK’de bu hükümsüzlüge 

engel olacak nitelikte bir kural bulunmamaktadir. Ancak bu halde söyle bir durum 

ortaya çikmaktadir: Kismen hükümsüzlügüne karar verilen bir markanin taninmis 

marka olmasi halinde, bu markanin terkin edilen mal ve hizmetler bakimindan 

üçüncü kisilerin taleplerine konu olmasi m. 7/I(i) bakimindan mümkün olmayacaktir. 

Ayni sekilde, m. 8/IV’deki sartlarin gerçeklesmesi durumunda, taninmis marka 

sahibi farkli mal ve hizmetler için tescil talebine itiraz edebilecektir 15. 

 

 C. TANINMIS MARKANIN YAYGIN AD HALINE GELMESI 

 

 Markanin, marka sahibinin davranislari nedeniyle ilgili mal ve hizmetler için 

yaygin bir ad haline gelmesi, KHK’de hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmistir 

[m. 42/I(d)]. Bu hal, marka tescil edildigi zaman söz konusu olmamakta ancak 

sonradan markanin kullanildigi süreçte ortaya çikmaktadir. 

 

 Bu hükümsüzlük halinin temel özelligi, markanin yaygin ad haline gelmesine 

marka sahibinin kendi davranislarinin neden olmasidir. Marka sahibi bizzat kendi 

                                                                                                                                          
hükümsüzlük talebinin gerektigini ileri sürmektedir. Hanife Dirikkan, “Tescilli Markayi Kullanma 
Mükellefiyeti”, Prof. Dr. Oguz Imregün’e Armagan , Istanbul, 1995, s. 265. 
15  Hatta marka taninmis olmasa dahi, terkin edilen mal veya hizmetlerin, mevcut tescilin 
kapsamindaki mal veya hizmetler ile benzer nitelikte olmasi durumunda, karistirma ihtimalinin varligi 
söz konusu ise, marka sahibinin itirazi üzerine tescil talebi reddedilecektir. Tüm bu nedenlerle de, bazi 
hallerde 42/I(c) hükmüne dayanarak dava açilmasinda hukuki yararin bulunmadigi, bu durumun 
özellikle taninmis markalar bakimindan mutlak bir hal aldigi görüsü hakli olarak dile getirilmektedir. 
Yasaman/Yüksel, Marka Hukuku, s. 652-653. K.g. Dirikkan, “Tescilli Markayi Kullanma 
Mükellefiyeti”, s. 242, dn. 82. 



DÜZELTME 61 

davranislariyla 16  ya da markasinin üçüncü kisilerce kullanimina sessiz kalarak 

markasina sahip çikmamasiyla buna sebebiyet verebilir. 

 

 Marka yaygin bir ad haline geldiginde, tüketicilerinin gözünde adeta bir cins 

ismi haline dönüsmektedir. Örnegin, Sony firmasina ait “Walkman” markasi bu 

sekilde esya adi haline gelmistir. Yahut da, bir deterjan markasi olan “Vim”, 

“vimlemek” olarak fiil seklinde kullanilmaktadir. Böylelikle, marka, taninmis dahi 

olsa, ayirt edici karakterini yitirmis olmakta ve artik serbest hale geldigi kabul 

edilerek iptali talep edilebilecektir17 

 

 D. TANINMIS MARKANIN TESCILININ YENILENMEMESI 

 

 Tescil için basvuru tarihinden itibaren 10 yil olan koruma süresinin (m. 40) 

bitiminden itibaren alti aylik süre içerisinde yenilenmeyen marka18 hükümsüz sayilir 

(m. 41/V). “Hükümsüz sayilma”, marka üzerindeki hakkin ve dolayisiyla sürenin 

bittigi andan itibaren korumanin sona ermesi anlamina gelir. Yine de, yenilenmeyen 

marka -bu süre içinde kullanilmis olmasi sartiyla- iki yil süre ile ayni veya benzer 

mal ve hizmetler için baskasi adina tescil edilemez (m. 8/VII). Ancak, yenilenmeyen 

markanin sahibi, herhangi bir inhisari hakka ve dolayisiyla m. 9 anlaminda men 

yetkisine sahip degildir ve markanin baskalari tarafindan kullanilmasina engel 

olamaz19. 

 

 Markasini yenilemeyen marka sahibi, markasi üzerindeki hak sona ermis dahi 

olsa, iki yil boyunca ayni veya benzer mal veya hizmetleri içeren ayni veya benzer 

markanin tescili için yapilan basvuruya itiraz etme hakkina sahip olacaktir. 

                                                 
16  Örnegin, marka sahibinin yogun bir reklâm kampanyasi yürütmesi ya da markasini çok sayida 
lisans sözlesmesine konu yapmasi, markanin o mal veya hizmet için yaygin bir ad haline gelmesine 
neden olabilir. Arkan, Cilt II, s. 163, dn. 32. 
17 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 416. 
18 Yenileme talebini alan TPE’nün, markanin, kullanildigi mal veya hizmetler için yaygin bir ad haline 
geldigini ya da yanlis anlamalara neden oldugunu saptamasi halinde, markanin yenilenmesini 
reddetmesi gerektigi görüsü için bkz. Arkan, Cilt II, s. 172. 
19 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 422. 
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 Tescili yenilenmemis olan taninmis bir markanin sahibi, 7. ve 8. maddedeki 

haklarini kullanarak baska bir tescil basvurusuna itiraz edebilir; tescilin 

gerçeklesmesi halinde 42. maddeye dayanarak hükümsüzlük davasi açabilir. Ne var 

ki, yenilenmeyen marka 9. ve 61. maddenin20 sagladigi korumadan yararlanamaz ise 

de haksiz rekabet hükümlerine göre korunabilecektir 21. 

                                                 
20 61. madde ile ilgili açiklamalar için bkz. asa. s. 71 vd. 
21 Dirikkan, taninmis markalar yönünden 8/IV hükmüne uygun olarak iki yillik süre içinde farkli mal 
veya hizmetler için de itirazda bulunulabileceginin kabul edilmesi görüsündedir. Taninmis Marka, 
s. 246, dn. 225. 



DÜZELTME 63 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TANINMIS MARKANIN TECAVÜZ HALINDE KORUNMASI 

 

 I. GENEL OLARAK 

 

 Hukuk ve ceza davalarindan birinin açilabilmesi için marka hakkina tecavüz 

olmalidir. Tecavüz, tescilli bir markanin, sahibinin izni olmaksizin KHK anlaminda 

kullanilmasi veya o markayi tasiyan mal veya hizmetlerin, tecavüzün bilinmesine 

ragmen pazarlanmasi, stoklanmasi, satis için teklif edilmesi, ihraci, ithali ya da 

tecavüzün bilinmesine ragmen o mallarin nereden saglandiginin bildirilmesinden 

kaçinilmasi olarak tanimlanmaktadir1. 

 

 Taninmis markalar da diger markalar gibi tecavüze karsi korunma 

hükümlerinden yararlanirlar. Tahdidi olan tecavüz hallerinin düzenlendigi hükümlere 

bakildiginda, marka hakkina tecavüz fiillerinin durdurulmasi, tecavüzün giderilmesi 

ile maddi ve manevi zararin tazmini, marka hakkina tecavüz dolayisiyla üretilmesi 

veya kullanilmasi cezayi gerektiren esya ile bu esyalari üretmeye yarayan araç, cihaz, 

makine gibi vasitalara el koyulmasi, el konulan ürünler üzerinde kendisine mülkiyet 

hakkinin taninmasi, özellikle bu maddenin el koyulan ürünlerin ve araçlarin 

üzerlerindeki markalarin silinmesi veya marka hakkina tecavüzün önlenmesi için 

kaçinilmaz ise imhasi talebi gibi marka hakkina tecavüzün devamini önlemek üzere 

tedbirlerin alinmasi, marka hakkina tecavüz eden kisi aleyhine verilen mahkeme 

kararinin, masraflari tecavüz eden tarafindan karsilanarak, ilgililere teblig edilmesi 

ve kamuya yayin yoluyla duyurulmasi (m. 62), delillerin tespiti davasi (m. 75), 

ihtiyati tedbir (m. 76 vd.), gümrüklerde el koyma (m. 79) seklinde taleplerin 

saglandigi görülmektedir. 

 

 Bu taleplerden bazilari markaya tecavüzün men’ine, bazilari ise markaya 

tecavüz sonucunda meydana gelen sonuçlarin ortadan kaldirilmasina yöneliktir. 

Ayrica maddi ve manevi tazminat hakkinin da konuldugu görülmektedir. Söz konusu 
                                                 
1 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 452. 
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talepler genel olarak tüm markalar için ayni sekilde düzenlenmekle  birlikte, bu 

taleplerin bazilari taninmis markalar bakimindan ayri bir önemi haizdirler. 

 

 KHK’nin sisteminde markalarin korunmasinin tescil sartina bagli olmasi 

nedeniyle, tescilsiz markalara ancak BK m. 41 vd. ya da TTK m. 56 vd. hükümleri 

çerçevesinde koruma saglanabilecektir. 

 

 II. MARKA HAKKINA TECAVÜZ SAYILAN HALLER 

 

 Marka hakkina tecavüz olusturan fiiller KHK’nin 61. maddesinde 

tanimlanmis, 61/A maddesinde de cezai yaptirim uygulanmasini gerektiren tecavüz 

halleri, yani marka suçlari düzenlenmistir. 61. maddenin (a) bendinde, 9. maddenin 

ihlalini olusturan eylemlerin, marka hakkina tecavüz halini olusturacagi 

belirlenmistir. 61. maddedeki marka hakkini ihlal eden bu fiiller, mahiyeti itibariyla 

birer “haksiz fiil”dirler ve bu maddedekilerle sinirlidir (numerus clausus ilkesi). 

 

 A. 556 SAYILI KHK’NIN 9. MADDESININ IHLALI 

 

 Marka sahibinin, izni alinmadan markasinin kullanilmasinin önlenmesini 

talep etme yetkisi 9. maddenin I. fikrasinda düzenlenmistir. Fikranin (a) ve (b) 

bentlerinde, tescilli marka ile ayni olan herhangi bir isaretin kullanilmasi ile ayni 

veya benzeri mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk üzerinde, isaret ile 

tescilli marka arasinda baglanti oldugu ihtimali de dahil, karistirilma ihtimali2 olan 

                                                 
2  Toplumun marka ile isareti karistirdigi veya birbirinden ayirt etmesine ragmen; benzerlikleri 
nedeniyle bu markalar arasinda baglanti oldugu konusunda yanlis bir intibaya kapildiklari; özellikle 
bunlarin ayni isletmenin ya da baglantili isletmelerin farkli ürünlerini isaretleyen seri markasi 
oldugunu düsündügü durumlarda karistirma tehlikesinden söz edilmektedir . Karistirma ihtimali olan 
bir markanin tescil edilmis olmasi halinde markanin hükümsüzlügü davasi açilabilecegi gibi, böyle bir 
isaretin tescilsiz kullaniminin da tescilli markaya tecavüz meydana getirecegi kabul olunmustur. 
Kisaca, karistirma tehlikesi hem bir tescil engeli, hem de bir tecavüz eylemi sayilmaktadir. 

TTK ve mülga Markalar Kanunu dönemindeki “iltibas” kavrami 556 sayili KHK’de ifadesini bulan 
“karistirma tehlikesi” ifadesi ile genisletilmistir. Zira, TTK ve Markalar Kanunu anlamindaki iltibas 
halinde baskasinin hak sahibi oldugu bir markanin alicilarin karistirmalarina neden olacak surette 
benzerinin kullanilmasi, söz konusudur. Yani alici satin almayi gerçeklestirirken hedefledigi 
isletmenin mal veya hizmeti aldigini sanarak iltibas sonucu tecavüzü gerçeklestiren isletmenin malini 
almaktadir. 
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herhangi bir isaretin kullanilmasi halleri yasaklanan fiillerden ilk ikisini 

olusturmaktadir. 

 

 Taninmis bir markanin hakkina tecavüz teskil edecek hal ise, 9/I(c) bendinde 

düzenlenmistir. Hükümde açik olarak “taninmis marka” terimi kullanilmamis 

olmakla birlikte “tescilli markanin itibarindan dolayi” ifadesi ile taninmis markalarin 

kastedildigi kabul edilmektedir. Bu bent, üçüncü kisilerce, taninmis markanin 

itibarindan dolayi haksiz avantaj elde edecek veya tescilli markanin ayirt edici 

karakterine zarar verecek nitelikteki kullanimlarin, taninmis marka sahibince 

önlenebilecegini ifade etmektedir. Bu hal doktrinde “haksiz yararlanma veya söhreti 

sömürme” diye adlandirilmaktadir 3. 

 

 KHK’nin 9. maddesi yönünden tescilli bir markaya tecavüzün gerçeklesmesi 

için “markasal kullanma”nin aranip aranmayacagi hususuna da deginilmelidir. Zira, 

ilgili maddede yalnizca “kullanma” sözcügüne yer verildigi, 7/II hükmünün4 aksine 

“markasal kullanma”dan bahsedilmedigi görülmektedir. Dolayisiyla, markanin ayni 

veya benzeri bir isaretin ticaret sirasinda kullanilmasinin, bu kullanmanin KHK’nin 

12. maddesi anlaminda “dürüstçe ve kullanan kisinin ticari veya sinaî konulariyla 

ilgili olarak” yapilmis olmadigi ölçüde, marka hakkina tecavüz olusturacagi kabul 

edilmelidir5. 

 

 9/II maddesinde dört bent halinde gösterilen fiiller, hangi “kullanim 

tarzlari”nin yasaklanabilecegini göstermekte; uygulamada sik rastlanan durumlari 

                                                                                                                                          
“Karistirma tehlikesi”nde ise marka ile isaret arasinda alicilarin herhangi bir sekilde ve nedenle 
baglanti kurmalari yeterli görülmektedir. Tüketicilerin satin aldiklari malin baska bir isletme 
tarafindan piyasaya sürüldügünü bilmeleri ancak itimat ettikleri isletme ile mali sunan isletme 
arasinda ekonomik bir baglanti oldugunu düsünmeleri karistirma ihtimalini ve tehlikesini gündeme 
getirecektir. Zira, KHK’ye göre görsel, biçimsel gibi benzerlikler olmasa dahi, iki isaret arasinda 
herhangi bir açidan kurulan baglanti, karistirma tehlikesi yaratabilecektir. Dirikkan, Taninmis 
Marka, s. 163; Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 403 vd. 
3 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 402. 
4 7. maddenin II fikrasina iliskin özet bilgi için bkz. s. 5, dn. 7. 
5  Sabih Arkan, “Marka Hakkina Tecavüz – Isaretin Markasal Olarak Kullanilmasi Zorunlulugu?”, 
BATIDER, C. XX, S. 3, 2000, s. 11;Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 401. 
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örnek seklinde siralamaktadir. Dolayisiyla, 9/II maddesinde gösterilen markanin 

haksiz kullanim sekillerinin tahdidi olmadigi kabul edilmektedir6. 

 

 1. Isaretin Mal veya Ambalaj Üzerine Konulmasi 

 

 Markanin mal veya ambalajin üstüne koyulmasina yalnizca marka sahibi 

yetkilidir. Isaretin bir baskasi tarafindan mal veya ambalaj üzerine konulmasinin 

61. maddenin (a) fikrasinin atfiyla 9/II(a) bendinde marka hakkina tecavüz teskil 

edecegi kabul edilmistir. 

 

 Isaret kavramindan ne anlasilmasi gerektigi irdelenmesi gereken bir konu 

olarak durmaktadir. Bu hususta, isaretin tescilli markanin ayni veya benzer olmasi ve 

bu benzerligin esas unsurlar yönünden bulunmasi gerektigi; tali unsurlarin ayninin 

veya benzerinin kullanilmasinin ihlal olusturmayacagi söylenmektedir 7. 

 

 Bu bent anlaminda tecavüzden bahsedebilmek için tescilli marka ile ayni 

veya benzer olan isaretin üretilmesi yeterli olmayip, bu isaretin piyasaya sürülmek 

amaciyla mal ya da ambalaj üzerine konulmus olmasi gerekir. Ancak isareti tasiyan 

malin fiilen piyasaya sürülmüs olup olmamasi önem arz etmez. Zira, malin piyasaya 

sürülmesi 9/II(b) bendi anlaminda ayri bir tecavüz hali sayilmaktadir8. 

 

 2. Isareti Tasiyan Malin Piyasaya Sürülmesi, Stoklanmasi, Teslim 

     Edileceginin Teklif Edilmesi 

 

 Marka sahibinin izni olmaksizin isareti tasiyan malin piyasaya sürülmesi veya 

bu amaçla stoklanmasi, teslim edilebileceginin teklif edilmesi veya o isaret altinda 

                                                 
6 Arkan, “Markasal Kullanma”, s. 11. 
7  Yargitay 11. HD’nin 10.03.1997 tarih, E. 1996/9094, K. 1997/1587 kararinda da ayni görüsün 
yansitildigi bilgisi için bkz. Ismail Fidan, “Marka Hakkinin Ihlali”, (Yayinlanmamis) Yüksek Lisans 
Tezi, Ankara, 2001.s. 44. 
8 Arkan, Cilt: II, Ankara, 1998, s. 211-212. 
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hizmetlerin sunulmasi veya saglanmasi bir diger haksiz kullanma biçimini 

olusturmaktadir (9/II(b)). 

 

 Markanin mal üzerine konulmasindan sonra, bu mallarin piyasaya çikarilip 

çikarilmayacagina; çikarilacaksa bunun kosullari ve zamani konularinda karar verme 

yetkileri marka sahibine ait olacaktir. Bu nedenle, tescilli marka kapsamindaki mal 

ile ayni veya benzer bir mal üzerinde tescilli markanin veya benzerinin bu bent 

kapsamindaki eylemlere konu olmasi marka sahibi tarafindan yasaklanabilir 9 . 

Markanin taninmis olmasi durumunda, marka sahibi taninmis markasini tasiyan 

farkli mal veya hizmetlerin dahi, bu eylemler bakimindan yasaklanmasini talep 

edebilir. Piyasaya sürmenin ne sekilde yapilacaginin ise önemi yoktur. Piyasaya 

sürme, satim, kiralama, leasing gibi yollarla gerçeklesebilecektir. 

 

 3. Isareti Tasiyan Malin Ithali ve Ihraci 

 

 Markayi tasiyan mallarin ithali ve ihraci münhasiran marka sahibine ait 

yetkilerdir 10 . Bu itibarla 9/II(c) bendine göre, tescilli markanin ayni veya benzeri 

olan isareti tasiyan mallarin bir baska kisi tarafindan ithali ve ihraci suç teskil eder. 

Yine taninmis markalar açisindan bu ihlal, farkli mal veya hizmetler bakimindan 

genisletilmistir. 

 

 Bu bent anlaminda tecavüzün olusmasi için, ihracata konu olan markali malin 

Türk iç pazarina intikal etmis veya marka sahibinin ihracatin yapildigi ülkede marka 

hakki sahibi olup olmadigina bakilmaz. Malin ihracinin söz konusu oldugu ha llerde, 

isareti tasiyan mallarin yabanci ülkede kullanilacak olmasi nedeniyle Türkiye’de 

                                                 
9 Tescilli markanin ayni veya benzeri olan isareti mal üzerine koyan kisiden mallari iktisap ederek 
piyasaya sürmek amaciyla elinde bulunduran kisinin fiili ise, bu bent hükmüne göre degil, 
61. maddenin (c) bendi bakimindan tecavüz olusturur. Arkan, Cilt II, s. 212. 
10  Marka sahibinin bu hükmün kendisine sagladigi yetkiyi, paralel ithalati önlemek amaciyla 
kullanamayacagi ile ilgili bkz. Esin Çamlibel Taylan, Marka Hakkinin Kullanimiyla Paralel 
Ithalatin Önlenmesi, Ankara, 2001, s. 56. 
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kullanilan marka ile karisikliga yol açmayacaksa da, Türkiye’deki marka sahibinin 

bu hakki ortadan kalkmaz11. 

 

 4. Isletmenin Is Evraki ve Reklâmlarda Kullanilmasi 

 

a. Is Evraki ve Reklâmlarda Kullanilma 

 

 Taninmis markalarin da markaya tecavüz oldugu belirtilen bütün kullanim 

fiilleri yönünden ihlalinin söz konusu oldugu yukarida belirtilmisti. Bununla birlikte, 

taninmis markalarin, sahip olduklari itibar ve çekici güçleri dolayisiyla reklâm 

fonksiyonlari büyük önem tasimakta ve bu fonksiyonuna yapilan tecavüzler, klasik 

tecavüz fiillerinden daha büyük özellik göstermektedir. 

 

 89/104 Sayili Yönerge’nin 5/III fikrasi uyarinca, marka sahibi markanin ayni 

veya benzerinden olusan isaretin, baska isletmelerin is evraki ve reklâmlarinda 

kullanilmasini yasaklama hakkina sahiptir. Ayni düzenleme KHK’nin 9/II(d) 

bendinde yer almis, markanin ayni veya benzer isaretin sadece mal veya ambalaj 

üzerinde bulundurulmasi degil, baska bir isletmenin is evraki ya da reklâmlarinda 

kullanilmasinin da marka hakkina tecavüz olusturacagini hüküm altina almistir12. 

 

 Markanin iletisim kurma etkisi, yalnizca isaretin dogrudan dogruya malin 

üzerine konmasi ile degil, özellikle reklâmda kullanilmasi ile ortaya çikmaktadir. 

Markanin reklâmlarda kullanilmasi bu nedenle, münhasiran marka sahibine taninmis 

bir haktir. Marka sahibi bu hakkini genellikle, markasina tabela, vitrin, reklâm 

panolari, gazete sayfalarinda ve mektup, fatura basliklarinda, kataloglar ile 

brosürlerde yer vermek suretiyle kullanmaktadir 13. 

 

                                                 
11 Arkan, Cilt II, s. 213-214. 
12 Marka sahibinin marka hakkini kazanmasi bakimindan, markanin sadece is evraki ve reklamlarda 
kullanilmasinin, marka hakkina özgü bir kullanim olup olmadigi hususunda doktrinde görüs ayriliklari 
için bkz. Tekinalp, “Tescil Ilkesi”, s. 467; Arkan, Cilt I, s. 36; Cilt II, s. 146; Taylan, a.g.e., s. 57, 
dn. 153. 
13 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 415; Dirikkan, Taninmis Marka, s. 288. 
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 Taninmis markanin reklâmlarda kullanilarak ayirt edici gücünün ve itibarinin 

istismar edilmesi açisindan bir baska düzenleme de Sanayi ve Ticaret Bakanligi’nin 

Ticari Reklâm ve Ilanlara Iliskin Ilkeler ve Uygulama Esaslarina Dair Yönetmelik14 

ile yapilmistir. Yönetmelik’in “Ticari Itibardan Haksiz Yararlanma” kenar basligini 

tasiyan 15. maddesinin (a) bendinde, reklamda bir baska firma, kurum ya da 

kurulusun adi veya amblem, logo ve diger özgün kurumsal kimlik unsurlarinin, 

tüketicinin aldanmasina yol açacak biçimde kullanilamayacagi; (b) bendinde, bir kisi 

adindan veya bir baska firma, kurum veya kurulusa ait ticari unvan ya da fikri 

mülkiyete sahip olunan yahut bir reklam kampanyasi ile saglanmis bulunan itibardan 

haksiz olarak yararlanamayacagi belirtilmistir. 

 

 15. maddenin (a) bendinden, taninmis bir markanin karisikliga yol açacak 

biçimde reklâmda kullanilamayacagi sonucu çikarilmaktadir. Maddenin (b) 

bendinden ise, karistirma tehlikesinden bahsedilmeksizin, itibarindan haksiz olarak 

yararlanilamayacagi ortaya çikmaktadir15. 

 

 Taninmis marka ile karsilastirmali reklâm yapildigi takdirde, tüketicide ikinci 

marka sahibinin mal veya hizmetinin de, en az taninmis markanin kullanildigi mal 

veya hizmetler kadar kaliteli oldugu ve taninmis markanin imajina uygun oldugu 

düsüncesi dogacagindan, taninmis markanin istismar edildigi kabul edilmektedir16 

 

 Marka sahibi, kural olarak, kendi markasini tasiyan mallari piyasaya 

sürdükten sonra bu mallari iktisap ederek satisa sunan sonraki alicilarin markayi 

kullanmak suretiyle reklâm yapmalarina, bu hüküm çerçevesinde engel olamaz. Zira 

                                                 
14 RG 14.06.2003, S. 25138. 
15 Dirikkan, Taninmis Marka, s. 291. 
16 Dirikkan, Taninmis Marka, s. 292. Dürüstlük kuralina aykirilik olusturmamak kosuluyla mal veya 
hizmete iliskin bir açiklama seklinde kullanilmasi halinde tecavüzün olusmayacagi konusunda 
bkz. Arkan, “Markasal Kullanma”, s. 12. Karsilastirmali reklamda itibardan haksiz yararlanma 
kavraminin dar yorumlanmasi gerektigi; aksi takdirde karsilastirmali reklam yapma olanaginin 
imkansiz hale gelecegi konusunda bkz. Sabih Arkan, “Avrupa Toplulugu’nda Karsilastirmali 
Reklamlar”, BATIDER , C. XXI, S. 1, 2001, s. 38-39; Sami Karahan, “”Süper Lüks”, “Süper 1”, 
“Ekstra” ve “Lüks 1” Isaretlerinin Gida Markalarinda Kullanilmasi Mümkün Müdür?”, FMR, C. I, 
S. 3, 2001, s. 38. 
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bu halde marka hakki tükenmistir (m. 13)17. Bunun gibi taninmis markanin orijinal 

mallarini satan satici isletmelerin, taninmis markayi mallarin tanitimini yapmak 

üzere reklâmda kullanilmasinda bir hukuka aykirilik bulunmamaktadir18. 

 

b. Internette Kullanilma 

 

 Taninmis markanin internette kullanilmasi durumunda, markaya tecavüz olup 

olmayacagi üzerinde durulmasi gereken bir mevzudur. Markanin internette kullanimi, 

internet adresi (alan adi), internet programinin isareti, internette reklâm ve markali 

mal veya hizmetlerin arzinda söz konusu olabilir. Dolayisiyla, taninmis markayi 

kullanmak suretiyle, internet üzerinden mal veya hizmetlerin sunulabileceginin teklif 

edilmesi ya da reklâm yapilmasi durumu markaya tecavüz teskil eder ve marka 

sahibi tarafindan yasaklanabilmesi gerekir. Bu çerçevede, üçüncü kisinin, internette 

taninmis markayi itibarini veya ayirt edici gücünü istismar edecek veya ona zarar 

verebilecek nitelikte kullanmasi durumunda, KHK’nin taninmis markaya tecavüz 

yönünden aradigi kosullar gerçeklesmis olacaktir. 

 

 Markanin internet adresi (alan adi) olarak kismen veya tamamen kullanilmasi 

halinde markaya tecavüzün bulunup bulunmadigi da incelenmelidir. Internette web 

sitesi açmak, isletme faaliyetlerini bu sitede yürütmek, isletmenin reklâmlarinda ve 

yazismalarinda alan adinin gösterilmesi ticari yasamin bir parçasidir. Ancak, tescilli 

bir markanin KHK’nin 12. maddesi çerçevesinde dürüstçe ve ticari veya sinaî 

konulariyla kullanma hakkina sokmak mümkün degildir. Dolayisiyla, bir baskasinin 

tescilli markasinin aynisinin veya benzerinin, ayni veya benzer, taninmis markalarin 

                                                 
17 Arkan, Cilt II, s. 215. 
18 Taninmis markalarin, satici isletmeler tarafindan reklâmlarda kullanilmasi ve böylece kendi ticari 
isletmelerine itibar kazandirma çabasi içinde bulunmasi halinde, markanin itibarina zarar verilebilecek 
nitelikte bir kullanim mevcut olsa ve bu tür fiillerin markaya tecavüz teskil edecegi seklinde bir 
çözüm düsünülebilirse de, açik bir hüküm olmamasi sebebiyle, KHK’ye dayanarak bir tecavüzün 
varligindan söz edilemeyecektir. Dirikkan, Taninmis Marka, s. 296. 
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farkli mal veya hizmetlerde dahi ve ticari amaçla internette alan adi olarak 

kullanilmasi KHK’nin 9/II maddesi uyarinca marka hakkina tecavüz teskil eder19. 

 

 

 B. 556 SAYILI KHK’NIN 61. MADDESINDE SAYILAN 

     DIGER HALLER 

 

 1. Markayi Taklit Etmek 

 

 61. maddenin (b) bendi uyarinca marka sahibinin izni olmaksizin markayi 

veya ayirt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayi taklit etmek de 

ayri bir tecavüz hali olarak düzenlenmistir. 

 

 61. maddenin (a) bendinin 9. maddeye yaptigi atif ve 9. maddenin tescilli bir 

markanin özdesi veya benzerinin iltibas olusturacak sekilde kullaniminin bu 

maddenin ihlalini olusturmasi sebebiyle, 61. maddenin (b) bendinin gereksiz bir 

hüküm olup olmadigi sorusu akla gelmektedir20. 

 

                                                 
19 Füsun Nomer, “Internet Alan Adinin (Domain Name) Hukuki Niteligi ve Marka ve Ticaret Unvani 
Gibi Ayirt Edici Ad Ve Isaretler Ile Arasinda Benzerlik Bulunmasi Sebebiyle Dogabilecek Hukuki 
Sorunlar”, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yas Günü Armagani - Cilt I, Istanbul, 2001, s. 409. 
20 Doktrindeki tartismada Arkan, tescilli markanin aynisinin ya da benzerinin kullaniminin 9. madde 
hükmüne yapilan atif nedeniyle, maddenin (a) bendinde zaten marka hakkina tecavüz teskil edecegini, 
bu nedenle (b) bendinde öngörülen düzenlemenin gereksiz oldugunu vurgulamaktadir. bkz. Arkan, 
Cilt II, s. 216. 

Buna karsin Tekinalp, KHK’de markanin aynisinin veya benzerinin kullanilmasi kavramindan 
bahsettigini, ancak markanin “ayirt edilemeyecek kadar benzer” terimine yer vermedigini, oysa 
“benzer” ile “ayirt edilemeyecek kadar benzer” kavramlarinin birbirinden farkli oldugunu ve 
birincisinin iltibasa neden oldugunu, ikincisinin ise taklit yarattigini ifade etmektedir. bkz. Fikri 
Mülkiyet, s. 416. 

Yasaman da ayni görüste olup, genis anlamda KHK m. 9/I-b hükmü kapsami dahilinde 
degerlendirilebilecek olan “markanin ya da ayirt edilemeyecek derecede benzerinin üçüncü kisiler 
tarafindan” kullanimi durumunun, kanunkoyucu tarafindan (b) bendinde özel olarak düzenlendigini 
ileri sürmektedir. bkz. Yasaman/Ayoglu, Marka Hukuku, s. 1013. 

Keskin de bu fikre katilarak, kanunkoyucunun markanin benzerini, markanin ayirt edilemeyecek 
kadar benzerinden ayirdigini ifade etmistir. Serap Keskin, Fikri (Düsünsel) Mülkiyet Haklarinda 
Patent ve Markanin Ceza Normlari ile Korunmasi, Ankara, Seçkin Yayincilik, 2003, s. 140. 
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 Düzenlemedeki nüanslara ragmen 61(b) bendi ile 9(b) bendi arasinda kesin 

bir sinir çizmek mümkün gözükmemektedir. Markanin benzerinin kullanildigi 

durumlarda 61(b) bendinin uygulanma olanagi yoktur. Zira, 61(b) bendinde suçun 

olusmasi için taklit markanin ya tescilli markanin aynisi olmasi ya da ayirt 

edilemeyecek derecede benzer olmasi sarttir. Ayni sekilde markanin ayirt 

edilemeyecek kadar benzerinin kullanilmasi durumunda ise, 9(b) bendinde ayni veya 

benzer kavramina yer verilmesi ancak markanin ayirt edilemeyecek kadar benzeri 

kavramina yer verilmemesi nedeniyle, 9(b) bendi uygulanamaz. 

 

 2. Markanin Taklit Edildigini Bildigi veya Bilmesi Gerektigi Halde  

     Markayi Tasiyan Ürünleri Satmak, Dagitmak, Ticari Amaçla Elinde  

     Bulundurmak 

 

 61. maddenin (c) bendi uyarinca, markayi veya ayirt edilmeyecek derecede 

benzerini kullanmak suretiyle markanin taklit edildigini bildigi veya bilmesi 

gerektigi halde tecavüz yoluyla kullanilan markayi tasiyan ürünleri satmak, dagitmak 

veya bir baska sekilde ticaret alanina çikarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya 

ticari amaçla elde bulunduran kisi marka hakkina tecavüz etmis sayilmaktadir. 

 

 Markanin özdesini veya benzerini tasiyan mallarin daha sonraki asamalarda 

durumu bilerek iktisap edip satisa sunanlar, ticaret alanina çikarmak amaciyla elinde 

bulunduranlar yeni bir tecavüz eylemi islemis sayilirlar. Bununla birlikte, ürünü 

kendi kisisel ihtiyaci için iktisap edip kullanan kisinin ürünü yeniden ticaret alanina 

çikarma amaci olmayacagindan, bu kisinin markaya tecavüz ettiginden söz edilemez. 

 

 Hükmün uygulanabilmesinde ana ölçüt, kisinin markanin taklit edildiginin 

“bildigi veya bilmesi gerektigi halde” mali elinde bulundurmasidir. Markanin taklit 

edilmis oldugunun bilinmemesi halinde ortada bir markaya tecavüz hali yoktur. Yine 

de, her somut olayin özellikleri dikkate alinarak, bu hususun tespit edilmesi 

gerekmektedir 21. 

                                                 
21 Arkan, Cilt II, s. 217. 
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 Ayrica taninmis bir markaya benzer bir isareti tasiyan mallari, piyasa fiyatinin 

çok altinda bir fiyatla satin alan dükkân sahibi tacirin de, markanin taklit edilmis 

oldugunu bilecek durumda oldugu kabul edilir. Zira basiretli is adami gibi hareket 

etme borcu sebebiyle tacir, mallarda taklit marka kullanilma olasiligina karsi daha 

dikkatli olmakla yükümlüdür22. 

 

 3. Tecavüz Fiillerine Istirak ve Yardim Ile Bu Fiilleri Tesvik Etmek ve 

     Kolaylastirmak 

 

 61. maddenin (a) ila (c) bentlerinde yazili fiillere istirak veya yardim veya 

bunlari tesvik etmek veya hangi sekil ve sartlarda olursa olsun bu fiillerin 

yapilmasini kolaylastirmanin, marka hakkina baska bir tecavüz olusturacagi, ayni 

maddenin (e) bendinde düzenlenmistir. Bu hüküm baglaminda istirak, ihlal fiillerinin 

ortaklasa islenmesi ve fiil ile tecavüze katilmayi ifade etmektedir23. 

 

 Bu hükmün uygulanabilmesi için evleviyetle (a) ve (c) bentlerine göre bir 

tecavüzün bulunmasi gerekmektedir. Böylece baskasina ait markanin taklidini basan 

matbaaci, mallari piyasaya sürülecegi yere tasiyan, deposunda saklayan ve 

dagitimina yardimci olan tellal, komisyoncu, reklâmci gibi kisiler bu hüküm 

kapsamina girmektedirler2425. 

 

                                                 
22 Arkan, Cilt II, s. 218; Mustafa Albayrak, Fikir ve Sanat Eserleri ile Sinai Mülkiyet Haklari 
(Marka-Tasarim-Patent) Aleyhine Islenen Suçlar , Ankara, Adil Yayinevi, 2004, s. 184. 
23 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 456. 
24 Arkan, Cilt II, s. 221. 
25 Ancak isçiler, bu kapsamda degerlendirilemezler. Zira, onlarin fiilleri tecavüze degil, kendilerine is 
sözlesmesi ile yükletilen borcun ifasi sayilmaktadir. Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 456. 
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 4. Taklit Markayi Veya Benzerini Tasiyan Malin Nereden Alindigini 

     Ya Da Nasil Saglandigini Bildirmekten Kaçinmak 

 

 61. maddenin (f) bendine göre, kendisinde bulunan ve baskasi adina tescilli 

bir markayi veya ayirt edilmeyecek derecede benzerini tasiyan ürünün veya ticaret 

alanina çikarilan malin nereden alindigini veya nasil saglandigini bildirmekten 

kaçinmak marka hakkina tecavüzdür. 

 

 Türk hukuku bakimindan bir yenilik olusturan (f) bendinin uygulama alani 

bulabilmesi için iki sartin varligi aranmaktadir. Ilki, söz konusu ürünün, tescilli 

markanin ayni olan veya ona ayirt edilemeyecek derecede benzeyen bir isareti 

tasimasidir. Bu nedenle, hüküm “benzerlik” halinde uygulanmayacaktir. Ikinci sart 

ise, ilgili kisinin bildirimde bulunmaya davet edilmis olmasidir. Davetin resmi bir 

makam tarafindan yapilmis olmasi sart olmayip, marka sahibi tarafindan sekle tabi 

olmayan bir bildirimde bulunulmasi yeterlidir 26. 

 

 III. MARKA SAHIBININ ÖZEL HUKUKA ILISKIN 

        TALEPLERI 

 

 KHK’nin 61. maddesi, markaya tecavüz fiillerini alti bent halinde siralamis, 

61/A ve devami maddelerinde markasinin üçüncü kisiler tarafindan izinsiz kullanimi 

hallerinde marka sahibine taninan haklar sayilmistir. Marka sahibine saglanan bu 

haklar, Markalar Kanunu’na nazaran daha ayrintili düzenlenmis ve yeni haklar 

eklenmistir. 

                                                 
26 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 456. 
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 A. MARKAYA TECAVÜZ SONUCU AÇILABILECEK 

      DAVALAR 

 

 1. Delillerin Tespiti 

 

 Doktrinde, KHK’nin 75. maddesinin, 5194 sayili Kanun ile kendisinde 

yapilan degisiklikten önce “delillerin tespiti davasi” adi altinda yeni bir tür davayi 

ulusal hukuka kazandirdigi görüsü hâkimdi27. Yargitay da, bu madde uyarinca açilan 

davanin HUMK’nin 368 vd. maddelerinde sayilan delillerin tespiti istegi olmadigini, 

kanun tarafindan ihdas edilmis özel bir tespit davasi oldugunu kabul etmis; bu 

davada mahkemece delillerin de degerlendirilmesi gerektigini ve bu 

degerlendirmenin temyiz konusu yapilabilecegini belirtmistir28. 

 

 Ancak, getirilen degisiklikle “dava” kelimesi madde basligindan çikartilmis, 

böylece delillerin tespiti hakkinda HUMK’nun 368 vd. maddelerinin uygulanmasi 

saglanmistir 29. Delillerin kesin bir hükümle tespit edilmesi, marka hakki tecavüze 

ugrayan kisinin hukuki konumunun mütecavize karsi güçlenmesini ve aralarindaki 

sorunun hukuk veya ceza davasi açilmadan uzlasma ile çözülmesine olanak 

saglamaktaydi. Bu nedenle, söz konusu degisiklige hangi maksatla gidildigi 

anlasilamamaktadir 30. 

 

 Bu hususta marka sahibi için alternatif bir yol, TTK’nun haksiz rekabet 

hükümlerine basvurmaktir. Buna göre, markasina tecavüz edildigini iddia eden 

marka sahibi, KHK’de ayrica bir tespit davasi düzenlenmediginden, TTK’nun 58. 

maddesinin I. fikrasinin (a) bendi çerçevesinde tespit talebinde bulunma hakkina 

sahiptir. 
                                                 
27 Arkan, Cilt II, s. 231; Oytaç, Markalar Hukuku, s. 334; Tekinalp, Fikri Mülkiyet, 456; Dirikkan, 
Taninmis Marka, s. 302. 
28 Yargitay 11. HD, 30.01.1997, E. 1996/8836, K. 1997/424. Karan/Kiliç, a.g.e., s. 568-570. 
29 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 456; Poroy/Yasaman,. a.g.e., 461. 
30 Tekinalp,Fikri Mülkiyet, s. 457; Karan/Kiliç, a.g.e., s. 567. 
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 2. Tecavüzün Durdurulmasi (Men) Davasi 

 

 Marka sahibi 62. maddenin I. fikrasinin (a) bendine göre, marka hakkina 

tecavüz fiillerinin durdurulmasini talep edebilir. Durdurma davasi bir eda davasi 

niteligindedir ve devam etmekte olan bir tecavüze son vermek için açilir. Bir baska 

deyisle, marka sahibi, marka hakkina tecavüz devam ettigi sürece, bu talepte 

bulunabilir ve zamanasimi söz konusu olmaz. 

 

 Davanin açilabilmesi için 61. maddede sayilan fiillerden birinin 

gerçeklesmesi yeterlidir. Ancak, tecavüz tehlikesinin (ihtimalinin) varligi halinde, 

tecavüz fiilinin ve zararin gerçeklesmesini beklemek, marka korumasinin amacinin 

disina çikacagindan, durdurma davasi tehlike durumunda da açilabilecektir. Ilaveten, 

tecavüzün sona ermesine ragmen, etkileri halen sürmekte ise, bu dava tecavüzün 

devam ettigi varsayilarak açilabilecektir 31. 

 

 Markaya tecavüzü gerçeklestiren kisiye karsi durdurma davasi açilabilmesi 

için, mütecaviz bakimindan kusur sarti aranmaz. Bu açidan, taninmis markayi 

kullanan kisinin kast veya kusuru gerekli olmayip; imaj devrini içerecek sekilde 

markanin istismari olasiliginin bulunmasi yeterlidir. Kaldi ki, taninmis markalarin 

üçüncü kisi tarafindan kullanildigi birçok somut olayda bilinçli, yani kasitli olarak 

taninmis markaya tecavüz edildigi açiktir32. 

 

 3. Tecavüzün Giderilmesi (Ref) Davasi 

 

 Bu dava, marka hakkina tecavüz ile ortaya çikan hukuka aykiri sonuçlarin 

ortadan kaldirilmasi amaci ile açilir 33 . Davanin konusunu olusturan talepler 

                                                 
31 Bu durumda tecavüzün giderilmesi davasi da açilabilir. 
32 Dirikkan, Taninmis Marka, s. 304-305. 
33  Yargitay 11. HD 02.03.2000 tarihli (8169/1726) kararinda tecavüz fiilinin varligindan haberdar 
olunmasina ragmen, uzun süre sessiz kalinmasini MK m. 2’ye aykiri kabul etmis ve ticaret ünvaninin 
terkini talebini reddetmistir. Yasaman/Yüksel, Marka Hukuku, s. 1125. 
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62. maddede düzenlenmistir. Ilgili hükmü açacak olursak, tecavüzün giderilmesi 

(62/b), marka hakkina tecavüz dolayisi ile üretilmesi veya kullanilmasi cezayi 

gerektiren esya ile bu esyalari üretmeye yarayan araç, cihaz, makine gibi vasitalara el 

konulmasi (62/c), el konulan ürünler üzerinde kendisine mülkiyet hakkinin taninmasi 

(62/d), tecavüzün devamini önlemek üzere tedbirlerin alinmasi (62/e), marka hakkina 

tecavüz eden kisi aleyhine verilen mahkeme kararinin, masraflari tecavüz eden 

tarafindan karsilanarak, ilgililere teblig edilmesi ve kamuya yayin yoluyla 

duyurulmasi (62/f) tecavüzün giderilmesi davasinin konularini meydana 

getirmektedir. 

 

 Tecavüzün giderilmesi davasinin durdurma davasindan farki vardir. Giderim 

talebinin dogmus bulunan sonuçlari ortadan kaldirmaya, silmeye, bertaraf etmeye 

yönelik olmasina karsin, durdurma talebinde amaç, tecavüzün durdurulmasini ve 

tehlike asamasinda men edilmesini saglamaktir 34. 

 

 Her bir tecavüz fiilinin çesitli sekillerde gerçeklesebilecegi göz önüne alinirsa, 

tecavüzün giderilmesi talebi ile ortadan kaldirilmasi istenebilecek sonuçlar, her 

somut olayda degisir. Bu baglamda, durdurma, önleme ve giderim davalarinin 

birlikte açilmalarinda bir engel yoktur. Marka sahibinin talebi çogu kez tecavüz 

konusu ürünün kullanilmaz hale getirilmesi veya (özellikle beyan ve ifadelerin) 

düzeltilmesi seklinde ortaya çikmaktadir35. 

 

 Burada da davanin açilabilmesi için kusurun varligi aranmaz. Dava, tecavüz 

sonuçlarinin ortaya çikmasindan sonra açilacagi için zamanasimina tabidir. 

Mahkeme giderilme veya eski hale getirmeyi makul bir süreye baglayabilir36. 

                                                 
34 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 458. 
35 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 458. 
36 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 458. 
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 4. Tazminat Davalari 

 

 a. Maddi Tazminat Davasi 

 

 62/b maddesi marka sahibine, marka hakkina tecavüz teskil eden hukuka 

aykiri fiillerden dogan maddi kayiplari telafi edebilmek amaciyla maddi tazminat 

davasi açma hakkini vermistir. Bu talep 64. maddede daha ayrintili olarak 

düzenlenmis ve marka sahibinin izni olmaksizin, marka taklit edilerek üretilen ürünü 

üreten, satan, dagitan veya baska bir sekilde ticaret alanina çikaran veya bu amaçlar 

için ithal eden veya ticari amaçla elde bulunduran kisinin, hukuka aykiriligi 

gidermek ve sebep oldugu zarari tazmin etmekle yükümlü oldugu belirtilmistir37 . 

Maddenin II. fikrasi, taklit markayi herhangi bir sekilde kullanmakta olan kisiyi, 

marka sahibinin markanin varligindan ve tecavüzden kendisini haberdar etmesi ve 

tecavüzü durdurmasini talep etmesi veya kullanmanin kusurlu bir davranis teskil 

etmesi halinde, sebep oldugu zarari tazmin etmekle yükümlü tutmustur. 

 

 66. maddenin I. fikrasi uyarinca, marka sahibinin ugradigi zarar, “fiili kaybin 

degeri” (fiili zarar) ile birlikte marka hakkina tecavüz dolayisiyla “yoksun kalinan 

kazanci” da kapsar. Tecavüz nedeniyle, davayi açmaya yetkili kisinin ugradigi ve 

malvarligindaki mevcut kaybi ifade eden fiili zarar kavrami, pasifin artmasi veya 

aktifin azalmasi seklinde gerçeklesebilir ve zarar miktari BK m. 43/I uyarinca 

denklestirme ilkelerine uyularak belirlenir 38 . Yoksun kalinan kazanç ise, markaya 

                                                 
37  Tekinalp, 1. fikrada, ikinci fikradan farkli biçimde kusurdan hiç söz edilmemis olmasina 
dayanilarak taklit markali ürünü üreten, satan, dagitan veya baska bir sekilde ticaret alanina çikaran 
kisilere karsi kusurlari bulunmasa bile tazminat davasi açilabilecegini öne sürmektedir. Ünal Tekinalp, 
“Gümrük Birligi’nin Türk Hukuku Üzerinde Etkileri”, IÜHFM, C. LV, S. 1-2, 1996, s. 74. 

Arkan ise, bu fikrada kusurdan söz edilmemis olmasi nedeniyle kusurlu olmayan kisilerin tazminat 
ödemekle yükümlü tutulabilecekleri yorumunu isabetli bulmamaktadir. Arkan, Cilt II, s. 241. 

Dirikkan, fikrada düzenlenen maddi tazminatin kusurlu sorumluluk esasina dayali olarak 
düzenlendigini ve kisilerin isledikleri fiillerin niteligi geregi kusurlu olduklarinin varsayilmasini kabul 
etmektedir. Dirikkan, Taninmis Marka, s. 307, dn. 388. 

Yasaman, 1. fikrada yer alan haksiz fiil sorumlulugunun, kusurlu bir sorumluluk oldugunu ve taklit 
eden kisiler bakimindan kusurun esas oldugunu; taklit markali ürünleri ticaret alanina çikaranlarin ise 
ürünün markaya tecavüz yoluyla üretildigini bilmeleri yahut bilebilmelerinin gerekmesi halinde 
kusurlu sayilacaklarini vurgulamaktadir. Yasaman/Yüksel, Marka Hukuku, s. 1128. 
38 Yasaman vd., Cilt II, s. 1131; Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 461. 
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tecavüz nedeniyle marka sahibinin elde edemedigi muhtemel kârdir ve marka 

sahibinin seçimine bagli olarak 66/II(b),(c) bentlerindeki degerlendirme usullerinden 

birine göre hesaplanir 39 . Bu açidan taninmis markaya tecavüz söz konusu olmasi 

halinde, markanin ekonomik önemi dikkate alinacagindan; yoksun kalinan kârin 

tescilli diger markalara oranla daha yüksek tespiti mümkün olacaktir. 

 

 b. Manevi Tazminat Davasi 

 

 Mütecavizin kusurlu olmasi sartiyla, markasi ile isletmesinin ticari yasamdaki 

imajinin ve kendisine duyulan güvenin sarsilmasi nedeniyle, marka sahibine manevi 

tazminat ödenebilir40. 64/II’de hüküm altina alinan manevi tazminatin amaci, marka 

sahibinin ticari ve kisisel varliginda meydana gelen olumsuz sonuçlarin ortadan 

kaldirilmasidir. Taninmis bir markaya tecavüz edilmesindeki temel saikin, taninmis 

markanin ticari gücünden, itibarindan ve imajindan istifade oldugu hatirlandiginda, 

manevi zararin boyutlarinin daha da arttigi söylenebilir. 

 

 Markanin tarafindan düsük kaliteli mallarla ilgili olarak ya da istenmeyen 

bagliliklar kurulmasina neden olacak sekilde kullanilmasi halinde, mütecaviz manevi 

tazminata mahkûm olacaktir. Böyle bir tazminat türünün marka hukukunda kabul 

edilmesi ayrica, potansiyel mütecavizleri tecavüzden caydirmak amacini 

tasimaktadir41. 

                                                 
39  Degerlendirme usulleri sunlardir: 1) Marka hakkina tecavüz edenin rekabeti olmasaydi, marka 
sahibinin markanin kullanmasi ile elde edebilecegi muhtemel gelir. 2) Marka hakkina tecavüz edenin, 
markayi kullanmak yoluyla elde ettigi kazanç. 3) Marka hakkina tecavüz edenin, markayi bir lisans 
anlasmasi ile hukuka uygun sekilde kullanmis olmasi halinde ödemesi gereken lisans bedeli. 
40 Yargitay bir kararinda, marka hakkina tecavüzün sabit oldugu hallerde, münasip miktarda manevi 
tazminatin zorunlu olduguna hükmetmistir (Yargitay 11 HD, 07.03.2002, E. 2001/10185, 
K. 2002/2000). Yasaman/Yüksel, Marka Hukuku, s. 1134. 
41 Arkan, Cilt II, s. 249; Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 464. 
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 c. Itibar Tazminati 

 

 Bir anlamda manevi karaktere sahip 42  olan itibar tazminati, KHK’nin 68. 

maddesinde düzenlenmistir. Maddeye göre, marka hakkina tecavüz eden tarafindan 

markanin kötü veya uygun olmayan bir sekilde kullanilmasi sonucunda, markanin 

itibari zarara ugrarsa, marka sahibi bu nedenle ayrica tazminat isteyebilecektir. 

 

 Markanin itibarinin ve sayginligin zarara ugramasi, markanin kötü veya 

uygun olmayan biçimde kullanilmasi, marka altinda kalitesiz mallarin üretilmesi 

veya mallarin piyasaya sürülme biçiminde ortaya çikabilir 43 . Bu açidan itibar 

tazminatinin talep edilebilmesi için, markaya tecavüz eyleminin 68. maddede 

belirtilen sekilde, yani markanin kötü ve uygun olmayan kullanimi suretiyle 

gerçeklesmesi gerekir44. 

 

 Hükmün düzenlenme biçimi, -kendisinden söz edilmemekle birlikte- özellikle 

taninmis markanin olumsuz imajin geri devrine yol açan biçimde kullanilmasi 

durumunda, ayri bir ekonomik deger olarak dikkate alinmasi ve zarara ugramaya 

açik oldugunun kabul edilmesi bakimindan önemlidir45. 

 

 B. IHTIYATI TEDBIR VE GÜMRÜKLERDE EL KOYMA 

 

 Taninmis  markanin sahibi, dava konusu markanin kendi marka haklarina 

tecavüz teskil edecek sekilde Türkiye'de kullanilmakta oldugunu veya kullanilmasi 

için ciddi ve etkin çalismalar yapildigini ispat etmek sartiyla, davanin etkinligini 

temin etmek üzere, ihtiyati tedbir talebinde bulunabilir46. Ihtiyati tedbir talebi, dava 

                                                 
42 Tekinalp, “Gümrük Birligi”, s. 76. 
43 Dirikkan, Taninmis Marka, s. 309. 
44 Ünal Tekinalp, “Itibar Tazminat ve Bazi Sorunlar”, Ord. Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay’in 
Anisina Armagan , Istanbul, 1999, s. 591. 
45 Dirikkan, Taninmis Marka, s. 309. 
46  Davacinin ihtiyati tedbir talebinde bulunabilmesi için, mutlaka zarar görmesi gerekmez. Zarar 
görme tehlikesi altinda olmasi yeterlidir. Nevhis Deren Yildirim, Haksiz Rekabet Hukuku ile Fikri 
ve Sinai Mülkiyet Hukukunda Ihtiyati Tedbirler, 2. Baski, Istanbul, 2002, s. 84. 
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açilmadan önce veya dava ile birlikte veya daha sonra ileri sürülebilir ve davadan 

ayri olarak incelenir (m. 76). 

 

 76. madde vd. hükümleri uyarinca, ihtiyati tedbir talebinde bulunabilmek için 

iki sartin varligi aranir: 

1) Dava konusu markanin, marka sahibinin markasina tecavüz olusturacak sekilde 

kullanilmasi veya kullanilmasi için ciddi ve etkin çalismalarin yapildiginin ispat 

edilmesi: “Kullanma” ile 9/II hükmünde yer alan hallerden birinin varligi 

kastedilmistir. Kullanma veya kullanma hazirliginin varligi yeterlidir 47. 

2) Talep edilen tedbirin açilmis veya açilacak davanin etkinligini temin etmek 

amacina yönelik olmasi gerekir 48. 

 

 Ihtiyati tedbirin buradaki konusu, özellikle, davacinin marka hakkina tecavüz 

teskil eden fiillerin durdurulmasi, marka hakkina tecavüz edilerek üretilen veya ithal 

edilen seylere Türkiye sinirlari içinde veya gümrük ve serbest liman veya bölge gibi 

olanlar dahil, bulunduklari her yerde el konulmasi ve bunlarin saklanmasi ile 

herhangi bir zararin tazmini bakimindan teminat verilmesini içerebilir (m. 77). 

 

 77. maddede öngörülen ihtiyati tedbirler, sinirli sayida degildir. Taninmis 

marka sahibi lehine, esasa etkili her türlü ihtiyati tedbire hükmedilebilir. 76. ve 

77. madde hükümleri birlikte dikkate alindiginda, süregelen ve gelecekte 

gerçeklesecek tecavüzlerin durdurulmasi ve engellenmesine iliskin ihtiyati tedbir 

karari verilebilir49. 

 

                                                 
47 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 474. Arkan, haksiz biçimde kullanilan markayi tasiyan mallarin iç 
pazarda sürülmesi hiç söz konusu olmadan ihracatinin da, marka hakkina tecavüz olusturacagini; 
dolayisiyla bu halde de ihtiyati tedbir istenebilecegini ifade etmektedir. Cilt II, s. 227. 
48 Buradaki tedbirde, HUMK çerçevesinde ihtiyati tedbirler bakimindan söz konusu olan ve davanin 
esasini çözümleyecek nitelikte tedbir karari verilememesine iliskin kural yumusatilmistir. Tekinalp, 
Fikri Mülkiyet, s. 474. Ayrica bkz. Nevhis Deren-Yildirim, “Marka Hukukunda Ihtiyati Tedbirlere 
Iliskin Bazi Sorunlar”, Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp’e Armagan, Cilt II, Beta Basim, 
Istanbul, 2003, s. 199-207. 
49 Yasaman/Yüksel, Marka Hukuku, s. 1214. 
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 Ihtiyati tedbirlerin özel bir türünü, 79. maddede düzenlenmis bulunan 

gümrükte el koyma olusturmaktadir. Taninmis marka sahibi, markasina tecavüz 

olusturan ve cezayi gerektiren taklit markali mallarin varligi halinde, bu mallara 

ithalat veya ihracat sirasinda gümrük idareleri tarafindan ihtiyati tedbir niteliginde el 

konulmasini talep edebilir. Bu düzenleme ile taklit markali mallarin uluslararasi 

ticaretinin ve iç ya da dis piyasada dagitimina baslanilmadan önlenmesi imkâni 

saglanmistir50. 

 

 Ancak, tedbirin devami için, on günlük süre içinde markaya tecavüz ile ilgili 

davanin açilmasi veya mahkemeden bu konuda ihtiyati tedbir karari alinmasi 

gerekmektedir. Aksi takdirde gümrüklerde el koyma karari kendiliginden ortadan 

kalkar. 

 

 C. EL KOYMA 

 

 62/c bendine  göre, marka sahibi marka hakkina tecavüz dolayisi ile üretilmesi 

veya kullanilmasi cezayi gerektiren esya ile bu esyalari üretmeye yarayan araç, cihaz, 

makine gibi vasitalara el koyulmasini talep edebilir. Böylece kanunkoyucu, 

tecavüzün durdurulmasi davasinin tek basina marka sahibini korumaya 

yetmeyecegini dikkate alarak tecavüzün tekrarlanmasi tehlikesinin tam olarak 

bertaraf edilebilmesi için haksiz olarak kullanilan markayi tasiyan mallara ve bu 

mallari üretmeye yarayan araçlara el koyulmasina da imkân tanimistir. Bundan baska, 

marka hakkina tecavüz olusturan mallarin ticaret alanindan çikartilmasi da 

saglanmaktadir. 

 

 Hüküm uyarinca “üretilmesi veya kullanilmasi cezayi gerektiren esya”nin ne 

tür esya oldugu 61/A maddesinin (a) ve (c) bentlerinde gösterilmistir. Buna göre, bir 

malin üstüne konulmus marka korumasi oldugunu belirten isaretin kaldirilmak 

suretiyle esyanin satisa sunulursa veya marka hakkinin sona ermesine ragmen 

üretilen esyanin ambalajina, hukuken korunan bir marka hakki ile ilgili oldugu 

                                                 
50 Pekdinçer, a.g.e., s. 181. 
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kanisini uyandiracak isaretler konursa, bu esya “kullanilmasi cezayi gerektiren esya” 

konumuna girer. 

 

 D. EL KONULAN MALLAR ÜZERINDE MARKA 

      SAHIBINE MÜLKIYET HAKKI TANINMASI 

 

 Marka hakki tecavüze ugrayan kisi, el konulan ürünler üzerinde kendisine 

mülkiyet hakkinin taninmasini isteyebilir (m. 62/d). Hükümde sadece el konulan 

ürünlerden söz edildigi için, bu esyayi üretmeye yarayan araç ve makineler bu madde 

kapsamina girmemektedir51. 

 

 Mülkiyet hakki taninirken, ürün ve araçlarin degeri, marka sahibine verilecek 

tazminat miktarindan düsülür. Mallarin degerinin, hesaplanan tazminat miktarini 

asmasi durumunda, asan tutar marka sahibi tarafindan ödenir. Mahsup edilecek 

miktarin konusunu maddi tazminat olusturur, ürün bedeli manevi tazminat ile itibar 

tazminatindan indirilemez52. 

 

 E. MARKANIN SILINMESI VE IMHA 

 

 Marka sahibi, 62/e bendi uyarinca marka hakkina tecavüzün devamini 

önlemek üzere tedbirlerin alinmasi; özellikle el koyulan ürünlerin ve araçlarin 

üzerlerindeki markalarin silinmesi veya marka hakkina tecavüzün önlenmesi için 

kaçinilmaz ise imhasi talebinde bulunabilir53. Bu talep, söz konusu isaretin malin 

üstünde bulunmadigi fakat ambalajda veya tesebbüsün is evraki, ilan ve reklâmlarina  

kullanildigi hallerde de yapilabilir54. 

 

                                                 
51 Arkan, Cilt II, s. 236. 
52 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 470. 
53 Yargitay, marka hakkina tecavüzün varligi tespit edildikten sonra, eylemli olarak el konulmus olsun 
olmasin, tecavüz olusturan ürün ve araçlarin imhasina karar verilebilecegini kabul etmistir (Yargitay 
11. HD, 30.01.2003, E. 2002/8532, K. 2003/920). Yasaman/Yüksel, Marka Hukuku, s. 1137. 
54 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 470. 
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 Tedbirin, tecavüzü önlemeye ve tecavüzün sonuçlarini ortadan kaldirmaya 

yönelik olmasinin yani sira tecavüzün agirligi ile uygunluk içinde olmasina dikkat 

edilmelidir. Böylece taklit markanin mallarin üzerinden silinmesi, kazinmasi 

mümkün ise bu tedbirlerle yetinilmelidir5556. 

 

 F. KARARIN ILGILILERE TEBLIGI VE KAMUYA YAYIN 

     YOLUYLA DUYURULMASI 

 

 Marka sahibi, marka hakkina tecavüz eden kisi aleyhine verilen mahkeme 

kararinin, masraflari tecavüz eden tarafindan karsilanarak, ilgililere teblig edilmesi 

ve kamuya yayin yoluyla duyurulmasini da talep hakkini haizdir (62/f). 

 

 Bunun özel bir sekli olan 72. madde hükmüne göre, marka sahibinin dava 

sonunda hakli çikmasi ve hakli bir sebebin veya menfaatinin bulunmasi halinde, 

masraflari karsi tarafa ait olmak üzere, günlük gazete gibi vasitalarla ilan edilmesini 

isteyebilir. Ilanin sekli ve kapsami kararda belirlenir ve ilan hakki, kararin 

kesinlesmesinden sonra üç ay içinde talep edilmedigi takdirde düser. 

 

 G. ZAMANASIMI 

 

 KHK’nin 70 maddesinde, marka hakkina tecavüzden dogan özel hukuka 

iliskin taleplerde, zamanasimi süresi için, Borçlar Kanununun, zamanasimina iliskin 

hükümlerinin uygulanacagi belirtilmistir 

 

 Buradaki yollamanin marka hakkina tecavüzün esas itibariyla bir haksiz fiil 

oldugu dikkate alinarak, haksiz fiil ile ilgili zamanasimini düzenleyen BK m. 60’a 

                                                 
55 Pekdinçer, a.g.e., s. 195. 
56  Yargitay bir kararinda (Yargitay 11. HD, 20.09.2000, E. 2001/4623, K. 2001/6954), tecavüzün 
ürünün ambalaj ve etiketlerinin degistirilmesi ile amaca ulasilacak olmasina ragmen, ürünün imhasina 
karar verilmesini dogru bulmamistir. Yasaman/Yüksel, Marka Hukuku, s. 1138. 
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yapildigi kabul edilmektedir 57 . Bu maddeye göre, marka hakki tecavüze ugrayan 

kisinin fail ve zarari ögrendiginden itibaren bir yil ve herhalde zarari doguran fiilin 

vukuundan itibaren on yil geçmekle zamanasimina ugrar. Dolayisiyla taninmis 

marka sahibi bu sürelere riayet etmeli fakat tecavüz devam ettigi sürece, zamanasimi 

süresi islemeyecek ve ceza zamanasiminin daha uzun olmasi halinde bu süre 

uygulanacaktir. 

 

 Bununla birlikte, taninmis marka sahibinin markasina tecavüz fiillerinin 

bulundugunu bilmesine ragmen, uzun bir süre herhangi bir yola basvurmamasi 

durumunda, MK m. 2’den kaynaklanan “sessiz kalma nedeniyle hakkin kaybi 

ilkesi”ne göre, dava hakkinin hiçbir zaman sinirlamasi olmaksizin taninmasi hukuki 

güvenlik ve iyiniyet kurallari ile bagdasmayacagindan, hükümsüzlük veya markaya 

tecavüz davalarinin reddi mümkündür 58 . Marka hakkinin kötüye kullanilip 

kullanilmadigi, somut olayin özellikleri dikkate alinarak mahkeme tarafindan tespit 

edilecektir. Marka sahibinin dava hakkini kötüye kullandigi, ancak ikinci markayi 

kullanan kisinin, taninmis markanin varligi konusunda iyiniyetli olmasi ve somut 

olayin özelliklerinin marka sahibinin dava hakkini kötüye kullandigini göstermesi 

kosulu ile kabul edilebilecektir59. 

 

 H. GÖREVLI VE YETKILI MAHKEME 

 

 KHK’nin 71. maddesinde, marka ile ilgili uyusmazliklarda ihtisas 

mahkemelerinin görevli olacagi hükme baglanmistir. Yetkili mahkeme ise, 

63. madde uyarinca, davacinin ikametgâhinin oldugu veya suçun islendigi ya da 

tecavüz fiilinin etkilerinin görüldügü yerdeki mahkemelerdir. 

                                                 
57  Arkan, Cilt II, s. 257; Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 477; Yasaman/Yüksel, Marka Hukuku, 
s. 1186, Pekdinçer, a.g.e., s. 200, Dirikkan, Taninmis Marka, s. 312; Fahiman Tekil, Ticari Isletme 
Hukuku, 3. Baski, Istanbul, 1997, s. 292; Selma Baktir, Ticari Isletme Hukuku, Izmir, 1997, s. 162. 
58  Karahan, Hükümsüzlük Davalari, s. 147; Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 478. Sessiz kalma 
nedeniyle hakkin kaybi ilkesi hakkinda bilgi için  bkz. Sami Karahan, “Haksiz Rekabet Davalarinda 
Dava Zamanasimlari ve Sessiz Kalma Nedeniyle Hakkin Kaybi Ilkesi”, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 
80. Yas Günü Armagani , C. I, Istanbul, 2001, s. 293 vd. 
59 Dirikkan, Taninmis Marka, s. 313. 
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BESINCI BÖLÜM 

TANINMIS MARKANIN AVRUPA INSAN HAKLARI 

SÖZLESMESI ÇERÇEVESINDE KORUNMASI 

 

 I. GENEL OLARAK 

 

 Taninmis markanin korunmasi konusunda klasiklesmis koruma yollarinin 

disinda baska bir yargisal korunma yolu daha bulunmaktadir. Bu yol Avrupa Insan 

Haklari Sözlesmesi1 (“Sözlesme”) çerçevesinde islemekte bulunan bireysel basvuru 

yoludur. Bilindigi gibi, Anayasanin 90. maddesine göre, Türk hukuk düzeninde 

uluslararasi antlasmalar yasa gücündedir ve dogrudan hüküm dogurur. Sözlesme 

1954 yilindan beri Türk hukukunun bir parçasi durumundadir ve bireysel basvuru2 

yetkisi Türkiye tarafindan 28.01.1987 tarihinde taninmistir. 

 

 Taninmis markanin Avrupa Insan Haklari Sözlesmesi baglaminda korunmasi, 

bu Sözlesme’ye ek 1 numarali Protokol’de düzenlenen mülkiyet hakki çerçevesinde 

gerçeklesmektedir. Aslinda genel olarak markalarin Sözlesme’nin mülkiyet hakkini 

düzenleyen maddesi çerçevesinde korunmasi tartismali ve güncel bir husustur. 

Taninmis markayi Protokol kapsaminda korumak bir kaç açidan mümkün olabilir3. 

 

                                                 
1  Avrupa Insan Haklari Sözlesmesi ve 1 No.lu ek Protokolü Türkiye tarafindan 10.03.1954’de 
onaylanmis ve 18.05.1954 tarihi itibariyla yürürlük kazanmistir. 

RG 19.03.1954, S. 8662 
2 Avrupa Insan Haklari Mahkemesi’ne iki tür basvuru hakki söz konusudur: 

Devlet basvurusu: Her sözlesen devlet, diger taraf devletlerin Sözlesme’ye saygili olup olmadigini 
denetlemekle yükümlüdür. Böylece kisilerin hak ve özgürlüklerinin çignenmesini önlemek amaciyla 
taraf devletlere böyle bir basvuru hakki taninmistir. 

Bireysel basvuru: Bu hak, Sözlesme ile getirilen denetim sisteminin en önemli parçasidir ve bireye 
devleti sikâyet edebilme yetkisi taninmistir. 
3 Protokol’ün 1. maddesinin ilk fikrasinin “gerçek kisiler”in yaninda, “tüzel kisiler”i de hak sahibi 
olarak belirtmesi manidardir. Böylelikle, ticari sirketler gibi tüzel kisilerin mülkiyet haklari açikça 
güvenceye alinmis olmaktadir. Ergin Ergül, Avrupa Insan Haklari Mahkemesi ve Uygulamasi, 
Ankara, 2003, s. 242; Yasemin Özdek, Avrupa Insan Haklari Hukuku ve Türkiye , Ankara, 2004, 
s. 296. 
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 Bu bölümde önce Türk hukuku baglaminda markanin hukuki niteligi ortaya 

konulmus ve Sözlesme çerçevesinde mülkiyet olup olmadigi Avrupa Insan Haklari 

Mahkemesi’nin kararlari ekseninde belirlenmeye çalisilmistir. Ardindan da taninmis 

markanin Sözlesme’nin 6. maddesinde düzenlenen adil yargilama hakki bakimindan 

korunmasi hususu incelenmistir. 

 

 II. MARKA HAKKI AVRUPA INSAN HAKLARI 

               SÖZLESMESI ANLAMINDA MÜLKIYET HAKKI 

               IÇINE GIRER MI? 

 

 A. MARKA ÜZERINDEKI HAKKIN ÖZELLIGI VE 

      HUKUKI NITELIGI 

 

 Marka üzerindeki hak, fikir ve sanat eserlerinden ve diger sinaî haklardan 

farkli olarak yaratma ile ortaya çikmaz. Fikir ve sanat eserleri üzerindeki hak ile 

diger sinaî haklarin olusmasi için, bir seyin yaratilmasi ve bunun yeni olmasi gerekir. 

Oysa bir isaretin marka olarak seçilebilmesi, ne bu markanin orijinal olmasini, ne de 

yeni ve estetik olmasini gerektirir4. Ancak isaretin marka olarak tescili, kural olarak, 

baskasi tarafindan kullanilmamasi ve ayirt edici nitelik tasimasi sartina baglidir. 

 

 Marka soyuttur ve esya niteliginde degildir. Türk hukukunda ise, yalnizca 

maddi seyler, yani nesneler esya olarak adlandirilmakta, gayri maddi varliklar ise 

                                                 
4 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 5 vd.; Yasaman, Marka Hukuku, s. 173. 
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esya olarak kabul edilmemektedir 5 . Bu nedenle, marka üzerindeki hak, klasik 

anlamdaki mülkiyet hakkina konu olamamaktadir 6. 

 

 Marka bir “esya” olmadigi için, marka üzerindeki hak aynî bir hak degildir. 

Bu hak mutlak hak niteligi tasimaktadir. Ancak marka hakki, ne de olsa, ekonomik 

degeri olan bir haktir. Bu özelligi sebebiyle, yani para ile ölçülebilen bir degeri 

olmasi yönü ile bir malvarligi hakki sayilmaktadir7. 

 

 B. AVRUPA INSAN HAKLARI MAHKEMESI’NIN 

      GÖRÜSÜ 

 

 Mülkiyet hakki, 1 No.lu Protokol’ün “Mülkiyetin Korunmasi” basligini 

tasiyan 1. maddesinde düzenlenmektedir. Anilan madde hükmü söyledir: 

 “Her gerçek ve tüzel kisinin, mal ve mülk dokunulmazligina riayet edilmesini 

isteme hakki vardir. Herhangi bir kimse, ancak kamu yarari sebebiyle ve yasada 

öngörülen kosullara ve uluslararasi hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve 

mülkünden yoksun birakilabilir. 

 Yukaridaki hükümler, devletlerin, mülkiyetin, genel menfaate uygun olarak 

kullanilmasini düzenlemek veya vergilerin ya da baska katkilarin veya para 

cezalarinin ödenmesini saglamak için gerekli gördükleri yasalari uygulama 

konusunda sahip olduklari hakka halel getirmez.” 

 

                                                 
5 Doktrinde ortaya atilan yeni bir fikre göre, “esya” kavraminin daha genis yorumlanmasi ile marka 
hakkinin da mülkiyet olarak kabul edilebilecektir. Bkz. Poroy/Yasaman, a.g.e., s. 358. 
6 Keskin, a.g.e., s. 17; Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 5; Yasaman, Marka Hukuku, s. 190; Gülsen 
Günes, Türk Hukukunda Entelektüel Sinai Haklar ve Vergilendirilmesi, Istanbul, 1997, s. 5 vd. 
7 Mutlak haklar, “mallar üzerindeki haklar” ve “kisiler üzerindeki mutlak haklar” olmak üzere ikiye 
ayrilir. Mallar üzerindeki mutlak haklar maddi ve gayri maddi mallar üzerinde söz konusu olabilir. 
Marka hakki, gayri maddi mallar üzerindeki mutlak haklar içerisinde yer alir. Ergun Özsunay, Medeni 
Hukuka Giris , 5. Basi, Istanbul, 1986, s. 248 vd. 
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 Sözlesme’nin yorumlanmasindan ve uygulanmasindan sorumlu olan Avrupa 

Insan Haklari Mahkemesi (“Mahkeme”), Protokol’de yer alan maddeyi 

yorumlayarak, bir meselenin hangi kriterlere göre mülkiyet hakki içerisinde yer alip 

almadigini belirlemistir. 

 

 Bu baglamda Mahkeme, öncelikle Sözlesme’de yer alan mülkiyet hakkinin 

taraf devletlerin iç hukuklarinda yer alan mülkiyet kavramindan bagimsiz oldugunu 

vurgulamaktadir 8 . Bu aslinda, Mahkeme tarafindan Sözlesme’nin birçok hakki ve 

kavrami hakkinda gelistirilen “otonom kavramlar doktrini”nin9 bir uygulamasindan 

ibarettir. 

 

 Otonom kavramlar doktrininden hareket eden Mahkeme, mülkiyet hakkini 

genis yorumlayarak maddi bir degeri ihtiva eden her seyi bu hükmün kapsamina 

sokmaktadir. Bu baglamda fikri mülkiyet ve taninmis marka, aleyhine dava açilmis 

devletin iç hukukunda mülkiyet olarak sayilsin ya da sayilmasin, maddi bir degeri 

içerdigi için Sözlesme anlamindan mülkiyettir10. Ancak belirtmeliyiz ki, Mahkeme 

mülkiyeti kazanmanin Sözlesme anlaminda bir hak olmadigini da vurgulamaktadir. 

Yani Sözlesme ancak mevcut mülkiyeti korumaktadir 11 . Bununla birlikte hakli 

beklentilerin ya da kazanilmis haklarin da mülkiyet kavrami içinde düsünülmesi 

mümkündür 12. 

 

                                                 
8 Gasus Dosier v. The Netherlands, judgment of 23.02.1995, $ 53. 
9  Seref Gözübüyük, A. Feyyaz Gölcüklü, Avrupa Insan Haklari Sözlesmesi ve Uygulamasi-
Avrupa Insan Haklari Mahkemesi Inceleme ve Yargilama Yöntemi , 5. Basi, Ankara, 2004, s. 142. 
10 Monica Carss-Frisk, The Right to Property, Human Rights Handbook-No.4, Council of Europe, 
2001, s.17-18. 
11 Marckx v. Belgium, 1979. 
12  Draon v. France, judgment of 6.10.2005 , $ 65-69. 
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 Nitekim daha geçtigimiz Ekim ayi içinde sonuçlanan çok yeni bir vakada 

Mahkeme, markanin “mal ve mülk” kavraminin içinde yer aldigina ve Sözlesme 

çerçevesindeki mülkiyet hakkinin kapsamina girdigine karar verdi13. 

 

 Aslinda fikri mülkiyet haklarinin mülkiyet olup olmadigina iliskin bu süreci 

Avrupa Insan Haklari Komisyonu14 (“Komisyon”) baslatmisti. Örnegin Komisyon, 

Smith Kline and French Laboratories v. Hollanda15 kararinda patentin bir mülkiyet 

hakki olduguna hükmetmistir (04.10.1990). Dolayisiyla, fikri mülkiyetin ve özelde 

markanin Sözlesme kapsamina girdiginde kusku yoktur 16. 

 

 III. TANINMIS MARKANIN AVRUPA INSAN HAKLARI 

        MAHKEMESI ÖNÜNDE KORUNMASI SARTLARI 

 

 Önceki bölümlerde incelenen klasik koruma yollari genellikle özel hukuk 

çerçevesinde islerlik görmektedir. Bu alanda tamamen özel hukukun kurallari 

geçerlidir. Ancak Mahkeme önüne bu sekilde basvuru götürmek mümkün degildir. 

Zira Sözlesme basvuru hakkinin, yalnizca taraf devletlere karsi kullanilmasini 

öngörmektedir. Hal böyle olunca taninmis markanin nasil korunabilecegi 

belirsizlesmektedir. Asagida çesitli olasiliklar ve bunlarin gerekçeleri gösterilmistir. 

 

                                                 
13 Anheuser-Busch Inc. v. Portugal (no. 73049/01). www.echr.coe.int 

Kararin özeti ve incelemesi için bkz. asa. s. 97 vd. 
14 Avrupa Insan Haklari Sözlesmesi’ni uygulamakla görevli olan Avrupa Insan Haklari Komisyonu ile 
bunun üstü bir organ olan Avrupa Insan Haklari Divani 1998 yilinda yeniden yapilandirilmis ve her 
iki kurum Avrupa Insan Haklari Mahkemesi çatisi altinda tek bir mahkeme olarak birlestirilmistir. 
15 no. 12633/87 
16 Ali Riza Çoban, Protection of Property Rights Within the European Convention on Human 
Rights , Ashgate, 2004, s. 149-150. Ayrica bkz. Deborah Rook, Property Law and Human Rights , 
Blackstone Press, London, 2001, s. 96 vd. 
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 A. TANINMIS MARKANIN TESCILSIZ OLMASI 

      HALINDE 

 

 Bazi hallerde taninmis marka tescilli bulunmamakta veya tescil 

edil(e)memektedir. Bu durum Sözlesme anlaminda bir sinirlamaya isaret eder. Öyle 

oldugu için de Mahkeme'nin denetimine tabidir. 

 

 1. Türk Hukukunda Markanin Tescilini Engelleyen Faktörler 

     Ve Taninmis Markanin Durumu 

 

 Markalarda kullanilabilecek isaretlerin seçiminde, kural olarak, tam bir 

serbesti söz konusudur. Marka olarak seçilen isaret olarak bir kelime seçilmisse, o 

kelimenin anlami olmasina; bir sekil seçilmisse, bu seklin özel bir modelinin 

olmasina gerek yoktur 17. 

 

 Bu seçim serbestisine ragmen, isaretlerin seçiminde kamu hukuku kurallari, 

genel anlamda kamu düzeni veya özel hukuk iliskileri bakimindan bazi kisitlamalar 

getirilmistir. Bu tescil engelleri, KHK’nin 7. maddesinde mutlak red sebepleri ile 

8. maddesinde nispi red sebepleri olarak düzenlenmistir. Söz konusu hükümler tescil 

ilkesinin istisnalarindan biri olan taninmis markalari da düzenlemektedir. 

 

 Taninmis bir marka mutlak red sebepleri [m. 7/I(i)] çerçevesinde, bu tür bir 

markanin ayni veya benzerinin, ayni veya benzer mal veya hizmetlerde 

kullanilmasina karsi korunmaktadir. Bu madde kapsamindaki koruma, karistirma 

tehlikesine baglanmistir. 

                                                 
17  Marka olarak tescili mümkün isaretler hakkinda genis bilgi için bkz. Sule Özdal, 556 Sayili 
KHK’nin 5. Maddesi Çerçevesinde Marka Olarak Tescil Edilebilecek Isaretler, Beta Basim, 
Istanbul, 2005. 
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 KHK’nin 8. maddesi ise, farkli mal ve hizmetler yönünden, halen tescil 

edilmis veya tescili için basvurusu yapilmis bir markanin toplumda ulastigi 

taninmislik düzeyi nedeniyle haksiz bir yararin saglanabilecegi, taninmis markanin 

itibarina zarar verebilecegi veya markanin ayirt edici karakterini zedeleyebilecegi 

anlasilacak olursa ilgili markanin sahibinin itirazi üzerine marka tescil talebi 

reddedilecektir, ilkesini getirmistir. 

 

 Görüldügü gibi taninmis bir marka -Türkiye’de tescil edilmemis dahi olsa- 

yukaridaki sartlarin varligi halinde, hem ayni veya benzer mal veya hizmetler; hem 

de farkli mal veya hizmetler bakimindan korunabilmektedir. Aksi halde, taninmis 

marka sahibi 42. maddeye dayanarak ikinci markanin tescilinden itibaren 5 yil içinde 

hükümsüzlük davasi açma hakkina sahip olacaktir. Markanin tescilinde kötüniyet 

olmasi halinde, hükümsüzlük davasi süreye bagli olmayacaktir. 

 

 Görüldügü üzere, Türk hukukunda taninmis markalara oldukça kapsamli bir 

koruma saglanmaktadir. Ne var ki, Türkiye’de tescilli ve taninmis hale gelmis bir 

marka ile yabanci ve henüz Türkiye’de tescil edilmemis taninmis markanin karsi 

karsiya gelmesi halinde durumun ne olacagi konusu ise tartismalidir. 

 

 Doktrindeki ilk görüs, yabanci taninmis markanin yerli taninmis markayi 

kullanarak onun çekici gücünden veya taninmisligindan yararlanmak istemedigini, 

zira kendisinin taninmisliginin bunlari bertaraf edecegini ileri sürmektedir 18. 

 

 Yargitay19  ile doktrindeki bir baska görüs 20  ise, tescilli taninmis markanin 

(Türkiye’de) tescilsiz yabanci markaya nazaran üstünlük/öncelige sahip oldugu ve 

                                                 
18 Yasaman, Marka Hukuku, s. 274. 
19 “..Davacinin markasi Türkiye'de normal tescilin disinda ayrica "Taninmis Marka" statülü olarak 
da tescilli bulunmaktadir. Davalinin Türkiye'ye ithalat yolu ile sokarak pazarladigi ürünlerde marka 
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yabanci markanin farkli mal veya hizmetlerde dahi kullanilamayacagi kanaatindedir. 

Böylelikle uygulamada taninmis markanin korunmasina bir sinirlama getirildigi 

izlenimi dogmaktadir. 

 

 2. Sinirlamanin Mahkemece Degerlendirilmesi 

 

 Mahkeme’ye göre, mülkiyet hakkinin sinirlandirilmasinin Sözlesme’ye uygun 

olabilmesi için su kosullarin saglanmasi gereklidir.21 Öncelikle, iç hukukta yapilan 

sinirlandirma kanunla açikça öngörülmüs olmalidir. Mahkeme’nin bir müdahalenin 

hukukiliginden (lawfulness) anladigi, öncelikle iç hukuka/mevzuata uygunluktur. 

Ancak bununla sinirli degildir. Giderek genel anlamda hukuka uygunlugu da kapsar. 

Ek olarak sinirlama getiren mevzuatin ulasilabilir ve üzerinde anlasmazligin 

bulunmamasi gerekmektedir. 

 

 Ikinci asamada Mahkeme, yapilan sinirlandirmanin kamu yarari güdüp 

gütmedigine bakar. Eger kamu yarari bulunmuyorsa sinirlama Sözlesme’ye aykiri 

olur. Ancak hemen ekleyelim ki, neyin kamu yararina oldugunu belirlemek 

konusunda taraf devletlerin çok genis bir takdir yetkileri vardir. Mahkeme bu 

yetkinin denetlenmesi hususunda son derece çekingen davranmaktadir22. 

 

 Üçüncü asamada, yapilan sinirlamanin ölçülü olup olmadigina bakilir. Diger 

kistaslardan farkli olarak ölçülülük ilkesi Protokol’ün 1. maddesinde açikça yazili 

                                                                                                                                          
olarak kullanilan ""V..."" ibaresi ise, yurt disinda tescilli olup, Türkiye'de tescilli bulunmamaktadir. 
Bu durum karsisinda davacinin Türkiye'de taninmis marka olarak tescilli markasinin, mal ve hizmet 
sinirlamasina tabi olmaksizin, Türkiye'de tescili bulunmayan markaya karsi korunmasi gerekir ve 
korumanin kapsamina bu isareti tasiyan mallarin ithalini önleme hakki da dahildir.” 11. HD, 
23.01.2000, E. 2000/5199, K. 2000/8216. (Çevrimiçi) www.kazanci.com.tr 
20 Kendigelen, Hukukî Mütalâalar , s. 205. 
21 Genel olarak bkz. Çoban, a.g.e., s. 171 vd.; Frisk, a.g.e., s. 26 vd.; Rook, a.g.e., s. 61 vd. 
22  Ericksson v. Sweden, Judgment of 22.061989, $ 62; Lithgow and Others v. UK, judgment of 
08.07.1986, $ 122, 143, 149. 
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degildir. Mahkeme bunu, Sözlesme’nin diger haklari için yaptigi gibi, içtihatla 

getirmistir. Eger bir sinirlama ölçülü bulunmazsa, Sözlesme ihlal edilmis olur. Bu 

baglamda, yukaridaki tartismada Yargitay’in Türkiye’de tescil edilen ve taninmis 

hale gelen markanin hakkina öncelik vermesi son derece makul görünmektedir. 

 

 Yukarida Türk hukukunda markalarin tescilini engelleyen sebepler, ilk 

bakista bu üç denetim kistasinin gereklerini yerine getiriyor gibi gözükmektedir. Her 

ne kadar Türk hukukunda (taninmis) markalar kanunla degil de kanun hükmünde 

kararnameyle düzenlenmis olsa da, bu durum Mahkeme’nin aradigi berrakligi 

saglamaktadir. Zira kanun hükmünde kararname hem herkesçe ulasilabilir hem de 

anlasilabilir niteliktedir. Sinirlama hükümleri üzerinde bir anlasmazligin bulundugu 

söylenemez. 

 

 556 sayili KHK sinirlama ölçütlerini de açikça belirlemistir ve bunlarin kamu 

yararina aykiri oldugunu düsündürecek bir veri bulunmamaktadir. Ölçülülük ilkesi 

bakimindan ise durum biraz daha karmasik bir hal tarzi alabilir. Zira ölçülülük 

ilkesinin uygulanmasi somut olayin özelliklerine göre degismektedir. Ancak su ilke 

meridir: Sinirlamada kullanilan aracin (burada tescilin reddi ya da hükümsüzlügü) 

kamu yarari amacini gerçeklestirmeye uygun olmasi gerekir ve tercihen daha hafif 

bir önlemin mümkün oldugu hallerde bunun uygulanmasini gerektirir. Kisacasi, 

“orantililik ilkesi” baglaminda, mülkiyetin sinirlanmasi sonucunu doguran müdahale 

için, basvurulan araç ile güdülen amaç arasinda makul ve dengeli bir iliskinin olup 

olmadigi sorgulanmalidir23. KHK’de mutlak ve nispi olarak iki kategori sinirlama 

öngördügüne göre, teorik bazda pek sorun çikaracak nitelikte degildir. 

                                                 
23 Allan Jacobsson v. Sweden, judgment of 25.10.1989, $ 55 
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 B. TANINMIS MARKAYA TECAVÜZ EDILEN 

     HALLERDE 

 

 1. Türk Hukukunda Taninmis Markanin Tecavüze Karsi Korunmasi24 

 

 Marka korumasi ve haksiz rekabet alaninda etkin bir denetim ve yaptirim 

sistemi gelistirememis ülkelerdeki mütesebbisler, kar maksimizasyonu 

saglayabilmek amaciyla en ucuz yolu seçmekte, yani bu firmanin markasini gasp 

ederek kendi adlarina ticari faaliyette bulunma yoluna gitmektedirler. 

 

 KHK’ye göre, hukuk ve ceza davalarindan birinin açilabilmesi için marka 

hakkina tecavüz olmalidir. Tecavüz, tescilli bir markanin, sahibinin izni olmaksizin 

KHK anlaminda kullanilmasi veya o markayi tasiyan mal veya hizmetlerin, 

tecavüzün bilinmesine ragmen pazarlanmasi, stoklanmasi, satis için teklif edilmesi, 

ihraci, ithali ya da tecavüzün bilinmesine ragmen o mallarin nereden saglandiginin 

bildirilmesinden kaçinilmasi olarak tanimlanmaktadir25. 

 

 Son yillarda Türkiye’de, taninmis markalarin özellikle taklitlerine karsi 

korunmasi amaciyla hem yasal düzenlemeler yapilmis, hem de uygulamada 

mahkemeler caydirici cezalar vermeye baslamislardir. Is dünyasinda ve tüketicilerde 

de bu konuda belirli bir duyarlilik olusmaktadir. 

 

 Tüm bu gelismelere ragmen yine de, taninmis marka korumasi Türkiye 

bakimindan yeterli düzeye gelmis degildir. Zira, sahibi bulunan kisiye çok daha fazla 

ekonomik yarar saglayan ve bir ürüne iliskin “imaj” olusturma islevini diger 

markalara göre çok daha iyi bir sekilde yerine getiren taninmis markalar, tecavüz 

                                                 
24 Bu konu Dördüncü Bölüm’de ayrintili olarak incelendigi için burada tekrarlanmamistir. 

Bkz. s. 63-85 
25 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 452. 
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eden üçüncü kisilere haksiz bir rant sahasi yaratmaktadir. Bu konudaki denetimlerin 

yeterli olmamasi da, sorunun çözümünü zorlastirmaktadir. 

 

 2. Korumanin Mahkemece Degerlendirilmesi 

 

 Taninmis markanin, niteligi geregi sahibine sagladigi en önemli koruma 

haksiz tecavüzlerin önlenmesidir. Markalar, bir açidan bakildiginda, bu sebeple tescil 

edilirler. Ancak bütün fikri mülkiyet hukukunun en önemli sorunu da budur. 

Tecavüze ve özellikle taklitlere karsi korunmada genel olarak hem normatif düzeyde, 

hem de uygulama düzeyinde yetersizlikler görünmektedir. Taninmis markaya 

tecavüz çogunlukla bireylerden ya da sirketlerden, yani üçüncü kisilerden 

gelmektedir. 

 

 Hal böyle olunca ilk bakista bunun özel hukukun öngördügü çözümlere tabi 

bir sorun oldugu ve insan haklari hukukunu ilgilendirmedigi düsünülebilinirse de bu 

düsünce pek dogru degildir. Çünkü Mahkeme çesitli vesilelerle defalarca belirtmistir 

ki, taraf devletlerin haklari sadece ihlal etmemesi yetmez, bunun yaninda ayrica 

haklarin ihlal edilmesini önlemesi de gerekir. Buna doktrin “devletlerin pozitif 

yükümlülükleri” demektedir26. 

 

 Mülkiyet hakki bakimindan da devletlerin pozitif yükümlülükleri caridir. Bu 

yükümlülügün ihlal edilmis olmasi için ihlali doguran olayla devletin ihmali arasinda 

nedensel bir bag olmasi gerekir27. Bu yükümlülük taninmis marka konusunda kendini 

iki sekilde gösterebilir. Birincisi taninmis markaya tecavüzün yasal düzenlemelerle 

yasaklanmasidir. Her ne kadar bilebildigimiz kadariyla bu yönde taninmis marka 

bakimindan bir karar henüz yoksa da, Mahkeme’nin baska haklar bakimindan verdigi 

kararlardan hareketle bu sonuca varmaktayiz. 

                                                 
26 Çoban, a.g.e., s. 163; Frisk, a.g.e, s. 45-46. 
27 Öner Yildiz v. Turkey, judgment of 30.11.2004, $ 134-135. 
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 Taninmis markaya tecavüzü engelleyen yasal düzenlemeler caydirici nitelikte 

de olmalidir. Mahkeme bedensel bütünlüge ve giderek insan onuruna iliskin 

olaylarda bunun illaki cezai nitelikte olmasini istemektedir28. Ancak fikri mülkiyet 

alaninda bunu zorunlu görmemekteyiz. Agir maddi yaptirim kanaatimizce devletin 

pozitif yükümlülügünü yerine getirmis olmasi için yeterlidir. 

 

 Devletin taninmis markayi üçüncü sahislardan gelecek saldirilara karsi 

korumasi yükümlülügünün ikinci boyutu ise, söz konusu yasal düzenlemelerin etkili 

bir sekilde uygulanmasidir. Tek basina normlar bir sey ifade etmez. Uygulamanin 

niteligi de çok önemlidir. 

 

 3. Anheuser-Busch Inc. v. Portekiz Basvurusu ve Kararin Analizi 

 

 Yukarida kisaca deginildigi üzere, Mahkeme bu karari ile birlikte ilk defa 

markanin bir mülkiyet hakki olduguna karar vermistir. Kararin bir ilk ve olaya konu 

markanin yüksek bilinirlik seviyesine erismis olmasi dolayisiyla, karar daha ayrintili 

incelenmelidir. 

 

 a. Olgular 

 Basvurucu A.B.D. kökenli Anheuser-Busch Inc. Limited Sirketidir 

(“Basvurucu”) ve ürettigi biralari, dünyanin bir takim ülkelerinde “Budweiser” 

markasiyla satmaktadir. Basvurucu 1981 yilinda Portekiz Ulusal Sinaî Mülkiyet 

Ofisi’ne (“Ulusal Ofis”), “Budweiser” ismini marka olarak tescil ettirmek üzere 

basvurmustur. Ulusal Ofis marka basvurusunu, “Budweiser Bier” adinin önceden, bir 

Çekoslovak29 sirketi olan Budejovicky Budvar adina mense adi olarak tescilli oldugu 

                                                 
28 X and Y v. Netlerlands, Judgment of 26.03.1985, $ 27; A. v. UK, Judgment of 23.09.1998, $ 22. 
29 Günümüzde bagimsiz iki devlet olan “Slovakya ve “Çek Cumhuriyeti” 1993 yilinda ayrilmadan 
önce Çekoslovakya adi ile federal bir devlet niteligindeydi. 
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gerekçesiyle reddetmistir. 1989 yilinda Basvurucu söz konusu mense adinin 

tescilinin hükümsüzlügünü talep etmistir. Yerel mahkeme 1995 yilinda hükümsüzlük 

karari vermis ve “Budweiser” adini Basvurucu adina tescil etmistir. 

 

 Çek sirket bu karara, Lizbon Ilk Derece Mahkemesi nezdinde itiraz etmis, 

gerekçe olarak da Portekiz ile Çekoslovakya (artik Çek Cumhuriyeti’nde yürürlükte) 

arasinda imzalanan, ikili bir anlasma olup 1987 yilinda yürürlüge giren ve tescilli 

mense isaretlerini korumayi amaçlayan “1986 Anlasmasi”ni göstermistir. Ilk Derece 

Mahkemesi itirazi reddetmistir. Ancak Temyiz Mahkemesi karari bozmus ve Ulusal 

Ofis’in “Budweiser” adinin marka olarak tescilini reddetmesine hükmetmistir. 

 

 Basvurucu Temyiz Mahkemesi’nin kararini temyiz etmis ancak 2001 yilinda 

bu talebi reddedilmistir. Red kararinda Almanca karsiligi “Budweis” ya da 

“Budweiss” olan “Ceskebudejovicky Budvar” adinin 1986 Anlasmasinca mense adi 

olarak korundugunu vurgulamis, dolayisiyla da “Budweiser” adinin Basvurucu adina 

yapilan tescilinin hükümsüzlügüne karar vermistir. 

 

 b. Sikayetler 

 Basvurucu 1. No.lu Protokol’ün 1. maddesine dayanarak, yaptigi marka 

basvurusundan sonra yürürlüge giren 1986 Anlasmasi’nin, mülkiyet hakkina saygi 

hakkini ihlal ettigi gerekçesiyle Mahkeme’ye basvurmustur. Basvurucu mevcut 

hukuksal düzenlemelere göre, marka korumasinin tescil talebi tarihi itibariyla 

saglandigini ve bu hakkindan hiçbir tazminat almaksizin yoksun birakildigini iddia 

etmis; Portekiz ile Çekoslovakya arasinda yapilan bir anlasmanin, tescilli bir mense 

isaretine koruma saglamasinda hiçbir kamu yarari olmadigini ileri sürmüstür. 

 

 c. Hukuksal Çerçeve 

 Mahkeme ilk olarak böyle bir fikri mülkiyetin, hiç kuskusuz 1. No.lu 

Protokol’ün 1. maddesi kapsamina girdigine dikkat çekmistir. Mahkeme’ye göre bu 
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basvurudaki sorun, markanin korunmasina iliskin hakkin, bu madde kapsaminda ne 

zaman bir “mülkiyet” haline gelecegini belirlemektir. 

 

 Mahkeme, markasinin tescili için basvuran bir sirketin hukuki durumunun, 

hiç kuskusuz, belirli ekonomik kazanç anlamina geldigini ve uluslararasi düzeyde 

bilinen “Budweiser“ markasinin da belirli bir ekonomik degere sahip olduguna 

dikkati çekmistir. Üstelik 1995 yilinda Portekiz’de yürürlükte bulunan düzenleme 

uyarinca, markasini tescil için basvuran marka sahibinin, haksiz ve hileli kullanima 

karsi çikma hakki bulunmaktaydi. Ayrica yapilan bir tescil basvurusu, marka 

basvurusu sahibine sonraki basvurulara karsi rüçhan hakki da tanimaktaydi. 

 

 Ne var ki, tüm bu faktörler Basvurucuya kesin bir hukuki koruma saglayan 

maddi haklar vermis olsa da; Basvurucunun hukuki pozisyonu, 1. No.lu Protokol’ün 

1. maddesi anlaminda “mesru bir beklenti” yaratmaya yetmemekteydi. 

 

 Basvurucu markanin kesin olarak tescilinden itibaren ya da tescilinden sonra 

üçüncü kisilerce itiraz edilmemesi halinde bu markanin gerçekten sahibi olabilirdi. 

Kaldi ki, Basvurucu sartli bir hakka sahipti ve üçüncü kisileri hakkini ihlal etmesi 

dolayisiyla bu hakki ortadan kalkmis oldu. 

 

 Mahkeme, ilaveten, bir marka tescil basvurusuna üç ay içinde itiraz hakki 

veren Portekiz kanunlarinin açik, kesin ve makul oldugunun altini çizmistir. 

 

 Basvurucu, özellikle mense isaretinin hükümsüzlügünü talep ettigi 1989 

yilinda, 1986 Anlasmasi’nin iki buçuk yildir yürürlükte oldugunu göz önüne alarak, 

talebinin Portekiz makamlarinca reddedileceginin farkinda olmaliydi. 
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 Sonuç olarak, markanin, net olarak, 1. No.lu Protokol’ün 1. maddesi 

anlaminda “mülkiyet” olusturmasina ragmen, bunun ilgili devletin kurallari uyarinca 

tescil edilmesine kadar söz konusu olmayacagina karar vermistir. Böylesi bir 

tescilden önce marka basvuru sahipleri süphesiz ki bir “mal” edinecegi 

beklentisindedir ancak bu beklenti hukuki koruma altinda olan “mesru bir beklenti” 

degildir. Bu baglamda, kendisine dayanilarak tescilin reddedildigi 1986 Anlasmasi, 

tescil basvurusunu yapildigi tarihten sonra gelmesi dolayisiyla konuyla ilgisizdir. 

Zira Anlasma’nin yürürlüge girdigi 7 Mart 1987 tarihinde, Basvurucunun bir “mal”i 

bulunmamaktaydi. 

 

 Bu nedenle, Mahkeme 1. No.lu Protokol’ün 1. maddesinin bu olaya 

uygulanabilir olmadigina ve dolayisiyla ihlal edilmedigine karar vermistir 30. 

 

 d. Kararin Analizi 

 

 Mahkeme, öncelikle, isabetli olarak markanin bir ekonomik deger 

olusturdugunu göz önüne alarak, markanin mülkiyet hakki çerçevesinde mütalaa 

edilecegini hüküm altina almistir. Marka alaninda bir ilk olmasi dolayisiyla, karar 

özel hukuk ile kamu hukuku kurallarinin birbirleriyle kesismesini saglamistir. 

 

 Budweiser kararinda öne çikan en önemli nokta sudur: Mahkeme, bir 

markanin 1. No.lu Protokol’ün 1. maddesi baglaminda mülkiyet olarak telakki 

edilebilmesini, hakkin ileri sürüldügü ilgili ülkede tescili sartina baglamis; markanin 

tescili için yapilan basvurunun ise, Sözlesmesel anlamda “mesru bir beklenti” 

yaratmayacagini not etmistir. 

                                                 
30 Karar bese karsi iki, oy çokluguyla alinmis tir. Karsi oylarda, mülkiyet hakkinin olusumuna iliskin 
farkli bir yaklasim benimsenmistir. Bu görüs uyarinca, mülkiyet hakki markanin tescili için basvuru 
tarihinden itibaren olusmakta, zira basvuru anindan itibaren marka sahibi belirli, hakli ve hukuksal 
anlamda korunan bir öncelik hakkina ve beklentiye sahip olmaktadir. Dolayisiyla da, marka 
basvurusundan sonra yürürlüge giren bir anlasmaya dayanarak markanin tescil basvurusunu 
reddetmenin, marka sahibinin zarara ugramasina yol açtigi düsünülmekte; bu nedenle de 
Basvurucunun mülkiyet hakkinin ihlal edildigi ve tazminata hak kazandigi sonucuna varilmaktadir. 
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 Bu noktadan, Mahkeme’nin ulusal hukuk düzenlerinde genel olarak kabul 

gören bir kurali benimsedigi sonucu çikarilabilir. Çogu ülkede, bir markanin ulusal 

marka mevzuatinca korunabilmesi için, tescil edilmesi gerektigi kurali (tescil ilkesi) 

geçerlidir. Buraya kadar bir problemin olmadigi varsayilabilirse de, hâlihazirda 

Mahkeme’nin getirdigi tescil sartinin taninmis markalarin korunmasi bakimindan bir 

eksiklik yarattigi görülmektedir. 

 

 Basta da açiklandigi üzere, taninmis markalar tescil ilkesinin istisnalarindan 

birini olusturmaktadir. Bu istisna hem KHK’de, hem de Paris Sözlesmesi’nde açikça 

belirtilmistir. Paris Sözlesmesi’nin 6bis maddesi ile ayrica, Birlige üye ülkelere 

taninmis markalari koruma yükümlülügü getirilmis; üye devletlerin herhangi 

birisinde taninmis marka niteligine kavusan markalari korumak için gerekli tedbirleri 

alma taahhüdünde bulunmuslardir. Hal böyle olunca, Mahkeme’nin getirdigi tescil 

sarti ile Paris Sözlesmesi’nin taninmis markalara getirdigi özel korumanin 

birbirleriyle uyum saglamadigi gibi bir sonuca varilabilir. 

 

 IV. TANINMIS MARKA KORUMASININ ADIL 

       YARGILAMA HAKKI BAKIMINDAN 

                DEGERLENDIRILMESI 

 

 Bir markanin tescili sürecindeki idari islemlere karsi ve tescilli veya tescilsiz 

markanin tecavüze maruz kalmasi hallerinde, marka sahibi o ülkenin ulusal 

mahkemelerinde hükümsüzlük, tecavüzün meni vb. çesitli davalar açma hakkiyla 

donatilmistir. Söz konusu davalarin Sözlesme’nin 6. maddesi anlaminda adil 
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yargilama denetimine girip girmeyecegi Mahkeme ve Komisyon içtihatlari 

çerçevesinde incelenmelidir31. 

 

 “Adil Yargilama Hakki” baslikli 6. madde hükmü söyledir: 

“1. herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek cezai alanda 

kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmus 

bagimsiz ve tarafsiz bir mahkeme tarafindan davasinin makul bir süre içinde, 

hakkaniyete uygun ve açik olarak görülmesini istemek hakkina sahiptir. Hüküm açik 

oturumda açiklanir; ancak, demokratik bir toplumda genel ahlak, kamu düzeni ve 

ulusal güvenlik yararina, küçüklerin korunmasi veya davaya taraf olanlarin özel 

hayatlarinin gizliligi gerektirdiginde veya davanin açik oturumda görülmesinin 

adaletin selametine zarar verebilecegi bazi özel durumlarda, mahkemenin zorunlu 

görecegi ölçüde, durusmalar davanin tamami süresince veya kismen basina ve 

dinleyicilere kapali olarak sürdürülebilir. 

2. Bir suç ile itham edilen herkes, suçlulugu yasal olarak sabit oluncaya kadar 

suçsuz sayilir. 

3. Her sanik baslica asagidaki haklara sahiptir: 

a) Kendisine yöneltilen suçlamanin niteligi ve nedeninden en kisa zamanda, anladigi 

bir dille ve ayrintili olarak haberdar edilmek, 

b) Savunmasini hazirlamak için gerekli zamana ve kolayliklara sahip olmak, 

c) Kendi kendini savunmak veya kendi seçecegi bir savunmacinin yardimindan 

yararlanmak ve eger savunmaci tutmak için mali olanaklardan yoksun bulunuyor ve 

adaletin selameti gerektiriyorsa, mahkemece görevlendirilecek bir avukatin para 

ödemeksizin yardimindan yararlanabilmek, 

d) Iddia taniklarini sorguya çekmek veya çektirmek, savunma taniklarinin da iddia 

taniklariyla ayni kosullar altinda çagirilmasinin ve dinlenmesinin saglanmasini 

istemek, 

                                                 
31 Mülkiyet ve adil yargilanma hakki iliskisi için ayrica bkz. Çoban, a.g.e., s. 244 vd.; Rook, a.g.e., 
s. 153 vd. 
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e) Durusmada kullanilan dili anlamadigi veya konusmadigi takdirde bir tercümanin 

yardimindan para ödemeksizin yararlanmak.” 

 

 1978 tarihli X. v. Avusturya 32  kararinda Komisyon, ulusal patent ofisi 

nezdindeki patent tescili islemleri ile ilgili yapilan basvuruda, bu idari sürecin 

6. madde kapsamina girmedigi gerekçesiyle kabuledilemezlik karari vermistir. 

Kararda varilan bu ilkeyi örnekseme yoluyla markalara uyarlamak ve marka 

tescilindeki idari islemleri bakimindan da 6. maddeye dayanilamayacagi söylenebilir. 

 

 Komisyon, marka hakki uyusmazliklarinin ulusal yargi sürecine iliskin 

görüsünü ise, Evora B.V. v. Hollanda 33  kararinda dile getirmis 34  ve olaydaki 

yargilama sürecinin Basvurucunun medeni hak ve yükümlülüklerinin kisitlanmasina 

yol açtigini, bu hususun da 6. maddenin 1. fikrasi baglaminda incelenmeye layik 

oldugunu belirtmistir. 

 Hiro Balani v. Ispanya 35  kararinda da Komisyon, markasi ile ilgili öne 

sürdügü argümanlari dikkate almadan Basvurucu aleyhine karar veren ulusal 

yargilama sürecinde 6. maddenin 1. fikrasina aykirilik saptamistir. 

 

 Hiç süphe yok ki, adil yargilamaya iliskin ilkeler taninmis marka hakkindan 

dogan uyusmazliklarin ulusal mahkemelerde görülmesi durumunda da geçerlidir. 6. 

maddenin 1. fikrasinda adil yargilama kavramini olusturan unsurlardan bir kismi 

açikça sayilmistir. Bunlar, davanin a) Kanunla kurulan, b) bagimsiz ve tarafsiz, c) 

mahkeme önünde, d) makul sürede, e) açik durusmada görülmesidir36. Mahkemeye 

iliskin unsurlarin, Türk fikri ve sinaî haklar mahkemeleri bakimindan yerine 

getirildigi söylenebilir. 
                                                 
32 no. 7830/77, Commission decision of 13.07.1978, Decisions and Reports (DR) 14, s. 200. 
33 no. 32601/96, 03.12.1997. 
34 Patentler bakimindan ise bkz. British American Tobacco v. Netherlands, no. 19589/92, 20.11.1995. 
35 no. 18064/91, 12.09.1994. 
36 Gözübüyük/Gölcüklü, a.g.e., s. 267. 
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 Ancak tabi ki, Türk mahkemelerinin bu unsurlari yerine getiriyor olmasindan, 

her yargilamanin mutlak ve kesin olarak adil olacagi sonucu çikarilamaz. Davanin 

makul bir süre içinde ve hakkaniyete uygun olarak görülmesi, “silahlarin esitligi”nin 

saglanip saglanmadigi, “gerekçeli karar” kurali gibi diger hususlarin da her somut 

olayda ayri ayri incelenmesi gerekmektedir. Bu ilkelerin biri veya birkaçina aykirilik 

olmasi halinde, taninmis marka sahibinin 6. maddeye dayanarak Mahkeme’ye 

basvurmasi mümkün olabilecektir. 

 

 V. DEGERLENDIRME 

 

 Taninmis marka dendiginde akla ilk olarak, marka hukuku ve 556 sayili 

Markalarin Korunmasi hakkinda KHK gelmektedir. KHK’nin son yillarda yapilan 

Türkiye’de önemli yasal degisiklerin bir ürünü oldugu ve taninmis markalara iliskin 

kapsamli koruma sagladigi bir gerçektir. Ancak yine de, uygulamada sorunun süre 

gittigi ve sahiplerinin markalarina sahip çikma konusunda zor durumda kaldigi 

bilinmektedir. 

 

 Yargisal koruma sisteminde, fikri ve sinaî haklar mahkemelerinin sayilarinin 

azligi ve fazla is yüklerinden dolayi kararlar oldukça geç çikmakta ve davanin seyri 

boyunca taninmis markanin ihlale ugramaya devam ettigi görülmektedir. Taninmis 

markanin taklitlerinin piyasada yaygin sekilde pazarlanmasina karsi alinan 

tedbirlerin yetersizligi de, markanin itibarlarina ve imajina zarar vermekte, ayirt edici 

niteligini giderek yok etmektedir.  

 

 Tüm bu nedenlerle su sonuca varilabilir: Türk hukukunun, kural olarak, 

taninmis markanin üçüncü kisilere karsi korunmasi bakimindan Sözlesme’ye uygun 

oldugunu söylemek mümkündür. Ancak, uygulama açisindan bakildiginda, Sözlesme 

anlaminda ihlallerin muhtemel olasiliklari düsünülebilir. Dolayisiyla da, kosullarin 
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gerçeklesmesi halinde taninmis marka sahibi hem 1. Nolu Protokol’ün 1. maddesine 

ve/veya hem de 6. maddeye dayanarak Mahkeme’ye basvurma hakkina sahiptir. 

Ancak Mahkeme’nin hâlihazirdaki içtihadi çerçevesinde, basvuru yapabilmek için 

taninmis markanin tescilli olmasi gerektigi hususu tekrarlanmalidir. 
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SONUÇ 

 

 556 sayili KHK’nin bir markanin islevini “bir isletmenin üretmekte oldugu 

mal veya hizmetleri bir diger isletmenin mal veya hizmetlerinden ayirt etmeyi 

saglamasi” olarak belirledigi göze çarpmaktadir. 

 

 Bu niteligi itibariyle marka, bir isletmenin, özellikle de üretim yapan bir 

isletmenin, esas faaliyeti olan ürün satisi konusunda çok fazla ihtiyaç duydugu bir 

ticari deger olarak ortaya çikmaktadir. Bu nedenle markanin “bir mal veya hizmet 

üreticisi ile o mal veya hizmetin tüketicileri arasindaki en önemli iletisim araci” 

oldugunu söylemek mümkündür. Dolayisiyla marka uygulamada çogu zaman ticari 

isletme açisindan çok degerli bir anlam kazanmakta ve isletmenin sahip oldugu bina, 

arazi, makine-teçhizat vb. varliklarinin da ötesinde isletmenin en önemli finansal 

degeri olarak karsimiza çikmaktadir.  

 

 Yatirimcilar yarattiklari markayi tescil ettirerek, onu sadece taklitlerine karsi 

hukuki koruma altina almakla kalmaz, ayni zamanda gelecekte yeni kusaklara miras 

olarak birakacagi ya da baskalarina kiralayabilecegi, satabilecegi bir deger meydana 

getirmis olurlar. Örnegin, yakin bir geçmiste dünyaca taninmis bir marka olan 

“Hewlett-Packard”in bir diger taninmis marka olan “Compaq” markasini satin almak 

için 25 milyar dolar ödemeyi göze almasi, markanin nasil büyük bir ekonomik deger 

oldugunu gösteren örnekler arasinda yer almaktadir37. 

 

 556 sayili KHK’nin lafzina bakildiginda, temel olarak taninmisliga dayali iki 

tür marka oldugu söylenebilir. Bu türlerden ilkini “Paris Sözlesmesi anlaminda 

taninmis markalar” olusturmaktadir. Paris Sözlesmesi anlaminda taninmis markalar 

7/I(i) hükmü çerçevesinde mutlak bir tescil engeli olarak karsimiza çikmaktadir. Bu 

tür bir marka ayni veya benzer mal ve hizmetler bakimindan korunmaktadir. 

                                                 
37 Bkz. (Çevrimiçi) www.turkpatent.gov.tr 
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 Ikinci türü ve çalismamizin temel eksenini meydana getiren “taninmis 

markalar” ise nispi bir tescil engeli olarak 8/IV hükmünde düzenlenmekte ve Paris 

Sözlesmesi anlaminda taninmis markalara oranla çok daha yüksek bir taninmislik 

seviyesinde yer almaktadir.  

 

 Taninmis markanin tanimi ne uluslararasi düzenlemelerde, ne de 556 sayili 

KHK’de yapilmistir. Doktrinde ise bazi yazarlar, birtakim tanimlamalar yapmis 

bulunmaktadirlar. Ayni sekilde Yargitay’in da kararlarinda sik sik tekrarladigi bir 

taninmis marka tanimi mevcuttur. Ancak günümüzde hizla gelisen dünya ticareti, 

insanlarin bilgiye ve ihtiyaçlari olan mal ve hizmetlere rahatlikla ulasabilmeleri, 

sirketlerin sunduklari markalarinin isimlerini büyük reklâm kampanyalari sayesinde 

kisa zamanda duyurma olanaklari gibi sebeplerle, bir markanin taninmis hale 

gelmesinin süresi ve sartlari sürekli degismektedir. Ayrica taninmis markalara iliskin 

her çikar çatismasinda, taninmis markanin kullanilmakta oldugu mal ve hizmetlerin 

niteligi, taklit edilmeye elverisliligi, farkli mal ve hizmetlerde kullanima yatkinligi 

gibi baska doneler de, kesin bir tanimin yapilmasini olanaksizlastirmaktadir. 

 

 Taninmis markanin net bir taniminin yapilamayacaginin anlasilmasi üzerine, 

taninmis markayi belirleyecek kriterlerin saptanmasi yoluna gidilmistir. Bu anlamda 

özellikle üzerinde durulmasi gereken ve bu belirlemenin yapilmasinda hem doktrine, 

hem de mahkemelere isik tutan WIPO tarafindan hazirlanan “Ortak Tavsiye  

Karari”nda yer alan kriterlerdir. Gerçekten de, Türkiye’de Yargitay taninmis marka 

uyusmazliklarinda bu kriterlere göre degerlendirme yapmaktadir. Ayni sekilde Türk 

Patent Enstitüsü de, taninmis markalar listesini ayni kriterler dogrultusunda 

olusturmaktadir. 

 

 Doktrin, Yargitay, TPE ve WIPO tarafindan benimsenen tüm kriterlere 

topluca bakildiginda, genel bir çikarim yapilamasa da, içlerinden özellikle su 

kriterlerin öne çiktigi gözlemlenmektedir: 
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— Markanin büyük bir ekonomik degere sahip olmasi, 

— Markanin orijinal olmasi, 

— Markanin, hitap ettigi tüketicileri disinda da genis bir topluluk tarafindan 

bilinmesi, 

— Markanin farkli mal ve hizmetlerde kullanilmaya yatkin olmasi, 

— Markanin tasidigi mal veya hizmetlerin kaliteli olmasi 

 

 Alelade markalar gibi taninmis markalarin da ayni veya benzer mal veya 

hizmetlerde tesciline karsi korundugunu ve böyle bir talebin TPE’ce re’sen dikkate 

alinarak reddedilecegi zaten asikârdir. Taninmis markanin üçüncü kisiler tarafindan 

farkli mal veya hizmetlerde kullanilmak üzere tescili talebi ise, mezkûr markanin 

sahibinin itirazi ile mümkün olmaktadir. Bu nispi tescil engeli olma durumu taninmis 

markadan bir haksiz yarar saglanmasi, bu markanin itibarina zarar verilmesi veya 

ayirt edici karakterinin zedelenmesi sartlarindan birinin varligina baglidir. Her iki 

durumda da, markanin üçüncü kisi adina tescil edilmesi halinde, taninmis marka 

sahibi ikinci tescilden itibaren bes yil içinde hükümsüzlük davasi açabilecektir. 

Tescilin kötüniyetle yapilmis olmasi halinde süre sinirlamasi olmayacaktir. 

 

 Taninmis marka sahibinin yukarida sayilan haklarini kullanabilmesi için, 

markasinin Türkiye’de tescilli olmasi sarti aranmamaktadir. Doktrin ve Yargitay 

genel olarak, (özellikle Paris Sözlesmesi’nin 6bis maddesi anlaminda) taninmis bir 

markanin bu haklardan yararlanabilmesi için Türkiye’de piyasada satilmiyor/arz 

edilmiyor olsa bile en azindan taniniyor olmasini sart kosmaktadir. 

 

 Ancak Yargitay’in da bir kararinda vurguladigi üzere, bir tacirin kendisine ait 

markayi ihdas ve tescil ettirirken, ayni iskolunda çalisan ve baskasina ait taninmis bir 

markanin varligini bilmesi gerektigi kabul edilmektedir. Zira böylesi bir halde tacirin 

TTK’ndan kaynaklanan “basiretli bir isadami özeni göstermek”le yükümlü oldugu ve 

bu nedenle iyiniyetli olamayacagi sonucuna varilmalidir. Dolayisiyla, genel bir kaide 
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haline getirilmemekle birlikte, somut olayin yol açtigi bazi hallerde Türkiye’de tescil 

edilmemis, kullanilmayan ve taninmayan yabanci taninmis marka sahipleri 

mutlak/nispi tescil engellerinden ve hükümsüzlük sebebinden kaynaklanan haklari 

kullanabilecektir. 

 

 Taninmis markanin bir baskasi tarafindan kullanilmasi durumunda ise, çok 

özetle, marka sahibi bu kullanimi durdurabilir ve kazancinin kaybi için tazminat 

isteyebilir. Ancak bir kez daha tekrar edilmelidir ki, bu haklarin talep edilebilmesi 

için, taninmis markanin kural olarak tescilli olmasi gerekmektedir. 

 

 Avrupa Insan Haklari Sözlesmesi, Sözlesme kapsaminda koruma altina alinan 

haklar ve özgürlüklerin, Sözlesme’ye taraf devletlerce temin edilmesi amacini 

tasimaktadir. Söz konusu hak ve özgürlüklerden bir veya birkaçinin ihlal edilmesi 

durumunda ve belli sartlarin varligi halinde, kisilere Avrupa Insan Haklari 

Mahkemesi yolu açilmaktadir. Sözlesme’nin 1. No.lu Protokolü’nün 1. maddesi 

“mülkiyet hakki”ni düzenlemektedir. Mahkeme’nin içtihatlari dogrultusunda fikri 

mülkiyet haklari ve özelde marka hakki, Sözlesme baglaminda bir mülkiyet hakki 

olarak mütalâa edilmektedir. 

 

 Bunun yani sira Sözlesme’nin 6. maddesinde düzenlenen “adil yargilama 

hakki” da, marka hakkinin korunmasi konusunda olasi bir ihlalin düsünülebilecegi 

bir alan olarak degerlendirilebilir. Özellikle taninmis marka sahibinin açtigi 

davalarda, bu anlamdaki aykiriliklar marka sahibine 6. maddeye dayanma hakkini 

taniyabilir. 
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