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ÖZ 
 

Markanın Kullanılması Kavramı ve Kullanmamanın Sonuçları 

Gülşah Varol 

 

 Bu tez çalışması, markanın kullanılması kavramının ilgili yasal mevzuat 

çerçevesinde kapsam ve sınırlarının belirlenmesi ile, tescil edilen bir markanın 

belirlenen çerçevede kullanılmamasının doğuracağı hukuki sonuçları incelemektedir.  

 Çalışmanın birinci bölümünde marka hakkının doğumuna ilişkin ilk kullanma 

ve tescil sistemleri açıklanmış, ardından marka hakkının hukuki niteliği 

incelenmiştir. 

 İkinci bölümde öncelikle markanın kullanılmasının hukuki niteliği anlatılmış; 

markanın kullanılması zorunluluğunun yer bakımından, kişi bakımından, mal ve 

hizmetler bakımından, zaman bakımından kapsamı ile markanın niteliğine ve 

işlevine uygun ciddi kullanımı incelenmiştir.  Daha sonra markanın kullanılmış 

sayıldığı hallerle birlikte markanın türlerine göre kullanma, markanın fonksiyonları 

ve farklı amaçlarla tescil edilen markalar bakımından kullanma zorunluluğu 

değerlendirilmiş olup markanın kullanılması kavramı tüm unsurlarıyla ortaya 

konulmuştur. 

 Çalışmanın üçüncü bölümünde ise tescilli markanın kullanılmamasının 

sonuçları, özellikle iptal davası ve hukuki niteliği ile haklı sebep kavramı 

açıklanmıştır. 

 Tez kapsamında 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname ile öğreti ve Yargıtay kararları esas alınmış, bununla beraber 

kaynak düzenlemeler olan 40/94 sayılı Topluluk Markası Hakkında Konsey Tüzüğü 

ve 89/104 sayılı Yönerge ile karşılaştırılmalı olarak inceleme yapılmıştır. Konu tüm 

yönleriyle ele alındığında, gerek ilgili yasal mevzuattaki eksiklikler, gerekse marka 

tescillerinin ve farklı kullanımlarının hızla artmasıyla birlikte ortaya çıkan yeni 

sorunlar tespit edilmiştir. Sonuç olarak, yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulan 

konular değerlendirilmiş ve öneriler getirilmiştir. 
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ABSTRACT 
 

The Concept of The Usage of Trade Marks and The Consequences of Non-usage  

Gülşah Varol 

 

This thesis examines the determination of the borders and the scope of the 

trademark usage concept within the framework of applicable legislation, European 

Community legislation and the legal effects of non-usage of registered trademark in 

this context. 

In the first chapter, the first/initial usage with regard to the emergence of 

trademark rights, and registration systems, followed by a section in which the legal 

nature of trademark rights has been explained. 

In the second chapter, firstly, the legal nature of the usage of trademark has 

been explained. In the following sections, in addition to the serious usage correspond 

to the quality and function of trademark, the obligation to use trademark from place, 

person, goods and services and time point of view has been explained. Subsequently, 

the circumstances of which the trademark deemed to be used and the usage of a 

trademark in accordance with the classes, the functions of trademark and obligation 

to use in terms of trademarks of which are registered for different purposes has been 

bring up to matter with all its aspects. 

In the third chapter, the consequences of non-usage of registered trademark, 

especially action for rescission and its legal aspects and the term good reason/fair 

cause has been explained. 

Within the framework of this thesis, Decree Law Number 556 on the 

Protection of Trademarks, doctrine and Supreme Court’s caselaw has been taken into 

account as the baseline, and in addition a comparison between those sources and 

source regulations that is to say Council Regulation (EC) Number 40/94 on the 

Community Trade Mark and First Directive 89/104/EEC of the Council to 

Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks also has been 

performed. When the subject matter has taken into account from its different aspects; 

both abstinences in the applicable legislation and the new problems emerged as a 
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result of dramatic increase of trademark registrations and different usage. As a result, 

the issues that needs rearrangement has been evaluated and suggestions has been 

proposed.  
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ÖNSÖZ 

 
 Son yıllarda mal ve hizmet piyasalarında markanın etkisinin eskisinden de 

fazla öne çıkması, markanın değerini de hızla arttırmıştır. Ticari hayatta değer 

kazanan markanın, buna bağlı olarak kullanımının da artması ile birlikte TPE 

nezdinde tescili de önem kazanmıştır. Markanın, 556 sayılı KHK’nın getirdiği 

korumadan yararlanabilmesi için TPE nezdinde tescil edilmesi gerekmekte, marka 

bir defa tescil edildiğinde ise, 10 yılda bir yenilenmesi şartıyla, başvuru tarihinden 

itibaren süresiz olarak korunabilmektedir. Piyasa şartlarının giderek zorlaştığı ve 

rekabetin arttığı günümüz şartlarında marka yaratılması da aynı ölçüde 

zorlaşmaktadır. Pek çok işaretin halihazırda TPE nezdinde tescil edilmiş ve bunun 

sonucunda tescilli marka sahibine tekel hakkı tanıyan bir korumadan yararlanıyor 

olması da üçüncü kişiler bakımından konuyu çıkmaza sokmaktadır. 

 Tescil edilen markanın sahibi tarafından, tescil ettirdiği markaya benzerlikleri 

sebebiyle başka markaların da koruyucu marka olarak veya ileride kullanılabilme 

olasılığı sebebiyle yedek marka olarak tescil edilmesi ve uzunca bir süre 

kullanılmaması da konunun kapsamını genişletmektedir. Tescil edilen her marka 

marka sahibine aynı ölçüde tekel hakkı sağlamakta ve 556 sayılı KHK’nın sağladığı 

korumadan yararlanmaktadır. Ancak tescil edilen markaların kullanılmaması 

durumunda bir taraftan markalar sicilinde gereksiz kalabalık yaratılırken, diğer 

taraftan da üçüncü kişilerin kullanabileceği markalara haksız olarak sınırlama 

getirilmiş olmaktadır. 

 Bu sebeplerle, marka sahibinin markasını tescil ettirerek elde ettiği nimetlerin 

yanısıra bazı külfetlere de katlanması öngörülmüştür. Gerek kaynak düzenlemelerde, 

gerekse 556 sayılı KHK ile marka sahibine tescil ettirdiği markayı kullanma 

zorunluluğu getirilmiş, kullanma sayılan durumlar ve kullanım için öngörülen süre 

belirlenmiş ve bu zorunluluğun yerine getirilmemesi halinde markanın iptali 

yaptırımının uygulanabileceği düzenlenmiştir. 

 Yapılan düzenlemeler çerçevesinde, kullanılmayan markaların iptalinin dava 

yoluyla talep edilmesi ve sicilden terkinine karar verilen markaların bu yolla üçüncü 

kişilerin kullanımına açılması gündeme gelmektedir. Ancak bu durumda da markanın 
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marka sahibi tarafından kullanılması zorunluluğunun hangi anda başlayacağı, 

markanın kullanımının hangi koşullarla ciddi kullanım olarak değerlendirileceği ve 

markanın kullanılmamasının haklı bir sebebe dayanıp dayanmadığı gibi sorunlar 

ortaya çıkmaktadır. Sadece marka hakkının devamını amaçlayan görünüşte 

kullanımlara itibar edilerek markanın iptal edilmemesi özellikle günümüz 

koşullarında üçüncü kişiler bakımında haksız sonuçlara yol açabilecekken, markanın 

kullanımına ilişkin çok ağır koşulların aranması durumunda ise marka sahibinin 

hakları korunamayacaktır. 

 Konunun önemine karşılık ilgili yasal mevzuat olan 556 sayılı KHK’daki 

boşluklar dikkat çekmektedir. 556 sayılı KHK m. 14 ve 42/c’de konunun çok 

yetersiz bir biçimde düzenlenerek adeta geçiştirildiği söylenebilir. Öğretide de, 

marka hukukunun diğer alanlarına kıyasla, markanın kullanılması kavramı ve 

kullanmamanın sonuçlarının daha az ele alındığı ve konuya ilişkin daha az görüş 

bildirilmiş olduğu da tespit edilmektedir. Konuyla ilgili Yargıtay kararlarının ise 

sayıca az olması ve 556 sayılı KHK’daki boşlukların doldurulmasında yetersiz 

kalınması sonucunda, pek çok önemli konu açıklığa kavuşturulamamış olup 

tartışılmaya devam etmektedir.  

 Açıklanan sebeplerle, bu çalışmada öncelikle 556 sayılı KHK, Yargıtay 

kararları ve öğretideki görüşler değerlendirilerek konu ortaya konulmuş, ayrıntılı 

olarak düzenlenme zorunluluğu bulunan konulara dikkat çekilerek öneriler 

getirilmeye çalışılmıştır. 

 Tez çalışmam sırasında değerli zamanını ayırarak görüşlerini paylaşan ve 

desteğini esirgemeyen tez danışmanım Sayın Prof. Dr. Mehmet Helvacı’ya 

teşekkürlerimi sunarım. 
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GİRİŞ 

 
 Türk marka mevzuatında, marka hakkının doğumu için tescil sistemi ile 

birlikte ilk kullanma sisteminin de geçerli olduğu karma bir sistem benimsenmiştir. 

Markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıl olarak belirlenmiş 

olmakla birlikte, marka sahibine markasını yenileyerek koruma süresini uzatma 

imkanı da tanınmıştır. Bununla birlikte tescil edilen bir markanın, on yılda bir 

yenilenme şartı da yerine getirilerek, süresiz olarak korunmasının ve haksız bir 

biçimde üçüncü kişilerin kullanımına kapatılmasının da önüne geçilmek istenmiştir. 

Bunun sonucu olarak da marka sahibine, tescil ettirdiği markasını tescil tarihinden 

itibaren beş yıl içinde ciddi biçimde kullanma zorunluluğu getirilmiş, bunu yerine 

getirmeyen marka sahibinin markasının iptalinin dava yoluyla talep edilebileceği 

düzenlenmiştir. Marka sahiplerinin, markalarını belirli bir süre içinde kullanma 

zorunlulukları bulunduğunu gözetmeksizin özellikle koruyucu ve yedek markaları da 

tescil ettirme yoluna gitmeleri, bu hükmün önemini daha da arttırmıştır. Sonuç olarak 

markalar sicili, kullanılmayan markalara da haksız yere koruma sağlamaya 

başlamıştır. Marka hukuku ile ilgili yapılan çalışmaların konularının daha çok 

markanın mutlak ve nisbi red nedenlerine göre hükümsüzlüğü ile markanın izinsiz 

kullanımı üzerinde toplandığı görülmektedir. Markanın kullanımı ile ilgili Yargıtay 

kararlarının sayıca az olması da konunun öneminin yeni yeni anlaşıldığına işaret 

etmektedir. Açıklanan sebeplerle, konunun incelenerek Türk marka mevzuatında 

eksik bırakılan noktaların tespit edilmesinin faydalı olacağı düşünülmüştür. 

 Tez çalışması 556 sayılı KHK m. 14 ve m. 42/1-c ile sınırlandırılmış olup, 

inceleme bu kapsamda üç ana bölümde yapılmıştır. 556 sayılı KHK’da yer alan 

düzenlemeler, Avrupa Topluluğu mevzuatı ile karşılaştırmalı olarak incelenmiş, bu 

çerçevede 40/94 sayılı Konsey Tüzüğü1 ve 89/104 sayılı Yönerge2 hükümleri de 

değerlendirilmiştir.  

                                                 
1 20.12.1993 tarih ve 40/94 sayılı Topluluk Markası Hakkında Avrupa Topluluğu Konsey Tüzüğü 
(Çevrimiçi) http//eur-lex.europa.eu, 07.08.2009. 
2 21.12.1998 tarih ve 89/104 sayılı Üye Devletlerin Markalara İlişkin Hukuklarını Uyumlaştırmaya 
Dair Avrupa Topluluğu Konsey Yönergesi (Çevrimiçi) http//oami.europa.eu, 07.08.2009. 
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 Çalışmanın “Marka Hakkının Oluşumu” başlıklı birinci bölümünde öncelikle 

TRIPS kapsamında ülkelerin serbest bırakıldığına işaret edilmiştir. Bu kapsamda 

tescil ve ilk kullanma sistemleri açıklanmış ve her iki sistemin de getirdiği 

sakıncaların bertaraf edilebilmesi için, yerel hukuklarda tercih edilen sisteme 

getirilen istisnalarla bu iki sistemin birbirine yaklaştığı tespit edilmiştir. Türk 

hukukunda da aynı yönteme başvurularak, marka hakkının doğumunda tescil ilkesi 

ile birlikte şartları gerçekleştiğinde ilk kullanma ilkesi de kabul edilmiştir. Daha 

sonra marka hakkının hukuki niteliğine değinilmiştir. Marka hakkının malvarlığı 

mutlak haklarından olduğu ve sahibine inhisari yetkiler sağladığı, bununla birlikte 

eşya hukuku anlamında mülkiyet hakkı sağlamadığı belirtilmiştir.  

 “Markanın Kullanılması” başlıklı ikinci bölümde, ilk olarak markanın 

kullanılmasının hukuki niteliğine değinilmiştir. Markanın kullanılmasının hukuken 

yükümlülük veya külfet olmayıp, zorunluluk olarak nitelendirilmesi gerektiği 

savunulmuştur. Devamında markanın kullanılması zorunluluğunun yer bakımından, 

kişi bakımından, mal ve hizmetler bakımından ve zaman bakımından kapsamı 

incelenmiştir. Zorunluluğunun zaman bakımından kapsamı ile ilgili olarak, tescil 

ettirdiği markayı kullanması için marka sahibine tanınan tescilden itibaren beş yıllık 

sürenin hangi andan başlayacağı incelenmiştir. Öğretideki görüşlere ve Yargıtay’ın 

konuyla ilgili görüşüne de yer verilerek, sürenin başlangıç tarihinin başvuru tarihi 

veya tescilin ilan tarihi değil, markanın tescil prosedürünün tamamlanarak sicile 

tescil edildiği tarih olduğu savunulmuştur. Bunun dışında süreye ilişkin diğer 

tartışmalara da yer verilerek konu değerlendirilmiştir. Daha sonra markanın 

niteliğine ve işlevine uygun, ciddi biçimde kullanılması üzerinde durulmuştur. 

Konuyla ilgili çok önemli bir kavram olan ciddi kullanmanın KHK’da 

tanımlanmamış olması sebebiyle, ciddi kullanma kavramının ayrıntılı olarak 

incelendiği ATAD kararından faydalanılmıştır. Böylece mevzuatımızda konuya 

ilişkin boşluk da tespit edilmiş olmaktadır.  

  KHK m. 14 gereği kullanma sayılan haller de incelenmiştir. Markanın ayırt 

edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurla kullanılması örneklendirilmiştir. 

Markanın yalnız ihracat amacıyla mal veya ambalajda kullanılması için düzenleme 

yapılması ihtiyacının kaynağı araştırılmış, bu markaların genelde işletmenin esas 

marka imajına uymadığı ve belirli bir piyasanın şartlarına yönelik olarak 
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oluşturuldukları, bunun sonucu olarak başka yerlerde kullanılmadıkları tespit 

edilmiştir. Bu markaları taşıyacak malların Türkiye’de markalanmalarının gerekip 

gerekmediği konusunda ise, açık bir düzenleme yapılmamış olduğundan, marka 

sahibine getirilen istisnai hükmün amacına aykırı düşecek şekilde yurt içinde 

markalama zorunluluğunun yorum yoluyla getirilemeyeceği savunulmuştur. 

Markanın marka sahibinin izniyle üçüncü kişi tarafından kullanımının hangi hallerde 

geçerli olduğu, marka sahibinin izni veya kontrolü deyimlerinden hangisinin amaca 

daha uygun olduğu ve bu düzenlemenin getirilmesinin önemi, üzerinde durulan bir 

diğer konudur. Özellikle marka sahibinin kullanma hakkını açıkça saklı tutmadığı 

inhisari lisans sözleşmelerinde ve KHK gereği garanti markalarında markanın marka 

sahibi tarafından kullanılmasının hukuken mümkün olmadığı da gözetilerek hükmün 

gerekliliği ortaya konulmuştur. Markayı taşıyan malın ithal edilmesi hükmü ile ilgili 

olaraksa, bu hükme yer verilmese de bu markaların kullanılmış sayılacağı; zira 

kullanmanın gerçekleşmesi için malların üretim yerinin değil, markanın tescil 

edildiği mal ve hizmetlerde, niteliğine ve işlevine uygun olarak ciddi biçimde 

kullanılmasının önemli olduğuna dikkat çekilmiştir. Markalar Kanunu Tasarısı3’nda 

da bu hükme yer verilmediği görülmektedir. Türkiye’den transit geçen mallarla ilgili 

olarak ise, markayı taşıyan malların yurt içinde kullanımlarının gerçekleşmiş 

sayılmayacağı belirtilmiştir. 

 Markanın türlerine göre değişen kullanma zorunluluğunun 

değerlendirilebilmesi için ticaret markası, hizmet markası, bireysel marka, ortak 

marka, garanti markası ve tanınmış marka bakımından kullanma zorunluluğu ayrı 

ayrı incelenmiştir. Ardından, markanın ayırt etme, kaynak gösterme, reklam, garanti 

ve itibar/alıcıyı çekme fonksiyonları açıklanarak marka sahibinin markayı kullanma 

zorunluluğunun kapsam ve önemi açıklanmıştır. 

 Farklı amaçlarla tescil edilen markalar incelenerek, marka sahibi tarafından 

kullanma amacı bulunmaksızın tescil ettirilen koruyucu markalar ve ileride kullanma 

ihtimalinin bulunduğu öngörülerek tescil ettirilen yedek markalar değerlendirilmiştir. 

Aynı başlık altında, lisanslı ürünler aracılığı ile temel işlevi dışında kullanılan 

markalar olan merchandising markalarında kullanmanın gerçekleşmiş sayılıp 

                                                 
3 Tasarının tam metni için bkz. (Çevrimiçi) http//www.tbmm.gov.tr, 13.08.2009. 
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sayılmayacağı tartışılmış, ticari hayatta ortaya çıkan bu türden bir kullanımı 

kapsayacak bir düzenlemeye mevzuatımızda ihtiyaç bulunduğu tespit edilmiştir.   

 Üçüncü bölümde tescilli markanın kullanılmamasının sonuçları ele alınmıştır. 

Kullanılmayan markanın iptal edilmediği sürece hukuken korunmaya devam ettiği 

belirtildikten sonra, markanın kullanılmamasının haklı sebebe dayanması ve haklı 

sebep kavramı incelenmiş ve örneklerle açıklanmıştır. Ardından hükümsüzlük ve 

iptal kavramları arasındaki fark vurgulanmıştır. Hükümsüzlük sebepleri markanın 

tescili sırasında bulunmaktayken, iptal sebepleri ise tescilden sonra ortaya 

çıkmaktadır. Buna karşılık 556 sayılı KHK’da hükümsüzlük ve iptal sebepleri 

arasındaki ayrımın yapılmamış olması eleştirilmiştir. Devamında iptal davasının 

hukuki niteliği incelenmiş olup, iptal davası bozucu yenilik doğuran dava olarak 

nitelendirilmiştir. Tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı bakımından 

kullanılmayan ve bunun sonucunda kısmen iptal edilen markalar da değerlendirilmiş, 

kısmi iptal talebinde bulunan bakımından hangi durumlarda hukuki yararın var 

olduğu ve hangi durumda kamusal menfaatin öne çıktığı araştırılmıştır. 

 İptal davasının tarafları değerlendirildikten sonra, davada ispat külfetinin yer 

değiştirip değiştirmediği sorunu üzerinde durulmuştur. KHK’da, taraflardan her 

birinin hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlü olması şeklindeki 

genel ispat kuralından ayrılan bir düzenleme bulunmaması sebebiyle ispat yükünün 

tamamen marka sahibi üzerinde bırakılmasının doğru olmayacağı açıklanmıştır. 

Markanın iptalini talep eden davacı tarafından markanın kullanılmadığı iddiasını 

destekleyecek nitelikte somut delillerin gösterilmesinin ardından davacı tarafından 

aksinin ispatlanmasının gerektiği, bu suretle davacı üzerindeki ispat ölçüsünün 

düşürülerek ispat zorluğunun aşılabileceği savunulmuştur. Daha sonra, davanın 

açılmasının süreyle sınırlandırılıp sınırlandırılamayacağı üzerinde durulmuştur. 

 İptal davasında görevli ve yetkili mahkemenin değerlendirilmesinin ardından, 

iptalin etkileri ve hükümsüzlüğün etkilerinden farkları açıklanmıştır. Son olarak iptal 

kararının etkilemediği durumlar kısaca incelenerek konu sonuçlandırılmıştır. 

 İlgili hükümlerde Markalar Kanunu Tasarısı ile yapılması planlanan 

değişiklikler de belirtilmiş olup, çalışma içerisinde tartışmalı konulara ilişkin 

Yargıtay’ın görüşlerine ve bunun yanısıra Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatlarına da yer 

verilmiştir. 
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Birinci Bölüm 

MARKA HAKKININ OLUŞUMU 

 

I. Marka Hakkının Doğumu 
TRIPS m. 16/1 ile taraf ülkeler marka hakkının doğumunda ilk kullanma veya 

tescil sistemini kabul etme bakımından serbest bırakılmışlardır. Bunun sonucunda 

bazı ülkeler marka hakkının doğumu için ilk kullanma sistemini kabul ederken, bazı 

ülkelerde ise tescil sistemi benimsenmiştir. Ancak; her iki sistemin de hak sahipleri 

bakımından doğurabileceği sakıncaları ortadan kaldırmak amacıyla birçok istisna 

öngörülmüş ve getirilen düzenlemeler ile iki sistem birbirine yaklaşmıştır. 

 

A. İlk Kullanma Sistemi 
İlk kullanma sisteminde, marka hakkı markanın ilk defa kullanılması ile 

doğar. Marka hakkının doğumu için ilk kullanma sistemini kabul eden ülkelerde 

tescilin kurucu etkisi bulunmamaktadır. Bu sistemde marka seçilip kullanılmak 

suretiyle ayırt edicilik kazanmakta; markayı kullanarak ayırt edicilik kazandıran kişi 

de markanın gerçek sahibi olmaktadır. Tescil ise açıklayıcı niteliktedir. Tescil marka 

hakkı sahipliğine karine oluştursa da, bu karine gerçek hak sahibi tarafından 

çürütülebilir4. ABD’de 1946 tarihli Lanham Kanunu5, marka hakkının doğumunda 

ilk kullanma sisteminin benimsendiği düzenlemelere örnektir. Bu kanunda esas 

alınan sisteme göre, markanın tescili için tescilden önce ciddi kullanım ve ciddi 

kullanma niyeti aranmakta, markanın belirtilen sınıflarda kullanıldığının başvuru 

sahibi tarafından tevsik edilmesi gerekmektedir6. Belirlenen esaslar çerçevesinde 

kullanım olmaksızın tescil marka hakkının doğumunu sağlamamakta; sonuç olarak 

tescilin kurucu etkisi bulunmamaktadır. Marka tescil edilse dahi, üç yıl boyunca 

                                                 
4 Sabih Arkan, Marka Hukuku, Ankara, AÜHF Yayınları, 1997, C. I, s. 128; ayrıca ilk kullanma 
sistemi hakkında bkz. Dilek Cengiz, Türk Hukukunda İktibas ve İltibas Suretiyle Marka Hakkına 
Tecavüz-İlgili Mevzuat Danıştay ve Yargıtay Kararları, İstanbul, Beta, 1995, s. 39 vd. 
5 Cornell University Law School, Legal Information Institute, US Code Collection Title 15, Chapter 
22 Trademarks, Subchapter I, 1051, (Çevrimiçi) http//www.law.cornell.edu, 12.09.2009. 
6 Bkz. P. Jay Hines, Jordan S. Weinstein; “Using The Madrid Protocol After U.S. Accession”, The 
Trademark Reporter, (Çevrimiçi) http//www.inta.org, 21.08.2008. 
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kullanılmadığı takdirde iptal edilmektedir7. Aynı veya benzer işaretin farklı kişiler 

adına tescil edilmesi halinde ise, önceki hak sahibi tescil edilen markanın 

hükümsüzlüğünü talep edebilmektedir8.  

 İngiliz hukukunda da, marka hakkının doğumunda ilk kullanma sistemi 

benimsenmiştir. Ancak burada, markanın tescili sırasında markanın üçüncü bir kişi 

tarafından daha önce kullanılmamış olması şartı da aranmaktadır. Dürüst kullanım 

halinde ise aynı işaretin aynı mal ve hizmetler için farklı kişiler adına tescil edilmesi 

mümkün olmaktadır9.  

 

B. Tescil Sistemi 
 Marka hakkının doğumu için öngörülen ikinci sistemde ise marka hakkı 

tescille doğar. Mutlak tescil sisteminde, markayı seçip kullanan fakat tescil 

ettirmeyen kimseye markaya bağlı haklar tanınmamakta veya sadece sınırlı bazı 

imkanlar sağlanmaktadır10. Avrupa Topluluğu mevzuatında tescil sistemi esas 

alınmıştır. 40/94 sayılı Topluluk Markası Hakkında Tüzük m. 45’te, tescil 

prosedürünün tamamlanması ile Topluluk Markası’nın oluşacağı açıkça 

düzenlenmiştir. Ancak; marka hakkının doğumunda kullanmanın esas alındığı 

sistemde olduğu gibi, tescilin esas alındığı sistemde de çoğu zaman sisteme istisnalar 

da getirilmiştir. Kural olarak bu sistemde kurucu nitelikteki tescille birlikte marka 

hakkı doğsa da, önceki kullanıma dayalı olarak marka hakkının doğumuna da bazı 

durumlarda imkan verilmiştir. Örneğin Paris Sözleşmesi’nin 2. mükerrer 6. 

maddesine göre, tanınmış markanın11 başkası adına tescil edilmesi durumunda, 

                                                 
7 Bkz. Steven Hetcher, “Property, Intellectual” The Oxford Companion to American Law, ed. 
Kermit L. Hall, Oxford University Press, 2002 (Çevrimiçi) http//www.oxfordreference.com, Oxford 
Reference Online, Oxford University Press Boston Public Library, 10.11.2008. 
8 Amerikan hukukunda marka hakkının kazanılması ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Richard Stim, 
Trade Mark Law, United States, 2000, s. 15 vd. 
9 İngiliz hukukunda marka hakkının kazanılması ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Amanda Michaels, A 
Practical Guide To Trademark Law, London, 2002, b.a.; David Bainbridge, Intellectual Property, 
Essex, 2002, s. 531-684. 
10 Ünal Tekinalp, “Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu”, 
Prof. Dr. Kenan Tunçomağ’a Armağan, İstanbul, 1997, s. 468; ayrıca tescil sistemi hakkında bkz. 
Cengiz, a.g.e., s. 38 vd. 
11 Tanınmış markalar ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Hamdi Yasaman, “Tanınmış Markalar”, Halil 
Arslanlı’nın Anısına Armağan, İstanbul, 1978, s. 691 vd.; Hamdi Yasaman, “Paris Anlaşması 
Anlamında Tanınmış Markalar”, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, GSÜHFD, 2002, C. I, S. 1, 
s. 300 vd.; Hamdi Yasaman, “Marka Hakkının Niteliği ve Tanınmış Markalar Hakkında Yargıtay 11. 
HD’nin Kararı Üzerine Düşünceler”, GSÜHFD, 2002/2, s. 151 vd.; Hanife Dirikkan, Tanınmış 
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iyiniyet halinde tescilden itibaren beş yıl içinde, kötüniyet halinde ise herhangi bir 

süreyle sınırlı olmaksızın, marka kendisi adına tescilli olmasa dahi tanınmış marka 

sahibi tarafından markanın hükümsüzlüğü talep edilebilmektedir. 

 

C. Türk Hukukunda Benimsenen Sistem 

1. Tarihsel Gelişim 
 Türk hukukunda marka hakkının kazanılması ile ilgili olarak yapılan ilk 

düzenlemeler, 1888 tarihli Alameti Farika Nizamnamesi’nde yer almaktadır. 

Düzenlemede ilk kullanma sistemi esas alınmış olup, markayı ilk defa seçip kullanan 

kişinin marka hakkının da sahibi olacağı kabul edilmiştir. 

1965 tarihli ve 551 sayılı Markalar Kanunu’nda da ilk kullanma sistemi esas 

alınmıştır. Markalar Kanunu’nun ilgili hükümleri incelendiğinde, gerçek sahiplik 

ilkesinin benimsendiği görülmektedir. Mülga Markalar Kanunu m. 15’e göre, 

markayı fiilen ihdas ve istimal eden ve piyasada maruf hale getiren kişi marka hakkı 

sahibidir ve bu konuda öncelik hakkı kazanır12. Marka hakkının doğumu, markanın 

tescilden önce seçilip marka hukukuna özgü kullanılarak ayırt edicilik kazanması ile 

sağlanır. Markayı ihdas ve istimal ile maruf hale getiren kişi daha sonra markasını 

tescil ettirdiğinde, bu tescilin etkisi açıklayıcıdır. Mülga Markalar Kanunu m. 15/1’e 

göre, bir markanın marka siciline tescil ettirilmesi ile tescil ettiren lehine gerçek 

sahiplik karinesi doğar. Ancak m. 15/2’ye göre, markayı tescilden önce ihdas ve 

istimal eden ve piyasada maruf hale getiren kişi bu iddiasını tescil sebebiyle lehine 

gerçek sahiplik karinesi doğan kişiye karşı ileri sürebilir ve dava veya karşı dava 

yoluyla karinenin aksini ispat edebilir.  

Mülga Markalar Kanunu’nda, markayı daha önceden seçip kullanan ve maruf 

hale getiren kişinin haklarının korunabilmesi için tescilin öğrenilmesinden itibaren 6 

                                                                                                                                          
Markanın Korunması, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2003, s. 21; N. Füsun Nomer, “Tanınmış Marka 
“Nike” (İsviçre Federal Mahkemesi’nin 24 Mart 1998 Tarihli Kararı)”, Prof. Dr. Erdoğan 
Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, 2. tıpkı bası, İstanbul, 2001, s. 485 vd.; H. Ali Dural, 
“Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Tanınmış Markalara İlişkin 08.06.2000 Tarihli Kararı Hakkında 
Düşünceler”, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, GSÜHFD, 2002, S. 1, s. 857 vd.; Uğur Çolak, 
“Paris Sözleşmesinin 6 bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, Bu Tanınmışlığın Nasıl 
Belirleneceği Sorunu ve WIPO Kriterleri”, ABFMR, 2004/2, s. 23 vd. 
12 Poroy,Tekinalp; “Marka Hakkına İlişkin Bazı Sorunlar”, s. 333 vd.; Ayşe Nur Berzek, “Tescilli 
Markanın Korunmasına İlişkin Sorunlar”, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e Armağan, İstanbul, 1995, s. 
49 vd. 
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ay ve her halde 3 yıllık süre içinde dava açma hakkı getirilmiştir. Mülga Markalar 

Kanunu m. 11’e göre, tanınmış marka sahibinin izni olmadan markanın aynısının 

veya benzerinin, aynı veya farklı sınıflar için tescil edilmesi durumunda tescilden 

itibaren 5 yıl içinde, kötüniyetli tescil halinde ise süresiz olarak dava açma hakkı 

getirilmiştir. 

Mülga Markalar Kanunu’nda, markanın kanunda öngörülen korumadan 

yararlanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tescil edilmesi gerektiği, 

tescil edilmeyen markaların korunmasının ise genel hükümlere tâbi olduğu 

düzenlenmiştir. Tescil edilmiş ve Markalar Kanunu kapsamında korunan bir 

markanın sahibinin, korumanın daha üstün ve daha kapsamlı olması bakımından 

genel hüküm niteliğindeki TTK’nın haksız rekabet hükümlerinden de yararlanması 

ve taleplerini kendisi için daha elverişli olan kanuna dayandırması mümkündür13. 

Mülga Markalar Kanunu’nda öngörülen tescil şartı marka hakkının doğumu için 

değil, Kanun’un getirdiği korumadan markanın yararlanabilmesi için gereklidir.  

 

2. 556 Sayılı KHK İle Getirilen Sistem 
 556 sayılı KHK m. 6’da, “Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan 

marka koruması tescil yoluyla elde edilir” denilmektedir. Buna göre 556 sayılı 

KHK’nın sağladığı marka korumasının elde edilmesi tescile bağlanmış olmaktadır. 

M. 9/3’ün ilk cümlesine göre de, “Markanın sahibine sağladığı haklar, üçüncü 

kişilere karşı marka tescilinin yayın tarihi itibarıyla hüküm ifade eder.”  

 Marka hakkının doğumu konusunda KHK’da benimsenen sistemle ilgili 

olarak öğretide farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bir görüşe göre, 556 sayılı KHK’nın 

6. maddesi ile mülga Markalar Kanunu’nda kabul edilen gerçek sahiplik ilkesi terk 

edilmiş ve tescil ilkesi kabul edilmiştir14. İlk kullanma ilkesine dayalı sistem kabul 

edildiğinde, markayı daha önce fiilen ihdas ve istimal eden ve piyasada maruf hale 

getiren kişi, tescilli marka sahibine dava veya karşı dava açmak suretiyle hakkını 

ispat edebilirken, tescil ilkesine dayalı sistemde bu mümkün değildir. 556 sayılı 

                                                 
13 Kutlu Oytaç, Karşılaştırmalı Markalar Hukuku Endüstriyel Tasarımlar İçerikli, İstanbul, 
Nobel Kitabevi, 2002, s. 80. 
14 Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 359; Tekinalp, “Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve 
Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu”, s. 470. 
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KHK’da ise bunun yerine m. 8/3-a ve b kapsamında tescil için başvuru tarihinden 

veya rüçhan tarihinden önce işaret için hak elde edilmişse veya belirtilen işaret, 

sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkını veriyorsa m. 42/1-

b’ye göre tescilli marka için hükümsüzlük davası açılır. 

 Marka hakkının doğumu konusunda benimsenen sisteme ilişkin ikinci 

görüşe15 göre ise, 556 sayılı KHK’da öngörülen istisnai düzenlemeler mülga 

Markalar Kanunu’ndan daha geniş tutulmuş olup KHK ile tescil sisteminden çok ilk 

kullanma sistemine yaklaşılmıştır. Bir diğer görüşte de, 556 sayılı KHK ile 

öngörülen sistemin esasen mülga Markalar Kanunu’ndan farklılık arz etmediği, 

benimsenen sistemin ilk kullanma sistemi ile yumuşatılmış tescil sisteminden oluşan 

karma bir çözüm olduğu ifade edilmiştir16. 556 sayılı KHK ile karma bir sisteme yer 

verildiğinin belirtildiği bir başka görüşte de, KHK’da tescil sistemi esas alınmakla 

birlikte, marka hakkının seçme ve kullanma ile oluşacağı esasının da tümüyle göz 

ardı edilmediği ifade edilmiştir17. 

556 sayılı KHK m. 7/1-i’ye göre, sahibi tarafından izin verilmeyen Paris 

Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış markalar marka olarak tescil 

edilemezler, tescil edilseler dahi KHK m. 42/1-a’ya göre yetkili mahkeme tarafından 

hükümsüzlüklerine karar verilebilir.18 556 sayılı KHK m. 8/3’e göre, tescilsiz bir 

markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir işaretin sahibinin itiraz etmesi 

durumunda, markanın tescili için başvurulduğu tarihten ya da rüçhan tarihinden önce 

işaret için hak elde edilmişse veya işaret, sahibine daha sonraki bir markanın 

kullanılmasını yasaklama hakkı veriyorsa tescil başvurusu yapılan marka tescil 

edilmez. Tescil edilmesi halinde ise KHK m. 42/1-b gereği yetkili mahkeme 

tarafından hükümsüzlüğüne karar verilebilir. 556 sayılı KHK m. 25-28 arasında 

rüçhan hakkına ilişkin hükümler yer almaktadır. Buna göre, Paris Sözleşmesi’ne 

                                                 
15 Yasaman, “Marka Hakkının Niteliği ve Tanınmış Markalar Hakkında Yargıtay 11. HD’nin Kararı 
Üzerine Düşünceler”, s. 153 vd. 
16 Arkan, Marka Hukuku, C. I, s. 129. 
17 Arslan Kaya, Marka Hukuku, İstanbul, Arıkan Yayınevi, 2006, s. 49. 
18 Cockpit ve Dolce Vita kararlarında Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesi çerçevesinde 
inceleme yapan Yargıtay, umumen malum bir malın Türkiye’de imal edilmemesi ve ithal edilmemesi 
halinde dahi ülkemize her zaman getirilip satılma olasılığı bulunduğundan, tanınmış markayı 
hatırlatmak ve onun şöhretinden yararlanmak amacıyla bu markanın aynı cins mallar üzerinde 
kullanılmasının iyiniyet kurallarına aykırı olduğunu değerlendirmiştir. Bkz. Yargıtay 11.HD, 
23.06.2000 T, 2000/5459 E, 2000/5902 K; Yargıtay 11.HD, 1998/7711 E, 1998/8024 K (Çevrimiçi) 
http//www. kazanci.com, 03.07.2009. 
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taraf ülkelerden birinde bir markanın tescili için usulüne uygun olarak başvuru yapan 

kimse, başvuru tarihinden itibaren altı ay süreyle aynı marka için Türkiye’de tescil 

başvurusu yapmak üzere rüçhan hakkından yararlanır. Süresi içinde rüçhan hakkına 

dayanılarak başvuru yapıldığı takdirde, rüçhan hakkının doğduğu tarihten itibaren 

üçüncü kişiler tarafından yapılan başvurular ve bunlar adına yapılacak tesciller 

hüküm ifade etmeyecektir. KHK m. 7/son’a göre ise, bir marka tescil tarihinden önce 

kullanılmış ve tescile konu mal veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucunda 

ayırt edici nitelik kazanmış ise, KHK m. 5 kapsamına girmediği, ticaret alanında 

cins, çeşit, vasıf, kalite, vs belirttiği, ticaret alanında herkes tarafında kullanılan veya 

belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yaradığı 

gerekçeleri ile tescili reddedilemez. Öğretide, bu son hükmün kullanma ilkesinin 

kabulüne yol açabilecek bir hüküm olduğu belirtilmiştir19.  

 Yargıtay’ın ilkesel nitelikteki bir kararında, İsviçre-Türk Markalar 

Hukukunun, marka üzerindeki hakkın iktisabı ve korunması ile ilgili olarak üç 

önemli ilkeye dayandığı belirtilmiştir. Marka üzerindeki öncelik hakkının o markayı 

ihdas ve istimal eden ve piyasada maruf hale getiren kişiye ait olduğu, buna "gerçek 

hak sahibi" denildiği ve bu tescilin açıklayıcı etkiye sahip olduğu; buna mukabil bir 

markayı ihdas ve istimal etmeksizin seçip tescil ettiren kimsenin bu tescilinin kurucu 

etkiye sahip olduğu vurgulanmıştır. Yargıtaya göre, bu tescil sadece hak sahibine 

başlangıçta şarta bağlı bir hak sağlayabilir. Gerçek hak sahibinin dava açıp bu 

markayı tescil ettireceği tarihe kadar kurucu etkiye sahipliği devam eder; çünkü 

gerçek hak sahipliği ikinci bir bağımsız ve münferit mülkiyete hak vermez. Markanın 

hakiki hak sahibine markasının aynısını veya tefrik edilemeyecek benzerini, her 

nasılsa marka olarak tescil ettiren kimsenin bu tecavüzü TTK'nın 56. maddesinde yer 

alan haksız rekabet hükümlerine ve 556 sayılı KHK m. 8/3 ve 42/f’ye ve 551 sayılı 

Markalar Kanunu m. 47’ye göre sonradan tescil edilmiş markanın terkinini sağlama 

imkanı tanımaktadır20. 

                                                 
19 Yasaman, “Marka Hakkının Niteliği ve Tanınmış Markalar Hakkında Yargıtay 11. HD’nin Kararı 
Üzerine Düşünceler”, s. 153 vd.; k.g. Tekinalp, “Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz 
İşaretlerin Hukuki Durumu”, s. 475. 
20 Yargıtay 11.HD, 06.07.1998 T, 1998/1734 E, 1998/5146 K (Çevrimiçi) http//www.kazanci.com, 
03.07.2009. 
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 556 sayılı KHK’da her ne kadar KHK ile sağlanan marka korumasının tescil 

yoluyla elde edileceği düzenlenmiş olsa da, marka hakkının doğumuna ilişkin bir 

düzenleme yapılmamıştır. Ancak KHK ile benimsenen sistemin mutlak tescil sistemi 

olmadığı muhakkaktır.21 Yukarıdaki açıklamalarımızdan da görüldüğü üzere, 

KHK’ya göre önceden kullanılmayan bir işaretin seçilerek tescil edilmesi 

mümkündür. Bunun yanısıra daha önce ihdas ve istimal suretiyle işarete ayırt edicilik 

kazandıran gerçek hak sahibinin haklarının korunması da bütünüyle engellenmemiş 

ve yukarıda yer verildiği gibi  KHK m. 7, 8, 25 vd., 42 gibi çeşitli hükümler 

getirilmiştir. Sonuç olarak 556 sayılı KHK ile, mülga Markalar Kanunu’nda 

benimsenen gerçek hak sahipliği ilkesi bütünüyle terk edilmemiş, tescille birlikte ilk 

kullanma sisteminin de geçerli olduğu karma bir sistem kabul edilmiştir. 

 

II. Marka Hakkının Hukuki Niteliği 

A. Genel Olarak  

 556 sayılı KHK’nın 5. maddesinde marka, “bir teşebbüsün mal veya 

hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması 

koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların 

biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade 

edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretler” olarak 

tanımlanmıştır. 556 sayılı KHK’da yapılan bu tanımdan da anlaşıldığı üzere, bir 

işaretin marka olarak kabul edilmesi için gerekli olan koşul ayırt ediciliktir.  

Markada, diğer sınai haklarda aranan yenilik, zihinsel faaliyete dayalı olma 

ya da sahibinin hususiyetini taşıma gibi özellikler aranmamaktadır. Bu da markayı, 

diğer sınai haklar ile fikir ve sanat eserlerinden ayırmaktadır22. Marka olarak 

kullanılacak olan sözcük, sayı, şekil gibi bir işaretin yaratıcı düşünceden meydana 

gelmesi veya anlamlı olması gerekmemektedir. 

                                                 
21 Bkz. yuk. açıklamalar ve Yargıtay 11 HD’nin ilkesel kararı. 
22 Hamdi Yasaman, Sıtkı Anlam Altay, Tolga Ayoğlu, Fülürya Yusufoğlu, Sinan Yüksel; Marka 
Hukuku: 556 Sayılı KHK Şerhi, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2004, C. I, s. 173; Ünal Tekinalp, Fikri 
Mülkiyet Hukuku, Güncelleştirilmiş, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 4. bs., İstanbul, Arıkan 
Yayınevi, 2005, s. 20; marka ile tasarımın karşılaştırılması için bkz. Cahit Suluk, Tasarım Hukuku, 
Ankara, Seçkin Yayınları, 2003, s. 577 vd. 
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Bir işaretin marka olabilmesi, işletmenin mal ve hizmetlerini diğer 

işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmesi koşuluna bağlanmıştır. Ancak ayırt 

edicilik, işaretin orijinal olması gerektiği veya markanın karakteristik özelliğini 

yansıtması gerektiği şeklinde yorumlanamaz23. Yargıtay tarafından da, markanın 

orijinal (özgün) sözcük veya işaret içermesi ve kullanıldığı mal ve hizmetlerin 

karakteristik özelliklerini taşıması gerektiği şeklinde 556 sayılı KHK’nın 5. 

maddesinde bulunmayan bir koşulun varlığından söz edilerek markanın tescil 

edilmezliği sonucuna varılamayacağı yönünde karar verilmiştir24. 

 Marka; tacir ya da işletmenin değil, belli bir işletmeye ait mal veya 

hizmetlerin ayırt edilmesi işlevini gördüğünden, ticaret unvanı ve işletme adından da 

ayrılmaktadır25. 

 Hak, hukuken korunan ve sahibine bu korunmadan yararlanma yetkisi tanınan 

menfaattir26. Marka hakkının hukuki niteliği konusunda marka hakkının mülkiyet 

hakkı olduğu, şahsiyet hakkı olduğu, isim üzerinde hak olduğu, gayri maddi mal 

üzerinde hak olduğu şeklinde farklı görüşler ileri sürülmüş olup konuyla ilgili görüş 

birliği bulunmamaktadır27. Buna karşılık marka hakkının temel özellikleri aşağıda 

açıklanmıştır. 

 

B. Marka Hakkının Malvarlığı Haklarından Olması 
 Hak, para ile ölçülebilen değeri bulunup bulunmaması açısından malvarlığı 

hakları ve şahıs varlığı hakları olarak ikiye ayrılır28. Malvarlığı hakları, para ile 

ölçülebilen hakların bütünü olarak tanımlanabilir29. Bu bütünün içinde, fiziki 

varlıkları olan menkul ve gayrimenkuller bulunduğu gibi soyut değerler de 

bulunmaktadır. Marka, bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve 

hizmetlerinden ayırt etmesinin yanısıra para ile ölçülebilen bir değeri de temsil eder. 
                                                 
23 Kaya, Marka Hukuku, s. 32. 
24 Yargıtay 11.H.D. 15.01.2004 T, 2003/6068 E, 2004/229 K (Necati Meran, Marka Hakları ve 
Korunması, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2004, s. 35 vd.’dan naklen). 
25 Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 13. bs., Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma 
Enstitüsü, 2009, s. 265. 
26 M. Kemal Oğuzman, Nami Barlas; Medeni Hukuk, 15. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2008, s. 
121.  
27 Farklı görüşler için bkz. Haydar Arseven, Nazari ve Tatbiki Alameti Farika Hukuku, İstanbul, 
1951, s. 13 vd. 
28 Oğuzman, Barlas; a.g.e., s. 125 vd. 
29 Kaya, Marka Hukuku, s. 35. 
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Dolayısıyla marka işletmenin malvarlığı içinde yer alan; ancak fiziki varlığı olmayan 

soyut bir malvarlığı değeridir30. 

 Soyut bir malvarlığı değeri olan marka, üzerinde somutlaştığı maldan ayrı bir 

hukuka tâbi olup yine üzerinde somutlaştığı maldan bağımsız bir ekonomik varlığa 

sahiptir31. 

Şahıs varlığı hakları kural olarak başkasına devredilemez ve mirasçılara 

geçmez32. Malvarlığı haklarından olan marka ise devredilebilir ve mirasçılara 

geçebilir. Marka sahibi markasını kullanarak veya üçüncü kişilere kullandırarak 

ekonomik menfaat sağlarken, kişisel menfaatleri ise ünü ve itibarı ile ilgili ve sınırlı 

olmak üzere mevcuttur33. Marka hakkı, kullanma yetkisi bakımından münhasıran 

şahsa bağlı olan haklardan değildir34. 

 

C. Marka Hakkının İnhisari Yetkiler Vermesi 
Marka hakkı, sahibine inhisari yetkiler sağlamaktadır. Marka sahibi, 556 

sayılı KHK ile korunan markayı münhasır (tekelci) biçimde kullanma ve buna bağlı 

haklardan yararlanma yetkisine sahiptir35. Marka sahibinin marka üzerinde tasarruf 

yetkisinin yanısıra, haklarının üçüncü kişiler tarafından ihlal edilmesi durumunda bu 

ihlali (üçüncü kişilerin haksız tasarruflarını) önleme yetkisi vardır. Marka sahibinin 

bu hakları 556 sayılı KHK m. 9’da “Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı” 

başlığı altında düzenlenmiştir. 

 556 sayılı KHK m. 9/1’de marka tescilinden doğan hakların münhasıran 

marka sahibine ait olduğu belirtilmiştir. Ardından m. 9/1-a ile, marka sahibinin, 

tescilli marka ile aynı olan bir işaretin, markanın tescil kapsamına giren aynı mal 

ve/veya hizmetlerle ilgili olarak kullanılmasının önlenmesini talep edebileceği 

düzenlenmiştir. Böylece marka sahibinin, markasının tescilli olduğu mal ve/veya 

hizmetlerle ilgili olarak markanın kullanılması bakımından tekel hakkına ve bu 

                                                 
30 Kaya, a.e., s. 34. 
31 Kaya, a.e., s. 36-37. 
32 Oğuzman, Barlas; a.g.e., s. 138. 
33 Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 358. 
34 Münhasıran şahsa bağlı olan ve olmayan haklara ilişkin bilgi için bkz. Oğuzman, Barlas; a.g.e., s. 
146. 
35 Kaya, Marka Hukuku, s. 37. 
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kapsamda marka ile aynı olan herhangi bir işaretin üçüncü kişiler tarafından 

kullanılmasını önleme hakkına sahip olması sağlanmıştır36. 

 556 sayılı KHK m. 9/1-b ile bu kez tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve 

tescilli markanın kapsadığı mal ve/veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal ve/veya 

hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile işaret arasında 

ilişkilendirilme ihtimali de dahil olmak üzere karıştırılma ihtimali bulunan bir 

işaretin kullanılmasının marka sahibi tarafından önlenebileceği düzenlenmiştir. Bu 

düzenleme ile marka sahibine tescilli markası ile aynı olan bir işaretin tescil 

kapsamına giren aynı mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak kullanılmasını önleme 

hakkının yanısıra, tescilli markası ile benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal 

ve/veya hizmetlerin benzeri mal ve/veya hizmetleri kapsayan bir işaretin 

kullanılmasını önleme hakkı da verilmiş olmaktadır. Marka sahibinin bu hakkını 

kullanabilmesi için öngörülen koşul ise, üçüncü kişiler tarafından tescilli marka ile 

diğer işaret arasında bağlantı bulunduğu düşüncesini uyandıracak şekilde 

ilişkilendirilme ihtimali de dahil olmak üzere karıştırılma ihtimalinin37 bulunmasıdır.  

Burada şunu belirtmek gerekir ki; marka sahibinin tekel hakkı, markanın 

aynısının veya benzerinin marka olarak kullanılması ile sınırlı değildir. Markanın 

aynısının veya benzerinin işletme adı veya ticaret unvanında kullanılması veya 

unvanın vurucu unsuru olması gibi durumlarda da marka sahibinin kullanımı önleme 

yetkisi vardır38. 

 556 sayılı KHK m. 9/1-c’de ise marka sahibine, tescilli markası ile aynı veya 

benzer olan ve tescil kapsamına giren mal ve/veya hizmetlerle benzer olmayan, 

ancak Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle tescilli markanın itibarından 

dolayı haksız bir yarar elde edecek veya tescilli markanın itibarına zarar verecek 

veya tescilli markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek bir işaretin kullanılmasını 

önleme hakkı tanınmıştır. Böylece tanınmış markalar hakkında ayrıcalıklı bir 

düzenleme getirilmiş olup; tanınmış marka sahibine, marka ile aynı veya benzer olan 

                                                 
36 Yargıtay 11.HD, 27.09.1999 T, 1999/5222 E, 1999/7186 K (Çevrimiçi) http//www.kazanci.com, 
28.08.2008, Yargıtay konuyla ilgili kararında, lisans sahibinin lisans sözleşmesi bittikten sonra 
markayı kullanmasının marka hakkına tecavüz teşkil ettiğine ve marka sahibinin bu kullanmayı 
önleme hakkı bulunduğuna karar vermiştir. 
37 Bkz. Sevgi Epçeli, Marka Hukukunda Karıştırılma İhtimali, İstanbul, Legal Yayıncılık, 2006, s. 
33 vd. 
38 Kaya, Marka Hukuku, s. 38. 
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bir işaretin tescil kapsamından farklı mal ve/veya  hizmetlerle ilgili olarak dahi olsa 

kullanılmasını önleme yetkisi verilmiştir. Tanınmış marka sahibinin bu hakkını 

kullanabilmesi için öngörülen koşullar ise; Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi 

nedeniyle tescilli markanın itibarından haksız bir yarar elde edilecek olması, tescilli 

markanın itibarına zarar verilecek olması veya tescilli markanın ayırt edici 

karakterinin zedelenecek olmasıdır. 

 Yukarıda açıklanan 556 sayılı KHK m. 9/1-a, b ve c bentleri öğretide 

Tekinalp tarafından “korunmayı doğuran haksız kullanma modelleri” olarak 

isimlendirilmiştir39. 

 556 sayılı KHK m. 9/1 uyarınca marka sahibinin yasaklayabileceği durumlar, 

m. 9/2’de sayılmıştır. Sayılan durumlar öğretide Tekinalp tarafından “haksız 

kullanma şekilleri” olarak isimlendirilmiştir40.  

 Haksız kullanma şekillerinin ilki KHK m. 9/2-a’da düzenlenen “işaretin mal 

veya ambalajı üzerine konulması”dır.  

 KHK m. 9/2-b ile düzenlenen ikinci haksız kullanma şekli, “işareti taşıyan 

malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim edileceğinin teklif 

edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması”dır. Malın 

piyasaya sürülmesi ile malın bir yerde satılması, bayilere verilmesi, alıcıya posta ile 

gönderilmesi, kapıdan satış yapılması, fuarda satışa sunulması veya bir kampanyanın 

konusu olması kastedilmektedir. Piyasaya sürülme amacıyla stoklama ise imalat 

mahallinde olabileceği gibi, bölge veya semt depolarında, bayilerde veya fuar 

yönetimi gibi üçüncü kişiler nezdinde veya TTK m. 744 anlamında umumi 

mağazalarda olabilecektir41. 

  KHK m. 9/2-c’de, “işareti taşıyan malın gümrük bölgesine girmesi, 

gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması” haksız kullanım şekli 

olarak düzenlenmiştir. Maddenin bu hali 5833 sayılı Markaların Korunması 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. 

                                                 
39 Bkz. Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 404. 
40 Bkz. Tekinalp, a.e., s. 415. 
41 Tekinalp, a.e., s. 416. 
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maddesi ile düzenlenmiştir42. KHK m. 9/2-c’nin bu değişiklikten önceki hali ise, 

“işareti taşıyan malın ithali veya ihracı” şeklinde idi. 

 Haksız kullanma şekillerinden bir diğeri KHK m. 9/2-d ile düzenlenen, 

“işaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması”dır. İşaretin iş 

evrakında kullanılması ile kastedilen, işaretin fatura, katalog, broşür ve yazışmalarda 

kullanılmasıdır. 

 Son olarak, 5833 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesi ile getirilen haksız 

kullanma şekli, “işareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya 

meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin internet 

ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük 

veya benzeri biçimlerde kullanılması”dır. Bu maddenin 556 sayılı KHK’da 

düzenlenmesi ile birlikte konuyla ilgili önemli bir boşluk doldurulmuş olmaktadır. 

Gerçekten de, günümüzde internet ortamında gerçekleşen haksız kullanımların ve 

marka tecavüzlerinin yoğunluğu ve mevzuattaki yasal boşluğun zaman zaman 

Yargıtay kararları ile doldurulmaya çalışılması karşısında, konuyla ilgili yasal 

düzenlemenin ilgili mevzuatta yerini almasının isabetli ve olumlu bir gelişme olduğu 

düşünülmektedir. 

 KHK m. 9/2’de düzenlenen haksız kullanma şekilleri tahdidi değildir. Bu 

sebeple de KHK’da belirtilmemiş olsa dahi, haksız işareti taşıyan malın 

sergilenmesi43 gibi başkaca haksız kullanımlar da marka sahibi tarafından  

önlenebilecektir.  

 556 sayılı KHK m. 11 ile de bir haksız kullanım şekli düzenlenmiştir. Buna 

göre, marka sahibinin izni alınmaksızın ticari vekili veya temsilcisi adına markanın 

tescil edilmesi ve kullanılması durumunda, marka sahibi tarafından bu haksız 

kullanım önlenebilecektir. 

 “Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamında İstisna” başlıklı 12. 

maddede ise marka sahibinin inhisari yetkilerinin istisnası düzenlenmiştir. 

Düzenlemeye göre, üçüncü kişilerin ad ve adreslerini, mal veya hizmetlerle ilgili 

                                                 
42 Kanun 21.01.2009 tarihinde kabul edilerek, 27.01.2009 tarih ve 27124 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanmıştır. 
43 Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 419. 
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cins, kalite, miktar, kullanım amacı, değer, coğrafi kaynak, üretim veya sunuluş 

zamanı veya diğer niteliklere ilişkin açıklamaları şeklindeki kullanımlar marka sahibi 

tarafından engellenemez44. Öngörülen şart ise dürüstçe ve ticari veya sanayi 

konularıyla ilgili45 olarak kullanımdır46. Kaynak düzenleme olan 89/104 sayılı 

Yönerge m. 6’da “ticaret ve sanayideki dürüst uygulamalara aykırı düşmedikçe” 

(İngilizcesi “in accordance with honest practices in industrial or commercial matter”) 

denilmiş olmasına karşın, 556 sayılı KHK’ya aktarılırken ifade değiştirilmiştir47. 

KHK m. 12 çerçevesinde kullanım marka sahibi tarafından engellenemez.  

“Marka Tescilinden Doğan Hakların Tüketilmesi” başlıklı m. 13/1 uyarınca 

“Tescilli bir markanın tescil kapsamındaki mal üzerine konularak marka sahibi 

tarafından veya onun izni ile Türkiye’de piyasaya sunulmasından sonra, mallarla 

ilgili fiiller marka tescilinden doğan hakkın kapsamı dışında kalır.” Bu düzenleme 

de marka sahibinin inhisari yetkilerine sınırlama getirmektedir. 

 Görüldüğü gibi marka hakkı sahibinin inhisari yetkileri mutlak ve sınırsız 

değildir. Marka sahibinin yetkileri yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan KHK’daki açık 

hükümlerle işin niteliği gereği sınırlandırılmıştır. Marka sahibinin inhisari yetkileri 

markanın üzerinde bulunduğu mal veya hizmeti kapsamaz. Bu bakımdan marka 

hakkı patent hakkından da farklılık gösterir48. Ayrıca markanın, örneğin sözlükte 

kullanılması gibi durumlarda marka sahibinin kullanımı engelleme yetkisi yoktur; 

ancak jenerik isim izlenimi verecek şekilde kullanılırsa marka sahibi bunun 

düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir49.   

Bunlardan başka, 556 sayılı KHK’da açıkça düzenlenmiş olmasa da marka 

sahibi markası ile aynı veya benzer bir işaretin tescilden önce kullanıldığı kapsam ve 

şartlarda kullanılmasına engel olamaz. Markanın 3. bir kişinin ad ve soyadı olması 

durumunda da, marka sahibi markanın ad ve soyad olarak kullanılmasını 

                                                 
44 Bkz. Sabih Arkan, “Marka Hakkına Tecavüz-İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu?”, 
Batider, Ankara, 2000, C. XX, S. 3, s. 12; Kaya, Marka  Hukuku, s. 244 vd. 
45 Arkan tarafından, amortisör üreten bir firmanın, amortisörlerinin Ford marka otomobillere uygun 
olduğu şeklinde reklam yapabileceği belirtilmiştir. Bkz. Arkan, Marka Hukuku, C. I, s. 126, dpn. 22. 
46 Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Ünal Tekinalp, “Markanın Üçüncü Kişi Tarafından 
Kullanılması”, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul, İÜHF Yayını, 1998, s. 633 vd. 
47 Ayrıntılı bilgi için bkz. Tekinalp, a.e., s. 640 vd. 
48 Kaya, Marka Hukuku, s. 38-39. 
49 Kaya, a.e., s. 38. 
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engelleyemez50. Ayrıca; markanın aynısının veya benzerinin iyiniyetli 3. bir kişi 

tarafından kullanıldığını bilen veya bilebilecek durumda olan marka sahibinin, bu 

kullanım karşısında uzun süre sessiz kalması, daha sonra hakkını kullanmasına engel 

olur. Şartları yargı kararları ile belirlenmiş olan bu ilke, sessiz kalma nedeniyle 

hakkın kaybı ilkesidir. Öğretide de bu ilkenin hakkın kaybına sebep olduğu 

değerlendirilmiştir51. Farklı bir görüş olarak; bu ilke ile aslında marka sahibinin 

inhisari istifade yetkisinin sınırlandırıldığı ve marka sahibinin hakkının devam 

etmesine rağmen kendi fiili sebebiyle bu hakkını üçüncü kişiye karşı ileri süremediği 

Kaya tarafından haklı olarak ifade edilmiştir52.  
 

D. Marka Hakkının Mutlak Hak Olması 
Hak sahibinin hakkını ileri sürebileceği çevre açısından haklar, mutlak haklar 

ve nisbi haklar olarak ikiye ayrılır. Mutlak haklar hak sahibi tarafından hakkı ihlal 

etmesi söz konusu olan herkese karşı ileri sürülebilirken, nisbi haklar belirli bir kişi 

veya belirli kişilere karşı ileri sürülebilir53. Marka hakkı, sahibine yukarıda açıklanan 

inhisari yetkileri54 sağlamaktadır. 556 sayılı KHK m. 9’a göre marka sahibi, 

markasının izinsiz kullanılmasının önlenmesini talep etme yetkisine sahiptir. Marka 

sahibinin, bu yetkisini hakkı ihlal eden herkese karşı ileri sürebileceği tabiidir. Bu 

özellikleri ile marka hakkı malvarlığı55 mutlak haklarındandır56. 

Marka üzerindeki hak, marka sahibine izni olmadan markasının 

kullanılmasını önleme yetkisi veren ve ayni etkileri olan mutlak bir hak57 olmasına 

                                                 
50 Örnekler için bkz. Kaya, a.e., s. 41. 
51 Bkz. Sami Karahan, “Haksız Rekabet Davalarında Dava Zamanaşımları ve Sessiz Kalma Nedeniyle 
Hakkın Kaybedilmesi İlkesi”, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul, 2001, 
C. I, s. 297.   
52 Kaya, Marka Hukuku, s. 42, dpn. 70. 
53 Bkz. Oğuzman, Barlas; a.g.e., s. 138 vd. 
54 Bkz. yuk. “C. Marka Hakkının İnhisari Yetkiler Vermesi”, s. 13.  
55 Bkz. yuk. “B. Marka Hakkının Malvarlığı Haklarından Olması”, s. 12. 
56 Karş. Müge Özarmağan, Marka Hakkının Kullanmama Nedeniyle Sona Ermesi, İstanbul, Vedat 
Kitapçılık, 2008, s. 10; Reha Poroy, Ünal Tekinalp; Marka Hakkına İlişkin Bazı Sorunlar, Prof. Dr. 
Haluk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 
1990, s. 336.  
57 Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 21; Marka hakkının nisbi hak olduğu yönünde görüş için 
bkz. Akar Öçal, Türk Hukukunda Markaların Himayesi (İsviçre ve Fransız Hukuklarıyla 
Mukayeseli Olarak), Ankara, 1967, s. 38, dpn. 1. 
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karşın, en geniş yetkileri içeren mülkiyet hakkını marka sahibine sağlamamaktadır58. 

Bunun sebebi markanın, üzerinde bireysel hakimiyet sağlanabilen, ekonomik bir 

değer taşıyan kişi dışı cismani varlık olarak tanımlanan eşya kavramı dışında kalması 

ve maddi bir varlığa sahip olmamasıdır59.  

Bundan başka, fikri ve sınai hakların belirli ve makul şartlarda kullanılması 

gerekmektedir. Marka sahibi de kural olarak, mülkiyet hakkında olduğu gibi, marka 

hakkını kullanmak ve bu hak üzerinde tasarrufta bulunmak konusunda serbesttir. 

Ancak mülkiyet hakkından farklı  olarak, marka hakkının KHK’da düzenlendiği 

şekilde ve öngörülen sürede kullanılmaması markanın iptaline sebep olabilir60. Patent 

hakkında gündeme gelen zorunlu lisans ise marka hakkı için söz konusu değildir. 

Açıklanan sebeplerle marka, coğrafi ad ve işaretler, ticaret unvanı ve işletme adı gibi 

diğer ayırt edici ad veya işaretler için de geçerli olduğu üzere, mülkiyete ve 

zilyedliğe konu oluşturmaz61. Yargıtay’ın 09.03.2000 tarihli bir kararında da marka 

ve ayırt edici ad ve işaretlerin maddi bir varlığa sahip bulunmadıkları, bu nedenle 

eşya niteliğini haiz olmadıklarından zilyedliğe konu olmayacakları, bunun sonucu 

olarak da üzerlerinde zilyedlik oluşturulabilen menkullerden sayılmadıkları 

belirtilmiştir62. 

Marka sahibinin inhisari yetkilerini düzenleyen KHK m. 9 ve bu yetkinin 

istisnasını düzenleyen KHK m. 12 ve 13 yukarıda63 ayrıntılı olarak açıklandığından 

burada tekrar edilmemektedir. Ancak bu düzenlemelerin markanın mutlak hak 

niteliğinin de sınırlarını çizdiğini belirtmek gerekmektedir. 

 

E. Tescilli Markanın Korunmasının Süreye Bağlılığı   

 556 sayılı KHK m. 6 ile, KHK’nın sağladığı marka korumasının tescil 

yoluyla elde edileceği düzenlenmiştir. Ancak tescilli markanın bu korumadan süresiz 

olarak yararlanması da öngörülmemiştir. KHK m. 40’a göre tescilli markanın 
                                                 
58 Marka hakkının süreye bağlı korunması da, markanın sahibine mülkiyet hakkı sağlamadığını 
göstermektedir. Bkz. aş. “E. Tescilli Markanın Korunmasının Süreye Bağlılığı”, s. 19. 
59 Eşya kavramı hakkında ayrıntılı bilgi ve tanım için bkz. M. Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, Saibe 
Oktay Özdemir; Eşya Hukuku, 12. Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2009, s. 6 vd. 
60 Kaya, Marka Hukuku, s. 38.  
61 Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 20. 
62 Yargıtay 11.HD, 09.03.2000 T, 1999/8623 E, 2000/2232 K, (Çevrimiçi) http//www.kazanci.com, 
28.08.2008.   
63 Bkz. yuk. “C. Marka Hakkının İnhisari Yetkiler Vermesi”, s. 13. 
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koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıl olup bu süre onar yıllık dönemler 

halinde yenilenebilir. Markanın koruma süresinin bu şekilde yenilenmesi ile ilgili 

olarak sayı bakımından bir sınırlama getirilmemiştir. Bu suretle, patent ve 

endüstriyel tasarımdan farklı olarak markanın talep halinde azami bir süre ile 

sınırlandırılmaksızın korunması mümkün olmaktadır.  

10 yıllık koruma süresi dolan markanın süresi içinde yenilenmemesi halinde 

marka hakkı sona erer. Bu suretle serbest kalan marka, patentte olduğu gibi bundan 

böyle kamuya mal olmaz64. Patentten farklı olarak aynı marka üzerinde yeniden 

üçüncü kişilerce hak elde edilmesi ve aynı markanın yeniden sicile tescil edilmesi 

mümkündür. 

Koruma süresi markaya bağlı olduğundan, markanın devri halinde 10 yıllık 

süre yeniden başlamaz65. Markanın devri halinde devir alan, markayı olduğu gibi ve 

markaya bağlı tüm haklarla birlikte kazanır66. 

Markanın süresiz olarak korunmasını engelleyecek bir diğer yol ise markanın 

kullanılmaması nedeniyle iptal edilmesidir. 

 

İkinci Bölüm 

MARKANIN KULLANILMASI 

 

I. Markanın Kullanılmasının Hukuki Niteliği 
 556 sayılı KHK m. 14/1’e göre, “Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl 

içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre 

için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir.” Görüldüğü gibi bu madde 

ile tescille başlayan marka korumasının devam etmesi, markanın kullanılması şartına 

bağlanmış olmaktadır. Tescil edilen markaların kullanılmaması, koruyucu ve yedek 

markaların da artması ile birlikte giderek yaygınlaşmıştır. Tescilli markalar 

kullanılmamalarına rağmen marka sahibine tekel hakkı tanımaya ve markanın 

başkaları tarafından kullanılmasına engel olma hakkı vermeye devam etmektedir. Bu 

                                                 
64 Kaya, Marka Hukuku, s. 44. 
65 Kaya, a.e., s. 43. 
66 Bkz. Volf Çernis, “Marka ve Haksız Rekabet Hukuku İle İlgili Bir Dava Münasebetiyle İlginç Bazı 
Hukuki Meseleler”, BATİDER, Ankara, 1973, C. VII, S. 1, s. 71. 
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ise aynı ve benzer markaları tescil ettirerek kullanmak isteyen üçüncü kişiler 

bakımından adil  olmamaktadır. Bu nedenle, yukarıdaki düzenlemenin yapılması ve 

bu suretle markalar sicilinin kullanılmayan markalardan temizlenmesinin sağlanması 

kaçınılmaz olmuştur. 

 KHK m. 14 ile düzenlenen markanın kullanılması kavramının hukuki niteliği 

de ortaya konulmalıdır. Tescilli bir marka, kesintisiz beş yıl boyunca kullanılmaması 

durumunda iptal edilebilecektir. Markanın korunmaya devam etmesi için 

kullanılması gerekmektedir. Markanın kullanılması kavramının hukuki niteliği 

konusunda farklı görüşler savunulmaktadır. Markanın kullanılmasının hukuken bir 

külfet, yükümlülük veya zorunluluk olarak nitelendirilmesi hususunda farklı görüşler 

ileri sürülmüştür. 

Birinci görüşe göre markanın kullanılması hukuken bir yükümlülüktür67. 

Yükümlülüğün içeriğini oluşturan zorunlu davranış, bir yapma veya yapmama 

davranışıdır68. Yükümlülük kural olarak başka birinin hakkına karşılık gelir69. 

Yükümlülükler, çoğu zaman sözleşmesel bir ilişkiden kaynaklanan bir borçtur. 

Yükümlülükte esas olan yükümlülüğü yerine getirmeyen kişinin dava yolu ile ifaya 

ya da tazminat ödemeye zorlanabilmesidir70. Hukuk kurallarının kişilere yüklediği 

yükümlülükler de vardır. Örneğin çocuklar üzerindeki velayet hakkının kötü 

kullanılması bu yükümlülüğün ihlaline sebep olur.  

 Markanın kullanılmaması durumunda marka sahibine dava açmak ve tescil 

ettirmiş olduğu markayı kullanmaya zorlamak ise mümkün değildir. Marka 

sahibinden tescilli markayı kullanmaması sebebiyle tazminat talep edilmesi de 

sözkonusu değildir. Bu sebeple markanın kullanılmasının yükümlülük olarak 

nitelendirilemeyeceği kanaatindeyim. 

                                                 
67 Bkz. Yaşar Karayalçın, “Markaların Aynen ve Aralıksız Kullanılmalarına İlişkin Hükümler”, 
ABDerg., 1976, s. 425; Sabih Arkan, Marka Hukuku, Ankara, AÜHF Yayını, 1998, C. II, s. 145. 
68 Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 11. bsk., İstanbul, Beta, 2009, s. 29. 
69 Bkz. Eren, a.e., s. 29. Eren, istisnai de olsa hukuk düzeninin bir hakka karşılık gelmeyen hukuki 
yükümlülükler de koyabileceğine işaret etmiştir. Özel bir hakka karşılık gelmeyen bu yükümlülükler 
hukuk normlarından doğar. Örneğin trafik normları kişilere yükümlülük getirmekle birlikte, hiç 
kimseye bu yükümlülük karşısında talep ve dava edilebilir özel bir hak vermez. 
70 Eren, a.e., s. 25. 
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 İkinci görüşe göre markanın kullanılması bir külfettir71. Bir kişinin bir hakkı 

kazanması veya kaybetmesinin bir şartı haline getirilen yapmak veya yapmamak 

şeklindeki fiillere külfet denir72. Örneğin, gizli ayıplar dışında, alıcının satıcıya karşı 

ayıba karşı tekeffül hükümlerinden yararlanabilmesi için ayıpları kanunda belirtilen 

süre içinde satıcıya bildirmesi gerekmektedir; aksi halde alıcı ayıba karşı tekeffül 

hükümlerinden yararlanamaz. Bu örnekte, alıcının malın ayıbını süresi içinde satıcıya 

bildirmesi bir külfettir. Bir diğer örnekse, BK m. 44’te düzenlenen müterafik 

kusurdur. Makul bir insandan beklenen davranışta bulunmayarak zararın 

oluşmasında veya artmasında mağdurun etkili olması müterafik kusurdur73. 

Müterafik kusur oluşturan davranış yapma veya yapmama şeklinde meydana 

gelebilir74. Müterafik kusur oluşturan davranışlarda bulunmamak bir külfet olup, bu 

davranışlarda bulunulması zarara uğrayan kişinin tazminatının indirilmesine sebep 

olur. Külfette esas olan, külfetin yerine getirilmemesi halinde hakkın kazanılamaması 

ya da tamamen veya kısmen kaybedilmesidir75.   

 Markanın kullanılmasının hukuken külfet olarak da nitelendirilmemesi 

gerektiği görüşündeyim. Markanın kesintisiz beş yıl kullanılmaması durumunda 

markanın iptali için dava açılabilmektedir. Ancak, markanın kullanılmaması 

sonucunda doğrudan bir hak kaybı gerçekleşmemekte ve resen TPE tarafından 

markanın terkin edilmesi de sözkonusu olmamaktadır76. Dolayısıyla, iptali için dava 

açılmadığı sürece marka kullanılmasa bile korunmaya devam edecektir. Kullanmama 

ise iptal davasının şartı niteliğindedir.  

Sonuç olarak, hukuken yükümlülük veya külfet olarak nitelendirilemediği 

için, markanın kullanılması kavramı için zorunluluk teriminin kullanılması tercih 

edilmiştir77. 

 

                                                 
71 Bkz. Hanife Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, 
İstanbul, 1998, s. 234, dpn. 55. 
72 Eren, a.g.e., s. 970. 
73 Selahattin Sulhi Tekinay, Sermet Akman, Haluk Burcuoğlu, Atilla Altop, Borçlar Hukuku Genel 
Hükümler, 7. bs., İstanbul, 1993, s. 594. 
74 Tekinay v.d., a.e., s. 599. 
75 ‘Külfet’ yerine ‘yüklenti’ deyimini tercih eden Aday’ın gerekçeleri ve deyimin diğer karşılıkları 
hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Nejat Aday, Özel Hukukta Yüklenti Kavramı ve Sonuçları, 
İstanbul, Beta, 2000, s. 15 vd. 
76 Yasaman v.d., a.g.e., C. I, s. 628, dpn. 3.  
77 Aynı yönde; Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 427; Yasaman v.d., a.g.e., C. I, s. 628, dpn. 3. 
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II. Markanın Kullanılması Zorunluluğunun Kapsamı 

A.  Kullanma Zorunluluğunun Yer Bakımından Kapsamı 

1. Yurt İçinde Kullanım 
556 sayılı KHK m.14’te markanın yurt içinde kullanılması gerekliliği açıkça 

düzenlenmiş değildir. Ancak; m.14/2-b ile “markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya 

da ambalajlarında kullanılması” ve 14/2-d ile “markayı taşıyan malın ithalatı”nın 

markayı kullanma kabul edilecek haller olarak düzenlenmesi, m. 14 anlamında 

kullanmanın gerçekleşmiş sayılması için, kural olarak markanın yurt içinde 

kullanılması gerektiğini göstermektedir. Ayrıca bu durum, 556 sayılı KHK ile 

getirilen düzenlemelerin Türkiye sınırları içinde uygulanacağı ilkesinin de 

gereğidir78. KHK m. 6’da, KHK ile sağlanan marka korumasının tescil yolu ile elde 

edileceği düzenlenmiştir. Bu hüküm de markanın yurt içinde kullanılması gerektiğine 

işaret etmektedir79. Yurt içinde markanın kullanıldığının kabul edilmesi için, 

markanın, ülkenin belirli bir bölümünde kullanılması yeterli olup, tüm ülkede yaygın 

olarak kullanılma şartı aranmamaktadır. Ülkenin belirli bir bölgesinde ciddi 

kullanımın var olduğunun kabul edilmesi yeterlidir80.  

 

2. İnternette Kullanım 
İnternetin tüm dünyada yaygınlaşmasıyla birlikte, markalar da internet 

ortamında çeşitli şekillerde yer almaya başlamıştır. Markalar internet ortamında iki 

farklı şekilde görülebilir. Birincisi markanın bir web sayfasında reklamının yapılması 

şeklinde olabilir. İkincisi ise markanın internet alan adı olarak kullanılmasıdır. 

 Markanın internette kullanılması, 556 sayılı KHK, doktrin ve Yargıtay 

kararları ile öngörülen, markanın tescil edildiği mal ve hizmet sınıflarında, temel 

işlevine uygun olarak ve ciddi şekilde kullanılma kriterlerini tek başına yerine 

getirmemektedir. Markanın internette KHK’da sayılan ve istisnai haller olarak 

                                                 
78 Arkan, Marka Hukuku, C. II, s. 150. 
79 Yargıtay “BAHMAN” kararında, markanın korunmasının 556 sayılı KHK m. 3, 6 ve 9 uyarınca ilke 
olarak TC sınırları içinde geçerli olduğunu ifade etmiştir. Kararda ayrıca, markaların korunmasının 
ülkeselliği olarak anılan bu ilkenin, her ülkenin kendi sınırları içinde ve mevzuatına göre tescil edilmiş 
bir markayı koruma siyasetinin bir ifadesi olduğu belirtilmiştir. Yargıtay 11 HD, 23.09.1999 T, 
1999/4928 E, 1999/7026 K (Çevrimiçi) http//www.kazanci.com, 25.12.2009. 
80 Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, s. 245.  
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gösterilen, markanın kullanıldığının kabul edildiği hallerde de internette kullanım 

sayılmamıştır. Bir ticaret markası söz konusu ise, markanın mal üzerinde 

kullanılması ve markalı malın piyasaya sürülmesi, bir hizmet markası sözkonusu ise 

markanın işletmenin iş evrakında kullanınılması da aranacaktır. Markanın internette 

kullanılması ise markanın, örneğin işletmenin reklam ve ilanlarında kullanıldığını 

gösterecektir.  

Bir markanın internet sitesinde reklamı yapılırken aynı zamanda markanın 

KHK’da öngörüldüğü şekliyle yurt içinde, tescil edildiği mal ve hizmet sınıflarında, 

niteliğine ve işlevine uygun ciddi kullanımı da gerçekleşiyorsa hukuken bir sorun 

ortaya çıkmazken, markanın ciddi kullanımı bulunmaksızın sadece internet 

ortamında yer alması KHK m. 14 anlamında kullanma sayılmayacaktır. Ancak, 

örneğin sadece internet üzerinden hizmet verilmesi durumunda somut olaya göre 

markanın internette kullanılması yeterli sayılabilecektir. Ancak yine duruma göre 

kullanımla ilgili diğer şartların yerine getirlip getirilmediği de araştırılabilecektir. 

Yabancı bir sitede kullanılan markayı taşıyan ürünün siparişle Türkiye’ye 

getirilebiliyor olması, markayı taşıyan ürünün Türkiye’de satışının gerçekleştiği ve 

bu şekilde Türkiye’de kullanılmış sayılacağı anlamına gelmez. 

Tescilli markanın aynı zamanda internet alan adı olarak kullanılıyor olması, 

markanın KHK m. 14 anlamında kullanıldığını göstermez. Markasal kullanımın 

gerçekleşmesi için, marka sahibinin markayı ciddi kullanım kriterlerini yerine getirip 

getirmediğine bakılır. 

 

B.  Kullanma Zorunluluğunun Kişi Bakımından Kapsamı 

1. Markanın Sahibi Tarafından Kullanılması 
556 sayılı KHK m. 14 hükmüne göre markanın kullanılmasında ana kural, 

markanın sahibi tarafından kullanılmasıdır. Marka sahibinin tescilli markasını kendi 

ürettiği, sattığı, aracılık ettiği, pazarladığı, ihraç veya ithal ettiği mal ve hizmetler ile 

bu faaliyetlere temel oluşturan veya bunları kolaylaştıran işlem veya eylemlerde 

(markanın reklamlarda ve fatura, irsaliye, ticari yazışmalar, kataloglar gibi iş 
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evrakında kullanılması) doğrudan veya bunlarla bağlılık oluşturacak şekilde 

kullanması gerekir81.  

 

2. Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılması 
Ana kural markanın sahibi tarafından kullanılması olmakla birlikte, m. 14/2-c 

ile “markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması” da markanın kullanılması olarak 

kabul edilmiştir. Böylece, markanın kullanım haklarının lisans yolu ile üçüncü kişiye 

devredilmesi veya markanın intifa hakkı tanınan üçüncü kişi tarafından kullanılması 

durumunda da markanın kullanıldığı kabul edilecektir82. Markanın sahibi tarafından 

kullanılması şeklindeki ana kural bu istisna ile yumuşatılmış ve markanın 

kullanılması kolaylaştırılmış olmaktadır. 

Markanın, marka sahibinin izni olmadan üçüncü kişi tarafından kullanılması 

durumunda, bu kullanım marka hakkının devamını sağlamaz83. Marka sahibinin bu 

kullanıma sonradan icazet vermesi ise geçerli değildir. Aksi takdirde, marka sahibine 

karşı kullanmama nedeniyle açılan iptal davalarında, marka sahibi, üçüncü kişinin 

markayı kullanmasından haksız bir şekilde fayda sağlayabilir. Hatta böyle bir 

durumda marka sahibi, markanın iptalini isteyen tarafın kullanımına dayanarak dahi 

markanın kullanıldığını iddia edebilir. Oysa markanın, marka sahibinin izni olmadan 

marka hakkına tecavüz suretiyle kullanılması kullanma değildir84. 

Buna karşılık marka sahibinin izniyle, örneğin lisans sözleşmesi ile markanın 

üçüncü kişi tarafından kullanılmasına imkan sağlanmıştır85. Lisans alanın da markayı 

KHK ile belirlenen şartlar çerçevesinde kullanması gerekir. Örneğin lisans alan 

tarafından markanın tescil edildiği mal veya hizmetler dışında kullanılması86 veya 

markanın  ciddi sayılmayacak nitelikte kullanılması87 markanın kullanıldığı anlamına 

gelmez. 

 

                                                 
81 Kaya, Marka Hukuku, s. 198. 
82 Lisans alanın markayı kullanmamasının marka sahibi bakımından haklı sebep teşkil etmeyeceği 
konusunda bkz. aş. “B. Haklı Sebep Kavramı”, s. 73. 
83 Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 429. 
84 Kaya, Marka Hukuku, s. 198. 
85 Bkz. aş. “C. Markanın Marka Sahibinin İzniyle Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılması”, s. 46. 
86 Bkz. aş. “C. Kullanma Zorunluluğunun Mal ve Hizmetler Bakımından Kapsamı”, s. 26. 
87 Bkz. aş. “F. Kullanmanın Ciddi Olması”, s. 36.  
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C.  Kullanma Zorunluluğunun Mal ve Hizmetler Bakımından 

Kapsamı 
Tescilli bir markanın kullanıldığının kabul edilebilmesi için, tescil edildiği 

sınıflardaki mal ve hizmetler için kullanılması gerekir. Birden fazla mal veya hizmet 

sınıfında tescil edilmiş bir marka, sadece bazı mal veya hizmet sınıflarında 

kullanıldığında, markanın tescilli olup da kullanılmadığı diğer sınıflar için mevzuata 

uygun kullanma gerçekleşmiş olmaz. Ancak; sicilde kayıtlı mal veya hizmetlerin üst 

kavramı kapsamında sayılan ürünler bakımından markanın kullanılması yeterli 

olacaktır88.  

Markanın kullanılmadığı mal veya hizmetler bakımından kısmi olarak iptal 

edilmesi mümkündür89. 556 sayılı KHK m. 42/2 ile de bu hususa değinilmiş olup, 

hükümsüzlük nedenlerinin markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin 

olması durumunda, yalnız o mal veya hizmet ile ilgili olarak kısmi hükümsüzlüğe 

karar verileceği düzenlenmiştir. Bu yolla markalar sicili, markanın tescilli olup da 

kullanılmadığı mal ve hizmetler bakımından temizlenir ve üçüncü kişilerin 

kullanımına açılır90.  

Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası 

Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Anlaşması doğrultusunda 556 sayılı KHK m. 24 ile 

mal ve hizmetlerin sınıflandırılacağı düzenlenmiş, benimsenen sisteme uygun olarak 

aynı tür mal ve hizmetler de sınıfların içinde ayrıca gruplandırılmıştır.  

Kullanılmayan mal ve hizmetler bakımından iptal edilen markayı tescil 

ettirmek üzere üçüncü kişilerin başvuruda bulunması halinde, marka sahibinin itiraz 

hakkı bulunduğundan, markanın kısmi olarak iptal edilmesinde hukuki yararın olup 

olmadığı sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda bir ayrım yapma ihtiyacının 

doğduğu düşünülmektedir. Aynı grup içinde yer alan mal ve hizmetler aynı türden 

kabul edilir. Bu sebeple üçüncü kişilerin aynı grup içinde bulunan mal ve hizmetler 

için markanın tescilini talep etmesi durumunda bu talepleri KHK m. 7 ve m. 8’e göre 

reddedilecektir. Bu durumda üçüncü kişilerin aynı grup içinde yer alan mal ve 

hizmetlerin bir kısmı için kısmi hükümsüzlük talebinde bulunmalarında hukuki yarar 

                                                 
88 Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, s. 242. 
89 Bkz. aş. “C. Kısmi İptal”, s. 80. 
90 Yasaman v.d., a.g.e., C. I, s. 637. 
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bulunmadığı açıktır. Buna karşılık, farklı gruplarda bulunan mal ve hizmetlerle ilgili 

olarak üçüncü kişilerin kısmi hükümsüzlük taleplerinde ise hukuki yararları 

bulunmaktadır91.  

Tanınmış markalar92 söz konusu olduğunda, tescil edilen mal veya hizmet 

sınıflarından farklı mal ve hizmet sınıflarında dahi üçüncü kişilerin tescil 

başvurularına itiraz etme imkanı getirildiğinden, tanınmış markaların kısmi 

hükümsüzlüğünde ortaya çıkan sorun daha da karmaşıktır. Bu durumda üçüncü 

kişinin kısmi hükümsüzlük talebinde bulunmasında hukuki yararı bulunmamaktadır. 

Buna karşılık markanın kullanılmadığı mal ve hizmetler bakımından iptal 

edilmesinde kamu yararı da bulunduğundan, tanınmış markanın da kısmen iptali 

mümkündür.  

 

D. Kullanma Zorunluluğunun Zaman Bakımından Kapsamı 

1. Genel Olarak 
556 sayılı KHK m. 14/1’e göre “Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl 

içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre 

için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir.” Bu hüküm uluslararası 

düzenlemelere uygundur. Zira, Paris Sözleşmesi m. 5/C-1’de yer alan, markanın 

kullanılmasının zorunlu olduğu bir ülkede, tescilli markanın ancak makul bir sürenin 

sonunda ve ilgili kişinin faaliyete geçmemesi hususunda haklı bir gerekçe 

göstermemesi halinde iptal edilebileceği hükmü aynı yöndedir. Yine TRIPS m. 

19/1’de benzer bir düzenleme ile, tescilin devamı için markanın kullanılması gerekli 

ise, markanın kullanılmasına engel olan geçerli nedenler ileri sürülmedikçe, tescilin 

markanın kullanılmadığı kesintisiz en az üç yıllık bir süre geçtikten sonra iptal 

edilebileceği ifade edilmiştir. 551 sayılı mülga Markalar Kanunu m. 18/3 ile hoşgörü 

süresi93 olarak üç yıl kabul edilmiştir. Ancak 556 sayılı KHK ile hoşgörü süresi, 

89/104 sayılı Yönerge m. 10/1 ve 12/1 ile 40/94 sayılı Tüzük m. 15/1’de de olduğu 

gibi 5 yıl olarak düzenlenmiştir. 

                                                 
91 Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, s. 242, dpn. 82. 
92 Bkz. aş. “F. Tanınmış Markanın Kullanılması”, s. 58. 
93 Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 427. (Hoşgörü süresi deyimi Tekinalp tarafından kullanılmış 
ve öğretide benimsenmiştir.) 
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Görüldüğü gibi, gerek uluslararası gerekse ulusal düzenlemelerde, marka 

sahibinin tescilli markasını kullanma zorunluluğunun sürekli olması 

öngörülmemiştir.  Bunun sonucu olarak marka sahibi, belirli sürelerle markasını 

kullanmaya ara verebilir94. Yalnız bu araların kesintisiz beş yılı geçmemesi, 

markanın kullanıldığı dönemlere ilişkin kullanımın ise göstermelik olmaması gerekir. 

Burada amaçlanan, markanın kesintisiz kullanılması gerekmese de, markanın hiç 

veya ciddi anlamda kullanılmadığı durumlarda sicilin bu markalardan 

temizlenmesini sağlamak ve bu suretle üçüncü kişilerin aynı işareti marka olarak 

kullanmalarına imkan vermektir. 

 

2. Beş Yıllık Sürenin Hesaplanması ve Sürenin Dolması 
Marka tescil edildikten sonra haklı bir neden olmaksızın kullanılmaya 

başlanmamışsa, beş yıllık sürenin başlangıcı, markanın tescil tarihidir. KHK m. 

14/1’de geçen “tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde” şeklindeki ifade farklı  

görüşlerin ortaya atılmasına sebep olmuştur. Beş yıllık sürenin başlangıcı 

bakımından, markanın tescil edilmesi şartıyla koruma süresinin de başlatıldığı marka 

tescil başvurusu tarihinin mi95, yoksa tescil işlemlerinin bitip markanın tescilinin 

gerçekleştiği tarihin mi esas alınacağı noktasında değişik görüşler savunulmuştur. 

Oysa, KHK m. 6 ile marka korumasının tescil yoluyla elde edildiği ifade edilmiştir. 

“Tescil” başlıklı 39. maddede ise “...başvurusunu eksiksiz yapmış veya eksiklerini 

gidermiş ve süresi içerisinde hakkında itiraz yapılmamış veya yapılan itiraz kesin 

olarak reddedilmiş bir başvuru, tescil edilerek sicile kaydedilir” denilerek tescilden 

ne anlaşılması gerektiği açıkça düzenlenmiştir. Bu düzenleme karşısında, KHK m. 

14/1’de geçen “tescil tarihinden itibaren” ifadesinin amacı açıktır. Beş yıllık süre, 

tescil işlemlerinin tamamlanarak markanın sicile tescil edildiği tarihten itibaren 

başlayacaktır.  Tescilin anlamına ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun bir 

kararında da aynı yönde değerlendirme yapıldığı görülmektedir96. Kararda, marka 

                                                 
94 Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, s. 247. 
95 Süreyi, markanın tescil ettirilip korumanın başladığı başvuru tarihinden başlatan örnek karar için 
bkz. Yargıtay 11.HD, 22.11.2004 T, 2004/2044 E, 2004/11245 K (Çevrimiçi) 
http//www.kazanci.com, 26.03.2009. 
96 Yargıtay HGK, 12.12.2007 T, 2007/11-974 E, 2007/962 K (Çevrimiçi) http//www.kazanci.com, 
29.07.2008. 
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başvurusu tarihinin, KHK’nın 39. maddesinde düzenlenen “markanın sicile 

kaydedildiği tescil tarihi” olarak kabulünün mümkün olmadığı belirtilmiştir. KHK m. 

39 ile tescil için gerçekleşecek prosedürün açıklandığı ve sonuçta tüm aşamaların 

tamamlanmasıyla markanın tescil edilerek sicile kaydedileceğinin ifade edildiği, işte 

bu tescil ve sicile kayıt tarihinin hükümsüzlük davası açma süresinin başlangıcına 

esas alınacak “tescil” tarihi olduğu kararda açıkça ifade edilmiştir. Kaldı ki; 

KHK’nın sağladığı koruma başlamadan önce, hatta markanın tescil edilip bu 

korumaya sahip olup olmayacağının dahi belirsiz olduğu bir zamanda, yani tescil 

başvurusundan itibaren marka sahibinden markasını kullanmaya başlamasını 

beklemek de hukuk mantığına aykırı düşmektedir97. Böyle bir düşünce hakkaniyete 

de aykırıdır98. Bu nedenlerle, beş yıllık sürenin başvuru tarihinden itibaren 

başladığını savunmak doğru olmayacaktır99. Her ne kadar tescil başvurusu, başvuru 

sahibine üçüncü kişilere karşı ileri sürebileceği nitelikte bir öncelik hakkı verse ve 

markanın tescil edilmesi şartıyla marka korumasının başladığı tarih başvuru tarihi 

olsa da; KHK m. 6’da belirtilen marka korumasının elde edileceğinin 

kesinleşmesinden önce, marka sahibinden beş yıllık sürenin işlemesini engelleyecek 

ciddi kullanımı gerçekleştirmesi beklenemez100. Sürenin, tescilin ilanından itibaren 

başlatılmasının da uygun olmayacağı düşüncesindeyim. Tescilin ilanı hiçbir 

bakımdan kurucu etkiyi haiz olmayıp sadece açıklayıcı etkisi bulunmaktadır. Bu 

nedenle beş yıllık sürenin hesaplanmasında başlangıç tarihi olarak ilan tarihinin esas 

alınması doğru değildir101. Buna karşılık, Markalar Kanunu Tasarısı’nda ise KHK m. 

14/1’de değişiklik yapılarak ve “...tescil edildiği mallar veya hizmetlerle ilgili olarak 

tescilin Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren beş yıl...” denilerek konuya bu 

şekilde açıklık getirilmiştir. Kullanma zorunluluğunun başladığı tarihe ilişkin açıklık 

getirmesi bakımından bu düzenlemenin yapılması isabetli olmuştur. 

                                                 
97 Aynı yönde, Özarmağan, a.g.e., s. 43. 
98 Sami Karahan, Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Mimoza Yayınları, Konya, 2002, s. 
131. 
99 K.g. Kaya, “Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali”, s. 206. Kaya, hukukta hakların ve 
yükümlülüklerin dengeli olması esasından hareketle, marka korumasının başladığı tarih olan başvuru 
tarihinin, markanın kullanılması için öngörülen beş yıllık sürenin başlangıç tarihi olarak da esas 
alınması gerektiğini ileri sürmektedir. 
100 Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 362 vd. 
101 Aynı yönde bkz. Arkan, Marka Hukuku, C. II, s. 146. 



 

  30 
 

Marka tescil edildikten sonra kullanılmış; ancak daha sonra kullanıma ara 

verilmişse, beş yıllık sürenin başlangıcı bu defa markanın kullanımının haklı neden 

olmaksızın kesildiği tarih olur. Tescilden veya kullanıma ara verildiği tarihten 

itibaren beş yıl boyunca aralıksız olarak ve herhangi bir haklı neden bulunmaksızın 

marka kullanılmadığı takdirde, iptal edilebilir hale gelir. Kullanılmayan marka ise, 

ilgililerin talebiyle ve mahkeme aracılığıyla iptal edilmedikçe tescilli bir marka 

olarak korunmaya ve marka sahibine tescilli markanın sağladığı tüm hak ve yetkileri 

sağlamaya devam eder.  

Kullanılmayan markanın TPE tarafından resen veya talep üzerine sicilden 

terkin edilmesi mümkün değildir. Markanın iptali, ilgililer tarafından mutlaka bir 

dava veya karşı dava yoluyla talep edilmelidir. Örneğin, marka sahibinin tescilli 

markasına tecavüz edildiği iddiasıyla açmış olduğu bir davada, davalı tarafından, 

tescilli markanın davacı tarafından kullanılmadığı ve bu nedenle iptalinin gerektiği 

yolundaki iddianın defi olarak ileri sürülmesi dinlenmez. Bir görüşe102 göre tescilli 

marka kesintisiz olarak beş yıl kullanılmaz ve beş yıllık sürenin geçmesinden sonra 

markanın aynısı veya benzeri üçüncü kişi tarafından kullanılırsa, marka sahibi 

üçüncü kişinin kullanımından sonra markasını ciddi biçimde kullanmaya başlasa 

bile, artık üçüncü kişiye karşı marka tecavüzüne ilişkin dava açamaz. Anılan görüşe 

göre, tescilli marka ciddi biçimde kullanılmaya başlandığı için üçüncü kişi tarafından 

terkininin istenemeyeceği, buna rağmen marka sahibinin engelleyemeyeceği bir 

zamanda kazanılan bu hakkın, markayı devralan kişiye karşı dahi ileri sürülebileceği 

savunulmaktadır. Buna göre, tecavüz davasından veya diğer taleplerin ileri 

sürülmesinden önceki son beş yıl içinde marka kullanılmamışsa, markadan doğan 

haklar marka sahibi tarafından ileri sürülemez; çünkü KHK’nın sağladığı koruma 

kaybedilmiştir, kullanmama nedeniyle iptal edilebilir hale gelen bir markadan doğan 

hiçbir hakkın kullanılamaması gerekir. Aynı şekilde, beş yıllık sürenin geçmesinden 

ve üçüncü kişinin tescil başvurusunun yayınlanmasından sonra markasını 

kullanmaya başlayan marka sahibinin, üçüncü kişinin tescil başvurusuna dahi itiraz 

edememesi gerektiği savunulmaktadır. Yine marka sahibinin itiraz edemeyeceği bir 

dönemde tescil başvurusu yapılması ve marka sahibinin iptal tehdidi ile hareket etme 

                                                 
102 Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, s. 249, 262. 
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olasılığının yüksek olması bu görüşe dayanak olarak gösterilmektedir. Kullanılmayan 

bir markaya ve biçimsel bir marka hakkına dayanarak markaya karşı tecavüz 

iddiasının hakkın kötüye kullanılması ve rekabete aykırı bir davranış olduğu da 

savunulmaktadır103. Marka mevzuatımız ve 556 sayılı KHK ile oluşturulan sistemin 

bu görüşe imkan vermediği düşüncesindeyim. Terkin edilmedikçe KHK’nın 

sağladığı korumadan bütünüyle yararlanan bir markaya karşı üçüncü kişinin 

gerçekleştirdiği tecavüzün böyle bir yorumla yaptırımsız bırakılması ve bu yolla 

hukuka aykırılığın adeta korunması doğru olmayacaktır. Tescilli marka sahibinin 

elindeki yasal yollar açık bir düzenleme bulunmaksızın yapılan yorumlarla elinden 

alınmamalıdır. üçüncü kişi böyle bir markayı kullanmak niyetindeyse, yasal yolları 

takip ederek kullanılmayan markayı iptal ettirebilir ve daha sonra markanın kendi 

adına tescilini sağlayabileceği gibi yalnızca kullanmakla da yetinebilir. Bunun 

dışında bir yolla marka sahibinin dava hakları elinden alınamaz. Kaldı ki, 

yürürlükteki mevzuata göre marka sahibi beş yıllık süre geçse bile markasını 

kullanmaya başlayabilir ve markasını ciddi biçimde kullanmaya başladığında 

markanın iptal edilmesi mümkün olmaz. Bunun için ciddi kullanımın, markanın 

kullanılmaması nedeni ile açılan davadan önceki üç ay içinde başlamamış olması 

yeterlidir. Marka sahibinin markasını beş yıl kesintisiz olarak kullanmamak suretiyle, 

üçüncü kişinin başvurusuna itiraz hakkını kaybedeceği yönündeki görüş104 de aynı 

nedenlerle isabetsizdir. Marka sahibi başvurunun ilanından sonra markasını 

kullanmaya başlasa dahi, üçüncü kişinin marka başvurusuna itiraz edebilir. Zira yasal 

düzenleme, sadece dava açılacağı düşünülerek gerçekleşmiş olması halinde, davadan 

önceki üç ay içindeki kullanımın mahkeme tarafından dikkate alınmayacağı 

şeklindedir. (KHK m. 42/1-c) 

Değişik zamanlarda markanın kullanımına ara verilmesi durumunda, beş 

yıllık süre hesaplanırken kullanılmayan zamanlar birbirine eklenerek beş yıl 

tamamlanmaz105. Markanın her ciddi kullanımı ile birlikte beş yıllık süre kesilerek, 

haklı neden olmadan kullanıma tekrar ara verilmesi ile birlikte yeni bir beş yıllık süre 

işlemeye başlar. Markanın iptali kendiliğinden gerçekleşmeyeceği için, iptal için 
                                                 
103 Dirikkan, a.e., s. 249, dpn. 108. 
104 Dirikkan, a.e., s. 249. 
105 Öçal, a.g.e., s. 88; Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, s. 247; Yasaman, v.d., a.g.e., C. 
I, s. 648; Kaya, “Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali”, s. 199; Özarmağan, a.g.e., s. 43. 
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dava açılmadıkça, marka sahibi beş yıllık süre dolduktan sonra da markasını 

kullanmaya başlayabilir ve bu şekilde markanın iptal edilebilirliği ortadan kalkmış 

olur. Burada önemli olan, marka kullanılmaya başlandığında kullanımın ciddi olması 

ve dava açılacağı düşünülerek kullanma başlamışsa, bu kullanımın başlangıç 

tarihinin dava tarihinden önceki üç ay içinde olmamasıdır. 556 sayılı KHK m. 42/1-c 

ile markanın hükümsüzlüğü hallerinden biri olarak 14. maddeye aykırılık 

düzenlenmiş, maddenin devamında beş yılın dolması ile davanın açıldığı tarih 

arasında ciddi biçimde kullanmanın hükümsüzlük nedeni sayılmayacağı  

belirtilmiştir. Ancak maddeye göre bu kullanma dava açılacağı düşünülerek 

gerçekleşmiş ise, mahkeme davanın açılmasından önceki üç ay içerisinde 

gerçekleşen kullanmayı dikkate almayacaktır. Bu durumda marka ciddi biçimde 

kullanılmaya başlansa dahi, bu kullanım dava açılacağı düşünülerek gerçekleşmiş 

ise, sözkonusu kullanımın dikkate alınması mümkün değildir.  

 Beş yıllık süre geçtikten sonra marka sahibi markasını kullanmaya başlarsa, 

marka tescilinin yenilenmesi gerekmez; çünkü marka, mahkeme tarafından 

hükümsüz kılınmadıkça kendiliğinden hükümsüz olmaz. Kullanılmayan marka 

bakımından ise tescilin yenilenmesi, beş yıllık sürenin kesilerek yeni bir beş yıllık 

sürenin başlamasını sağlamaz106. Zira tescilin yenilenmesi markanın ciddi kullanımı 

olmadığı gibi, KHK m. 14/2’de sayılan markayı kullanma kabul edilen durumlardan 

da değildir. Aynı durum markanın devri halinde de sözkonusudur. Dolayısıyla, 

markanın külli veya cüzi haleflere geçmesi halinde yeni bir beş yıllık süre işlemeye 

başlamaz. Markayı devralan kişi, markayı tüm hukuki durumu ile birlikte 

devralmıştır. Kendisi için yeni bir süre işlemeye başlamaz107. 

Beş yıllık süre dolmadan markanın hükümsüzlüğü için dava açılır ve dava 

açıldıktan sonra marka ciddi biçimde kullanılmaya başlanırsa, artık marka iptal 

edilemez. Burada kullanımın iptal tehdidi ile başlamasının önemi bulunmamaktadır; 

çünkü henüz beş yıllık süre devam etmektedir. Bir görüşe göre, amacın sadece beş 

yıllık sürenin kesilerek marka hakkının devamının sağlanması olduğu anlaşılıyorsa, 

bu durumda MK m. 2 gereği bu kullanımın dikkate alınmaması ve markanın iptal 

                                                 
106 Yasaman v.d., a.g.e., C. I, s. 648. 
107 Yasaman v.d., a.e., C. I, s. 648; Kaya, “Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali”, s. 205. 
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edilmesi gerekir108. Ancak marka sahibinin amacının marka hakkını muhafaza etmek 

ve beş yıllık süreyi kesmek olduğunun nasıl anlaşılacağı ve neden MK m. 2’ye 

gidildiği açıklanmamıştır. Aslında, marka sahibi KHK ile tanınan beş yıllık süre 

içinde markasını kullanmaya başlamış ise, artık marka iptal edilemez. Marka 

sahibinin kullanımının gerçek bir kullanım olup olmadığı, yani ciddi kullanmanın 

gerçekleşip gerçekleşmediği ise iptal davasında mahkeme tarafından araştırılacaktır. 

Ancak bunun için de yine dava şartı olan beş yıllık sürenin geçmesi gerekir. Bu 

sebeplerle, henüz beş yıllık süre dolmadan, markanın kullanımının marka hakkını 

muhafaza etmek ve beş yıllık süreyi kesmek amacıyla gerçekleşmesi halinde bu 

kullanımın dikkate alınmayacağını ve MK m. 2 gereği markanın iptal edilmesi 

gerektiğini söylemek doğru olmayacaktır. Markanın kesintisiz beş yıl boyunca ciddi 

biçimde kullanılmaması durumunda, marka 556 sayılı KHK m. 42/1-c uyarınca iptal 

edilecektir.  

Beş yıllık süre dolmadan dava açılır, marka beş yıllık sürenin sonuna kadar 

kullanılmaz ve süre dava sırasında dolarsa ne yapılması gerektiği hususu ise 

tartışmalıdır. Aslında marka sahibine tanınan beş yıllık süre dolmadan dava 

açıldığında, dava şartı gerçekleşmemiş olduğundan, açılan davanın reddi gerekir. 

Dava şartları, mahkeme tarafından davanın esasına girilebilmesi için gerekli olan 

şartlardır109. Davanın esası hakkında yargılama yapılabilmesi için, dava şartlarının 

davanın açıldığı tarihten hükmün verildiği tarihe kadar mevcut olması gerekir110. 

Ancak dava sırasında beş yıllık süre dolmuşsa, usul ekonomisi gereği davanın 

görülmeye devam edilmesi gerektiği yönünde görüşler de mevcuttur111. Davanın beş 

yıllık sürenin dolmasından çok önce açılması durumunda ise şüphesiz davanın reddi 

gerekir112.  

5000 sayılı Türk Patent Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanun’un “Neşredilmeyen Mevkutede Marka Koruma Süresi” başlıklı 31. 

maddesinde şöyle bir düzenleme bulunmaktadır: “556 sayılı Markaların Korunması 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinde öngörülen beş yıllık 

                                                 
108 Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, s. 249. 
109 Saim Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, 7. bs., İstanbul, Alfa, 2000, s. 279. 
110 Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. II, 6. bs., İstanbul, 2001, s. 1343. 
111 Bkz. Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, s. 265. 
112 Karş. Karahan, a.g.e., s. 129.  
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süre, 15.7.1950 tarihli ve 5680 sayılı Basın Kanununa tabi konularda üç yıla 

indirilmiştir. Bu Kanunun yürürlük tarihinde 5680 sayılı Kanun gereği mevkute 

neşredenler, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname hükümleri gereği mevkute neşretmekten alıkonulamazlar.” Görüldüğü 

gibi bu düzenlemeyle birlikte beş yıllık süre, Basın Kanununa tabi konularda üç yıla 

indirilmiş olmaktadır. Oysa ki, marka ile ilgili yapılacak bir maddi hukuk 

düzenlemesinin yeri, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamedir. Böyle bir düzenlemenin, Türk Patent Enstitüsünün Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun ile getirilmiş olması bütünüyle kanun yapma tekniğine 

aykırıdır. Ayrıca Basın Kanunu gereği mevkute neşredenlerin, 556 sayılı KHK 

hükümleri gereği mevkute neşretmekten alıkonulamayacağı şeklindeki hükümle 

birlikte, 556 sayılı KHK ile getirilen tescil sistemi, tescilde öncelik sistemi ve marka 

sicilinin işlevi bozulmaktadır. Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde, 

düzenlemenin uyumsuzluk yarattığı ve son derece isabetsiz olduğu açıktır113. 

 

E. Kullanmanın Markanın Niteliğine ve İşlevine Uygun Olması 
Markanın 556 sayılı KHK m. 14 hükmü uyarınca kullanımının gerçekleşmiş 

olması için markanın niteliğine ve işlevine uygun olarak kullanılması gerekir. Bu da 

kural olarak, markanın mal veya ambalajı üzerine konularak piyasaya sürülmesi 

gerektiği anlamına gelir. Markanın sadece faturalarda, fiyat listelerinde, katalog ve 

broşürlerde, reklam afişlerinde veya yapılan yazışmalar gibi işletme evrakında 

kullanılması, kural olarak markanın 556 sayılı KHK m. 14 anlamında kullanıldığı 

anlamına gelmez.  

Markanın niteliğine ve işlevine uygun olarak kullanıldığının kabul edilmesi 

için, ayırt edicilik işlevine uygun şekilde ve markadan ekonomik anlamda fayda 

sağlamak amacıyla kullanılması gerekir. Bu bağlamda markanın mal veya hizmetlere 

ayırt edicilik vermek amacıyla mal veya hizmetin hitap ettiği çevrede kullanılması, 

bu kullanımdan markanın mal veya hizmeti tanıttığının anlaşılması ve son olarak mal 

                                                 
113 Kaya, “Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali”, s. 199. 
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veya hizmetin ticaret mevkiine konulması gerekir114. Kural olarak markasal 

kullanımın gerçekleştiğinin kabulü için, markanın mal veya ambalajı üzerinde 

kullanılması esastır. 

Malın niteliği, markanın mal veya ambalaj üzerinde doğrudan kullanılmasını 

fiilen mümkün kılmıyorsa; bu durumda markanın işletme evrakında kullanılması da 

mevzuata uygun kullanım olarak kabul edilebilir. Malın niteliği, mal ile marka 

arasında fiziksel bir bağlantının bulunmasına izin vermeyebilir. Örneğin sıvı 

kimyasal ürünler için durum böyledir. Burada teorik olarak markanın ambalaj 

üzerine konulmasının sağlanabileceği, örneğin çeşitli üreticilerin ürünlerini taşıyan 

tankerlerin üzerine yapıştırma veya boyama yöntemleri ile markanın konulabileceği 

düşünülebilirse de, bu ticari hayatta olağan ve ekonomik bir davranış biçimi 

olmayacak ise, marka sahibinden böyle bir uygulamayı zorunlu olarak yapması 

beklenemez. Zira markanın kullanılması zorunluluğuna ilişkin kuralların amacı, 

marka sahibinin ekonomik faaliyetlerinin türü ve biçimini hukuki açıdan belirlemek, 

özellikle onu hakkını devam ettirebilme adına olağandan farklı kullanıma zorlamak 

değildir115. Kuralların amacı kullanılan markaların korunurken, kullanılmayanların 

ise korunmaya devam etmelerinin engellenmesidir. 

Malın niteliği gereği marka ile mal arasında fiili bağlantının kurulamadığı 

veya bu bağlantının kurulmasının ticari hayatta olağan olmadığı durumlarda, marka 

ile mal arasındaki bağlantının faturalar, fiyat listeleri, katalog ve broşürler, her türlü 

tanıtım evrakı, reklam afişleri, ilanlar, takvimler, mektuplar, yazışmalar, 

prospektüsler gibi işletme evrakı üzerinde kullanılması da yeterli kabul 

edilmelidir116. Ancak böyle bir durumda, markanın kullanıldığı işletme evrakının da 

piyasaya sürülmüş olması gerekir117. 

Hizmet ediminin doğası gereği, hizmet markalarında, belirli bir hizmetle 

düşünsel bağlantı oluşturacak şekilde işletmenin fatura ve fiyat listeleri gibi iş 

                                                 
114 Kaya, Marka Hukuku, s. 198-199; Arslan Kaya, “Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali”, I. 
İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu (05-06 Mayıs 2005), İstanbul, İstanbul Ticaret 
Üniversitesi Yayınları, 2005, s. 197. 
115 Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, s. 236-237. 
116 Yasaman v.d., a.g.e., C. I, s. 634; Arkan, Marka Hukuku, C. II, s. 146, dpn. 6; k.g. Poroy, 
Tekinalp; “Marka Hakkına İlişkin Bazı Sorunlar”, s. 334. 
117 Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, s. 240. 
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evrakında, katalog, reklam afişleri ve ilanlarında, çalışanların giysilerinde ve serviste 

kullanılan motorlu araçlarında markanın kullanılması gerekli ve yeterlidir118. 

Malın veya hizmetin yöneldiği çevrenin markayı algılaması, bu konudaki en 

önemli ölçüdür. Ortalama dikkate sahip bir kişinin, o markayı, belirli bir işletmenin 

mal ve hizmetlerini, diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt eden bir unsur 

olarak algılaması gerekir119. 

Mal veya ambalajın üzerinde birden fazla marka birlikte kullanıldığında, 

ikinci ve üçüncü markaların işlevine uygun kullanılıp kullanılmadığının 

belirlenmesinde de, yine toplumun algılama biçimi ölçü olarak kabul edilmelidir. 

Toplumun büyük bölümünün, ayrı ayrı tescil edilmekle birlikte aynı üründe beraber 

kullanılan ikinci ve üçüncü markaların da birer ek değil, belirli bir işletmenin 

mallarını ayırt eden işaretler olarak algılaması halinde, ikinci ve üçüncü markaların 

da işlevine uygun olarak kullanıldığını kabul etmek gerekir120. Bu tür birlikte 

markalamalar özellikle otomotiv sektöründe yaygın olarak görülmektedir.121 

 

F.  Kullanmanın Ciddi Olması 

1. Genel Olarak 
556 sayılı KHK m. 14’te markanın kullanılması kavramı düzenlenirken, 

gerekli kullanımın niteliği ve özellikleri üzerinde durulmamıştır. Ancak; m. 42/1-

c’de “5 yılın dolması ile davanın açıldığı tarih arasında ciddi biçimde kullanma 

hükümsüzlük nedeni sayılmaz.” şeklindeki düzenleme ile ciddi kullanımdan 

bahsedilmektedir. Buna karşılık ciddi kullanma kavramının herhangi bir tanımı 

yapılmış değildir. Ciddi kullanmanın kavram olarak KHK’da yalnız m. 41/1-c’de 

geçmesi, ciddi kullanımın yalnız bu maddede düzenlenen 5 yılın dolması ile davanın 

açıldığı tarih arasındaki kullanma bakımından arandığı anlamına gelmemektedir. 556 

                                                 
118 Arkan, Marka Hukuku, C.I, s. 23; Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, s. 240; Hamdi 
Yasaman, “Hizmet Markaları”, Batider, C.VIII, S.1, 1975, s. 79. 
119 Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, s. 237. 
120 Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, s. 237. 
121 Merchandising markalarında da iki markanın birlikte kullanıldığı görülmektedir. Ancak 
merchandising markalarının kullanımında asıl marka ayırt etme işlevini yerine getirirken, 
merchandising markası ise reklam ve itibar işlevlerini göstermektedir. Bu bakımdan merchandising 
markalarının kullanımı, birlikte markalamadan farklılık göstermektedir. Merchandising markaları 
hakkında yapılan açıklamalar için bkz. aş. “C. Lisanslı Ürünler Araclığı İle Temel İşlevi Dışında 
Kullanılan Markalar (Merchandising Markaları), s. 68. 
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sayılı KHK’daki düzenlenme biçiminden açıkça anlaşılmasa da, KHK m. 14 

anlamında markanın kullanılmış sayılması için bu kullanımın ciddi biçimde 

gerçekleşmesi gerekmektedir.  

 

2. Kaynak Mevzuat Bakımından 
Ciddi kullanım kavramı 89/104 sayılı Yönerge m. 10 ile 40/94 sayılı Tüzük 

m. 15’te de yer almakta; ancak tanımı yapılmamaktadır. Kavramın ise her ülkede 

farklı kelimelerle ifade edildiği görülmektedir. 89/104 sayılı Yönerge’nin Fransızca 

metninde kavram “ciddi kullanım/usage serieux” şeklinde ifade edilirken, İngilizce 

metinde “gerçek kullanım/genuine use” ifadeleri tercih edilmiştir122.  

Ciddi kullanım kavramı ilk defa ATAD tarafından ayrıntılı bir biçimde 

tanımlanmış ve nitelikleri ile birlikte açıklanmıştır123. ATAD tarafından verilen 

karara göre ciddi kullanımdan anlaşılması gereken, markanın temel işlevine uygun, 

menşe kimliğini garanti edecek şekilde kullanımdır. Markanın sağladığı hakların elde 

tutulmasına yönelik sembolik bir kullanımın ise anlaşılmaması gerekir.  

Kararda, ciddi kullanımın, markanın yalnız ilgili işletme nezdinde değil, 

tescilli olduğu mal ve hizmet piyasasında kullanımını gerektirdiği belirtilmiştir. 

Markanın kullanımının, daha önce piyasaya sunulmuş mal ve hizmetlere ilişkin 

olarak veya piyasaya sürülmek üzere olan mal ve hizmetler bakımından müşteri 

çevresi yaratmak amacıyla özellikle reklam kampanyalarında gerçekleştirileceği 

hususuna da değinilmiştir. Markanın ciddi kullanımının belirlenmesinde, ticari 

kullanımın gerçekliğinin tespiti ve özellikle ilgili mal ve hizmetler bakımından pazar 

payı yaratılması ya da mevcut pazar payının korunması bakımından doğrulanan bir 

kullanımla birlikte hal ve şartların bütünü dikkate alınacaktır. Hal ve şartlar 

değerlendirilirken, mal veya hizmetin niteliği, ilgili pazarın özellikleri, markanın 

kullanımının sıklığı gibi hususlar önem taşır. İlgili Pazar da ürün ya da hizmetin 

özelliklerine göre değişebileceği için, ciddi kullanımın kabulü için nicel olarak 

önemli kullanım şart değildir. Bazı durumlarda markanın kullanımı, tescil 

kapsamında olup da daha önceden piyasaya sürülmüş ancak halihazırda arza konu 
                                                 
122 Konuyla ilgili yabancı ülke mevzuatları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. (Çevrimiçi) http//www. 
oami.eu.int, 21.08.2008. 
123 ATAD Kararı, 11.03.2003, C-40/01, (Çevrimiçi) http//www.curia.europa.eu-www.curia.eu.int, 
21.08.2008; Kararın Türkçe çevirisi için bkz. Sinan Yüksel; Yasaman v.d., a.g.e., C. I, s. 665. 



 

  38 
 

olmayan mallar için de ciddi nitelikte kabul edilebilecektir. Markanın, daha önce 

pazarlanan ürünlerin bütünününde veya yapısını oluşturan parçalarda kullanılması ya 

da daha önce pazarlanan ürünün bileşimine yahut yapısına girmese de müşterilerin 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelen ve önceden pazarlanan ürünlerle doğrudan 

bağlantılı mal ve hizmetlerde kullanılması ciddi kullanımdır. Aksesuar ve yedek 

parça satışı ile bakım ve onarım hizmetlerinde durum böyledir. 

 

3. Ciddi Kullanımın Şartları 
556 sayılı KHK m. 14 de dikkate alınarak markanın ciddi şekilde kullanılması 

öğretide, “markadan işlevlerine uygun bir tarzda yarar elde edecek, yani onun malın 

veya hizmetin piyasada tanınmasını ve diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden 

ayrılmasını sağlayacak şekilde ve yoğunlukta piyasayada veya  piyasaya hitap eden, 

piyasayı etkileyen yerlerde kullanılması demektir” şeklinde tanımlanmıştır.124 

Markanın iptal yaptırımından kurtulmak amacıyla birkaç kez malın veya ambalajın 

üzerine konulması ya da hizmetle ilintilenmesi görünüşte kullanım olarak 

değerlendirilmekte; markanın piyasada veya reklam, katalog gibi yerlerde 

kullanılması ile ilgili olarak, kullanma yoğunluğu ve markadan ekonomik yarar elde 

etme unsurları öne çıkarılmaktadır. 

Markanın kullanımının ciddi olup olmadığına somut olayın özelliklerine göre 

karar verilmelidir. Markanın, mal veya hizmetin piyasada tanınmasını ve diğer mal 

ve hizmetlerden ayırt edilmesini sağlayacak şekilde ve yoğunlukta, piyasada ve 

piyasayı etkileyen yerlerde işlevine uygun yarar elde edilecek şekilde kullanılması 

gerekmektedir. Kullanımın ciddi olup olmadığı araştırılırken yararlanılmak üzere, 

objektif kriterlerin belirlenmesi gerekir. Bu kriterler; markanın kullanıldığı malın 

veya hizmetin türü, niteliği, miktarı, fiyatı, yıllık toplam satış bedeli, alıcı çevresi, 

işletmenin büyüklüğü, pazarın arz yapısı gibi somut olayın özelliklerine göre 

belirlenecek kriterlerdir125.  

Objektif kriterlerin tümü kullanılmadan, örneğin sadece piyasaya sürülen 

malların miktarına bakılarak yapılan bir değerlendirme, ciddi kullanımın belirlenmesi 

                                                 
124 Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 428. 
125 Arkan, Marka Hukuku, C. II, s. 146; Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 428; Dirikkan, 
“Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, s. 244. 
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bakımından yanlış sonuçlar verebilecektir. Kural olarak, markanın önemsiz 

miktardaki ürünler için sembolik veya geçici kullanımı ciddi kullanım için yeterli 

değildir126. Ancak; az sayıda tüketiciye hitap eden pahalı bir ürünün satışının az 

olması, kullanımın ciddi olmadığı anlamına gelmez127. Lüks tüketim malları 

bakımından arz düzeyinin düşük olması kabul edilebilirken, diğer mallar bakımından 

ciddi kullanımın var sayılabilmesi için her durumda arz düzeyinin yüksek olmasını 

şart koşmak da doğru değildir. Arz kapasitesi yüksek olan mallar bakımından her 

markanın aynı oranda veya belirli bir oranın üzerinde talep görmesini beklemek, 

belirli mal ve hizmetler bakımından her markanın belirli bir tanınmışlık düzeyine 

ulaşması gerektiğini kabul etmek anlamına gelir ki, bu da markanın ticari hayattaki 

kullanım alanını daraltır128.  

Hizmet markaları bakımından da objektif kriterler belirlenerek ciddi 

kullanmanın varlığı araştırılmalıdır. Kural olarak hizmet ediminin doğası farklı olsa 

da, markanın sadece ticaret unvanında kullanılması yeterli olmaz. Hizmet ediminin 

türü, özellikleri, pazar yapısı, bölgesel ilişkiler dikkate alınarak ciddi kullanmanın 

gerçekleşip gerçekleşmediği değerlendirilmelidir129. Somut olaya göre hizmet 

markasının, örneğin çalışanların giysilerinde, işletmenin araçlarında, fatura ve fiyat 

listesi gibi işletmenin iş evrakında, katalog ve ilan gibi işletme reklamlarında 

kullanılıp kullanılmadığı değerlendirilmelidir. 

Marka beş yıl boyunca kesintisiz kullanmama sebebi ile iptal edilebilir 

duruma geldiğinde ya da beş yıllık süre dolmak üzere olduğunda, marka sahibi, 

marka hakkını devam ettirebilmek ve iptal davası açabilecek olan rakiplerine engel 

olabilmek amacıyla markasını birkaç defa kullanırsa, görünüşte kullanım sözkonusu 

olur, ciddi kullanımdan söz edilemez. 

Kural olarak markanın kullanılması için gerçekleştirilen hazırlık fiilleri, 

markanın ciddi kullanımını kabul etmeye yetmez. Ancak;  hazırlık fiilleri nitelik ve 

nicelik itibarıyla önemli ve büyükse, ciddi kullanıma işaret edebilir. Büyük ölçekli 

                                                 
126 Meran, Marka Hakları ve Korunması, s. 162; Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, s. 
244-245. 
127 Sabih Arkan, “Markayı Kullanma Yükümlülüğü”, Marka Koruması Uluslararası Sempozyumu 
(24-25 Haziran 1998, İstanbul), Ankara, TPE Yayını, 1998, s. 292; Arkan, Marka Hukuku, C. II, s. 
147. 
128 Yasaman v.d., a.g.e., s. 633. 
129 Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, s. 241. 
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bir teknoloji firmasının yeni geliştirdiği bir ürün için büyük bir reklam kampanyasına 

girişmiş olması bu duruma örnek olarak verilebilir130. Yine aynı şekilde, büyük 

ölçekli yatırım gerektiren işlerde, üretim için önemli hazırlıklar yapılması, ürünle 

ilgili dağıtım, reklam, vb. konularda sözleşmelerin imzalanması veya üretime 

başlanmış olması, önemli miktarda ve markayı taşıyan ambalaj  sipariş edilmesi, 

reklam faaliyetlerine başlanması ya da ekonomik kriz sebebiyle geçici bir süre için 

üretimin durdurulması gibi hallerin de hakim tarafından her somut olay için ayrı ayrı 

değerlendirilmesi gerekebilir. 

Markayı hem marka sahibi hem de izin verdiği üçüncü bir kişi kullandığı 

takdirde, ciddi kullanmanın gerçekleşip gerçekleşmediği değerlendirilirken, her iki 

kullanım birlikte değerlendirilir. 

Markanın kullanılmaması durumunda, marka sahibinin, markasının iptali 

yaptırımı ile karşı karşıya kalmasının mümkün olduğu; markanın kullanıldığının 

kabulü için ise ciddi kullanmanın zorunlu olduğu ortadadır. Bu derecede önemli bir 

kavramın ilgili yasal mevzuat olan 556 sayılı KHK’da açıkça düzenlenmemesi, ciddi 

kullanmanın varlığının kabulü için esas alınması gereken kriterlerin ortaya 

konulmaması, tanımının dahi yapılmaması, kısacası markanın ciddi biçimde 

kullanılması kavramının çerçevesinin dahi belirlenmemesi; bu suretle markanın 

kullanımına ilişkin önemli bir konunun açıklığa kavuşturulmamasının büyük bir 

boşluk yarattığı ortadadır. Özellikle günümüzde, markanın kullanım alanının 

genişlemesi ile birlikte marka yaratmanın zorluğu ve marka değerinin öneminin her 

geçen gün artması sebebiyle, konuyla ilgili yasal mevzuatta düzenleme yapılması 

zorunluluğu da ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, yapılacak olan düzenleme ile 

ciddi kullanmanın varlığının kabul edilmesinin çok sıkı şartlara bağlanmaması, her 

markanın kullanım alanının aynı derecede geniş olmayacağı ve sadece belirli 

çevrelerde veya belirli ve sınırlı coğrafi bölgelerde kullanılabilecek markaların da 

bulunduğu ve bu markaların da korunması gerektiği, her markanın belirli bir 

tanınmışlık derecesinde olmasının mümkün olmayacağı hususları da gözetilerek, 

ciddi kullanma kavramının tanımının yapılması ve ciddi kullanımın esaslarının 

belirlenmesi gerektiği düşünülmektedir. Burada önemli olan, markanın ciddi 

                                                 
130 Yasaman v.d., a.g.e., C. I, s. 634. 
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kullanımına ilişkin dar bir tanım yapılmaması ve ciddi kullanımın esaslarının sınırlı 

sayıda belirlenmeyerek, ciddi kullanmanın varlığının her somut olayda araştırılması 

gerektiğinin göz önünde bulundurulmasıdır131. 

 

III. Kullanma Sayılan Haller 

A. Markanın Ayırt Edici Karakteri Değiştirilmeden Farklı 

Unsurlarla Kullanılması 
Paris Sözleşmesi m. 5/C-2. ile, üye ülkelerden birinde tescilli bir markanın, 

sahibi tarafından, ayırt edici niteliğini değiştirmeyen unsurlarla farklı şekilde 

kullanılmasının tescili hükümsüz kılmayacağı ve markaya sağlanan korumayı 

kaldırmayacağı kabul edilmiştir. Aynı şekilde, 89/104 sayılı Yönerge m. 10/2-a ve 

40/94 sayılı Tüzük m. 15/2-a ile de ayırt edici karakteri değiştirilmediği sürece 

markanın farklı unsurlarla kullanılması hususu kabul edilmiştir.  

551 sayılı mülga Markalar Kanunu m. 18/1 ile markanın tescil edildiği 

şekliyle, bir başka deyişle aynen kullanılması gerektiği; aksi takdirde m. 50/1-a 

hükmü gereği mahkeme kararı ile markanın terkin edilebileceği düzenlenmiştir. Bu 

düzenlemeye rağmen Yargıtay’ın o dönemde dahi aksi yönde kararları 

bulunmaktadır. Örneğin Yargıtay bir kararında, tali nitelikteki değişikliklerin 18. 

maddeye aykırı sayılmayacağını belirtmiştir132. Yine mülga Markalar Kanunu 

döneminde, m. 18’deki markanın tescil edildiği gibi ve aynen kullanılması 

zorunluluğuna dair ifadelerin dar yorumlanması gerektiği, zira Paris Sözleşmesi m. 

5/C-2 ile markayı aynen kullanma zorunluluğu getirilmediği görüşü 

savunulmuştur133. 

556 sayılı KHK m. 14/2-a hükmünde, tescilli markanın ayırt edici karakteri 

değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılmasının da markayı kullanma olduğu kabul 

                                                 
131 Merchandising markaları gibi temel işlevini yerine getirmeyen ancak ticari hayatta kullanılan 
markalar bakımından, ciddi kullanmanın gerçekleşmediği iddiası ile karşılaşılabilecektir. Bu 
markaların hukuki korumadan yoksun bırakılarak kullanmama nedeniyle iptal edilmelerinin 
engellenebilmesi için, ciddi kullanmanın sıkı şartlara bağlanmayarak her somut olay için 
değerlendirme yapılmasına imkan verilmesi gerekmektedir. Bunun için de, ciddi kullanma kavramı 
tanımlanırken ve esasları belirlenirken markanın yalnız ayırt etme fonksiyonuna değil, reklam ve 
itibar gibi diğer fonksiyonlarına da yer verilmesi gerekmektedir.  
132 Yargıtay 11.HD. 01.06.1982 T., 1982/1978 E., 1982/2664 K. (Çevrimiçi) http//www. kazanci.com, 
12.09.2009. 
133 Karayalçın, a.g.e., s. 1001. 
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edilerek uluslararası mevzuata uygun bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme 

neticesinde günümüzde Türk hukukunda, markanın tescil edildiği şekliyle aynen 

kullanılması zorunluluğu bulunmayıp ayırt edici karakteri korunduğu takdirde farklı 

kullanıma imkan verilmiştir. 

Markanın unsurlarında değişiklik yapılarak farklı unsurlarla kullanılması 

halinde, tescilli markanın kullanıldığının kabul edilebilmesi için gereken, markanın 

ayırt edici karakterinin değişmemiş olmasıdır. Ayırt edici karakterin korunup 

korunmadığına ilişkin ölçü ise, markanın hitap ettiği çevrenin anlayışıdır. İlgili çevre 

tarafından, farklı unsurlarla kullanılan markanın tescilli markadan farklı ve yeni bir 

marka olduğu değil; iki markanın da aynı mal veya hizmet ve aynı işletmeye ilişkin 

olduğu algılandığı takdirde tescilli marka kullanılmış kabul edilir134. Bunun için de 

markanın farklı unsurlarla kullanımının belirli sınırlar içinde kalması gerekir. Ancak 

bu sınırların önceden belirlenmesi ve sayılması doğru olmaz. Zira her markanın 

yapısı ve unsurlarına göre özel bir değerlendirme yapmak gerekebilecektir.  

 Sözcük markalarında, markanın küçük veya büyük harflerle yazılarak 

kullanılmasının kural olarak ayırt edici karakteri etkilemediği kabul edilmektedir135. 

Harflerin yazım biçiminin değiştirilmesi de önemli bir değişiklik olarak kabul 

edilemez. Ancak; bir harfin eklenmesi veya çıkarılması halinde sözcüğün anlamı 

veya telaffuzu ayırt edici karakteri etkileyecek şekilde değişiyorsa, bu önemli bir 

değişiklik sayılır136. Bu durumda tescilli markanın kullanılma yükümlülüğü yerine 

getirilmiş olmayacaktır. 

Birleşik yazılmış iki sözcükten oluşan bir markada sözcüklerin ayrı yazılması, 

toplumun algılaması da bu yönde ise, ayırt edici karakteri bozmaz. Markayı oluşturan 

iki sözcükten sadece birinin kullanılması durumunda ise, kullanılmayan sözcüğün 

işlevi çok önemli olmadığı ve markaya ayırt edici nitelik kazandıran, esas unsur olan 

sözcük kullanıldığı takdirde mevzuata uygun kullanım gerçekleşmiş olur. Örnek 

olarak “Super Nana” markasının “Nana” olarak kullanılması veya “Baby Cool 

Diffusion” markasının “Baby Cool” olarak kullanılması verilebilir137. Tescilli bir 

                                                 
134 Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, s. 251. 
135 Yasaman v.d., a.g.e., C. I, s. 638. 
136 Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, s. 253. 
137 CA Paris, 27.02.1998, PIBD 655/1998, III, s. 292; Cass. Com. 27.05.1997; Jurisclasseurs, fasc. 
7405-20 (Yasaman v.d., a.g.e., s. 638, dpn. 47). 
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markaya, mal ve hizmetleri tanımlayıcı şekilde cins isim belirten sözcüklerin ek 

olarak getirilmesi veya çıkarılması halinde de ayırt edici karaktere zarar verilmiş 

olmaz138. 

Sözcük ve şekilden oluşan markalarda sözcük veya şekilden biri markanın 

esas unsuru olarak değerlendirilebiliyorsa, esas unsur olmayan sözcük veya şeklin 

kullanılmaması markanın ayırt edici karakterine zarar vermez. 

Şekil markalarında ise şeklin kullanılmayıp yerine şekli ifade eden bir 

sözcüğün kullanılması mevzuata uygun kullanım sayılmaz. Çünkü bu durumda ayırt 

edici karakter bozulmuş olur. Örneğin Lacoste’nin timsahı yerine “timsah” 

sözcüğünün kullanılması halinde ayırt edicilik sağlanamaz. 

Bir görüşe göre markanın renk unsuru bakımından farklı kullanılması, 

mevzuata uygun kullanım olarak kabul edilmelidir139. Diğer görüşe göre ise marka 

renkli tescil edilmişse, kural olarak o renkte kullanılması gerekir140. Bu konuda ilk 

görüş daha isabetli görünmektedir. 556 sayılı KHK m. 14/2-a ile korunan hukuki 

yarar değerlendirildiğinde, renk unsurunun değiştirilmesinde de marka sahibi 

bakımından aynı hukuki yararın var olduğu düşünülmektedir. Ancak yine de her 

marka için durumun ayrıca değerlendirilmesi uygun olacaktır. 

M. 14/2-a hükmü ile marka sahibine, markasını değişen zamana ve şartlara 

uydurabilme imkanı tanınmaktadır. Bunun yanında, farklı dil veya lehçelerin 

konuşulduğu yerlerdeki okuma ve telaffuz zorluklarını engellemek için markanın 

bazı unsurları, markanın ayırt edici karakterine zarar verilmedikçe, 

değiştirilebilmektedir141. Böylece marka sahibinin aynı marka üzerinde yapmak 

istediği önemsiz ve ayırt edici karakteri etkilemeyen değişiklikler için, yeni marka 

tescil işlemleri yapmasına gerek kalmamaktadır. Böylece markalar sicilindeki 

istenmeyen kalabalığın önüne geçilebilmektedir. Marka sahiplerinin koruyucu 

markalar ile sağlamak istedikleri yarar da bu sayede sağlanmış olmaktadır. Bu 

açıklamalardan da anlaşılacağı üzere renk unsurunun değiştirilmesi, ilgili çevre 

                                                 
138 Oytaç, a.g.e., s. 199. 
139 Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 429 (Yazar kırmızı olarak tescil edilen markanın başka bir 
renkte kullanılmasını, markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden farklı unsurlarla kullanılması 
olarak örneklendirmektedir.); Özarmağan, Marka Hakkının Kullanmama Nedeniyle Sona Ermesi, 
s. 55. 
140 Dirikkan, Tescilli Markayı Kullanma Külfeti, s. 252. 
141 Yasaman v.d., a.g.e., C. I, s. 637. 
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bakımından da farklı marka olarak algılanmadığı sürece, ayırt edici karakteri 

etkilememektedir142. 

Son olarak sözcük markalarının etrafındaki kare, dikdörtgen, elips ve benzeri 

çerçevelerin kaldırılarak kullanılması; nokta, virgül, ünlem gibi noktalama işaretleri 

eklenerek veya çıkarılarak markanın kullanılması; tekilden çoğula veya tersine 

olacak şekilde sözcük markasının değiştirilerek kullanılması mevzuata uygun 

kullanım sayılır143. 

KHK m. 14/2-c ile, marka sahibinin izniyle markanın üçüncü kişi tarafından 

kullanılması halinde de markanın kullanıldığı kabul edilmiştir. Buna göre üçüncü 

kişinin de, markayı, markanın ayırt ediciliğine zarar vermeden farklı unsurlarla 

kullanımı sonucunda, marka hakkının devamının sağlanacağı sonucuna 

ulaşılmaktadır144. 

 

B. Markanın Yalnız İhracat Amacıyla Mal Veya Ambalajda 

Kullanılması 
556 sayılı KHK m. 14 ile markanın yurt içinde kullanılması şeklinde bir 

zorunluluk öngörülmemiş olsa da, kural markanın yurt içinde kullanılmasıdır. Gerek 

KHK m. 6 ile marka hakkının tescil ile doğacağının düzenlenmiş olması, gerekse 

m.14/2-b ile markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajda kullanılmasının 

istisna olarak kabul edilmesi, kuralın yurt içinde kullanım olduğunu göstermektedir. 

Bazı ürünlerin hitap ettiği müşteri çevresi yurt dışında bulunduğu için, yurt 

içinde piyasaya arz edilmezler. Anılan ürünler için, ihraç edildikleri ülkenin diline 

uygun, o ülkede telaffuzu kolay ve anlaşılır bir marka seçilip Türkiye’de tescil 

ettirilebilir145. Bu marka sadece ihracatta ya da belli bir dış pazarda kullanılıp 

Türkiye’de ise kullanılmaz. Yine bu markalar belirli bir piyasanın şartlarına yönelik 

olarak oluşturulduklarından, işletmenin esas marka imajına uygun olmayabilir. 

Örneğin piyasanın gerektirdiği biçimde düşük kalite ve düşük fiyat uygulaması 

yapılmış olabilir. Bu nedenlerle de işletme, piyasaya özel oluşturduğu markasını 

                                                 
142 Aynı yönde bkz. Özarmağan, Marka Hakkının Kullanmama Nedeniyle Sona Ermesi, s. 54. 
143 Oytaç, a.g.e., s. 199; Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 429. 
144 Aynı yönde bkz. Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, s. 253. 
145 Yasaman v.d., a.g.e., C. I, s. 639. 
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başka piyasalarda kullanmadığı gibi, reklam, ilan ve iş evrakında da yer vermeyip 

sadece malın veya ambalajının üstüne konulmasını tercih edebilir146. Bu türden ticari 

uygulamalar mevcutken KHK m. 14/2-b ile isabetli olarak ve kullanılan markaların 

iptal edilmesini önlemek amacıyla, markanın ihracat amacıyla mal veya ambalajda 

kullanılması da markanın kullanılmış sayılacağı hallerden biri olarak düzenlenmiştir.  

89/104 sayılı Yönerge m. 10/2-b’de, ihracatta kullanılacak ulusal markanın 

ilgili üye devlette mal veya ambalaj üzerine konulması gerektiği düzenlenmiştir. 

40/94 sayılı Tüzük m. 15/2-b’de de aynı yönde bir düzenleme mevcuttur. 556 sayılı 

KHK’da ise daha önce de açıklandığı gibi, m. 14/2-b ile markanın ihracat amacıyla 

mal veya ambalajda kullanılmasının mevzuata uygun kullanma kabul edileceği 

düzenlenmiştir. Ancak markalamanın Türkiye’de yapılması gerektiğine dair bir 

hüküm KHK’da bulunmamaktadır. Ulusal mevzuatta bu yönde açık bir hüküm yer 

almamasına rağmen, m. 14/2-b’nin uygulanabilmesi için markalamanın Türkiye’de 

yapılmasının gerekip gerekmediği hususu tartışmalıdır. 

Bir görüşe147 göre, madde hükmünden açıkça anlaşılmasa da, markanın ihraç 

edilecek mallara veya ambalajlarına Türkiye içinde konulması ve malların markalı 

olarak yurdu terk etmesi gerekmektedir. Dirikkan bu noktada 89/104 sayılı Yönerge, 

40/94 sayılı Tüzük ve diğer ülke mevzuatlarında bulunan bu yöndeki düzenlemelere 

atıf yapmaktadır. Bu görüşe göre, Türkiye’de üretilip yurt dışına ihraç edilen mallar 

yurt dışında markalandıklarında, mevzuata uygun kullanma gerçekleşmiş 

olmayacaktır. Bu halde, ancak m. 14/2-d ile düzenlendiği gibi marka sahibi veya 

onun izniyle üçüncü kişi tarafından mal Türkiye’ye ithal edilirse marka kullanılmış 

kabul edilebilir. 

İkinci görüşte148 ise yukarıdaki yorumun, hükmün lafzında bulunmayıp 

ruhunda da yer almayan bir kısıtlamanın kabulü anlamına geldiği; böyle bir 

kabulünse günümüzdeki ekonomik yaklaşım ve gereksinimlerle bağdaşmadığı 

savunulmaktadır. Madde ile markanın yöneldiği pazar yurt dışında olsa bile, marka 

hakkının devamı konusunda marka sahibine kolaylık sağlanması amaçlanmıştır. 

Günümüzde maliyetleri azaltmak için iş gücünün daha ucuz olduğu ülkelerde üretim 

                                                 
146 Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 429. 
147 Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, s. 255-256. 
148 Yasaman v.d., a.g.e., C. I, s. 639. 
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yapılması olağan sayılırken, işletmelerin ürettikleri ürünleri mutlaka Türkiye’de 

markalamak zorunda bırakılmaları bahsedilen amacı baltalayacaktır. 

Gerçekten de, madde hükmünde açıkça düzenlenmeyen böyle bir 

zorunluluğun kabul edilmesi, hükmün asıl amacına aykırılık teşkil etmektedir. Kaldı 

ki; bu yönde bir kısıtlama getirilmesinin herhangi bir hukuki yararı da 

bulunmamaktadır. KHK m. 14/2-b ile ihracatta kullanılan markaların mal veya 

ambalajda kullanılması mevzuata uygun kullanma olarak kabul edildiğine göre, 

burada artık markanın yurt içinde kullanılmasa da en azından  yurt içinde 

markalanması gibi bir kısıtlama getirmek isabetli olmayacaktır. İlgili hüküm, istisna 

olarak getirilmiş bir düzenlemeyi içermektedir. Bu durumda önemli olan, markanın 

kullanıldığı piyasada, niteliğine, işlevine ve ciddi kullanım kriterlerine uygun bir 

biçimde kullanılmasıdır. Bu koşul da gerçekleştiğinde, markanın kullanmama 

nedeniyle iptali için başka bir sebep aramak hükmün amacına aykırı düşecektir. 

 

C. Markanın Marka Sahibinin İzniyle Üçüncü Kişi Tarafından 

Kullanılması 
40/94 sayılı Tüzük m. 15’te marka sahibinin rızası ile markanın kullanılması 

düzenlenmiştir. TRIPs m. 19/2’de yine aynı yönde bir düzenleme mevcuttur. Ancak 

burada marka sahibinin “izni” yerine “kontrolü” ifadesi kullanılmıştır. 556 sayılı 

KHK m. 14/2-c’de de uluslararası düzenlemelere paralel olarak, markanın marka 

sahibinin izniyle üçüncü kişiler tarafından kullanılmasının, markanın kullanıldığı 

anlamına geleceği düzenlenmiştir. 

Marka sahibinin izni ile markanın üçüncü kişiler tarafından kullanılabilmesi 

için, marka sahibi ile üçüncü kişi arasında lisans sözleşmesi yapılması halinde, lisans 

alanın markayı kullanması yeterli olacaktır. Marka sahibinin izniyle alt lisans 

sözleşmesi yapılırsa alt lisans alan tarafından, bunun dışında marka üzerinde intifa 

hakkı sahibi, hasılat kirası kapsamında markanın da yer alması halinde hasılat 

kiracısı, konzerne bağlı işletmeler, şirket sözleşmesinde sermaye olarak konulması 

halinde ticaret şirketi tarafından markanın kullanılması da marka sahibinin izniyle 

gerçekleşmiş olmaktadır. Ayrıca markayı kullandırma unsurunu içeren franchising 
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sözleşmesi veya merchandising sözleşmesine dayanan üçüncü kişi de marka 

sahibinin izniyle markayı kullanmış olur. 

Markanın şirkete sermaye olarak konulması durumunda, TTK m. 140’a göre 

şirket tek taraflı olarak devir keyfiyetinin sicile kaydını talep eder. Zira TTK m. 

140/3’e göre, “Sermaye olarak konulması taahhüt edilen diğer hakların devri 

kanunen hususi şekillere tabi olsa dahi şirket mukavelesi, devredecek ortağın ayrıca 

rızasına bakılmaksızın, şirkete alakalı mercilerden bu hakların devrini istemek 

selahiyetini verir.” Markanın şirket adına tescili gerçekleştiğinde şirket markanın 

yeni maliki olur ve markayı, marka sahibi sıfatıyla kullanmaya başlar. Ancak; şirket 

tescil talebinde bulunmazsa, şirket anasözleşmesi markanın devrine ilişkin senet 

yerine geçse de markanın sahibi markayı sermaye olarak taahhüt eden paysahibidir. 

Böyle bir durumda şirket markayı kullanırsa, marka sahibinin izni ile kullanmış 

sayılmalıdır. Marka sahibi sadece markayı kullanma hakkını sermaye olarak taahhüt 

etmişse, kuruluşun tamamlanması ile birlikte, şirket markayı marka sahibinin izniyle 

kullanmış sayılır149. 

Grup şirketlerinden birinin maliki olduğu bir markayı başka bir grup şirketi 

kullandığında, şirketin kontrol yapısı da haklı gösterdiği takdirde, marka sahibinin 

izni ile kullanım gerçekleşmiş sayılmalıdır150. 

Markayı kullanma hakkını veren hukuki işlem geçersizse, marka sahibinin 

izninden söz edilemez. Örneğin lisans alanın alt lisans verme yetkisi bulunmadığı 

halde markayı kullanma hakkını bir üçüncü kişiye devretmesi halinde, üçüncü kişinin 

kullanımı, marka sahibinin izni olmadığından geçerli bir sebebe dayanmaz151. 

Bir görüşe152 göre TRIPs m. 19/2’de, 556 sayılı KHK m. 14/2-c’den farklı 

olarak “marka sahibinin izni ile” yerine “marka sahibinin kontrolü altında” markanın 

üçüncü kişi tarafından kullanılması ifadesinin amaca daha uygun olduğu 

savunulmaktadır. Anılan görüşün gerekçesi bir örnekle şöyle açıklanmaktadır; marka 

sahibi ile aralarında markanın kullanılması konusunda bir sözleşme bulunmayan 

üçüncü kişinin markaya tecavüz etmesine karşın kendisine dava açılmaması ve sessiz 

kalınması halinde, üçüncü kişi markayı marka sahibinin zımni izni ile kullanmış olur. 
                                                 
149 Yasaman v.d., a.g.e., C. I, s. 641. 
150 Yasaman v.d., a.g.e., C. I, s. 641. 
151 CA Paris, 15.06.2001, PIBD 734/2002, III, s. 34 (Yasaman v.d., a.g.e., C. I, s. 640). 
152 Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, s. 258. 
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Ancak bu kullanım KHK m. 14/2-c anlamında kullanma sayılmaz ve markanın 

kullanmama nedeniyle iptaline engel olmaz. Bu sebeple, marka sahibinin üçüncü 

kişinin kullanımı karşısında sessiz kalarak bir anlamda icazet vermesi durumunda 

dahi KHK m. 14/2-c anlamında kullanma gerçekleşmeyeceği için hükümde “marka 

sahibinin izni ile” yerine “marka sahibinin kontrolü altında” ifadesinin amaca daha 

uygun olduğu ileri sürülmüştür. Bu görüşün isabetli olmadığı; aksine, “izin” 

sözcüğünün bilinçli olarak kullanıldığı ve amaca uygun olduğu kanaatindeyim. 

Mevzuatları Yönerge ile uyumlaştırılan AB ülkelerinden Fransa’da da “izin” sözcüğü 

kullanılmıştır. Marka sahibinin izninin söz konusu olabilmesi için markayı kullanma 

hakkını veren hukuki işlemin geçerli olması gerektiğinden, bu kapsamda geçerli bir 

iznin mevcut olmadığı durumlarda marka kullanmama nedeniyle hükümsüz 

kılınabilecektir153. Bu sonucun sağlanabilmesi için “izin” yerine “kontrol” 

sözcüğünün kullanılmasına gerek bulunmamaktadır. 

556 sayılı KHK m. 14/2-c hükmü getirilmesi gereken bir istisnadır154. Zira 

KHK m. 21/3’te inhisari lisans sözkonusu olduğu zaman, lisans verenin başkasına 

lisans veremeyeceği ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça, kendisinin de markayı 

kullanamayacağı düzenlenmiş olup yine KHK m. 54/2’de garanti markasının marka 

sahibinin veya marka sahibine iktisaden bağlı olan bir işletmenin mal veya 

hizmetlerinde kullanılmasının yasak olduğu şeklinde bir hüküm mevcuttur. 

Görüldüğü gibi 556 sayılı KHK’da, marka sahibinin markasını kullanmasının 

hukuken mümkün olmadığı haller de mevcuttur. M. 14/2-c ile, marka sahibinin 

izniyle gerçekleşen üçüncü kişinin markayı kullanımının mevzuata uygun kullanma 

olduğu ve bu kullanımın sahibi tarafından kullanılmayan markanın kullanmama 

nedeniyle iptal edilmesine engel olacağı hususu açıklığa kavuşturulmuştur. 

Üçüncü kişi de markayı kullanırken ciddi kullanım kriterlerini yerine 

getirmeli ve markayı sicilde kayıtlı mal veya hizmetler için kullanmalıdır. Yine 

üçüncü kişi markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markayı farklı unsurlarla 

kullanabilir (KHK m. 14/2-a), markayı sadece ihracat amacı ile mal veya ambalaj 

üzerinde kullanabilir (KHK m. 14/2-b)  ya da markayı taşıyan malları ithal edebilir 

(KHK m. 14/2-d). 

                                                 
153 Yasaman v.d., a.g.e., C. I, s. 640, dpn. 58. 
154 Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, s. 257. 
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D. Markayı Taşıyan Malın İthal Edilmesi 
556 sayılı KHK m. 14/2-d ile, markayı taşıyan malın ithalatının markayı 

kullanma olarak kabul edileceği düzenlenmiştir. Bu durumda marka sahibi veya 

marka sahibinin izniyle üçüncü bir kişi tarafından markayı taşıyan malların 

Türkiye’ye ithal edilmesi halinde de marka mevzuata uygun olarak kullanılmış 

sayılacaktır. Ayrıca ithal edilen malların, ciddi kullanımı tevsik edecek miktarda 

olması da gerekmektedir. 

Şüphesiz bu hüküm olmasa da, tescilli markayı taşıyan mallar Türkiye’ye 

ithal edildiklerinde, tescil edilen sınıflarda, markanın niteliğine ve işlevine uygun ve 

ciddi biçimde markanın kullanımı gerçekleştiği takdirde, marka zaten mevzuata 

uygun olarak kullanılmış olacaktır. Bu nedenle KHK’da bu hükmün istisnai bir 

durum olarak düzenlenmiş olmasının gerekçesi belirsizdir155. Bir görüşe156 göre 

hüküm, Türkiye’de üretilmeyip, ucuz işgücü gibi sebeplerle yurt dışında üretilerek 

Türkiye’ye ithal edilen mallar bakımından düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile malların 

Türkiye’de üretilmemesi sebebiyle markanın kullanılmadığı iddiası engellenmek 

istenmiştir. Ancak markayı taşıyan mallar hitap edilen müşteri çevresine ulaştığı 

takdirde, önemli olan markanın tescil edildiği sınıflarda ve ciddi biçimde 

kullanılması olup, malın üretim yerinin markanın kullanılması kavramı ile bir ilgisi 

bulunmamaktadır157. Açıklanan sebeplerle ve Yönerge’de de bu yönde bir 

düzenlemenin bulunmadığı gözönüne alındığında, hükmün düzenlenmesindeki amaç 

anlaşılamamaktadır. Markalar Kanunu Tasarısı m. 14’te bu hükme yer verilmemiş 

olması da bu görüşü destekler niteliktedir. 

Tescilli markayı taşıyan malların Türkiye’den transit geçmesi halinde hukuki 

durumun ne olacağı tartışmalıdır. Bir görüşe158 göre, bu durumda markalı mallar iç 

pazara girmediği halde, hem KHK m. 14/2-d anlamında markalı malların Türkiye’ye 

ithali, hem de KHK m. 14/2-b anlamında Türkiye’den ihracı sözkonusu olduğundan, 

KHK m. 14 anlamında markanın kullanıldığının kabulü gerekir. Karşı görüşte ise 

haklı olarak ithalatın, yurt içinde markanın kullanılması için geçilmesi gereken bir 

aşama olup, KHK m. 14/2-d ile, yurt içinde kullanımın gerçekleşmesi için gereken 
                                                 
155 Arkan, Marka Hukuku, C. II, s. 152-153. 
156 Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 429. 
157 Yasaman v.d., a.g.e., C. I, s. 641. 
158 Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, s. 259. 
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şartların geçersiz hale gelmediği savunulmaktadır159. Gerçekten de markalı malların 

Türkiye’den transit geçmesi halinde, markanın niteliğine ve işlevine uygun biçimde 

ciddi kullanım kriterleri gerçekleşmemekte, marka tescil edildiği sınıflarda hitap 

ettiği müşteri çevresine sunulmamaktadır. Türkiye’den transit geçen markalı mallar 

ithal edilmiş olmamakta, sadece güzergah sebebiyle Türkiye’den geçmektedirler. Bu 

sebeple de markanın kullanımının gerçekleştiği savunulamayacaktır. 

 

IV. Kullanmanın Markanın Türlerine Göre Farklılık Göstermesi 

A.  Ticaret Markasının Kullanılması 
Marka hukukunda koruma ilk olarak ticaret markalarına sağlanmış olup ilk 

düzenlemeler ticaret markalarına yönelik olarak yapılmıştır. 556 sayılı KHK m. 5 

düzenlemesi de dikkate alındığında ticaret markası, bir işletmenin mallarını, başka 

bir işletmenin mallarından ayırt eden işaret olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla ticaret 

markasının kullanımı, kural olarak markanın mal veya ambalaj üzerinde kullanılması 

şeklinde olur.  

Ticaret markası, bir menkul mal ile ilgili olan, onun üstüne ve/veya 

ambalajına konan marka olarak da tanımlanabilir160. Para, kıymetli evrak ve adi senet 

gibi istisnaların dışında kalan menkul malların hemen hepsi ticaret markasının 

konusunu oluşturur. Ticaret markası kavramı hem malın dağıtımını yapan işletmenin 

malın üzerine koyduğu işareti, hem de sanayici ve üreticiler tarafından malların 

üzerine konan fabrika markasını kapsamaktadır161. 

Bir işletme kendi markasını taşıyan mallar üretebileceği gibi, markasını 

koyacağı malları fason olarak başkasına da ürettirebilir.  

Mal ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırılmasında bulunan 45 sınıfın ilk 

34’ü malları kapsamaktadır. 

Bunun dışında, ticaret markasının 556 sayılı KHK m. 14 kapsamında, sahibi 

veya izin verdiği üçüncü bir kişi tarafından, tescil edildiği mallarda, niteliğine ve 

                                                 
159 Yasaman v.d., a.g.e., C. I, s. 642. 
160 Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 351. 
161 Mutlu Aydın Güneşli, Markanın Hükümsüzlüğü ve Marka Hakkının Sona Ermesi, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006, s. 10. 
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işlevine uygun olarak ciddi biçimde kullanılması gerektiğine162 şüphe yoktur. 

Aralıksız beş yıl kullanılmayan ticaret markası ise 556 sayılı KHK m. 42/1-c 

uyarınca iptal edilebilir. 

 

B.  Hizmet Markasının Kullanılması 
551 sayılı Markalar Kanunu’nda hizmet markaları düzenlenmemiştir. 556 

sayılı KHK’da ise hizmet markaları da ticaret markaları ile birlikte düzenleme 

kapsamına alınmıştır. Hizmet markalarına uluslararası alanda sağlanan ilk koruma 

ise, 1958 yılında Paris Sözleşmesi’nde yapılan değişiklikle mümkün olmuştur.  

556 sayılı KHK m. 5 düzenlemesi de dikkate alındığında hizmet markası, “bir 

işletmenin hizmetlerini, başka bir işletmenin hizmetlerinden ayıran işaret” olarak 

tanımlanabilir. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler piyasaya mal değil, 

hizmet sunduklarından, sundukları hizmeti tanıtmak ve başka işletmelerin sunduğu 

hizmetlerden ayırt etmek için marka kullanırlar. Örnek olarak bankacılık, 

sigortacılık, otelcilik, turizm, danışmanlık, eğitim ve öğretim, sağlık, güvenlik, 

taşımacılık gibi sektörler sundukları hizmetin marka ile ayırt edilmesini sağlarlar. 

Ticaret markalarından farklı olarak, hizmet sektöründe sunulan somut bir 

ürün olmadığı için, hizmet markalarının kullanım alanları zorunlu olarak çeşitlilik 

gösterir. Ticaret markasının mal veya ambalaj üzerinde kullanıldığının ispatı, 

markanın kullanıldığını gösterir. Hizmet markalarının kullanıldığının ispatı ise, 

hizmet ediminin doğası gereği farklı yollarla mümkün olur. Hizmet markaları belirli 

bir hizmetle düşünsel bağlantı kurulmasını sağlayacak şekilde fatura ve fiyat listesi 

gibi işletmenin iş evrakında, katalog, afiş ve ilan gibi reklamlarında, çalışanların 

giysilerinde ve serviste kullanılan motorlu taşıt araçlarının üzerinde 

kullanılmaktadır163. Böylece hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler de, 

işletmelerini ve sundukları hizmeti tanıtan ve diğerlerinden ayıran markalarını maddi 

nesneler üzerine koyarak kullanmaktadırlar164. 

Mal ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırılmasında bulunan 45 sınıfın son 

11’i hizmet sınıflarından oluşmaktadır.  

                                                 
162 Bkz. yuk. “II. Markanın Kullanılması Zorunluluğunun Kapsamı”, s. 23. 
163 Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, s. 240. 
164 Arkan, Marka Hukuku, C. I, s. 56. 
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Bunun dışında, hizmet markasının 556 sayılı KHK m. 14 kapsamında, sahibi 

veya izin verdiği üçüncü bir kişi tarafından, tescil edildiği hizmetlerde, niteliğine ve 

işlevine uygun olarak ciddi biçimde kullanılması gerekmektedir165. Aralıksız beş yıl 

kullanılmayan hizmet markası ise 556 sayılı KHK m. 42/1-c uyarınca iptal edilebilir. 

 

C.  Bireysel Markanın Kullanılması 
551 sayılı mülga Markalar Kanunu m. 2/a ile bireysel markanın tanımı 

yapılmıştır. Bu tanıma göre bireysel marka, gerçek veya tüzel kişiler tarafından 

münferiden ve bağımsız olarak kullanılan markadır. 556 sayılı KHK’da ise bireysel 

markalara özel olarak değinilmemiş ve bireysel markalar tanımlanmamıştır. Ancak 

556 sayılı KHK ile kurulan sistem esas olarak bireysel markalar üzerine 

kurulmuştur166. Bunun dışında, örneğin ortak markalarla ilgili farklılık gösteren 

noktalarda özel hükümler getirilmiştir167. 

Marka, gerçek veya tüzel kişi adına tescil edilir. Marka üzerindeki mutlak 

hak, bir ya da birden fazla gerçek veya tüzel kişiye ait olabilir. Birden fazla kişinin 

iştirak halinde veya müşterek mülkiyet hükümlerine göre marka üzerinde hak sahibi 

olması, markanın bireysel marka olmasına engel olmaz168. 

Pazar şartlarını değerlendiren bir işletme, markayı kendi adına tescil ettirmek 

yerine, temsilcisi adına tescil ettirmek de isteyebilir. Bu durumda, gerçek marka 

sahibinin izni ile markanın vekil adına tescili sözkonusu olur ve buna “vekil 

markası” denir. Böylece, markanın Türkiye’deki sahibi vekil olur. Vekil markası da 

bireysel markadır169. 

Holding markaları da bireysel markadır. Burada da marka, grup 

işletmelerinden birinin veya genelde doğrudan veya dolaylı olarak işletmeler 

üzerinde hakimiyeti olan holding adına tescil edilir170. Holding markası, iştigal 

konuları ne olursa olsun, bir gruba dahil olan işletmelerin, kendi markalarının 

yanında, mensup oldukları grubu simgelemek için kullandıkları marka olarak 

                                                 
165 Bkz. yuk. “II. Markanın Kullanılması Zorunluluğunun Kapsamı”, s. 23. 
166 Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 352; Yasaman v.d., a.g.e., s. 22. 
167 Bkz. aş. “D. Ortak Markanın Kullanılması”, s. 53. 
168 Arkan, Marka Hukuku, C. I, s. 44-45; Yasaman v.d., a.g.e., s. 22. 
169 Yasaman v.d., a.e., s. 22. 
170 Yasaman v.d., a.e., s. 22. 
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tanımlanabilir171. Koç grubunun kullandığı “KOÇ” markası veya Sabancı grubunun 

kullandığı “SA” markası da birer bireysel markadır. 

Bireysel markalar, ticaret ya da hizmet markalarından birine veya her ikisine 

de ait sınıflarda tescil edilebilir ve buna göre kullanılır172.  

Bunun dışında, bireysel markanın 556 sayılı KHK m. 14 kapsamında, sahibi 

veya izin verdiği üçüncü bir kişi tarafından, tescil edildiği mal ve hizmetlerde, 

niteliğine ve işlevine uygun olarak ciddi biçimde kullanılması gerektiğine173 şüphe 

yoktur. Bireysel markalar da ticaret ve hizmet markalarından oluşmaktadır ve buna 

göre kullanılmaları gerekir. Aralıksız beş yıl kullanılmayan bireysel marka ise 556 

sayılı KHK m. 42/1-c uyarınca iptal edilebilir. 

 

D.  Ortak Markanın Kullanılması 

1. Genel Olarak 
556 sayılı KHK m. 55/1’e göre “Ortak marka, üretim veya ticaret veya 

hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan işarettir.” M. 55/2’de 

ise ortak markanın, gruptaki işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal 

veya hizmetlerinden ayırt ettiği düzenlemesine yer verilmiştir. Buna göre ortak 

marka, işletmelerin belli bir gruba dahil olduğunu gösterme fonksiyonuna sahiptir174. 

Marka Yönetmeliği m. 4’te ise ortak marka “bir sözleşme çerçevesinde tüzel kişilerin 

veya tüzel kişilik meydana getirmeksizin bir araya gelen gerçek kişilerin oluşturduğu 

birliğe dahil işletmelerce üretilen mal ve/veya hizmetleri, diğer işletmelerin mal 

ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ve bu işletmelerce ayrı ayrı 

kullanılabilen işaret” olarak tanımlanmaktadır. Görüldüğü gibi ortak markaya ilişkin 

iki tanım birbirinden farklıdır ve ikinci tanımda ortak markanın sahipleri için “grup” 

yerine “birlik” kavramı kullanılmıştır175. 

                                                 
171 Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 353. 
172 Bkz. yuk. “A. Ticaret Markasının Kullanılması” ve “B. Hizmet Markasının Kullanılması” 
başlıkları altında yapılan açıklamalar, s. 50 vd. 
173 Bkz. yuk. “II. Markanın Kullanılması Zorunluluğunun Kapsamı”, s. 23. 
174 Esin Çamlıbel Taylan, Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi, Ankara, 
Seçkin Yayıncılık, 2001, s. 37. 
175 Ortak markayı tanımlayan mevzuat hükümlerinin eleştirisi için bkz. Sami Karahan, “Ortak Marka”, 
Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2007, s. 1099 vd. 
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Markalar Kanunu Tasarısı m. 2/1-ı’da ortak marka daha açık ve ayrıntılı bir 

şekilde tanımlanmıştır. Tanıma göre ortak marka “bir sözleşme çerçevesinde, tüzel 

kişilik meydana getirmeksizin bir araya gelen gerçek veya tüzel kişilerin oluşturduğu 

birliğe dahil teşebbüslerce üretilen mal ve/veya hizmetleri, diğer teşebbüslerin mal 

ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ve bu teşebbüslerce ayrı ayrı 

kullanılabilen işaret”tir. Tanımda ortak markanın sahipleri için “birlik” kavramının 

kullanılması tercih edilmiş, bu birliğin bir sözleşme çerçevesinde bir araya gelen 

ancak tüzel kişilik meydana getirmeyen kişilerden oluştuğu açıkça ifade edilmiştir. 

Ortak markaya bu şekilde açık bir tanım getirilmesi yerinde olmuştur.  

556 sayılı KHK m. 56/3’e göre ortak markanın sahiplerinin, markanın tescili 

için birlikte hareket etmesi gerekir. Bu da grubun bir tüzel kişiliğe sahip olmadığını 

gösterir176. Marka sahipleri, sadece markayı kullanma hakkına değil, bütün hak ve 

yetkilere, diğer ortakların haklarıyla sınırlandırılmış olarak sahiptirler177. Ortak 

marka grup adına değil, gruba dahil olan işletmeler adına tescil edilir. Zeytin ve 

zeytinyağı, incir, üzüm ve pamuk satışı ile ilgili birden fazla kooperatifler birliğinin 

oluşturduğu bir gruba ait TARİŞ markası ortak markaya örnektir.  

Ortak markanın yenilenmesi için ise KHK m. 56/4’e göre ortaklardan birinin 

başvurması yeterlidir. 

Tescilli bir ortak markanın KHK m. 14 kapsamında kullanılması gerekir. 

Haklı bir neden bulunmaksızın kesintisiz beş yıl kullanılmayan bir ortak marka iptal 

edilebilir. Ancak kullanmama nedeniyle ortak markanın iptali, ortak marka 

sahiplerinin hiçbirinin markayı kullanmaması durumunda mümlün olur. Ortak 

markanın, marka sahiplerinin tamamı tarafından kullanılması zorunlu değildir. 

Marka sahiplerinden bazıları ortak markayı kesintisiz beş yıl kullanmasa bile, 

kullanmaya yetkili kişilerden birinin dahi ortak markayı kullanması yeterlidir178. Bu 

durumda marka iptal edilemez179. Markalar Kanunu Tasarısı m. 14/2-ç ile markayı 

kullanma kabul edilen durumlara, bir ortak markanın markayı kullanmaya yetkili 

                                                 
176 Sahipleri birer kooperatifler birliği tüzel kişiliği olan Trakyabirlik, Marmarabirlik, Fiskobirlik 
markaları ortak marka olmayıp bireysel markalardır. Aynı yönde Karahan, “Ortak Marka”, s. 1102. 
177 Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 353. 
178 Karahan, “Ortak Marka”, s. 1111. 
179 Sadece kullanmayanlar bakımından markanın iptali düşünülebilirse de, bunun talepte bulunan 
açısından yararı tartışılır, çünkü ortak marka korunmaya devam edecektir. Bkz. Dirikkan, “Tescilli 
Markayı Kullanma Külfeti”, s. 241, dpn. 78. 
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kişilerden sadece biri tarafından kullanılması da eklenerek bu konuya açıklık 

getirilmiştir. Marka sahiplerinin, örneğin lisans sözleşmesi ile yetkilendirdiği 3. bir 

kişi tarafından ortak markanın kullanılması da markanın kullanılmış sayılması için 

yeterlidir. Ancak lisans sözleşmesinin geçerli olabilmesi için KHK m. 60’a göre 

marka siciline kaydedilmesi gerekir. 

556 sayılı KHK’da ortak markaya ilişkin özel hükümler getirilmiştir. Ancak 

KHK sistemi esasen bireysel marka üzerine kurulu olduğundan, ortak markayla ilgili 

düzenlenmeyen konularda mahiyetine uygun düştüğü ölçüde bireysel markaya ilişkin 

genel hükümler uygulama alanı bulacaktır. 

 

2. Teknik Yönetmeliğe Aykırı Kullanım 
556 sayılı KHK m. 56/1’de, ortak markanın tescili için başvuru ile birlikte 

markanın  kullanılma usul ve şeklini gösterir bir teknik yönetmeliğin verilmesinin 

zorunlu olduğu düzenlenmiştir.  

Teknik yönetmelikte, markayı kullanmaya yetkili olan işletmeler belirtilir. 

Ortak markayı sadece yetkili kişiler kullanabilir. Bunlar teknik yönetmelikte 

belirtilenler ve bunların izin verdiği, örneğin lisans verdiği, üçüncü kişilerdir. Bunun 

dışında, teknik yönetmelikte düzenlenen şartları yerine getirseler dahi üçüncü 

kişilerin ortak markayı kullanma yetkisi talep etmeleri durumunda, ortak marka 

sahipleri bu yetkiyi verme hususunda tamamen serbesttir180. 

Marka Yönetmeliği m. 10/son’da teknik yönetmelikte bulunması gereken 

hususlara yer verilmiştir. Örneğin teknik yönetmelikte markanın hangi mal ve 

hizmetlerde ne şekilde kullanılacağı ve markanın kullanım usulleri açıklanmalıdır. 

Kullanım usulleri kapsamında ise, ortak markanın sadece marka sahiplerinin ürettiği 

mallarda mı kullanılacağı, markanın fason olarak üretilen mallarda da kullanılıp 

kullanılmayacağı, ortak marka sahiplerinin tescilli sınıfların tamamında mı yoksa 

paylaşılan mal ve hizmetler üzerinde mi markayı kullanabileceği, reklam ve 

tanıtımların nasıl yapılacağı gibi pek çok konunun düzenlenmesi gerekir181. 

Ortak markanın, teknik yönetmeliğe uygun olarak kullanılması gerekir. KHK 

m. 59’a göre, marka sahibi ortak markanın teknik yönetmeliğe aykırı olarak 
                                                 
180 Karahan, “Ortak Marka”, s. 1111. 
181 Bkz. Karahan, “Ortak Marka”, s. 1107. 
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kullanılmasına belirli bir süre göz yumar ve söz konusu aykırı kullanım taraflardan 

birinin başvurusu üzerine mahkemece tanınacak süre içinde düzeltilmezse, tanınan 

süre sonunda marka mahkeme tarafından iptal edilir. Kanaatimce, burada ikili bir 

ayrıma gidilmesi hakkaniyete daha uygun olacaktır. Çünkü ortak markanın sahipleri, 

teknik yönetmelikte belirtilen ve markayı ortak olarak tescil ettirenler olup, markanın 

tek sahibi bulunmamaktadır. Ortak markanın teknik yönetmeliğe aykırı olarak 

kullanılmasına tüm marka sahiplerinin göz yumması halinde ortak markanın 

tamamen iptali haklı görülebilirse de; ortak marka sahiplerinden bir veya birkaçının 

başvurusu olduğu takdirde, sadece ortak markayı teknik yönetmeliğe aykırı olarak 

kullanan marka sahibinin adının sicilden silinmesi gerektiği düşünülmektedir182. 

Markayı teknik yönetmeliğe aykırı kullanan ortak marka sahibine karşı aykırı 

kullanımı engellemeye yönelik etkin tedbirlerin alınması veya ortak markayı teknik 

yönetmeliğe aykırı kullanan üçüncü kişilere karşı hukuki ve cezai yollara 

başvurulması halinde ise göz yumma söz konusu olmadığından, iptal davası açılması 

için gerekli dava şartı gerçekleşmiş olmaz183. 

 

E.  Garanti Markasının Kullanılması 

1. Genel Olarak 
556 sayılı KHK m. 54’te garanti markası “marka sahibinin kontrolü altında 

birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi 

menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaret” olarak tanımlanmıştır. 

Ancak bu tanım öğretide haklı olarak eleştirilmektedir. Garanti markası ile garanti 

edilen işletmelerin değil, mal veya hizmetlerin ortak özellikleri, üretim usulleri, 

coğrafi menşeleri ve kalitesidir. Garanti markasının işlevi, malın kim tarafından 

üretilip satıldığını veya hizmetin kim tarafından sağlandığını göstermek değil, mal 

veya hizmetin belli özellik ve niteliklere sahip olduğunu göstermektir184. Bu özellik 

ve niteliklerin ne olacağını belirleyense, garanti markasının sahibidir. Örneğin 

“Woolmark” markası, yünlü kumaşlarda kaliteyi garanti etmektedir. “ISO 9000” 

markası uluslararası alanda kabul edilmiş kalite standartlarının bulunduğunu, “CE” 

                                                 
182 Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, s. 241. 
183 Karahan, “Ortak Marka”, s. 1121. 
184 Çamlıbel Taylan, a.g.e., s. 38. 
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markası ise malın Avrupa Topluluğu’nun ilgili yönergelerine uygun olarak 

üretildiğini garanti etmektedir. 

Markalar Kanunu Tasarısı m. 2/1-ç’de yapılan garanti markası tanımı daha 

isabetlidir. Tanıma göre garanti markası, “Marka sahibinin kontrolü altında, bu 

markayı kullanmaya yetkili kılınmış birçok teşebbüs tarafından üretilen mal ve/veya 

hizmetlerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi kaynaklarını ve kalitesini 

garanti etmeye yarayan işaret”tir. Bu tanımda, garanti markası ile garanti edilenin 

mal veya hizmetlerin ortak özellikleri, üretim usulleri, coğrafi menşeleri ve kalitesi 

olduğu belirtilmiş olmaktadır. 

Garanti markası sahibinin belirlediği standartları yerine getiren bir işletme, 

garanti markası sahibi ile bir sözleşme yaparak markayı kullanmaya hak kazanır. 

Ancak bundan sonra da üretilen malın veya sunulan hizmetin standartlara uygunluğu 

garanti markası sahibi tarafından denetlenir185. 

Garanti markası, bireysel bir marka ile birlikte ve garanti markasını veren 

kuruluşun denetimi altında kullanılır186. Bu nedenle 556 sayılı KHK m. 54/2 ile 

garanti markasının, marka sahibinin veya marka sahibine iktisaden bağlı olan bir 

işletmenin mal veya hizmetlerinde kullanılması yasaklanmıştır. Bu düzenlemenin 

amacı, garanti markası sahibinin yapacağı denetimin objektif olmasını sağlamaktır.  

Görüldüğü gibi, garanti markasının marka sahibi tarafından kullanılması 

mümkün değildir. Ancak tescil edilmiş bir garanti markasının da 556 sayılı KHK m. 

14 kapsamında kullanılması gerekmektedir. Garanti markası, teknik yönetmelikte 

belirtilen şartları yerine getiren işletmeler tarafından marka sahibinin denetimi 

altında kullanılır. Haklı bir neden bulunmaksızın kesintisiz beş yıl kullanılmayan bir 

garanti markası iptal edilebilir. Garanti markasının, markayı kullanmaya yetkili 

kişilerin tamamı tarafından kullanılması zorunlu değildir. Kullanmaya yetkili 

kişilerden birinin dahi garanti markasını kullanması yeterlidir. Markalar Kanunu 

Tasarısı m. 14/2-ç ile markayı kullanma kabul edilen durumlara, bir garanti 

                                                 
185 Garanti markasının marka sahibi tarafından kullanılması mümkün değildir. Markayı kullananların 
ise marka sahibi tarafından kontrol edilmesi/denetlenmesi söz konusudur. Burada kastedilen, 
markanın marka sahibinin izniyle üçüncü kişi tarafından kullanılmasından farklıdır. Bu sebeple “izin” 
yerine “kontrol” sözcüğünün kullanılması isabetlidir. Bkz. aş. “C. Markanın Marka Sahibinin İzniyle 
Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılması”, s. 46. 
186 Çamlıbel Taylan, a.e., s. 38. 
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markasının markayı kullanmaya yetkili kişilerden sadece biri tarafından kullanılması 

da eklenerek bu konuya açıklık getirilmiştir.  

556 sayılı KHK m. 60’a göre garanti markasının devri marka siciline kayıt 

halinde geçerli olup garanti markasında lisans verilmesi ise mümkün değildir. 

TSE (Türk Standartları Enstitüsü) Türkiye’de en çok bilinen garanti 

markasıdır. 

 

2. Teknik Yönetmeliğe Aykırı Kullanım 
556 sayılı KHK m. 56/1’de, garanti markasının tescili için başvuru ile birlikte 

markanın  kullanılma usul ve şeklini gösterir bir teknik yönetmeliğin verilmesinin 

zorunlu olduğu düzenlenmiştir. M. 56/2’ye göre ise “Garanti markası teknik 

yönetmeliği markanın garanti edilen mal veya hizmetlerin ortak özellikleri hakkında 

hükümler içerir ve markanın kullanılmasının kontrolünün yapılma şekillerini ve 

gerektiğinde uygulanacak cezaları öngörür. Garanti markasının teknik yönetmeliğe 

uygun olarak kullanılması gerekir.”  

KHK m. 59’a göre, marka sahibi garanti markasının teknik yönetmeliğe 

aykırı olarak kullanılmasına belirli bir süre göz yumar ve söz konusu aykırı kullanım 

taraflardan birinin başvurusu üzerine mahkemece tanınacak süre içinde 

düzeltilmezse, tanınan süre sonunda marka mahkeme tarafından iptal edilir. Markayı 

teknik yönetmeliğe aykırı kullanan kişiye karşı aykırı kullanımı engellemeye yönelik 

etkin tedbirlerin alınması veya hukuki ve cezai yollara başvurulması halinde ise göz 

yumma söz konusu olmadığından, iptal davası açılması için gerekli dava şartı 

gerçekleşmiş olmaz. 

 

F.  Tanınmış Markanın Kullanılması 
551 sayılı Markalar Kanunu’nda “maruf marka” kavramı kullanılırken, 556 

sayılı KHK’da “maruf marka” kavramı çıkarılmış, bunun yerine “tanınmış marka” 

kavramı kullanılmıştır. Ancak kavram olarak kullanılmasına rağmen, KHK’da 

tanınmış markanın tanımlanmasından kaçınılmıştır. Aslında tanınmış markanın genel 

olarak kanunlarda tanımlanmadığı söylenmelidir. Tanım yapılmamasının gerekçesi, 

tanınmışlığın somut olaya göre farklılık göstermesi, önceden belirlenmiş kriterlere 
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uymaması ve zaman içerisinde yitirilebilme olasılığı olarak açıklanmaktadır187. 

Tanınmış markalar bakımından WIPO tarafından belirlenmiş kriterler bulunmaktadır. 

Bunun dışında Türk Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan “Markaların Tanınmışlık 

Düzeyleri İle İlgili Esaslar ve Uygulaması” ile de tanınmış marka kriterleri ayrıntılı 

olarak açıklanmıştır. 

Öğretide tanınmış markanın şu şekilde tanımlandığı görülmektedir; 

“Tanınmış marka da esasen temelde yasada belirtilen marka tanımına uyan, burada 

sayılan unsurları taşıyan ve markaya yüklenen asgari işlevleri gören markadır. 

Ancak tanınmış marka buna ilaveten  tescil edildiği ülkede ve ülke dışında asgari 

ilgili çevrelerde bilinen, giderek bilinirlik ölçüsü ülke içinde ve dışında ilgili 

çevreleri de aşan, zamanla tescil edildiği mal ve/veya hizmeti ayırt etme yanında onu 

da aşarak başlı başına bir kalite ve reklam aracı haline gelen, kullanıldığı takdirde 

farklı mal veya hizmetler bakımından etkilerini doğurabilecek markadır188”. 

Tanınmış marka, bir ülkenin bir veya birkaç yöresinde tutunmuş marka değil, 

dünya çapında olmasa da yurt içinde ve yurt dışında ilgili çevrelerce bilinen, Paris 

Sözleşmesi’ne üye devletlerden birinin vatandaşına veya o ülkelerden birinde 

yerleşik olan ya da ticari veya sınai işletmeye sahip kişilere ait markadır189. 

556 sayılı KHK m. 14 uyarınca marka sahibine yüklenen, tescilden itibaren 5 

yıl içinde markasını kullanmaya başlama ve sonrasında da markasını kullanmaya 

kesintisiz 5 yıl boyunca ara vermeme yükümlülüğü, şüphesiz tanınmış markalar 

bakımından da aynen uygulanacaktır. Tanınmış markalar bakımından da, marka 

sahibinin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde KHK m. 42/1-c uyarınca 

markanın iptali gündeme gelebilecektir. Tanınmış markanın tescil edildiği mal ve 

hizmetlerin bir bölümünde kullanılırken, bir bölümünde kullanılmaması da 

mümkündür. Bu durumda tanınmış markanın kullanılmadığı mal ve hizmet sınıfları 

bakımından iptali talep edilebilir. Zira KHK m. 14/2’ye göre, hükümsüzlük nedenleri 

markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin olduğunda, yalnız o mal 

veya hizmet ile ilgili kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. Ancak diğer markalardan 

                                                 
187 Hamdi Yasaman, “Tanınmış Marka Kriterleri ve İspatı Sorunu”, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e 
Armağan, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2007, C. I, s. 1190; Yasaman v.d., a.g.e., C. I, s. 24. 
188 Kaya, Marka Hukuku, s. 56-57. 
189 Yasaman, “Tanınmış Marka Kriterleri ve İspatı Sorunu”, s. 1189. 
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farklı olarak tanınmış markalar bakımından ortaya çıkan bir sorun vardır. Kural 

olarak markalar sadece tescil edildikleri mal ve hizmetler bakımından korunurlar. 

Zira KHK m. 8/4 uyarınca marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce 

yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olsa bile, farklı mal veya hizmetlerde 

kullanılabilir. Buna göre, markanın kısmi hükümsüzlüğü sağlandığında, aynı veya 

benzer markanın farklı mal ve hizmet sınıflarında başkaları tarafından kullanılması 

mümkündür. Ancak tanınmış markalar için durum farklıdır. KHK m. 8/4’ün devamı 

şöyledir: “Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, 

toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, 

markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın 

ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş 

veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, 

farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu 

reddedilir.” Görüldüğü gibi tanınmış markaların farklı mal ve hizmet sınıflarında 

dahi tescil edilmeleri engellenebilmektedir. Böyle bir durumda, tanınmış bir 

markanın kullanılmadığı mal ve hizmet sınıfları bakımından kısmi hükümsüzlüğü 

sağlansa bile, hükümsüzlüğü talep edenin bu konuda hukuki yararı bulunmamaktadır. 

Zira tanınmış markanın iptal edildiği mal ve hizmet sınıflarında, markanın aynısını 

veya benzerinin tescil edilmesi marka sahibi tarafından engellenebilecektir. Buna 

karşılık markanın kullanılmadığı mal ve hizmetler bakımından iptal edilmesinde 

kamu yararı da bulunduğundan, tanınmış markanın da kısmen iptali mümkündür190. 

Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış bir markanın 

tescilinde, 556 sayılı KHK m. 7/1-ı’da düzenlenmiş mutlak red sebebi 

bulunmaktadır. Bu durumda Paris Sözleşmesi’ne göre tanınmış bir markanın 

Türkiyede tescil edilmiş olmasına rağmen kesintisiz beş yıl kullanılmaması 

durumunda, markanın iptalini talep eden üçüncü kişiler bakımından hukuki yarar 

bulunmadığı söylenebilir. Ancak bu durum, KHK m. 42/1-c’nin uygulanmasına ve 

kullanılmayan markanın iptal edilmesine engel teşkil etmemektedir191. 

 

 

                                                 
190 Bkz. yuk. “C. Kullanma Zorunluluğunun Mal ve Hizmetler Bakımından Kapsamı”, s. 26. 
191 Aynı yönde Kaya, “Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali”, s. 206. 
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V. Kullanılan Markanın Fonksiyonları  
Markanın temel fonksiyonu ayırt edicilik olarak kabul edilmektedir. 

Markanın ekonomik alandaki önemi gittikçe artarken, marka aracılığı ile gerçekleşen 

fonksiyonlar da çeşitlilik göstermeye başlamıştır. Markanın en önemli fonksiyonu 

olarak görülen, üretilen mal veya hizmetin kaynağını gösterme şeklinde ortaya çıkan 

fonksiyon zamanla eski önemini yitirirken, markanın reklam ve garanti fonksiyonları 

ise 556 sayılı KHK ile bağımsız olarak ve açıkça düzenlemeye konu olmadıkları 

halde, bazı durumlarda asli fonksiyon olarak ortaya çıkmaktadırlar. Marka gerek 

ticari hayatta, gerekse sosyal hayatta önemli bir görev üstlenirken, markanın 

kullanımı da çeşitlilik göstermiş ve marka kullanıldıkça fonksiyonları da gelişmiştir. 

Bu nedenle markanın ciddi kullanımının gerçekleşip gerçekleşmediği tespit edilirken, 

markanın hangi fonksiyonları yerine getirdiği hususu da dikkate alınmalıdır. 

 

A. Ayırt Edicilik 
Markanın temel fonksiyonu, bir işletmenin mal veya hizmetlerini, bir başka 

işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmesidir. Zaman içerisinde markanın 

ekonomik anlamda önemi arttıkça ve markanın kullanımı bu öneme paralel olarak 

çeşitlendikçe; markanın kaynak gösterme fonksiyonu önemini yitirirken, ayırt etme 

fonksiyonu önemini korumaya devam etmektedir. 

Öncelikle, bir markanın kullanıldığı mal veya hizmete ait özellikleri işaret 

etmemesi, fantezi ibarelerden oluşması, içinde yaratıcılık barındırması veya uzun 

kullanım sebebiyle bu özelliğe ulaşması, markayı güçlü bir marka yapar192. Markanın 

üzerinde kullanılacağı mal veya hizmete yaklaşması, ayırt ediciliğini kaybetmesine 

neden olmakta ve marka zayıflamaktadır. 556 sayılı KHK m. 7/1-c’ye göre, “Ticaret 

alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya 

malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve 

hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret adlandırmaları 

münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar, marka olarak tescil 

edilemezler.” Malın veya hizmetin karakteristik özelliklerini içeren, serbest 

işaretlerden oluşan marka, zayıf bir markadır. Ancak; zayıf bir markanın da ayırt 

                                                 
192 Güçlü ve zayıf markalar hakkında bkz. Kaya, Marka Hukuku, s. 33. 
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edicilik sağlamasına rastlanmaktadır. Ayırt ediciliği olan güçlü bir markanın zamanla 

ve kullanım sonucunda jenerik ad haline gelmesi mümkün olduğu gibi, başlangıçta 

zayıf olan bir markanın zamanla ayırt edicilik  kazanması da mümkün 

olabilmektedir. 556 sayılı KHK m. 7/son ile, bir markanın tescil tarihinden önce 

kullanılmış ve tescile konu mal veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu 

ayırt edici nitelik kazanmış olması durumunda a, c ve d bentlerine göre tescilinin 

reddedilemeyeceği düzenlenmiştir. Dolayısıyla, markanın zayıf veya güçlü bir marka 

olduğu tespit edilirken, markanın ayırt etme fonksiyonunu hangi ölçüde yerine 

getirdiği dikkate alınmalıdır193. 

Ayırt ediciliğin gerçekleşmesi için gereken, markanın, benzer sınıflardaki mal 

veya hizmetlerde kullanılan diğer markalardan ayrılabilmesidir. Endüstriyel 

tasarımlarda olması gereken yenilik ve orijinalite, markalarda aranmadığı gibi194, 

markanın yaratıcı olması ya da ticaret hayatında ilk defa kullanılması da 

gerekmemektedir195. 

 

B. Kaynak Gösterme 
556 sayılı KHK m. 5’e göre marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerinin, 

başka bir işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan her türlü 

işarettir. Bu tanım, markanın ayırt edicilik fonksiyonuna işaret ettiği gibi, aynı 

zamanda kaynak gösterme fonksiyonuna da işaret etmektedir. Zira marka aracılığıyla 

bir malın üretildiği, piyasaya sürüldüğü veya bir hizmetin sunulduğu işletmeye de 

işaret edilir. Malların üzerindeki markanın aynı olması, alıcı çevresine bu malların 

kaynağının aynı işletme olduğunu göstermekte, mal veya hizmetin kaynağını 

somutlaştırmaktadır196. Bu fonksiyon günümüzde lisans anlaşmaları ve franchising 

usulünün yaygınlaşması gibi etkenlerle eski önemini kaybetse de, bütünüyle ortadan 

kalkmış değildir. Üretim ilişkilerinin değişmesiyle birlikte, bazı markalar ile mal 

veya hizmetin kaynağı olan işletme arasındaki bağ tamamen kopmaktadır. Aynı 

zamanda tüketici için de, markanın kullanıldığı mal veya hizmetin kaynağı olan 

                                                 
193 Yasaman v.d., a.g.e., s. 18-19. 
194 Yasaman v.d., a.e., s. 62. 
195 Güneşli, a.g.e., s. 7. 
196 Çamlıbel Taylan, a.g.e., s.34; Hanife Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, Ankara, Seçkin 
Yayınevi, 2003, s. 13. 
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işletmenin somutlaşması değil, soyut kalan bir işletme tarafından marka ile vaad 

edilen beklentilerinin karşılanması önem taşımaktadır197. Belirli grupların 

bünyesindeki markalar bakımından kaynak gösterme fonksiyonu önemini 

korumaktadır. Faaliyetleri sonucu tanınan ve güven duyulan bir işletmenin marka ile 

olan bağı da güçlü olmaktadır198. 

 

C. Reklam 
Günümüzde markanın ekonomik alandaki en önemli fonksiyonlarından biri 

de reklamdır. Mal veya hizmet tüketiciye marka aracılığı ile tanıtılmaktadır199. 

Markanın ilgili çevreye tanıtılması ise reklam aracılığıyla olur. Reklam aracılığıyla 

marka tanındıktan sonra ise, artık markanın kendisi reklam etkisi yaratmaya 

başlar200. Üreticiler, tüketicinin markayı tercih etmesi konusunda sadece garanti 

fonksiyonuna güvenmemektedirler. Bu bakımdan, ilgili tüketici çevresinin 

beklentileri de göz önünde bulundurularak, marka ile örneğin “genç”, “dinamik”, 

“sportmen” gibi belirli imajlar özdeşleştirilmektedir. Tüketici açısından da bu 

özellikler, malın kalitesinin yanısıra, hatta bazen daha etkili olabilmektedir. Böylece 

marka, kullanıldığı mal veya hizmetten bağımsız hale gelerek, ekonomik anlamda bir 

reklam ve satış aracı olmaktadır201.  

Reklam fonksiyonu, her marka için aynı güçte ortaya çıkmadığı gibi bazı 

markalar için hiç söz konusu olmayabilir. Ancak; özellikle tanınmış markalarda, 

oldukça güçlü bir reklam fonksiyonu bulunmaktadır. 556 sayılı KHK m. 8/4’e göre, 

farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile bir markanın tescil başvurusu, 

tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış marka sahibinin itirazı 

üzerine reddedilir.  Sonraki başvurunun reddedilmesi için öngörülen koşullar ise; 

önceden tescil edilen veya tescil başvurusu yapılan markanın toplumda ulaştığı 

tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabilmesi, markanın itibarına 

zarar verilebilmesi veya markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar 

                                                 
197 Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, s. 14. 
198 Hüseyin Ülgen, Ömer Teoman, Mehmet Helvacı, Abuzer Kendigelen, Füsun Nomer Ertan, Arslan 
Kaya; Ticari İşletme Hukuku, 3. Tıpkı Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2009, s. 363. 
199 Ülgen v.d., a.e., s. 364. 
200 Arkan, Marka Hukuku, C. I, s. 39-40; Ülgen v.d., a.g.e., s. 364; Yasaman v.d., a.g.e., s. 20. 
201 Dirikkan, “Tanınmış Markanın Korunması”, s. 18. 
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doğurabilmesidir. Burada özellikle markanın reklam fonksiyonunun etkisiyle haksız 

bir yararın sağlanması mümkün olabilecektir. 

 

D. Garanti 
Ekonomik açıdan önemli fonksiyonlardan bir diğeri de garanti fonksiyonudur. 

Her ne kadar marka sahibinin hukuken mal veya hizmetin kalitesini devam ettirmek 

gibi bir yükümlülüğü bulunmasa da, elde edilen itibar ve müşteri potansiyelini 

korumak isteyen marka sahibi ekonomik açıdan bu hususa özen göstermek 

durumunda kalmaktadır. Marka sahibi bakımından bu zorunluluk, hukuken 

getirilecek bir zorunluluktan daha etkili olabilmektedir202. Mal veya hizmetin kalitesi 

ve bu kalitenin devamlılığı sonucunda, tüketici nezdinde markaya karşı bir güven 

oluşmakta ve kaliteli olduğu inancı ile markaya yönelim artmaktadır. Bu yönelim, 

markanın garanti fonksiyonunun sonucudur. 

Markanın garanti fonksiyonu 556 sayılı KHK’da bağımsız olarak 

düzenlenmese de, marka ile oluşturulan güvenin korunmasına yönelik dolaylı 

korumayı sağlayan düzenlemeler mevcuttur. 556 sayılı KHK m. 13/1 uyarınca 

“Tescilli bir markanın tescil kapsamındaki mal üzerine konularak marka sahibi 

tarafından veya onun izni ile Türkiye’de piyasaya sunulmasından sonra, mallarla 

ilgili fiiller marka tescilinden doğan hakkın kapsamı dışında kalır.” Bu kural, marka 

hakkının tükenmesidir.203 Ancak m. 13/2 ile bu kurala bir istisna getirilmiştir. Hükme 

göre marka sahibine, malın piyasaya sunulmasından sonra, üçüncü kişiler tarafından 

değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçlı kullanmalarını önleme yetkisi 

verilmiştir. Yine malın üretilmesi veya hizmetin sunulması için üçüncü kişiye lisans 

verildiğinde 556 sayılı KHK m. 21/7’ye göre marka sahibi, talimatlarıyla uygunluk 

içinde lisans alan tarafından üretilen malın veya sunulan hizmetlerin kalitesini 

garanti edecek önlemleri alacaktır. Getirilen istisnai düzenlemelerle, markanın 

garanti fonksiyonunun devam ettirilebilmesi için marka sahibinin gereken önlemleri 

alabilmesi sağlanmıştır.

                                                 
202 Çamlıbel Taylan, a.g.e., s. 35. 
203 Marka hakkının tükenmesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Sabih Arkan, “Marka Hakkının 
Tüketilmesi”, Ali Bozer’e Armağan, Ankara, 1998, s. 197 vd.; Çamlıbel Taylan, a.g.e., s. 92 vd. 
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E. İtibar / Alıcıyı Çekme 
Alıcıyı çekme fonksiyonu reklam fonksiyonuna ayrılmaz bir şekilde sıkı 

sıkıya bağlıdır. Marka kendisi bir reklam aracı olduğundan, reklam fonksiyonu ile 

alıcıyı kendine çekmektedir. Alıcı psikolojik olarak ve refleks halinde markaya 

yönelmekte, benzer mal veya hizmetlerde kullanılması halinde marka, alıcı çevresini 

bu mal ve hizmetlere de aynı şekilde çekmektedir204.  

556 sayılı KHK m. 8/4’e göre, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu 

yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın 

sağlanabilmesi, markanın itibarına zarar verilebilmesi veya tescil için başvurusu 

yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabilmesi 

mümkünse, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka 

sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki 

markanın tescil başvurusu reddedilir. Görüldüğü gibi tanınmış markalarla ilgili 

olarak, markanın itibarının zarar görmesi sözkonusu olduğunda, farklı sınıflarda olsa 

dahi üçüncü kişinin tescil başvurusunun reddedileceği hususu açıkça düzenlenmiş 

bulunmaktadır. 

 

VI. Farklı Amaçlarla Tescil Edilen Markalar Bakımından Kullanma 

Zorunluluğu 

A. Koruyucu Markalar 
Koruyucu markalar, marka sahibi tarafından kullanılma amacı ile tescil 

ettirilen asıl markanın yanısıra, kullanılma amacı olmaksızın tescil ettirilen ve asıl 

markanın görünüş veya lafzi yapı itibarıyla benzerlerinden oluşan markaları ifade 

eder. Koruyucu markaların tescil edilmesi neticesinde, asıl markayla karıştırılma 

ihtimali olan markaların üçüncü kişilerce tescil edilmelerinin önüne geçilmesi ve bu 

suretle asıl markanın daha geniş bir biçimde korunması amaçlanır. Aslında bu endişe, 

Türk hukuku gibi Nice Anlaşması’nda yer alan sınıflandırma sistemini esas kabul 

eden hukuk sistemlerinde yersizdir. Zira sınıflandırma sisteminin kabulü ile, tescilli 

markanın aynısının veya benzerinin, gerek aynı gerekse benzer sınıflardaki mal ve 

hizmetler için tescilinin engellenmesi de kabul edilmiştir. Bu anlamda tescilli 
                                                 
204 Yasaman v.d., a.g.e., s. 20-21. 
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markanın iltibasa karşı korunması bakımından gerekli düzenleme yapılmış olmasına 

karşılık, marka sahipleri yine de tescilli markalarını korumak amacıyla, asıl markanın 

benzeri olan çeşitli markaları hiç kullanmayacak olmalarına rağmen, mümkün 

olduğunca çok sınıfta tescil ettirmektedirler. Bu işlem yapılırken, tescil edilen her 

markanın beş yıllık süre içinde ciddi biçimde kullanılması zorunluluğunun bulunması 

ise çoğu zaman marka sahibi tarafından önemsenmemekte, iptal edilme riski bulunsa 

da tescilin sağladığı koruma marka sahibi tarafından tercih edilmektedir. 

Görüldüğü üzere; koruyucu markalar aslında sicili gereksiz yere işgal 

etmektedirler. Kullanılmayan ve kullanılma amacı da taşımayan bu markalar, 

hukukun sağladığı korumadan haksız bir şekilde yararlanmakta ve başkalarının 

kullanımına da kapatılmaktadır. Bu sorun karşısında farklı hukuk sistemlerinde farklı 

çözümler benimsenmiştir. İsviçre hukukunda, yukarıda anılan sebeplerle koruyucu 

markalar hükümsüz kabul edilmektedir. Markanın koruyucu marka olduğunun ispatı 

neticesinde, mahkemece hükümsüzlüğün tespiti mümkün olmaktadır. İsviçre 

hukukunda öğreti ve mahkeme kararlarıyla benimsenen görüş bu yöndedir205. Türk 

hukukunda da, kullanma niyeti bulunmadığından koruyucu marka tescillerinin baştan 

itibaren geçersiz olduğunu savunan yazarlar bulunmaktadır206. Fransız hukukunda ise 

mevzuatta öngörülen süre içinde kullanılmayan markaların sürenin sonunda iptal 

edilmek suretiyle sicilden temizlenmelerinin yeterli olduğu savunulmaktadır207. Türk 

hukuk sistemi için de aynı görüşü benimsemek uygun olacaktır. Her ne kadar 

birbirine benzeyen bir dizi markanın tescili halinde bu markaların koruyucu marka 

olduğu savunulabilirse de, bunun kesin olarak ispatı güçtür. Bu markaların, henüz 

kullanılmasalar bile, kullanılması planlanan yedek marka olmaları da muhtemeldir. 

Tescil sırasında bu ayrımın yapılması ise mümkün değildir. Koruyucu markalara 

ilişkin ayrıca bir düzenleme de yapılmadığına göre, tescilden itibaren beş yıl boyunca 

bu markalara da tam koruma sağlanması, ancak beş yıl dolduktan sonra 

kullanılmamaları nedeniyle iptal edilmek suretiyle sicilden terkin edilmeleri en 

uygun yol olacaktır.  

                                                 
205 Yasaman, v.d., a.g.e., C. I, s. 643’ten naklen. 
206 Karayalçın, a.g.e., s. 415. 
207 Yasaman, v.d., a.g.e., C. I, s. 643’ten naklen. 



 

  67   
 

Bu markaların hükümsüzlüğünün talep edilmesine dayanak olarak kötü 

niyetli tescilin gösterilmesi de hukuken mümkün görünmemektedir208. Kötü niyetli 

tescil sebebiyle hükümsüzlük 566 sayılı KHK’da açıkça düzenlenmiş değildir209. 

Ancak üçüncü kişi tarafından kullanılan veya tescili için başvurulacak olan markayı, 

önce davranarak adına tescil ettiren kişinin kötü niyetli olduğu ve anılan tescilin 

hükümsüzlüğü talebinin herhangi bir süreye bağlı olmadığı muhakkaktır210. Kötü 

niyetli tescili gerçekleştiren kişinin amacı markayı kullanmak değil, bu tescilden 

çıkar sağlamaktır. Ancak koruyucu marka tescilini bu sınıfa dahil etmek zordur. 

Dolayısıyla bu markalar için beş yıl bekledikten sonra ve kullanılmamaları 

durumunda, iptal davası açılması en uygun yoldur. 

 

B. İhtiyat Markaları (Yedek Markalar) 
İhtiyat markası, tescil anında kullanılması düşünülmese de ileride kullanılma 

ihtimali öngörülerek tescil ettirilen markadır. Koruyucu markalardan ayrılan yönü, 

belirsiz bir gelecekte ihtiyat markasının kullanımının planlanmasıdır. Ancak marka 

sahibinin bu yöndeki niyetinin gerçekte bir önemi bulunmamaktadır211. Zira markayı 

kullanma niyetinin varlığı tescil sırasında ispatlanması gereken bir husus değildir. 

Marka sahibi ileride kullanabileceğini düşündüğü bir markayı önceden tescil 

ettirebileceği gibi, kullanılan bir markanın kullanılmadığı mal ve hizmetlerde de 

ileride kullanılabilme ihtimali göze alınarak marka sahibi tarafından tüm sınıflarda 

tescili sağlanabilir. İkinci ihtimalde, markanın kullanılmayan mal ve hizmet 

sınıflarında tescil edilmesindeki amaç, kullanılma amacıyla tescil edilen asıl markaya 

karşı iltibasın engellenmesi ise ve belirsiz bir zamanda dahi kullanma niyeti 

bulunmuyorsa, bu durumda tescil edilen diğer markalar koruyucu markalardır.  

Ancak açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, tescil anında ihtiyat markalarının 

koruyucu markalardan ayırt edilmesi mümkün olmadığından, aralarındaki fark da bu 

anlamda teorik bir farktır. Kanun koyucu, kötüniyetli tescil hali dışında markanın 

tescil edilmesindeki amaçla ilgilenmemekte, markanın kullanılmaması durumu için 

                                                 
208 Yasaman, v.d., a.g.e., C. I, s. 643. 
209 Bkz. aş. “F. Süre”, s. 88, dpn. 275. 
210 Kötüniyetli tescilin hükümsüzlük sebebi olarak kabul edildiği Yargıtay kararı için bkz. Yargıtay 
HGK 16.07.2008 T, 2008/11-501 E, 2008/507 K (Çevrimiçi) http//www.kazanci.com, 10.01.2010. 
211 Yasaman v.d., a.g.e., C. I, s. 644. 



 

  68   
 

de beş yıllık bir hoşgörü süresi tanımaktadır212. Kaldı ki; marka sahibinin ihtiyat 

markalarını ileride kullanma düşüncesi bulunsa bile, bu düşünce hayata geçmediği 

takdirde ihtiyat markalarının koruyucu markalardan farklı olmasının da bir anlamı 

kalmayacaktır. 

Markanın üçüncü kişi tarafından kullanılması da mümkün olduğuna göre, 

marka sahibi ileride markasını devretmek veya lisans sözleşmesi yaparak üçüncü 

kişilere kullandırmak amacıyla da markayı tescil ettirebilir. 

Görüldüğü gibi, ihtiyat markalarının teorik olarak koruyucu markalardan farkı 

olmasına rağmen, bu farkın objektif olarak tespiti mümkün bulunmadığı için, bu 

markaların hükümsüzlüğü bakımından da koruyucu markalar konusunda benimsenen 

görüşü savunmak isabetli olacaktır. Sonuç olarak beş yıllık süre içinde, ileride 

kullanılma düşüncesi gerçekleşmeyen ve kullanımına başlanmayan ihtiyat 

markalarının iptali talep edilebilecektir. Ancak bu ihtimal gerçekleşene kadar, ihtiyat 

markaları da 556 sayılı KHK’nın sağladığı korumadan yararlanacaktır. 

İhtiyat markalarının da koruyucu markalar gibi, kötü niyetli olarak tescil 

edilen markalardan ayırt edilmeleri gerekir. Bu konuda koruyucu markalara ilişkin 

yapılan açıklamalar213, ihtiyat markaları bakımından da geçerlidir. 

  

C. Lisanslı Ürünler Aracılığı İle Temel İşlevi Dışında Kullanılan 

Markalar (Merchandising Markaları) 
Merchandising faaliyeti, kullanıldıkları mal ve hizmetler bakımından toplum 

nezdinde ayırt edicilik kazanmış işaretlerin, sembollerin veya tanınmış isimlerin 

sahip oldukları potansiyelden, ayırt edicilik kazanmadıkları mal ve hizmetlerde de 

yararlanılarak satışların arttırılmasının amaçlandığı ticari faaliyettir214. Bu amacın 

gerçekleşmesi için hak sahibi, üçüncü kişi ile bir tür lisans sözleşmesi olan 

merchandising sözleşmesi215 yapmak suretiyle, farklı mal ve hizmetler bakımından 

marka, işaret, sembol veya ismin kullanım hakkını devretmektedir. Merchandising 

sözleşmesi ile, sözleşme konusu marka olduğunda marka sahibi, markasının kullanım

                                                 
212 Yasaman v.d., a.e., C. I, s. 644. 
213 Bkz. yuk. “A. Koruyucu Markalar”, s. 65 vd. 
214 Yasaman v.d., a.g.e., C. I, s. 645. 
215 Merchandising sözleşmeleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Selin Sert, Merchandising Markası, 
Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, C. I, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2007, s. 1170 vd. 
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hakkını markanın ayırt edicilik kazanmadığı farklı mal ve hizmetler bakımından 

üçüncü kişiye devrederek markanın kullanım alanını genişletmekte, bu şekilde maddi 

kazanç sağlamakta; üçüncü kişi ise markanın ününden, reklam ve itibar 

fonksiyonlarından yararlanarak kendi satışlarını arttırmayı amaçlamaktadır. 

Sözleşmeye konu olan markaya da merchandising markası denilmektedir. 

 Konu bir örnekle daha iyi açıklanabilecektir. Örneğin oyuncak sektöründe 

ayırt ediciliği olan Barbie markasının, tekstil sektöründe ayırt ediciliği olan Herry 

markası altında çocuklara yönelik giysilerde kullanılabilmesi için marka sahipleri 

arasında bir sözleşme yapılır. Böylece çocuk giysilerinde Herry markasının kullanımı 

ile, işletmenin giysilerinin diğer işletmelerin giysilerinden ayırt edilmesi 

sağlanmaktadır. Aynı zamanda Barbie markasının kullanımı ile de çocukların ilgisi 

çekilmekte, Barbie markasının çocuklar üzerindeki alıcıyı çekme ve reklam 

fonksiyonları kullanılmaktadır. Bu durumda, Barbie markası oyuncaklar dışında 

giysiler için tescilli değilse zaten giysilerde kullanılmaması sebebiyle iptali de 

gündeme gelemez. Markanın oyuncaklarda kullanılması yeterlidir. Barbie markasının 

tescil edildiği oyuncaklarda kullanılmaması durumunda ise, giysilerde kullanılması 

oyuncaklar bakımından ilgili sınıfta iptaline engel olmaz. Burada önemli olan, Barbie 

markası hem oyuncaklarda hem de giysilerde tescil edilmişse; Herry markası 

altındaki ürünlerde merchandising markası olarak kullanımın, markanın giysilerde 

kullanımı bakımından yeterli kabul edilip edilmeyeceği meselesidir. 

Merchandising markası, yukarıdaki örnekte olduğu gibi, sözleşmeye konu 

mal veya hizmetlerde kullanılan ve o mal ve hizmetler bakımından halihazırda ayırt 

ediciliği bulunan bir markayla birlikte kullanılır. Burada merchandising markasının 

ününden, reklam ve itibar fonksiyonlarından, mevcut müşteri potansiyelinden 

yararlanılır. Ekonomik ilişkiler ve ihtiyaçlar doğrultusunda markanın fonksiyonları 

ve ticari hayattaki yeri de görüldüğü gibi gittikçe çeşitlenmiştir. Buradaki problem, 

merchandising markaları bakımından markasal kullanımın gerçekleşip 

gerçekleşmediğidir. Zira markanın temel işlevi olarak kabul edilen, bir işletmenin 

mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmek olarak 

özetlenebilecek markanın ayırt etme işlevi merchandising markalarında yoktur. Çoğu 

zaman birlikte kullanıldıkları ve ilgili mal veya hizmet bakımından ayırt edicilik 

kazanmış olan marka, bu işlevi yerine getirmektedir. Örneğin ev tekstili konusunda 
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ayırt ediciliği bulunan Taç markasıyla birlikte yatak örtülerinde, nevresim 

takımlarında FB (Fenerbahçe) logosunun kullanılması veya Twiggy marka 

terliklerde bu mallar bakımından ayırt ediciliği bulunmayan GS (Galatasaray) 

markasının kullanılması böyledir. Bu örnekte Taç ve Twiggy markaları tescil 

edildikleri sınıfta, nitelik ve işlevlerine uygun olarak ciddi biçimde kullanılır ve bu 

mallar bakımından ayırt edicilik sağlarken, FB ve GS markaları bakımından aynı 

sonuca varılamayacaktır. Merchandising faaliyetinin en yaygın olarak kullanım alanı 

da spor kulüpleri ve yarattıkları markalardır. Ancak merchandising markalarının 

kullanım alanı bununla sınırlı olmayıp, çok geniştir. Çizgi karakterler, sinema 

karakterleri, film veya roman isimleri, reklam sloganları, televizyon dizilerinde 

kullanılan replikler, şarkı sözleri, sanatçıların isimleri gibi merchandising 

sözleşmesine konu olabilecek pek çok örnek verilebilecektir. 

Temel işlevini yerine getirmeyen merchandising markalarının ciddi 

kullanımının olmadığı iddiası ve bunun sonucunda iptalinin hukuken mümkün olup 

olmadığı tartışılabilir. Ancak merchandising markaları gerçekten kullanılırken, 

kullanılmama nedeniyle iptal edilmeleri yerinde olmayacaktır. Her şeyden önce bu 

markalar koruyucu markalardan da ihtiyat markalarından da farklı olarak gerçekten 

kullanılmakta ve marka sahibine kazanç sağlamaktadırlar. Ayrıca merchandising 

markası sayesinde ilgili mal veya hizmet benzerlerinden farklılaşmakta, hem 

işletmenin diğer mal ve hizmetlerinden hem de diğer işletmelerin mal ve 

hizmetlerinden ayrılmaktadır. Ekonomik gelişmeler ve çeşitlenmeler neticesinde 

günümüzde, markanın ayırt edicilik fonksiyonu bazen diğer fonksiyonlarının 

gerisinde kalabilmektedir. Bazı durumlarda tüketicinin gözünde işletmenin önemi 

bulunmamakta, marka başlı başına ticari bir araç olmaktadır. Ticari hayatta bu denli 

somut bir yeri ve önemi olan merchandising markalarının hukuki korumadan yoksun 

bırakılması düşünülemez. Bu nedenlerle merchandising markalarının ekonomik 

hayatın içinde yer alan kullanımlarının ciddi kullanım olarak kabul edilmesi, 

markasal kullanım gerçekleştiğinden kullanmama nedeniyle iptalin mümkün 
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olmaması gerektiği düşünülmektedir216. Bu nedenlerle, merchandising markalarını 

kapsayacak bir düzenleme yapılması yerinde olacaktır.217 

Merchandising markalarında, toplum nezdinde belirli alanlarda ayırt edicilik 

veya popülerlik kazanmış olan markaların, işaret, sembol ve isimlerin, karikatür 

tiplemelerinin, sloganların farklı alanlarda da kullanılarak ticarileştirilmesi, 

ürünleştirilmesi söz konusudur218. Merchandising markasına alternatif olarak transfer 

markası deyimi de önerilmiştir219. Markanın ayırt edicilik kazanmış olduğu 

alanlardan farklı alanlara da taşınarak, bir anlamda transfer olması merchandising 

markasının temeli olduğundan, önerilen bu deyimin isabetli olduğu 

düşünülmektedir220. 

Merchandising markası Türk marka mevzuatında düzenlenmemiştir. Gittikçe 

gelişen rekabet ortamı ve yeni bir marka yaratarak bu markaya ayırt edicilik 

kazandırmanın zorlaşması sonucunda, halihazırda tanınmış ve toplum nezdinde 

güven kazanmış markaların kullanılarak satışların arttırılmasını sağlayacak 

merchandising sözleşmeleri yaygınlaşmaktadır. Merchandising sözleşmesi her ne 

kadar bir tür lisans sözleşmesi olsa da, merchandising markasının ve bizzat bu 

ticarileştirme ve ürünleştirme faaliyetinin niteliği gereği ayrılan noktalarının da 

belirlenmesi gerekmektedir. Özellikle de merchandising markasının esasen markanın 

ayırt edicilik kazandığı alanlardan tamamen farklı alanlarda kullanıldığı da 

düşünülürse, markanın malın kalitesini garanti etme fonksiyonu bakımından 

tüketicinin yanıltılması da gündeme gelebilecektir. Bir taraftan da merchandising 

markasının yaygınlaşmasıyla birlikte lisanslı ürünlerin kullanımı da artacaktır. Ticari 

hayatın gereksinimleri sonucunda ortaya çıkan merchandising markası ve 

merchandising sözleşmesinin Türk marka mevzuatında da yok sayılmaması ve 

konuyla ilgili düzenleme yapılarak faaliyetin şartlarının yasal zemine oturtulmasının 

gerekli olduğu düşünülmektedir. 

                                                 
216 Aynı yönde, Yasaman, v.d., a.g.e., C. I, s. 647; Özarmağan, a.g.e., s. 69. 
217Ayrıca bkz. yuk. “F. Kullanmanın Ciddi Olması” başlığı altında yapılan açıklamalar, s. 36, dpn. 
121. 
218 Karş. Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 28-30. (Yazar, Anglo-Amerikan hukukunda kullanılan 
ve Almanya, Avusturya, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde de benimsenen “character 
merchandising” kavramının Türkçe’de “karakter ürünleştirilmesi” şeklinde anılabileceğini belirterek 
kavramı ayrıntılı bir biçimde tanımlayarak örneklendirmiştir.) 
219 Fatih Bilgili, Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, Ankara, 2006, s. 136. 
220 k.g. Sert, a.g.e., s. 1164, dpn. 4. 
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Üçüncü Bölüm 

TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMAMASININ SONUÇLARI 

 

I. Kullanılmayan Markanın Korunmaya Devam Etmesi 
 Tescilli marka tescilden itibaren 5 yıl boyunca kesintisiz kullanılmaz ise veya 

markanın kullanımına kesintisiz 5 yıl boyunca ara verilir ise, bu durum markanın 

hukuki durumunu değiştirmez. Tescilli marka 556 sayılı KHK’nın korumasından 

yararlanmaya ve marka olarak korunmaya devam eder.  

Markanın sicilden terkinine TPE tarafından resen karar verilmesi mümkün 

değildir221. Markanın gerçekten kullanılıp kullanılmadığı, marka kullanılmamış ise 

kullanılmadığı sürenin tespiti ve markanın kullanılmaması için haklı nedenlerin 

bulunup bulunmadığının araştırılması hususları yargılamayı gerektirmektedir. Bu 

sebeple kullanılmayan markanın iptalinin ilgililer tarafından dava yolu ile talep 

edilmesi gerekmektedir.  

Mahkeme tarafından markanın iptaline ve sicilden terkinine karar verilmesi 

durumunda marka sicilden terkin edilir; bundan sonra markanın koruması sona erer 

ve marka üçüncü kişilerin kullanımına açılır. 

 

II. Markanın Kullanılmamasının Haklı Sebebe Dayanması 

A. Genel Olarak 
556 sayılı KHK m. 14’e göre, “Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl 

içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre 

için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir.” Görüldüğü gibi marka 

sahibinin, kullanmama nedeniyle markasının iptal edilmesini engelleyebileceği bir 

hal, aynı madde içinde düzenlenmiştir. Marka sahibi, öngörülen beş yıllık süre içinde 

hiçbir şekilde markasını kullanmasa dahi, markasını kullanmamasının haklı bir 

sebebe dayandığını ispat edebilirse, marka iptal edilmez.

                                                 
221 Selçuk Öztek, İlaç Markaları Arasında İltibas ve Türk Markalar Hukukunun 
Çözümlenmemiş Bazı Genel Sorunları, HA 1991, C. 6, S. 1-3, s. 19. 
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B. Haklı Sebep Kavramı 
Haklı sebep kavramı 556 sayılı KHK’da tanımlanmadığı gibi, haklı 

sebeplerin neler olduğu konusunda bir düzenleme de yapılmamıştır.  

TRIPS m. 19/1’de ise, marka ile korunan mal veya hizmetlere uygulanan 

ithalat kısıtlamaları veya hükümetçe uygulanan başka koşullar gibi, markanın 

kullanılmasına engel oluşturan ve marka sahibinin iradesinden bağımsız olarak 

doğan koşulların, markanın kullanılmaması için geçerli nedenler olarak kabul 

edileceği düzenlenmiştir. 

Türk hukukunda da gerek öğreti, gerekse Yargıtay kararları ile haklı 

sebeplerin neler olduğu hususu açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. Haklı 

sebeplerin, marka sahibinin kusuru bulunmaksızın ve iradesi dışında gelişen, 

markanın kullanılmasını imkansız hale getiren, ancak mücbir sebeplerden ibaret 

olmayan her türlü engel olduğu kabul edilmektedir222. Genel olarak doğal afetler, 

savaş, ekonomik güçlükler, gümrük mevzuatındaki değişiklikler, ithalat kısıtlamaları 

ya da ürünle ilgili alınması gereken bir iznin alınamaması markanın kullanılmaması 

bakımından haklı sebep teşkil eder223. Görüldüğü gibi marka sahibinin kontrolü 

dışındaki olaylar224 haklı sebep olarak sayılmaktadır. 

Marka sahibinin lisans sözleşmesi225 ile marka hakkının kullanımını üçüncü 

kişiye devrettiği durumlarda, lisans alanın markayı kullanmamasının marka sahibi 

bakımından haklı sebep teşkil etmeyeceği hususunda görüş birliği olduğu 

söylenebilir. Gerçekten de bu konuda hukuken bir açıklık olduğu düşünülmektedir. 

Öncelikle marka sahibinin üçüncü kişiyle basit lisans sözleşmesi yapması halinde, 

lisans alan markayı kullanmadığında, marka sahibinin kendisinin de markayı 

kullanması mümkündür. Bu durumda lisans alanın markayı kullanmamasının marka 

sahibi için haklı neden oluşturması düşünülemez. Lisans alanın markayı haklı 

sebeplerle kullanamamış olması, marka sahibinin kendisinin markayı kullanmaması 

için kendi haklı sebepleri olmadığı sürece, varılan sonucu değiştirmez. Marka 

                                                 
222 Yasaman v.d., a.g.e., C. I, s. 649. 
223 Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, s. 259. 
224 Arkan, Ticari İşletme Hukuku, s. 284. 
225 Lisans Sözleşmelerinin niteliği ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Saibe Oktay Özdemir, Sınai 
Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri ve Rekabet Hukuku Düzenlemelerinin Lisans 
Sözleşmelerine Uygulanması, Beta Yayınevi, İstanbul, 2002, s. 50 vd. 
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sahibinin üçüncü kişiyle, markanın kullanma hakkını kendisi için saklı tutmadığı 

inhisari lisans sözleşmesi yapması halinde ise, lisans alan markayı kullanmasa dahi, 

marka sahibi markayı kullanamayacaktır. Ancak böyle bir durumda da, marka 

sahibinin kontrolü dışındaki bir olay sebebiyle markanın kullanılamadığı 

söylenemez226. Zira burada marka sahibinin etki alanı dışında bulunan ve iradesiyle 

çözüm getiremeyeceği bir olay yoktur. Marka sahibi isterse, sözleşmenin feshi 

yoluna giderek markayı kendisi kullanabilir veya yeni bir lisans sözleşmesi ile 

başkasının kullanmasını sağlayabilir. Zira burada lisans alan sözleşme gereği marka 

hakkının devamı için markayı kullanmayı üstlenmiş bulunmaktadır227. Lisans 

sözleşmesine aykırı davranarak markanın iptal edilme tehlikesinin ortaya çıkmasına 

sebep olan lisans alan karşısında, sözleşmeyi feshetmeyen marka sahibinin bu 

davranışının markanın kullanılmaması bakımından haklı sebep olarak kabul edilmesi 

mümkün değildir228. Lisans alanın haklı sebeple markayı kullanamamış olması, 

marka sahibinin kendisinin markayı kullanmaması için kendi haklı sebepleri 

olmadıkça, sonucu değiştirmez. 

Marka sahibinin, markanın kullanım hakkını devredeceği üçüncü kişiyle 

lisans sözleşmesinin koşulları konusunda anlaşmaya varamamaları ve bu sebeple 

müzakerelerin uzaması da markanın kullanılmamasına haklı sebep teşkil etmez. 

Burada da marka sahibinin iradesi dışında bir olayın bulunmadığı açıktır229. 

Şirketin iflas etmiş olması da markanın kullanılmaması bakımından haklı 

neden olarak kabul edilmemektedir. Yargıtay 11. HD, 09.04.2001 tarihli kararında230, 

hukukumuzda iflasın anonim şirketler için infisah sebebi olarak kabul edildiğini 

(TTK m. 434/1-8), iflas kararıyla anonim şirket tüzel kişiliğinin sona ermeyip diğer 

infisah hallerinde olduğu gibi (TTK m. 434) tasfiye aşamasına girdiğini, tüzel 

kişiliğinse tasfiye sonuna kadar devam ettiğini, iflasın açılmasıyla anonim şirketin 

hak ve fiil ehliyetini kaybetmediğini, ancak fiil ehliyetinin tasfiye sonuna kadar 

                                                 
226 K.g. Kaya, “Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali”, s. 200; Yazar, mutlak nitelikte lisans alanın 
inhisarında olan bir lisans sözleşmesinde, lisans alanın markayı kullanmamasının haklı sebep 
sayılmasının, sair şartlar da varsa olası olduğunu belirmektedir. 
227 Karş. Ali Necip Ortan, Patent Lisansı Sözleşmesi, Doğan Basımevi, Ankara, 1979, s. 247. 
228 Yasaman v.d., a.g.e., C. I, s. 650; Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, s. 260-261; 
Arkan, Marka Hukuku, C. II, s. 149. 
229 Aynı yönde bkz. Yasaman v.d., a.g.e., C. I, s. 650; Arkan, Marka Hukuku, C. II, s. 149. 
230 Yargıtay 11. HD., 09.04.2001 T, 2001/844 E, 2001/3429 K (Çevrimiçi) http//www.kazanci.com, 
25.04.2008. 
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tasfiye amacıyla sınırlı olarak devam edeceğini belirtmiştir (TTK m. 439/2, 450, 

208). Kararda anonim şirketin tasfiye sonuna kadar hak süjesi olarak kaldığı, hak ve 

yükümlülükler anonim şirket tüzel kişiliğine ait olsa da malvarlığı üzerindeki tasarruf 

yetkisinin iflas kararıyla kısıtlamaya uğradığı, tasarruf yetkisinin iflas masasına 

ilişkin konularda iflas idaresine geçtiği (TTK m. 437), iflas idaresinin görevini yerine 

getirirken hem müflis şirketin hem de alacaklıların yararlarını gözetmekle yükümlü 

olduğu açıklanmıştır. Yargıtay, markanın hukuki işlemlere konu olmasıyla ilgili 

olarak ise, marka hakkının mutlak haklardan olup taşıdığı ekonomik değerden ötürü 

şirket malvarlığına dahil olduğunu ve marka hakkının çeşitli hukuki işlemlere konu 

olabileceğini belirtmiştir. Örnek olarak, marka hakkının BK m. 270 uyarınca hasılat 

kirasına verilebileceği veya 556 sayılı KHK m. 20 ve 21 uyarınca lisans verme 

yoluyla kullanılabileceği, açıklanan biçimlerde markanın kullanılması mümkün 

olduğu halde bu yollara başvurulmaksızın, şirketin iflas ettiğinden bahisle iflasın 

haklı sebep olarak ileri sürülmesinin kabul edilemeyeceği bildirilmiştir. Kararda 

Arkan’a atıf yapılarak, öğretide de mali durumun kötüleşmesinin bir uzantısı olarak 

marka sahibinin iflasının haklı sebep olarak değerlendirilmediği ifade edilmiştir. 

Gerçekten de Arkan, marka sahibinin mali durumundan kaynaklanan sorunların 

markanın kullanılmaması bakımından haklı sebep teşkil etmeyeceğini belirtmiştir231. 

Sonuç olarak Yargıtay tarafından, şirketin iflas etmesinin markanın kullanılmaması 

için başlı başına haklı bir sebep oluşturmadığına karar verilmiştir232. Aynı konuda 

düzenlenen bilirkişi raporunda da, iflasın, markanın kullanılmaması için haklı bir 

neden sayılamayacağı; iflas ehliyeti ortadan kaldırsa da bunun dışarıdan değil, marka 

sahibinden kaynaklanan bir sebep olduğu; kaldı ki temsilci olarak iflas idaresinin 

markayı başkaca suretlerle değerlendirme, kiralama olanağının bulunduğu ifade 

edilmiştir233.

                                                 
231 Arkan, Marka Hukuku, C. II, s. 149. 
232 K.g. Kaya, “Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali”, s. 200; Yazar, iflasın her halükarda haklı 
sebep olmayacağı yönündeki bütüncül bir yaklaşımın doğru olmadığını ifade etmektedir. 
233 Oğuz İmregün, Bilirkişi Raporları 2000, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2003, s. 120. 
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Yargıtay 11. HD, 08.03.2002 tarihli bir başka kararında, marka sahibine ait 

fabrikanın bulunduğu ve üretimin yapıldığı taşınmazın istimlak edilmesini haklı 

sebep olarak kabul etmemiştir234. 

Markanın tescilli olduğu sınıfta yer alan malların piyasaya sürülebilmesi 

idareden alınacak izin veya ruhsata bağlıysa, bu süreçte markanın kullanılamaması 

ise haklı sebep teşkil eder235. Örneğin ilaç markalarında, bu sürecin uzaması 

sonucunda markanın kullanılamamasına sıklıkla rastlanır. 

Haklı sebeple markanın kullanılamadığı durumlarda, haklı sebebin sona 

erdiği tarihten itibaren beş yıl içinde marka kullanılmaya başlanmalıdır. Aksi 

takdirde beş yıl dolduktan sonra marka iptal edilebilir. 
 

III. Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali Davası 

A. Hükümsüzlük ve İptal Kavramları 
Markanın hükümsüzlük ve iptal nedenleri farklı zamanlarda ortaya çıkmakta 

ve birbirinden ayrı iki grup oluşturmaktadırlar. Markanın hükümsüzlük nedenleri 

marka tescil edildiği sırada bulunmakta, buna karşılık iptal nedenleri marka tescil 

edilirken var olmayıp zaman içerisinde ortaya çıkmaktadırlar. KHK m. 42/1-a ve 

42/1-b’de belirtilen ve KHK m. 7 ve 8’de sayılan haller aslında marka tescilinin 

reddi için mutlak ve nisbi red nedenleridir ve tescil sırasında da mevcuttur. Ancak 

gerek TPE’nin ihmali gerekse ilgililerin itirazda bulunmaması sonucunda bu 

nedenlere rağmen tescil gerçekleşirse, anılan nedenlerden hareketle tescilden sonra 

markanın hükümsüzlüğü talep edilebilecektir. Bu durumda tescil baştan itibaren 

geçersiz olduğundan, marka tescil tarihi itibarıyla hükümsüz sayılır236. KHK m. 42/1-

c’de düzenlenen ve “14. maddeye aykırılık” şeklinde ifade edilen hükümsüzlük hali, 

hiç şüphesiz bir hükümsüzlük sebebi değil, iptal sebebidir. Marka tescil edildiği 

sırada herhangi bir tescil engeli olmadığı halde haklı neden olmaksızın ve kesintisiz 

beş yıl boyunca markanın kullanılmaması, markanın iptal edilebilir hale gelmesine 

sebep olur. KHK m. 42/1-d’de bir diğer iptal sebebi olan marka sahibinin 

                                                 
234 Yargıtay 11. HD., 08.03.2002 T, 2002/1709 E, 2002/2064 K (Çevrimiçi) http//www.kazanci.com, 
11.08.2008. 
235 Yasaman v.d., a.g.e., C. I, s. 650; Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, s. 260. 
236 Arkan, Marka Hukuku, C. II, s. 187; Yasaman v.d., a.g.e., C. II, s. 850; Karahan, a.g.e., s. 6. 
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davranışları nedeniyle markanın mal ve hizmetler için yaygın bir ad haline gelmesi 

düzenlenmiştir. Burada da, tescilden sonra markanın iptalini gerektirecek bir sebep 

ortaya çıkar. Hak sahibi veya yetkili kıldığı kişinin kullanımı sonucunda, tescil 

edildiği mal ve hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri ve coğrafi kaynağı 

konusunda halkta yanlış anlama ihtimalinin ortaya çıkması da KHK m. 42/1-e’de yer 

alan bir başka iptal sebebidir. Son olarak KHK m. 42/1-f’de 59. maddeye aykırı 

kullanım olarak düzenlenen ve marka sahibi tarafından garanti ve ortak markanın 

teknik yönetmeliğe aykırı kullanımına göz yumulması ve mahkemece tanınan süre 

içerisinde aykırı kullanımın düzeltilmemesi hali de marka için bir iptal sebebidir.  

Hükümsüzlük ve iptal sebepleri, kaynak düzenleme olan 89/104 sayılı 

Yönerge’de birlikte düzenlenmemiştir. 40/94 sayılı Tüzük’te de hükümsüzlük ve 

iptal sebepleri ayrı başlıklar altında düzenlenmiştir. AB üyesi devletlerin iç 

hukuklarındaki düzenlemeler de bu yöndedir. 556 sayılı KHK’da ise hükümsüzlük ve 

iptal sebepleri, “Hükümsüzlük Halleri” başlığı altında birlikte düzenlenmiş olup bir 

yerde hükümsüzlük kavramı kullanılırken, başka bir yerde iptal ibaresinin 

kullanıldığı görülmektedir. Ancak hükümsüzlük ve iptal kavramlarının birlikte 

kullanılması, sebepler arasında ayrım yaratmak için özellikle tercih edilmemiş, 

tamamen terminolojik özensizlikten kaynaklanmıştır237. 

Hükümsüzlük ve iptal sebeplerinin bu şekilde bir arada düzenlenmiş olması 

öğretide de eleştirilmiştir. Haklı olarak kaynak düzenlemelerde olduğu gibi 

sebeplerin birbirinden ayrılarak iki grup halinde düzenlenmesi gerektiği 

savunulmaktadır238.  

 

B. İptal Davasının Hukuki Niteliği 
Markanın hükümsüzlüğü ve markanın iptali davalarının tespit davası mı, eda 

davası mı, yoksa bozucu yenilik doğuran (inşai) dava mı olduğu konusunda 

birbirinden farklı görüşler ortaya atılmıştır. Markanın iptali davasının hukuki 

niteliğini doğru olarak belirleyebilmek için önce anılan dava çeşitleri incelenmelidir. 

                                                 
237 Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 439; Arkan, Marka Hukuku, C. II, s. 155; Yasaman v.d., 
a.g.e., C. I, s. 651, Karahan, a.g.e., s. 157. 
238 Arkan, Marka Hukuku, C. II, s. 155; Yasaman v.d., a.g.e., C. II, s. 850; Karahan, a.g.e., s. 6. 
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Talep edilen hukuki korumaya göre davalar üçe ayrılmaktadır: tespit davaları, eda 

davaları ve inşai davalar. 

Tespit davası, bir hukuki ilişkinin mevcut olup olmadığının tespiti talebiyle 

açılır239. Sadece maddi vakıaların tespiti için tespit davası açılmaz. Hukuki ilişkinin 

varlığının tespitinde davacının menfaatinin olması da aranmaktadır. Hukuki koruma 

ihtiyacı başka şekilde karşılanabiliyorsa, menfaatin bulunmadığı kabul edilir. Sonuç 

olarak, eda davasının açılması mümkünse tespit davası değil, eda davası açılır240. 

Tespit davasında verilen hükmün icra kabiliyeti yoktur. 

KHK m. 42’de sayılan hallerden birine göre açılan hükümsüzlük veya iptal 

davasının sonunda, hükümsüzlük sebebi mevcutsa, mahkeme tarafından 

hükümsüzlüğün tespitine ve markanın sicilden terkinine dair karar verilir. Bu kararla 

birlikte davacı, Türk Patent Enstitüsü’nden iptal edilen markanın markalar sicilinden 

terkin edilmesini talep edebilir. Davanın sonunda, eda davasında bulunan ve aşağıda 

açıklanan, davalının bir şey vermesi, yapması veya yapmaktan kaçınması şeklinde 

özetlenen bir mahkumiyet kararı yer almamaktadır.  

Eda davası, davalının bir şeyi yapmaya, bir şeyi vermeye veya bir şeyi 

yapmaktan kaçınmaya mahkum edilmesi yönündeki davacı talebini içeren davadır241. 

Eda davalarında yapılan yargılama sonunda, tespitle birlikte, talep edilen edanın 

yerine getirilmesi konusunda davalıya yöneltilen bir emir veya mahkumiyet olmak 

üzere iki bölümden oluşan bir karar verilir242. Davacının talep ettiği edanın yerine 

getirilmesi hakkındaki mahkeme kararı, davalıya yöneltilmiş bir emirdir243. Davalı 

hükmü yerine getirmezse, cebri icra yoluna başvurulur. 

İptal davasının sonucunda markanın sicilden terkininin de sağlanacağı ve 

davanın amaç ve kapsamında terkinin de bulunduğu gerekçeleriyle, bu davanın eda 

                                                 
239 Tespit davaları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Baki Kuru, Tespit Davaları, 2. bs., İstanbul, 
Evrim Basım-Yayım-Dağıtım, 1998, s. 12 vd. 
240 Oğuzman, Barlas; a.g.e., s. 267; H. Yavuz Alangoya, M. Kamil Yıldırım, Nevhis Deren Yıldırım; 
Medeni Usul Hukuku Esasları, 4. bs., İstanbul, Alkım Yayınevi, 2004, s. 219 vd. 
241 Oğuzman, Barlas; a.g.e., s. 265; Alangoya, Yıldırım, Deren Yıldırım, a.g.e., s. 218; Üstündağ, 
a.g.e., s. 314 vd.; Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, s. 1405 vd.; Hakan Pekcanıtez, Oğuz Atalay, 
Muhammet Özekes; Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2004, s. 226. 
242 Oğuzman, Barlas; a.g.e., s. 265 vd.; Alangoya, Yıldırım, Deren Yıldırım; a.g.e., s. 218; İsmail 
Doğanay, “Hangi Nevi Davalar Eda Davası Niteliğindedir?..(Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun Bir 
Kararı Münasebetiyle)”, BATİDER, Ankara, Aralık 1994, C. XVII, S. 4, s. 131 vd. 
243 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, s. 1405 vd. 
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davası niteliğinde olduğu ileri sürülmektedir244. Ancak anılan görüşü savunan 

Tekinalp’e göre; bu sonuç KHK’dan açıkça anlaşılamadığı için, davacının markanın 

iptali ile birlikte sicilden terkini talebinde de bulunması gerekmektedir. Diğer bir 

görüşe göre ise terkin talebi bulunmasa bile, mahkemenin sicilden terkine karar 

vermesi gerekmektedir245. Ancak; yukarıda da belirtildiği üzere, iptal davalarında 

markanın iptaline karar verildiğinde, mahkeme tarafından davalıya bir şey vermesi, 

bir şey yapması veya yapmaktan kaçınması şeklinde bir emir verilmemektedir. İptal 

davalarında eda davalarının bir bölümü eksik olduğu için, iptal davasının eda davası 

olarak değerlendirilmesi doğru olmayacaktır. 

Hak sahibine, tek taraflı irade beyanında bulunarak yeni bir hukuki ilişki 

kurmak, mevcut bir hukuki ilişkiyi değiştirmek veya sona erdirmek yetkisi veren 

haklara yenilik doğuran haklar denir246. Yenilik doğuran haklar yöneldikleri sonuca 

göre kurucu, değiştirici ve bozucu olmak üzere üç çeşittir. Yenilik doğuran hakların 

bazıları doğrudan karşı tarafa yöneltilen bir irade beyanıyla kullanılır (yenilik 

doğuran muamele), bazıları ise bir kamu makamına, özellikle de mahkemeye 

başvurmak suretiyle kullanılır (yenilik doğuran dava)247. Yenilik doğuran (inşai) 

davalarda, davacı hukuki ilişkinin veya durumun ortadan kaldırılmasına, 

değiştirilmesine veya yenisinin kurulmasına karar verilmesini ister248. Karar 

kesinleştiğinde sonuç gerçekleştiği için icra edilmesine gerek kalmaz. Ancak kararda 

bazı edimlerin yerine getirilmesine de hükmedilmişse, bu kısım icra edilebilir. 

Markanın kullanılmaması nedeniyle iptali davasında da davacı tarafından, 

hukuki durumun ortadan kaldırılması, değiştirilmesi veya yenisinin kurulması 

şeklinde yenilik doğuran bir hak ileri sürülmektedir249. Markanın iptaline karar 

verilen bu dava, bozucu yenilik doğuran bir davadır. Sahibine, KHK ile getirilen 

korumayı geçerli bir şekilde sağlayan tescilli bir marka hakkında iptal kararı 

verilerek, mevcut hukuki durum ortadan kaldırılmakta ve yeni bir hukuki durum 

ortaya çıkarılmaktadır. İptal davasında, mahkumiyet kararı kapsamında davalıya 

yönelik bir emir verilmemektedir. Bununla birlikte dava hukuki durumun tespitinden
                                                 
244 Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 440. 
245 Karahan, a.g.e., s. 4. 
246 Oğuzman, Barlas; a.g.e., s. 142; Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, s. 1468 vd. 
247 Kavramlar için bkz. Oğuzman, Barlas; a.g.e., s. 144. 
248 Üstündağ, a.g.e., s. 336; Oğuzman, Barlas, a.g.e., s. 268. 
249 Yasaman v.d., a.g.e., C. II, s. 848. 
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de ibaret değildir. İptal davası ile yenilik doğuran bir hakkın davacı tarafından 

mahkeme aracılığıyla kullanılması söz konusu olup, bu hak kullanılmadığı takdirde 

markanın sahip olduğu koruma ve sahibine sağladığı hak ve yetkiler devam 

edecektir. 

Markanın kullanılmaması nedeniyle iptali davasında verilen kararının etkisi, 

markanın tescil tarihine kadar geriye gitmez; ancak dava tarihine veya beş yıllık 

sürenin dolduğu tarihe kadar geriye gider250. Buna karşılık, KHK m. 42/1-a ve 42/1-

b’de yer alan hükümsüzlük nedenlerine dayanılarak açılan hükümsüzlük davalarında 

verilen karar ise markanın tescil edildiği tarihe kadar geçmişe etkilidir. Bunun 

sebebi, hükümsüzlük nedenlerinin tescil sırasında da mevcut olup, markanın 

tescilinin baştan itibaren hükümsüz olmasıdır. 

 

C. Kısmi İptal 
556 sayılı KHK m. 42/2’ye göre; “Hükümsüzlük nedenleri, markanın tescil 

edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, yalnız o mal veya hizmet ile 

ilgili olarak kısmi hükümsüzlüğe karar verilir.” Markanın kullanılmaması da 

KHK’da hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiş olduğundan, hüküm, 

kullanılmayan markaların iptalinde de gözönüne alınacaktır.  

Bir markanın çeşitli mal ve hizmet sınıflarında tescil edilmesi mümkündür. 

Tescil sırasında markanın ilgili sınıflarda kullanılıyor olması gerekmediği gibi, 

başvuru sahibinin kullanma amacı taşıyıp taşımadığı da araştırılmamaktadır. 

Tescilden sonra marka sahibi, markasını tescil ettirdiği mal veya hizmetlerden 

bazılarında kullanırken, bazılarında ise hiç kullanmayabilir. Böyle bir durumda, 

markanın tescilli olduğu sınıflardan bazılarında kullanılması, kullanılmadığı sınıflar 

bakımından iptal edilmesine engel olmaz. Böylece markanın kısmen iptali sözkonusu 

olur. 

Kural olarak marka sadece tescil edildiği mal ve hizmetler bakımından 

korunur. Markanın aynısının veya benzerinin, farklı mal ve hizmetlerde üçüncü 

kişiler tarafından tescil edilip kullanılmasına bir engel bulunmamaktadır. Marka 

                                                 
250 Açıklama için bkz. aş. “C. Markanın Kullanılmaması Nedeniyle İptalinin Etkisi”, s. 96. 
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kısmen iptal edildiği zaman da, iptal edilen sınıflar bakımından, aynı veya benzer 

markaların üçüncü kişiler tarafından tescil ettirilip kullanılması mümkün olacaktır251. 

Ancak bazı durumlarda, markanın tescil edildiği sınıflardan başka sınıflarda 

dahi üçüncü kişilerce tescil edilmesi engellenmiştir. Öncelikle, kısmen iptali 

sağlanan bir markanın mutlaka üçüncü kişilerce tescil edilebilir duruma geldiği 

söylenemez. Marka başvurusu her zaman KHK m. 7. ve 8.’de sayılan nedenlerle 

reddedilebilir. Örneğin, KHK m. 8/1-b uyarınca, “Tescil için başvurusu yapılan 

marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile 

aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir 

markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya 

tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa 

ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir 

marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa,” tescil edilmiş veya tescil için 

başvuru yapılmış markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda marka tescil 

edilemez. Maddeye göre, halk tarafından karıştırılma ihtimali252 olduğu takdirde 

markanın benzer sınıflarda tesciline itiraz edilebilmektedir.  

Bu konuda daha da önemli olan husus ise KHK m. 8/4’teki tanınmış 

markalara ilişkin düzenlemedir. Maddeye göre; marka, tescil edilmiş veya tescil için 

başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olsa dahi, farklı mallar 

veya hizmetlerde kullanılabilecektir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu 

yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın 

sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu 

yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği 

durumlarda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka 

sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki 

markanın tescil başvurusu reddedilecektir.  

Böylece tanınmış markaların, farklı mal ve hizmet sınıflarında dahi üçüncü 

kişiler tarafından tescil edilmesi engellenmiş olmaktadır. Açıklanan sebeplerden 

dolayı, markanın kısmen iptalinin talep edilmesinde kimi zaman hukuki yarar 

                                                 
251 Bkz. yuk. “C. Kullanma Zorunluluğunun Mal ve Hizmetler Bakımından Kapsamı” başlığı altında 
sınıf sistemi ve kısmi iptalde hukuki yarar hakkında yapılan açıklamalar, s. 26 vd. 
252 Karıştırılma ihtimali hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Sevgi Epçeli, a.g.e., s. 33 vd. 
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bulunmadığı açıktır. Özellikle de tanınmış markalar bakımından kısmi iptal, 

kullanılmayan markaların sicilden temizlenerek üçüncü kişilerin kullanımına 

açılması amacını gerçekleştirmeyecektir. Ancak davacı bakımından hukuki yararın 

bulunmaması, tanınmış markalar için kısmi iptalin talep edilemeyeceği sonucunu 

doğurmaz. Tanınmış markalar da kullanılmadıkları mal ve hizmet sınıflarında 

kısmen iptal edilebilirler253. Ancak iptal edilen mal ve hizmetlerle ilgili olarak 

üçüncü kişiler tarafından markanın tescili talep edildiğinde, tanınmış marka sahibi 

tarafından itiraz edilebilecek ve tescil başvurusu reddedilebilecektir. 

 

D. İptal Davasının Tarafları 

1. Davacı 
556 sayılı KHK m. 43 uyarınca, “Markanın hükümsüzlüğünü, ilgili 

mahkemeden, zarar gören kişiler, Cumhuriyet savcıları veya ilgili resmi makamlar 

isteyebilir.”  

Marka tescil edilmesiyle birlikte sahibine bir tekel hakkı sağlamakta, geniş bir 

korumaya ulaşmakta ve edinilen hak mutlak nitelikte olduğundan herkese karşı ileri 

sürülebilmektedir. Marka tescil edildiği sınıfların tamamında veya bir kısmında 

kullanılmadığında ise, marka sahibi  elde ettiği bu geniş korumadan haksız bir 

şekilde yarar sağlamakta, buna karşılık üçüncü kişilerin söz konusu markayı 

kullanma hakları haksız olarak ellerinden alınmış olmaktadır. Maddede geçen “zarar 

gören kişi” kavramı öğretide, zarara uğrayan veya zarara uğrama tehlikesi altında 

bulunan ya da sözkonusu işareti kullanabilme olanağı haksız bir biçimde kısıtlanan 

yahut kısıtlanma tehlikesi altında olan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır254. 

KHK m. 43’te sadece “zarar gören kişiler” ifadesi kullanılmış olup, zarara uğrama 

tehlikesi altında olan kişilerin de dava açabilecekleri açıkça düzenlenmiş değildir. 

Ancak KHK’da kullanılan “zarar” ile haksız fiil veya sözleşme hukuku anlamında 

zarar ifade edilmek istenmemiştir. Öğretide, kullanmama nedeniyle markanın iptali 

                                                 
253 Yasaman v.d., a.g.e., C.I, s. 653; bkz. Kaya, “Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali”, s. 201. 
(Yazar, iptal davası hakkının tanınmasında özel menfaatler yanında kamusal menfaat de bulunduğunu 
ifade ederek aynı sonuca varmıştır.) 
254 Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 441. 
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davası bakımından “zarar gören kişiler” yerine, “markanın iptalinde hukuki yararı 

bulunan kişiler” teriminin kullanılmasının daha uygun olacağı ifade edilmiştir255.  

Hükümden de anlaşıldığı üzere zarar görenler dışında, Cumhuriyet savcıları 

ve ilgili resmi makamlar da markanın hükümsüzlüğünü ilgili mahkemeden talep 

edebilirler. İlgili resmi makam olan TPE’nin de tescil edilmiş bir markayı resen 

sicilden terkin etme yetkisi bulunmamaktadır256. TPE de davacı sıfatıyla markanın 

hükümsüzlüğünü ilgili mahkemeden talep edebilecektir. 

Marka olarak tescilli olup da kullanılmayan ve bu suretle markalar sicilini 

işgal eden markaların iptal edilmesinde esasen kamu yararı da bulunmaktadır. Bu 

yolla hem üçüncü kişiler tarafından markanın tescili mümkün olmakta hem de resmi 

sicilin doğruluğu güvence altına alınmaktadır. Böylece markanın iptali ile sicil 

hukuku açısından durumu açıklığa kavuşturan bir kamu yararının bulunduğu 

sonucuna ulaşılmaktadır257. Tanınmış markanın kullanılmadığı sınıflar bakımından 

kısmen iptalinde davacının hukuki yararı bulunmasa da, iptalde kamu yararı da 

olduğundan markanın kısmen iptali gerçekleşir258. 

 

2. Davalı 
Markanın iptali davası, dava açıldığı sırada tescilli markanın sahibi 

durumunda olan kişi veya kişilere veya bunların haleflerine karşı açılır.  

Markanın kullanım hakkı için marka sahibi ile lisans sözleşmesi yapmış olan 

lisans alanlara karşı iptal davası açılamaz.  

Markanın kullanılmadığı süre 5 yılı geçmiş ve ardından marka devredilmişse, 

davanın markayı devralana karşı açılması gerekir. Markanın devri, devralan 

bakımından yeni bir 5 yıllık sürenin işlemeye başlamasını sağlamaz; ancak KHK 

m.42/c hükmü devralan için de geçerlidir; devralan kişi davadan önce ciddi biçimde 

markayı kullanmaya başlamışsa artık markanın kullanmamaya dayalı iptali 

                                                 
255 Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, s. 266. 
256 Yargıtay 11.HD.’nin 1.5.2000 T, 2000/2756 E, 2000/3680 K sayılı kararında TPE’nin tescil 
edilerek kesinleşmiş olan markayı resen iptal ve terkin edemeyeceği vurgulanmaktadır. (Çevrimiçi) 
http//www.kazanci.com, 26.08.2009. 
257 Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, s. 223. 
258 Kaya, “Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali”, s. 201; Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma 
Külfeti”, s. 223. 
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sözkonusu olmaz. Dava açılacağı düşünülerek davadan önceki üç ay içinde 

kullanıma başlanmış olması istisnadır259. 

554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK m. 44/4’te, 

tasarımın hükümsüzlüğü davasının, davanın açıldığı anda Tasarım Sicili’nde tasarım 

sahibi olarak kayıtlı kişiye karşı açılacağı düzenlenmiştir. Sicilde tasarım üzerinde 

hak sahibi olarak görülen kişilerin ise davaya katılabilmeleri için kendilerine ayrıca 

tebligat yapılacağı belirtilmiştir. 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında 

KHK m. 130/3’te de aynı şekilde, patentin hükümsüzlüğü davasının davanın açıldığı 

anda Patent Sicili’nde patent sahibi olarak kayıtlı kişiye karşı açılacağı, sicilde patent 

üzerinde hak sahibi olarak görülen kişilerin ise davaya katılabilmeleri için 

kendilerine ayrıca tebligat yapılacağı belirtilmiştir. 556 sayılı KHK’da ise, sicilde 

hak sahibi olarak görülen kişilerin de davaya katılabilmeleri için kendilerine tebligat 

yapılacağı düzenlenmemiştir. Oysa markayla ilgili olarak farklı bir düzenleme 

yapılması için bir sebep bulunmadığı düşünülmektedir. Markanın kullanılmaması 

nedeniyle iptali için açılan bir davada, davanın sonucunu etkilemesi veya davanın 

sonucundan etkilenmesi olasılığı bulunan hak sahiplerine de tebligat yapılarak 

davaya katılımlarının sağlanması için gerekli düzenlemenin 556 sayılı KHK’da da 

yer alması gerekmektedir260. 

Markanın kullanılmaması nedeniyle iptali davası yalnız marka sahibine 

yöneltilir. Bu davada TPE davalı olamaz261. Markanın tescil prosedürü içinde, 

markanın tesciline karşı yapılan itirazlar neticesinde, TPE Yeniden İnceleme ve 

Değerlendirme Kurulu’nun kesinleşen kararlarına karşı açılan iptal davalarında 

TPE’ye husumet yöneltilebilecektir262.  

Markalar Kanunu Tasarısı m. 48/2’de, davanın sicilde kayıtlı marka sahibine 

karşı açılacağı, sicilde hak sahibi olarak kayıtlı kişilere davanın ayrıca ihbar 

olunacağı ve davada TPE’nin hasım gösterilemeyeceği açıkça düzenlenmiştir.

                                                 
259 Bkz. yuk. “2. Beş Yıllık Sürenin Hesaplanması ve Sürenin Dolması”, s. 28. 
260 Aynı yönde Arkan, Marka Hukuku, C. II, s. 167; Yasaman v.d., a.g.e., C. II s. 898. 
261 Ömer Teoman, Markanın Terkinini Sağlamak İçin Açılacak Bir Davada Husumetin Türk 
Patent Enstitüsü’ne Yöneltilip Yöneltilemeyeceği Sorunu, Otuz Yıl Ticaret Hukuku-Tüm 
Makalelerim 1982-2001, C. II, Beta Yayınevi, İstanbul, 2001, s. 453 vd.; Arkan, Marka Hukuku, C. 
II, s. 167. 
262 Ayrıntılı bilgi için bkz. Teoman, a.g.e., s. 449 vd. 
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E.  İspat Sorunu 
Türk hukukunda ispat yüküyle ilgili genel kural MK m. 6’da düzenlenmiştir. 

Düzenlemeye göre; “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, 

hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.” 556 sayılı KHK’da 

ise, markanın iptaline yönelik bir davada ispat yükünün hangi tarafta olacağına dair 

özel bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Öyleyse, kullanmama nedeniyle markanın 

iptali davasında da ispat yüküne ilişkin genel kuralın uygulanması gerekir263. 

Kullanmama nedeniyle markanın iptali davasında olumsuz bir olayın ispatı 

gerekmektedir. Her ne kadar davacı için davalının markasını kullanmadığını ispat 

etmesi zor olsa da, hukuken ispat yükü iddiada bulunan üzerindedir264. Davacının 

sadece iddiada bulunmasının yeterli görülüp, olumsuz bir olayın ispatının zor olacağı 

gerekçesiyle, bu yönde bir düzenleme olmaksızın, tüm ispat yükünü marka sahibi 

üzerinde bırakmak doğru değildir265. Kaldı ki, KHK’da delil tespiti davası yoluyla 

davacıya delil ibrazı ve ispat konusunda kolaylık sağlanmıştır. Ayrıca HUMK m. 330 

vd. uyarınca hakim tarafından davalı delil ibrazına zorlanabilecektir. Bu durumda 

markanın kullanılmaması nedeniyle açılacak iptal davasında ispat yüküyle ilgili 

genel kuraldan ayrılmayı gerektirecek bir neden bulunmamaktadır266. 

Olumsuz olayların ispatındaki zorluk sebebiyle bazı durumlarda ispat 

yükünün yer değiştirmesi de mümkündür. Ancak ispat yükünün yer değiştirmesi için 

ispatın imkansız veya çok zor olması, ispat yükünün yer değiştirmesinin haksızlık 

oluşturmaması ve kanun hükmünün lafzı veya ruhunun yer değiştirmeye engel 

olmaması gibi şartların gerçekleşmesi gerekir267. Markanın kullanmama nedeniyle 

iptali davasında ise, ispat yükünün yer değiştirmesi için aranan şartlar aşağıda 

açıklanan gerekçelerle gerçekleşmemiştir. Olumsuz bir olayın ispat edilecek olması 

ise tek başına ispat yükünün yer değiştirmesini gerektirmez. 

                                                 
263 Kaya, “Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali”, s. 208; Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma 
Külfeti”, s. 268 vd. 
264 Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, s. 269; Bilge Umar, Ejder Yılmaz; İsbat Yükü, 2. 
bs., İstanbul, 1980, s. 247-248. 
265 Aynı yönde, Kaya, “Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali”, s. 203. 
266 Kaya, Marka Hukuku, s. 204, dpn. 15. 
267 Konuyla ilgili bkz. Üstündağ, a.g.e., s. 619; Oğuz Atalay, Medeni Usul Hukukunda Menfi 
Vakıaların İspatı, İzmir, 2001, s. 130. 
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Usul hukukunda olumsuz olayların ispatı ile ilgili bir diğer çözüm de ispat 

yükünü taşıyan tarafın durumunu daha elverişli hale getirmek şeklinde 

açıklanabilir268. Bunun yolu ise ispat ölçüsünün düşürülmesi ve karşı tarafın da 

olayların aydınlatılmasına katkı sağlaması için örneğin karşı delil ikame yükü 

yüklenmesidir; zira kanun özellikle yüksek bir ispat ölçüsü öngörmediği takdirde, 

olumsuz bir olayın ispatında ispat ölçüsü daha alt seviyede tutulabilecektir269. 

Markanın kullanmama nedeniyle iptali davasında da, ispat ölçüsünün düşürülmesi 

suretiyle olumsuz bir olayın ispatındaki zorlukların aşılacağı düşünülmektedir. 

Marka sahibinin markasını kullanmadığını iddia eden davacının, markanın 

kullanılmadığına dair hakimde belirli bir ölçüde kanaat oluşturması yeterlidir ve 

böylece ispat yükü karşı tarafa geçecektir270. Markanın kullanılmadığını iddia eden 

davacı, markanın sahibi tarafından, tescil edildiği mal ve hizmetlerle ilgili, yurt 

içinde, niteliğine ve işlevine uygun olarak, ciddi biçimde ve kesintisiz beş yıldır 

kullanılmadığına ilişkin, sayılanlardan bir veya birkaçıyla ilgili hakimde belirli 

ölçüde kanaat ve kullanmama konusunda ciddi şüphe oluşturmalı, iddiasını gerçeğe 

yakın göstermelidir. Örneğin iptali talep edilen markanın tescilli olduğu sınıfta marka 

sahibinin başka markaları da mevcutsa, marka sahibinin diğer markalarını taşıyan 

ürünlerin bulunduğu ancak iptali talep edilen markayı taşıyan hiçbir ürünün yer 

almadığı bir ürün kataloğu delil olarak sunulabilir. Marka tescilli olduğu sınıflardan 

bazılarında kullanılıyorsa ve kullanılmayan sınıflarda iptali isteniyorsa, markanın 

yalnız belirli mal ve hizmet sınıflarında kullanıldığını gösteren gazete ilanları, 

reklamlar, ürün katalogları, broşürler, marka sahibinin internet sitesinde tanıtılan 

ürünler delil olarak gösterilebilir. Yargıtay’a göre marka sahibinin ticareti terk etmesi 

de, markanın marka sahibi tarafından kullanılmadığını gösterir271.  

Davacı tarafından markanın kullanılmadığı yönündeki belirtilere dayanılarak 

sunulan deliller, hakimde markanın kullanılmamasının gerçeğe yakın olduğuna dair 

kanaat oluşturduğunda delil gösterme yükü davalı marka sahibine geçecektir. Bu 

                                                 
268 Atalay, a.e., s. 137. 
269 Atalay, a.e., s. 171. 
270 Umar, Yılmaz; a.g.e., s. 247 vd. 
271 Yargıtay 11.HD., 08.03.2002 T, 2002/1719 E, 2002/2064 K; (Çevrimiçi) http//www.kazanci.com, 
11.08.2008. 
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durumda, marka sahibi davacının iddialarını kabul etmiyorsa aksini ispat etmelidir272. 

Marka sahibi KHK m. 14/2’de markayı kullanma kabul edilen “ayırt edici karakterini 

değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması”, “markanın yalnız ihracat 

amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması”, “markanın marka sahibinin izniyle 

kullanılması” veya “markalı malın ithalatı” olarak sayılan durumlardan birinin 

mevcut olduğunu da ispatlayabilir. Marka sahibi tarih içeren her türlü faturayı, fiyat 

listesini, kataloğu, ilanı veya ambalajı delil olarak sunabilir. Herhangi bir delil, 

örneğin ürün kataloğu tek başına markanın kullanıldığını ispatlamayabilir. Sunulan 

deliller birlikte değerlendirilerek markanın kullanılıp kullanılmadığı anlaşılır. Marka 

sahibinin, markanın kullanılmamasının haklı nedene dayandığına ilişkin delil 

sunması da mümkündür. 

Fransız hukukunda kabul edilen olumsuz vakıaların ispatının davacının 

üzerinde olmadığına ilişkin genel kuralın Türk hukukunda da geçerli olduğunu ve 

ispat yükünün davalı marka sahibi üzerinde olduğunu savunan görüşe273 Türk marka 

ve usul hukuku çerçevesinde imkan verilmediği düşüncesindeyim. Buna karşılık 

Yargıtay’ın ispat yükünün davalıda olduğuna dair kararları bulunmaktadır274.  

89/104 sayılı Yönerge m. 11/3’e göre, markanın kullanmama nedeniyle 

iptalini talep eden davacının, markanın kullanılmadığına dair delil göstermesi 

gerekir. 40/94 sayılı Tüzük m. 43/2’de ise Topluluk markası ile ilgili olarak farklı bir 

düzenleme öngörmüştür. Buna göre, en az beş yıldır tescilli olan markasını 

kullanmayan marka sahibi üçüncü kişinin tescil başvurusuna itiraz eder ve üçüncü 

kişi de markanın kullanılmadığını iddia ederse, marka sahibi markasını Topluluk 

içinde, tescilli olduğu mal veya hizmet sınıflarında ve ciddi biçimde kullandığını 

ispat edemediği takdirde itirazı reddedilecektir. Ancak bu düzenleme Türk marka 

mevzuatına uygun değildir; zira KHK düzenlemesine göre üçüncü kişi tarafından, 

                                                 
272 Arkan, Marka Hukuku, C. II, s. 163. 
273 Yasaman v.d., a.g.e., C. I, s. 655. 
274 Yargıtay 11.HD, 04.05.2006 T, 2005/2901 E, 2006/5144 K (Çevrimiçi) http//emsal.yargitay.gov.tr, 
13.08.2009; Kararda, tescilli bir markanın haklı bir neden olmaksızın beş yıldan fazla 
kullanılmadığına dayalı markanın iptaline ilişkin davada, markanın beş yıl kesintisiz 
kullanılmadığının aksinin davalı tarafından ispat edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Yargıtay 11.HD, 
30.01.2007 T, 2005/9846 E, 2007/1087 K, (Çevrimiçi) http//www. kazanci.com, 15.08.2009; Kararda 
kullanımın marka sahibince ispatlanması gerektiği belirtilmiştir. Yargıtay tarafından, mahkemece 
ispat yükünün ters çevrilerek, davalı markasının kullanılmaması hususunun davacı tarafından 
kanıtlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş olması hukuka aykırı bulunmuştur. 



 

  88   
 

marka başvurusuna itiraz eden tescilli marka sahibine karşı markanın kullanılmadığı 

iddiasında bulunulması mümkün değildir. Markanın kullanılmadığı iddiası, marka 

tecavüzü davasında davalı tarafından defi olarak dahi ileri sürülemez. Türk 

hukukunda markanın kullanılmadığı iddiası ancak dava veya karşı dava yolu ile ileri 

sürülebilir, defi veya itiraz olarak ileri sürülemez. 

 

F.  Süre 

1. Genel Olarak  
556 sayılı KHK’da ne özel olarak kullanılmayan markaların iptali için ne de 

genel olarak markaların hükümsüzlüğü için dava açılmasına yönelik bir süre 

öngörülmüştür. Yalnız m. 42/1-a’ya göre, tanınmış markalar bakımından yapılan 

düzenlemede, tanınmış marka sahibinin izinsiz tescil ettirilen markanın 

hükümsüzlüğü için tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde hükümsüzlük davası açması 

gerekmektedir. Maddeye göre, markanın tescilinde kötü niyet varsa, iptal davası 

süreye bağlı değildir275. Kötü niyet ise tanınmış markanın varlığını bilmek veya 

bilebilecek durumda olmaktır. Bu istisnai hüküm dışında, mutlak veya nisbi red 

sebeplerine rağmen her nasılsa tescil edilmiş bulunan ve tescilli oldukları sürece 

korunmaya devam eden markaların iptali için herhangi bir zamanaşımı süresi veya 

hak düşürücü süre düzenlenmemiştir. 

Hükümsüzlük davası yenilik doğuran bir davadır. Bu nedenle zamanaşımı 

süresine tabi değildir276. Zamanaşımı süresi alacak hakları için öngörülürken, yenilik

                                                 
275 556 sayılı KHK m. 42’de sayılan hükümsüzlük sebepleri sınırlı sayıdadır. (Tekinalp, Fikri 
Mülkiyet Hukuku, s. 439.) Hükümsüzlük sebepleri arasında markanın kötü niyetle tescil edilmiş 
olması bulunmamaktadır. Buna karşılık KHK m. 35’te başvurunun kötü niyetle yapılması itiraz 
sebepleri arasında sayılmıştır. Ayrıca MK m. 2 üst ve emredici norm olması sebebiyle marka 
hukukuna ilişkin kabul edilen sınırlı sayı ilkesinin önüne geçer ve kötü niyetle yapılan tescilin 
korunmasını engeller. (Kaya, Marka Hukuku, s. 324.) Bu nedenle KHK’da hükümsüzlük sebepleri 
arasında sayılmasa da, kötü niyetli tescil ayrı ve bağımsız bir hükümsüzlük sebebidir. (Kötü niyetli 
tescilin hükümsüzlük sebebi olarak kabul edildiği İstanbul 2.FSHHM’nin 20.12.2005 T, 2005/23 E, 
2005/303 K ve Yargıtay HGK’nın 16.07.2008 T, 2008/11-501 E, 2008/507 K sayılı kararlarına ilişkin 
değerlendirmeler için bkz. Tekin Memiş, “Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Tesciline Bağlanan 
Sonuçlar-İlk Derece Mahkemesi Ve Hukuk Genel Kurul Kararı Üzerine Bir Değerlendirme”, Fikri 
Mülkiyet Hukuku Yıllığı, Ed.: Tekin Memiş, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2009, s. 414 vd. 
Yargıtay HGK 16.07.2008 T, 2008/11-501 E, 2008/507 K sayılı karar için bkz. (Çevrimiçi) 
http//www.kazanci.com, 10.01.2010. Ayrıca kötü niyetle yapılan tescilin tecavüz ve haksız rekabet 
teşkil etmeyeceği yönünde karar verilmesinin kötü niyete bağlanan sonuçlarda çelişki yarattığına 
dikkat çeken karar eleştirisi için bkz. Memiş, a.e., s. 415 vd.) 
276 Ergun Önen, İnşai Dava, Ankara, 1981, s. 29. 
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doğuran haklar için kural olarak hak düşürücü süre öngörülür. Ancak konuya ilişkin 

mevzuatta hak düşürücü süre de öngörülmüş değildir. Hak düşürücü süre gibi 

sınırlama getiren bir düzenleme açıkça bulunmadığı halde, kıyas yolu ile davanın hak 

düşürücü süre ile sınırlandırılması da mümkün değildir277. 

Bir görüşe göre ise hükümsüzlük davalarında, KHK m. 70’te düzenlenen 

zamanaşımı süresinin uygulanması gerekir278. KHK m. 70’e göre marka hakkına 

tecavüzden doğan özel hukuka ilişkin taleplerde, Borçlar Kanunu’nun zamanaşımına 

ilişkin hükümleri uygulanır. Hükümsüzlük davalarında da hükümsüzlük sebebinin 

öğrenilmesinden itibaren 1 yıl, herhalde 10 yıl, cezayı gerektiren durumlarda ise ceza 

zamanaşımı süresinin yeterli olduğu savunulmaktadır. Ancak yukarıda açıklanan 

sebeplerle hükümsüzlük davası zamanaşımı süresine tabi olmadığından, bu görüşe 

katılmak mümkün olmamaktadır. 

Konu ile ilgili Yargıtay kararları incelendiğinde, hükümsüzlük davası açmak 

için bir süre öngörülmemiş olmasının kanun boşluğu olarak değerlendirildiği 

görülmektedir279. Dava açma süresinin sınırsız olamayacağı, belirli bir süre sessiz 

kalan marka sahibinin, sessiz kalma yolu ile hakkını kaybedeceği, bundan sonra dava 

açmasının MK m. 2’ye aykırı olacağı ilkelerinin benimsendiği görülmektedir. Bu 

doğrultuda Yargıtay, tanınmış markalar bakımından öngörülen 5 yıllık dava açma 

süresinin, tüm hükümsüzlük davaları bakımından uygulanması gerektiği yönünde 

kararlar vermiştir280. 

Yargıtayın bir kararında, konuya ilişkin gerekçeler şöyle açıklanmıştır;  

 

“556 sayılı KHK’da, marka tescil başvuruları değerlendirilirken, ilgililere, itiraz 

olanağı ile birlikte sonradan marka tescilinin hükümsüz sayılması için dava açma olanağı da 

tanınmasına rağmen, bu davanın hangi sürede açılacağı hususunda bir düzenleme 

getirilmemiş ise de, yine anılan KHK’nın 42. maddesinde Paris Konvansiyonuna göre 

tanınmış sayılan marka sahiplerinin hükümsüzlük davasını, tescil tarihinden itibaren 5 yıl 

içinde açması gerekeceği belirtilmiş, dava açma hakkının sınırsız sürede kullanılmasının da 
                                                 
277 Yasaman v.d., a.g.e., C. II, s. 853. 
278 Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 443 vd. 
279 Aynı yönde Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 444; Karahan, a.g.e., s. 146; Arkan, Marka 
Hukuku, C. I, s. 25. 
280 Karahan, a.g.e., s. 147-148. Yargıtay’ın bu yöndeki kararları için bkz. Yargıtay 11.HD, 23.11.2007 
T, 2006/7758 E, 2007/14801 K; Yargıtay 11.HD, 25.12.1997 T, 1997/5417 E, 1997/9676 K; Yargıtay 
HGK, 12.12.2007 T, 2007/11-974 E, 2007/962 K (Çevrimiçi) http//www.kazanci.com, 20.12.2009. 
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yasanın ruhu ve hukuk mantığı ile bağdaşmayacağı gözetilerek bu yasal boşluğun yukarıda 

sözü edilen tanınmış sayılan markalar için öngörülen 5 yıllık sürenin, en azından diğer 

markalar yönünden açılacak davalar için de uygulanarak yasal boşluğun doldurulması 

dairemizce uygun görülmüştür. Nitekim, Avrupa Topluluğu Anlaşması’nın 189’uncu maddesi 

uyarınca kabul edilen 89/104 sayılı Yönerge’de tanınmış markalar için de 5 yıllık hak 

düşürücü süre öngörülmüştür.”281 

 

KHK’da yalnızca tanınmış markalar bakımından öngörülen ve dava hakkının 

kullanılmasına önemli bir sınırlama getiren istisnai düzenlemenin uygulama alanı, 

ilgili mevzuatta açıkça düzenlenmemesine rağmen kıyas yoluyla genişletilmiş 

olmaktadır. Bu uygulama hakkaniyete aykırı sonuçlar doğurabilecektir. Örneğin 

mutlak red nedenlerinden birine sahip olması sebebi ile bazı markalar tescil 

edilmemektedir. Ancak her nasılsa tescil edilen böyle bir marka, ilgili mevzuatta açık 

bir hüküm bulunmamasına rağmen, 5 yıllık sürenin geçmiş olması sebebi ile artık 

hükümsüz kılınamayacaktır. Bu sonuç kamu düzenini de ilgilendirmektedir. Ayrıca 5 

yıllık hak düşürücü süre tescilden itibaren işlemektedir. Oysa marka sahibi bu süre 

içinde tescilden haberdar dahi olmayabilecektir. Bu sonuçların temel hukuk kuralları 

çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Tescil devam 

ettiği sürece, mevzuatta açıkça yer alan istisnai düzenlemeler dışında, markanın 

hükümsüzlüğü her zaman talep edilebilmelidir. Aksinin kabul edilebilmesi için, 

mevzuatta konuya ilişkin açık bir düzenleme yapılması, hükümsüzlük davası için 

belirli bir hak düşürücü süre getirilecekse açıkça düzenlenmesi veya davanın her 

zaman açılabileceğinin belirtilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

 

2. Kullanılmayan Markalar Bakımından 
KHK m. 14 ile kullanılmayan markalara ilişkin, tescilli markanın tescil 

tarihinden itibaren 5 yıl boyunca kullanılmaması veya kullanılmasına kesintisiz 5 yıl 

süreyle ara verilmesi durumunda markanın iptal edilebileceği düzenlenmiştir. Bu 

durumda 5 yıl boyunca kullanılmayan markanın, 5 yıllık süre dolduktan sonra ve 

ciddi kullanımına başlanmadığı sürece, her zaman iptal edilebilmesi gerekir282. 

                                                 
281 Yargıtay 11.H.D. 11.09.2000 T, 5607/6604, (Karahan, a.g.e., s. 148’den naklen). 
282 Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, s. 273. 
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Ancak Yargıtay kararlarında, 556 sayılı KHK m. 7/ı anlamında tanınmış markalarla 

ilgili hükümsüzlük davaları için öngörülmüş olan 5 yıllık hak düşürücü sürenin 

markanın kullanılmaması nedeniyle iptali davaları için de uygulandığı 

görülmektedir283. Bu uygulama ile, beş yıl içinde dava açılmadığı takdirde, marka hiç 

kullanılmasa bile artık iptal edilemeyecektir. Bu sonucun ise KHK’nın lafzına ve 

ruhuna uygun olmadığı, KHK’daki düzenlemeler ile bu sonucun aksinin amaçlanmış 

olduğu açıktır. 

Kullanmama nedeniyle markanın iptali davası, m. 14’te öngörülen 5 yıllık 

sürenin dolmasından sonra açılır. Bir görüşe göre, davanın açıldığı tarihte m. 14’te 

düzenlenen 5 yıllık sürenin dolmuş olması gerekir. Bu görüşün dayanağı, 5 yılın 

dolmasının bir dava şartı olmasıdır. Süre dolmadan dava açılmış ise, dava şartı 

gerçekleşmediğinden davanın reddi gerekir284. Bir dava şartının, davanın açıldığı 

tarihten hükmün verildiği tarihe kadar mevcut olması gerekir285. Dava şartının 

mevcut olup olmadığı mahkeme tarafından resen gözetilir. Dava şartı 

gerçekleşmemişse, mahkeme davanın esasına girmeyip, davayı usulden reddeder. Bu 

durumda, dava açıldığında 5 yıllık süre henüz dolmamışsa davanın reddi gerekir; zira 

tescilli marka sahibinin bu süre içinde markasını kullanmaya başlaması mümkündür. 

Marka sahibine markasını kullanmaya başlaması için açıkça tanınan bu sürenin, süre 

dolmadan önce açılan davanın kabulü ile kısaltılması doğru değildir. Ancak; dava 

açıldığında 5 yıl dolmamış olsa da, dava reddedilmeden önce 5 yıllık sürenin dolması 

durumunda ne yönde karar verilmesi gerektiği hususu tartışmalıdır. Dava açıldığında 

mevcut olmayan dava şartı, davanın reddedilmesinden veya hükmün verilmesinden 

önce gerçekleşmişse, artık davanın usulden reddedilmemesi gerekir286. Yargıtayın da 

bu yönde yerleşmiş içtihatları vardır287. Ancak Yargıtayın konuya ilişkin aksi yönde 

karar verdiği de görülmektedir288. Oysa başlangıçta eksik dava şartının hüküm anında 

                                                 
283 Yargıtay 11.H.D. 20.12.2004 T., 2004/3235 E., 2004/12509 K. (Çevrimiçi) 
http//www.kazanci.com, 25.03.2009. 
284 Karahan, a.g.e., s. 129; Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, s. 265. 
285 Kuru, a.g.e., C. II, s. 1343. 
286 Kuru, a.g.e., C. II, s. 1392. 
287 13.H.D. 10.12.1985 T., 1985/7195 E., 1985/7627 K., Yargıtay Kararları Dergisi, Ankara, Olgaç 
Matbaası, 1986, C.12, S.7, s. 998; Yargıtay 11.HD., 27.11.2000 T, 2000/7947 E, 2000/9280 K 
(Çevrimiçi) http//www.kazanci.com, 11.08.2008. 
288 Yargıtay 11.HD, 22.11.2004 T, 2004/2044 E, 2004/11245 K. (Çevrimiçi) http//www.kazanci.com, 
26.03.2009, Kararda Yargıtay, dava açıldığı sırada dolmamış olmasına rağmen yargılama sırasında 
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yerine gelmesi yeterli görülmelidir. Böyle bir durumda 5 yıl sona ermiş olduğundan, 

davanın reddedilmesi durumunda da davacı yeni bir dava ikame edebilecektir. 

Böylece yeni bir yargılama süreci başlayacaktır; bu ise usul ekonomisine aykırıdır. 

Sonuç olarak; hüküm anında dava şartının gerçekleşmiş olması durumunda davanın 

usulden reddedilmeyip esas hakkında karar verilmesi usul ekonomisini de 

sağlayacaktır. Beş yıllık sürenin henüz dolmadığı durumlarda ise davanın esasına 

girilmeyip usulden reddedilmesi gerektiğine şüphe yoktur.  

KHK m. 42/1-c’ye göre, 5 yıllık sürenin dolması ile davanın açıldığı tarih 

arasında gerçekleşen ciddi kullanım markanın iptalini engeller; ancak dava açılacağı 

düşünülerek kullanma gerçekleşmişse, davanın açılmasından önceki 3 ay içinde 

gerçekleşen kullanımlar dikkate alınmaz. Markanın kullanılmamasına dayanan iptal 

davalarında süreye ilişkin yeterli ve gerekli düzenlemeler KHK’da yer almaktadır. 

İptal davasının açılabilmesi için tescilden itibaren beş yıllık sürenin marka 

kullanılmadan geçmesi gerekmekte, dava açılmadığı sürece markanın kullanılmasına 

süre geçtikten sonra da başlanabilmektedir. Yalnız dava açılacağı düşünülerek, dava 

tarihinden geriye doğru 3 ay içinde gerçekleşen kullanımlar dikkate alınmaz. 

Görüldüğü üzere, beş yıl geçtikten sonra ve kullanılmaya başlanmadığı sürece marka 

her zaman iptal edilebilecektir. İlgililerin iptal davası açma haklarının mevzuatta 

bulunmayan bir süre ile kısıtlanmasının, KHK’da markanın kullanılmaması sebebiyle 

iptali hakkında yapılan düzenlemelerin amacına aykırı olacağı düşüncesindeyim. 

 

G.  Görevli Ve Yetkili Mahkeme 
556 sayılı KHK m. 71’in kenar başlığı “Görevli ve Yetkili Mahkeme” 

olmasına rağmen maddede sadece görevli mahkeme düzenlenmiştir. M. 71/1’e göre 

KHK’da öngörülen davalarda görevli mahkeme ihtisas mahkemeleridir ve bu 

mahkemeler tek hakimli289 olarak görev yaparlar. Asliye hukuk ve asliye ceza 

mahkemelerinden hangilerinin ihtisas mahkemesi olarak görevlendirileceğini ve bu 

mahkemelerin yargı çevresini ise Adalet Bakanlığı’nın teklifi üzerine Hakimler ve 

                                                                                                                                          
dolan beş yıllık süre ile dava şartının gerçekleştiğini kabul eden yerel mahkemenin kararını 
bozmuştur. 
289 556 sayılı KHK m. 71, 22.06.2004 tarihli 5194 sayılı Kanun’un 17. maddesiyle değiştirilmiş olup 
Asliye Ticaret Mahkemesi niteliğindeki Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri, Asliye Hukuk 
Mahkemesi’ne dönüştürülmüştür.  
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Savcılar Yüksek Kurulu belirler. İhtisas mahkemeleri olarak Fikri ve Sınai Haklar 

Hukuk Mahkemeleri ile Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri kurulmuştur. Fikri 

ve Sınai Haklar Mahkemeleri’nin bulunmadığı yerlerde ise görevli mahkeme 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından görevlendirilen Asliye 

Mahkemeleri’dir. Asliye Mahkemesi tarafların talebine gerek bulunmaksızın 

görevini belirleyerek Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi sıfatıyla davaya bakar. 

İhtisas mahkemesi olan Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri özel mahkeme 

niteliğindedir ve genel mahkemelerle aralarındaki ilişki görev ilişkisidir. Bu nedenle 

davanın her aşamasında karar kesinleşinceye kadar taraflar görev itirazında 

bulunabilir. Bundan başka gerek ilk derece mahkemesi gerekse Yargıtay tarafından 

resen bu husus gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi mümkündür. KHK’da 

öngörülen davalardan biri de markanın kullanılmaması nedeniyle iptali olduğundan, 

Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi bulunan bir yerde dava genel mahkemede 

açıldığı takdirde mahkeme resen veya tarafların görev itirazında bulunması ile her 

zaman görevsizlik kararı verebilir. 

KHK m. 63’te iki farklı yetki kuralı bulunmaktadır. M. 63/1 ile marka sahibi 

tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkemenin 

davacının ikametgahının bulunduğu, suçun işlendiği veya tecavüz fiilinin etkilerinin 

görüldüğü yerdeki mahkemelerden biri olacağı düzenlenmiştir. Görüldüğü gibi bu 

hüküm üçüncü kişiler aleyhine açılacak marka tecavüzü davaları bakımından 

uygulanacaktır. M. 63/3’te ise üçüncü kişiler tarafından marka başvurusu  veya 

marka sahibi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkemenin davalının 

ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi olacağı düzenlenmiştir. Markanın 

kullanılmaması nedeniyle iptali talepli dava da marka sahibine karşı açılacak bir dava 

olduğundan, yetkili mahkeme davalı marka sahibinin ikametgahının  bulunduğu yer 

mahkemesidir. Davalı marka sahibinin ikametgahı Türkiye’de bulunmuyorsa m. 63/2 

hükmü uygulanır; buna göre yetkili mahkeme sicilde kayıtlı vekilin iş yerinin 

bulunduğu yer ve eğer vekillik kaydı silinmiş ise TPE’nin merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesidir. 
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IV. Markanın İptalinin Etkileri 
 Tescilli markanın kullanılmaması nedeniyle mahkeme tarafından iptal 

edilmesinden sonra marka kaydı sicilden terkin edilir. Marka tescilli olduğu mal ve 

hizmet sınıflarının bir bölümünde kullanılmaz ve kullanılmadığı mal ve hizmetler 

açısından iptal edilirse, bu durumda marka sicilden terkin edilmez. Sadece tescilli 

olduğu halde kullanılmadığı için iptaline karar verilen mal ve hizmetler bakımından 

kayıtları silinir. İptalin bütün sonuçları iptal kararına konu mal ve hizmetler 

bakımından gerçekleşir. Marka tescilli olduğu diğer mal ve hizmetler bakımındansa 

korunmaya devam eder. 

 

A. KHK İle Getirilen Düzenleme 
 KHK m. 44/1’e göre, “Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, 

kararın sonuçları geçmişe etkilidir.” KHK’daki düzenleme yalnız hükümsüzlük 

bakımından yapılmış, hükümsüzlük sebepleri ile iptal sebepleri arasındaki ayrım 

burada da dikkate alınmamıştır. Hükümsüzlük kararı ile ilgili olarak ise, geçmişe 

etkinin hangi andan itibaren başlayacağı konusuna bir açıklık getirilmemiştir. 

Öğretide bu anın tescil anı olduğu ve hükümsüzlük kararının tescil anından itibaren 

etkili olacağı kabul edilmektedir290. Bu görüşte olanlar aynı zamanda, ilgili maddenin 

40/94 sayılı Tüzük’teki düzenlemelerle uyumlu olacak şekilde değiştirilmesi 

gerektiğini de belirtmektedirler. 

40/94 sayılı Tüzük’te marka korumasını sona erdiren nedenler ikiye 

ayrılmıştır. 40/94 sayılı Tüzük m. 54/1’de markanın iptali halleri düzenlenmiştir. İlk 

grupta yapılan ayrımda geçmişe etki, marka ofis tarafından terkin edilirse iptalin 

talep edildiği tarihten itibaren, iptal kararı dava sonucu verilirse davanın açıldığı 

tarihten itibaren başlatılmıştır. 40/94 sayılı Tüzük m. 54/2 ile düzenlenen ikinci 

grupta ise tescile engel olan mutlak ve nisbi hükümsüzlük sebeplerinin varlığı 

nedeniyle açılan hükümsüzlük davalarında verilen kararların tescil tarihinden itibaren 

etki doğuracağı düzenlenmiştir. Bir görüşe göre, KHK’da açıkça belirtilmese dahi 

aynı ayrımın yapılması engellenmiş değildir291. Anılan görüşe göre KHK’da yalnız 

                                                 
290 Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 411; Arkan, Marka Hukuku, C. II, s. 167-168; Karahan, 
a.g.e., s. 150; Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, s. 275. 
291 Yasaman v.d., a.g.e., C. II, s. 905-906. 
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kararın geçmişe etkili olacağı belirtilmiş, geçmişe etkinin hangi andan itibaren 

başlayacağı ise belirtilmemiştir. Sebeplerin ortaya çıktığı tarihe göre etkinin 

başlayacağı an da değişiklik gösterebilir. 40/94 sayılı Tüzük de dikkate alınarak 

etkinin başladığı an belirlenebilir. Bunun için mutlaka mevzuatta değişiklik 

yapılması gerekmemektedir. 

Görüldüğü gibi, markanın iptali ve hükümsüzlüğü arasındaki ayrımla ilgili 

KHK’daki genel belirsizlik ve özensizlik bu konuya ilişkin hükümlerde de devam 

etmektedir. Yapılacak yeni düzenleme ile iptal ve hükümsüzlük arasındaki ayrımın 

açıkça belirtilmesi, her iki durum için hakkaniyete uygun olacak şekilde farklı 

hükümlerin getirilmesi gerektiği düşünülmektedir.  

 

B. İptalin Etkisinin Hükümsüzlükten Farklı Olması 
 KHK m. 42/1-a ve 42/1-b ile işaret edilen ve KHK m. 7 ve m. 8’de 

düzenlenen mutlak ve nisbi red sebepleri marka tescil edildiği sırada da varolan 

sebeplerdir. Mutlak veya nisbi red sebeplerine rağmen marka tescil edilmiş ise, bu 

sebeplerle markanın hükümsüzlüğüne karar verildiğinde, hükümsüzlüğün tescilden 

itibaren etkili olması hakkaniye uygun olduğu gibi genel hukuk kuralları ile de uyum 

içindedir.  

 İptal sebepleri ise marka tescil edildiği sırada varolmayan sebeplerdir. 

Örneğin, marka sahibinin davranışları nedeniyle markanın yaygın bir ad haline 

gelmesi böyle bir sebeptir. Marka tescil edildiği sırada, markanın tescil edilmesine 

bir engel bulunmamaktadır. Ancak marka tescil edildikten sonra, marka sahibinin 

davranışlarının da etkisiyle, markanın kullanıldığı mal ve hizmetler için yaygın bir 

ada dönüşmesi sözkonusu olmuştur. Markanın kullanılmaması nedeniyle ortaya 

çıkan iptal sebebi de böyledir. Marka tescil edildiği sırada tescile engel bir sebep 

bulunmamaktadır. Ancak tescil edilen marka kesintisiz beş yıl boyunca 

kullanılmayarak KHK m. 14’e aykırılık gerçekleştiğinden, markanın iptali için bir 

sebep ortaya çıkmış olmaktadır. Böylece hükümsüzlük halinden farklı olarak, geçerli 

bir tescile dayanarak korunan marka hakkında, sonradan ortaya çıkan bir sebebe 

dayanılarak iptal kararı verilmesi mümkün olmaktadır. 



 

  96   
 

 Markanın iptalini doğuran sebeplerin ortaya çıkması dahi tescilden sonra 

gerçekleşmekteyken, iptal kararının tescilden itibaren etki göstereceğinin kabul 

edilmesi hakkaniyete aykırı bir durum yaratmaktadır. Bu durum hukuk mantığına 

uygun olmadığı gibi KHK m. 44/1 ile de açıkça düzenlenmiş değildir. Maddede 

sadece kararın geçmişe etkili olduğu belirtildiğine göre, mahkeme tarafından iptal 

kararı verildiğinde marka korumasının, iptal sebebinin ortaya çıktığı yada bu sebebin 

ileri sürüldüğü tarihte sona ermesi uygun olacaktır292. Ortaya çıkma anları 

bakımından farklılık gösteren sebeplere dayanan hükümsüzlük kararı ile iptal 

kararının etkilerinin de farklılık göstermesi doğaldır ve bu ayrımı açıkça gözeten 

düzenlemelerin yapılması yanlış anlamalara son vermesi bakımından da yararlı 

olacaktır293. 

  

C. Markanın Kullanılmaması Nedeniyle İptalinin Etkisi  
 Markanın kullanılmaması nedeniyle iptal edilmesi halinde, kararın tescilden 

itibaren etkili olacağının kabulünün hakkaniyete aykırı sonuçlar doğuracağı açıktır. 

Markanın kullanmama nedeniyle iptali hakkında verilen kararın etkisinin başlayacağı 

an bakımından iki olasılık vardır. İptal kararı, etkisini beş yıllık sürenin dolmasından 

itibaren ya da iptal davasının açıldığı tarihten itibaren gösterebilir. 

 40/94 sayılı Tüzük m. 54/1’e göre, iptalin talep edildiği tarihten itibaren iptal 

kararının etkisini göstereceği düzenlenmiştir. Kural bu olmakla birlikte taraflardan 

birinin talebi üzerine, iptal sebebinin ortaya çıktığı tarih de tescil ile doğan hakkın 

sona erdiği tarih olarak belirlenebilecektir. Hükme göre, dava tarihinden önce ortaya 

çıkan iptal sebebinin doğduğu an belirlenebiliyor ise, iptalin etkisinin bu tarihten 

itibaren başlamasına karar verilmesi mümkündür.  

İptal sebeplerinin hepsinde, iptal sebebinin ortaya çıktığı anın kesin olarak 

belirlenebilmesi mümkün olmamaktadır. Örneğin, marka sahibinin davranışları 

sebebiyle markanın mal ve hizmetler için yaygın bir ad haline gelmesi zaman içinde 

gerçekleşmekte, bu sebebin doğduğu kesin bir tarih her zaman belirlenememektedir. 

Markanın kullanılmaması nedeniyle iptal edilmesi durumunda ise, iptal sebebinin 

doğduğu anın belirlenebilir olması ve bu anın kesintisiz beş yılın dolduğu an 
                                                 
292 Yasaman v.d., a.g.e., C. II, s. 907. 
293 Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, s. 277. 
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olmasından hareketle, iptal kararının beş yıllık sürenin dolmasından itibaren etkili 

olabileceği ifade edilmektedir294.  

Ancak markanın kullanılmamasına ilişkin KHK m. 42/1-c ile öngörülen, beş 

yılın dolması ile davanın açıldığı tarih arasında gerçekleşen ciddi biçimde 

kullanmanın hükümsüzlük nedeni sayılmacağı şeklindeki düzenlemenin, yukarıdaki 

görüşün savunulmasını engelleyeceği düşünülmektedir. Marka beş yıllık süre içinde 

kullanılmasa bile, tescilin sağladığı korumadan tam olarak yararlanacaktır. Beş yılın 

dolmasıyla birlikte kullanılmayan markanın iptalini dava yoluyla talep etme imkanı 

doğmaktadır. Ancak kullanılmayan markanın iptali için dava açılmadığı sürece, 

marka sahibinin markasını kullanmaya başlaması mümkündür. Bunun yanında, dava 

açılmadığı sürece marka kullanılmasa dahi tescilin sağladığı korumadan tam olarak 

yararlanmaya devam edecektir. Açıklanan nedenlerle, kullanmama nedeniyle 

markanın iptaline karar verilmesi durumunda iptal kararının etkisinin başladığı tarih 

olarak, davanın açıldığı tarihin kabul edilmesi daha doğru olacaktır. Ancak; özellikle 

markanın hiç kullanılmadığı durumlarda bu sonuç her zaman hakkaniyete uygun 

olmayabilecektir. 

Markalar Kanunu Tasarısı m. 49/1’de, markanın hükümsüzlüğüne karar 

verilmesi halinde kararın markanın koruma süresinin başladığı tarihten itibaren etkili 

olup marka hakkına sağlanan korumanın hiç doğmamış sayılacağı; buna karşılık m. 

49/2’de ise, markanın iptal sebeplerinin varlığı halinde kararın, hükümsüzlük 

talebinin yapıldığı tarihten itibaren etkili olacağı şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

Ayrıca m. 49/2’nin son cümlesi ile bir istisna getirilerek, hükümsüzlük nedenlerinin 

daha önceki bir tarihte doğmuş olduğunun bilinmesi halinde ve talep üzerine, kararın 

bu tarihten itibaren etkili olacağına da karar verilebileceği düzenlenmiştir. Getirilen 

bu istisnai düzenleme çok önemlidir. Böylece kural olarak kullanmama nedeniyle 

markanın iptalinin davanın açıldığı tarihten itibaren etkisini göstereceği kabul 

edilecektir. Buna karşılık; talep üzerine hakim tarafından somut olayın özellikleri 

değerlendirilerek özellikle markanın hiç kullanılmadığı durumlarda, markanın 

iptalinin beş yıllık sürenin sona erdiği tarihten itibaren etkili olacağına da karar 

                                                 
294 Dirikkan, “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, s. 275; Karahan, a.g.e., s. 150; Yasaman v.d., 
a.g.e., C. II, s. 907, dpn. 2. 
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verilebilecektir. Hükümsüzlük ve iptalin etkilerinin farklı olacağının Tasarı’da 

gözetilmiş olması da olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. 

 

V. İptal Kararının Etkilemediği Durumlar 
 Her ne kadar iptal kararı geçmişe etkili olsa da, mevcut hukuki durumların 

bazıları iptal kararından etkilenmeyecektir. KHK m. 44/2’de iptal kararından 

etkilenmeyecek hukuki durumlar düzenlenmiştir. Madde düzenlemesi şöyledir; 

 

“Marka sahibinin kötü niyetli olarak hareket etmesinden kaynaklanan, zararın giderilmesine 

ilişkin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlüğün geriye dönük etkisi, aşağıdaki 

durumları etkilemez: 

a) Markanın hükümsüz sayılmasından önce, bir markaya tecavüz sebebiyle verilen hukuken 

kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar, 

b) Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce, yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler. 

(Ancak, hal ve şartlara göre, haklı sebepler ve hakkaniyet düşüncesi ile sözleşme uyarınca 

ödenmiş bedelin kısmen veya tamamen iadesi mümkündür.)” 

 

A. Karardan Önce Kesinleşmiş ve Uygulanmış Mahkeme Kararları 
 KHK m. 44/2-a hükmü ile getirilmek istenen düzenlemenin yanlış kaleme 

alındığı açıktır. “Bir markaya tecavüz sebebiyle verilen hukuken kesinleşmiş ve 

uygulanmış kararlar” ifadesi, iptal edilen markanın, iptal edilmeden önce bir 

markaya tecavüzü sebebiyle verilen kesinleşmiş ve uygulanmış kararların iptal 

kararından etkilenmeyeceği gibi bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermektedir295. 

Burada anlaşılması gereken, iptal edilen markaya tecavüzden dolayı verilen, 

kesinleşen ve uygulanan mahkeme kararlarının, daha sonra verilen iptal kararından 

etkilenmeyecekleridir. 40/94 sayılı Tüzük m. 53/3-a’da da “markaya tecavüzle ilgili 

davada verilen kararlar” ifadesi kullanılmıştır. Kural hükümsüzlüğün geçmişe etkili 

olmasıdır. KHK’da ise hükümsüzlük, iptal ve hükümsüzlük hallerini birlikte 

kapsayacak şekilde kullanılmıştır. Geçmişe etkili olma kuralının istisnası olarak da, 

iptal edilen veya hükümsüzlüğüne karar verilen markaya karşı gerçekleşen tecavüzler 

                                                 
295 Bkz. yanlış anlaşılmaya dikkat çeken Yasaman v.d., a.g.e., C. II, s. 908. 
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hakkında verilen, kesinleşmiş ve uygulanmış mahkeme kararlarının, tecavüz edilen 

markanın iptalinden sonra dahi geçerliliklerini koruyacakları düzenlenmiştir296.  

 KHK m. 44/2 ile, marka sahibinin kötü niyetli olması durumunda ise, karşı 

tarafın zararının giderilebilmesi için tazminat talepleri saklı tutulmuştur. 

 

B. Karardan Önce Yapılmış ve Uygulanmış Sözleşmeler 
 Tescilli marka iptal edilmeden önce devir, lisans, franchising ve teminat gibi 

birçok sözleşmeye konu olabilir297. Marka ile ilgili bu sözleşmelerden biri 

imzalanmış ve sözleşme uygulanmış ise, iptal kararının geçmişe etkili olma kuralına 

bir istisna daha getirilmiştir. İptal kararı bu sözleşmelerin geçerliliğini 

etkilemeyecektir. Sözleşme iptal kararından sonra hüküm doğurmaya devam etmez; 

karara kadar uygulanan kısmı ise geçerli olur298. Uygulamasına başlanmamış 

sözleşmeler için istisnanın uygulanması ise sözkonusu değildir. 

 İptal kararıyla birlikte markaya ilişkin yapılan tüm işlemler de geçmişe etkili 

olarak ortadan kalkar ve uygulanmış sözleşmeler de kuruldukları andan itibaren 

geçersiz sayılırsa, sözleşmelerden doğan hak ve borçlar da doğdukları andan itibaren 

ortadan kalkmış olur299. Bunun sonucunda sözleşme nedeniyle ifa edilmiş edimler 

sebepsiz zenginleşme teşkil eder; çünkü hukuki sebepleri ortadan kalkar ve BK m. 61 

vd. hükümlerine göre iade edilmeleri gerekir. Ancak KHK m. 44/2-b ile getirilen 

düzenleme sayesinde yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler gereğince ifa edilmiş 

edimlerin, sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iadesi gibi ağır sonuçlar 

engellenmiştir.  

 KHK m. 44/2-b’nin devamında ise hal ve şartlara göre, haklı sebepler ve 

hakkaniyet düşüncesi ile sözleşme uyarınca ödenmiş bedelin kısmen veya tamamen 

iadesinin mümkün olduğu da düzenlenmiştir. Bu düzenleme isabetli olmuştur. 

Böylece iptal kararının geçmişe etkili olmasına getirilen istisnanın kayıtsız şartsız 

olması engellenmiştir. Bir diğer deyişle, istisnaya istisna getirilmiştir. Örneğin marka 

hakkı devredildikten sonra marka iptal edilirse, markayı devralan kişinin artık 

                                                 
296 Yasaman v.d., a.g.e., C. II, s. 908; Arkan, Marka Hukuku, C. II, s. 168; Tekinalp, Fikri Mülkiyet 
Hukuku, s. 452. 
297 Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 452; Karahan, a.g.e., s. 151-152. 
298 Yasaman v.d., a.g.e., C. II, s. 909. 
299 Rona Serozan, Sözleşmeden Dönme, 2. bs., İstanbul, Vedat Kitabevi, 2007, b.a. 
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markadan yararlanması mümkün olmaz. Bu hükme göre, markayı devralan kişi 

marka sahibinden ödediği bedelin iadesini isteyebilir. Aynı şekilde, marka sahibi ile 

uzun süreli bir lisans sözleşmesi yapan lisans alan, marka iptal edildikten sonra artık 

markayı kullanamayacağı için, ödediği lisans bedelinin bir kısmının iadesini 

isteyebilir. 

 Bunun yanısıra KHK m. 44/2 ile, marka sahibinin kötü niyetli olması 

durumunda da, karşı tarafın zararının giderilebilmesi için tazminat talepleri saklı 

tutulmuştur. 
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SONUÇ 

 
Hukukumuzda markanın kullanılması kavramı ve kullanmamanın sonuçlarına 

ilişkin olarak yapılan inceleme neticesinde, çalışmanın içinde ilgili bölümlerde 

yapılan değerlendirme ve tespitlerlerle de işaret edilmiş olan temel konular ve varılan 

sonuçlar şunlardır; 

Çalışmada yapılan ilk değerlendirmelerden biri, markanın kullanılması 

kavramının hukuki niteliğine ilişkindir. Kullanmanın hukuki niteliği ile ilgili olarak 

öğretide külfet, yükümlülük ve zorunluluk kavramlarının kullanıldığı tespit edilmiş 

olup, bu çalışmada kullanmanın hukuken külfet veya yükümlülük olmadığı sonucuna 

varılmış ve zorunluluk ifadesinin kullanılması tercih edilmiştir. 

İkinci önemli tespit, markanın ciddi biçimde kullanılması kavramı 

hakkındadır. Markanın kullanımının KHK’nın getirdiği korumanın muhafazasına 

yönelik göstermelik bir kullanım değil, gerçek kullanıma dayalı ciddi bir kullanım 

olması gerektiği gerek KHK m. 42/1-c’de gerekse öğretide kabul edilmektedir. 

Ancak markanın ciddi biçimde kullanılmış kabul edilip edilmeyeceğinin tespitinde 

hangi kriterlerin esas alınacağı KHK’da düzenlenmemiştir. Konuyla ilgili ATAD 

kararlarında oldukça geniş bir değerlendirme yapılmış, yapılan ayrıntılı 

değerlendirmelere çalışmamızda yer verilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde 

varılan sonuç, markanın kullanılmasına ilişkin büyük önemi olan bu kavramla ilgili 

hukukumuzda yeterli düzenlemenin bulunmadığıdır. Her ne kadar bir markanın ciddi 

biçimde kullanılıp kullanılmadığının tespitinde somut olayın özelliklerine göre 

yapılacak olan inceleme önem taşısa da, ciddi kullanma kavramının ilgili mevzuatta 

tanımlanması ve yapılacak incelemede esas alınması gereken temel kriterlerin 

belirlenmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Farklı amaçlarla tescil edilen ve bir tür lisans sözleşmesi olan merchandising 

sözleşmesi aracılığıyla temel işlevi dışında kullanılan markaların, hiçbir şekilde 

kullanılma amacı taşımadan tescil ettirilen koruyucu markalardan ve ileride 

kullanılma olasılıkları düşünülerek tescil ettirilen yedek markalardan farklı oldukları 

görülmektedir. Ticari hayatın ve gittikçe artan rekabet ortamının ortaya çıkardığı bu 

tür kullanımların da yok sayılmaması ve marka sahibine ekonomik getirisi olan bu 
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uygulamanın da kapsanacağı bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Bu tür 

markalar, markanın temel işlevi olarak kabul edilen ayırt edici nitelik taşımamakta, 

bu niteliği taşıyan esas marka ile birlikte ayırt edici niteliklerinin bulunmadığı bir 

alanda kullanılmaktadırlar. Buna karşılık anılan markalar reklam ve itibar/alıcıyı 

çekme gibi fonksiyonlarını ise devam ettirmektedirlar. Bu sebeple de hiç 

kullanılmayan örneğin koruyucu markalar ile merchandising markaları arasında 

ayrım yapılması gerektiği düşünülmektedir. 

Marka sahibine markasını kullanması için tanınan beş yıllık sürenin başladığı 

tarihle ilgili olarak ise; markanın tescil edilip KHK’nın sağladığı korumayı kazanıp 

kazanmayacağının belirsiz olduğu bir dönemde marka sahibine tescil başvurusunda 

bulunduğu markayı kullanma zorunluluğu getirilemeyeceği düşünüldüğünden, beş 

yıllık sürenin başlangıç tarihinin başvuru tarihi değil, markanın sicile tescil edildiği 

tarih olduğu sonucuna varılmıştır. 

Markanın kullanılmamasının sonuçları incelendiğinde tespit edilen en önemli 

sorunlardan biri, markanın hükümsüzlüğü ve iptali arasındaki ayrımın KHK’da 

yapılmamış olmasıdır. Kaynak düzenlemeler olan Avrupa Topluluğu mevzuatında 

ise markanın hükümsüzlük ve iptal sebeplerinin ayrı ayrı düzenlendiği 

görülmektedir. Markanın tescili sırasında hükümsüzlük sebeplerinin bulunduğu, buna 

karşılık iptal sebeplerinin sonradan ortaya çıktığı da değerlendirildiğinde, 

hükümsüzlük ve iptalin etkilerinin de ayrı ayrı düzenlenmesi gerekeceği tabiidir. 

Topluluk mevzuatında, hükümsüzlük ve iptalin etkileri arasındaki ayrım da 

gözetilmiştir. Markalar Kanunu Tasarısı’nda da hükümsüzlük ve iptal sebeplerinin 

etkilerinin farklı olduğu gözetilerek düzenleme yapıldığı görülmektedir. 

Son olarak; markanın iptali davasının hukuken tespit veya eda davası değil, 

inşai dava olduğu belirtilmiştir. İptal davasında ispat külfeti ile ilgili farklı bir 

düzenleme bulunmadığına göre ispat külfetinin başlangıçta yer değiştirmediği, bu 

sebeple ispat külfetinin tamamının davalı marka sahibine yüklenerek marka sahibinin 

markasını kullandığını ispat etmesinin beklenmesinin doğru bir yaklaşım olmadığı 

savunulmuştur. Davacının ispat ölçüsünün düşürülmesinin uygun olacağı, ancak 

bunun dışında genel ispat kuralına göre markanın kullanılmadığını iddia eden 

davacının iddiasını destekler nitelikte delil göstermesinin gerektiği sonucuna 

varılmıştır.  
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