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ÖZ 

MARKANIN İNTERNET ALAN ADI OLARAK KULLANILMASI  

Arda ALTINOK 

 

İnternetin icadı ve hızla özel kullanıma yayılması, tacirler açısından da 

interneti önemli bir hale getirmiştir. İlk dönemlerde mal ve hizmet sunan büyük 

teşebbüsler faaliyetlerini, mallarını ve hizmetlerini tanıtmak amacıyla internet siteleri 

kurmuşlardır. Devam eden dönemlerde mal ve hizmet satışı internet siteleri 

üzerinden gerçekleştirilmeye başlanmış, elektronik ticaret portalları kurulmuştur. 

Günümüzde ise internet siteleri üzerinden mal ve hizmet satışı ciddi bir piyasa 

payına sahiptir.  

İngilizcede DNS olarak kısaltılan İnternet Alan Adı Sistemi sayesinde internet 

sitelerinin adlandırılmasında sayısal IP adreslerinin yerine sözcüklerin kullanılması, 

internet alan adlarının önemini daha da artırmıştır. Zira teşebbüsler, kendi 

markalarını alan adı olarak tescil etmek için yarış içine girmişlerdir. Bu yarışın 

sebebi, internet alan adlarında cari olan ilk gelen alır prensibidir. Bu prensibe göre 

bir ifade ya da sözcük, bir üst düzey alan adı altında (.com, .net vs.) yalnızca bir kişi 

tarafından alan adı olarak tescil edilebilir, aynı sözcüğün eklerle başka bir alan adına 

dönüştürülmesi mümkündür. Ancak bu ifade ya da sözcüğün tek başına 

kullanılmasının özel bir önemi olduğu açıktır. Dolayısıyla özellikle büyük 

teşebbüsler fiziki piyasada olduğu gibi internet ortamında da markalarıyla anılmak ve 

tanınmak için hızlı davranıp, markalarını alan adı olarak tescil ettirmek zorunda 

kalmıştır. Kötü niyetli kişiler de alan adı korsanlığı olarak adlandırılan bir takım 

hukuka aykırı eylemlerle herhangi bir meşru bağlantısı ve hakkı olmamasına rağmen 

üçüncü kişilerin markalarını alan adı olarak tescil ettirmiştir. Bu tip eylemler Türk 

marka mevzuatında marka ihlali olarak kabul edilmiştir. Hatta bazı durumlarda kötü 

niyet mevcut olmasa dahi markanın aynı veya benzerinin alan adı olarak tescil 

edilmesi marka hakkı ihlaline sebep olabilmektedir. 
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İnternet alan adlarının hem bir tanıtım ve faaliyet alanı, hem de ayırt edici 

işaret olması onu çifte anlamda değerli ve önemli kılmıştır. İnternet alan adlarının bu 

değeri ve önemi, onu hukuki açıdan da korunmaya değer kılmıştır. Hem internet 

sitelerini hem de internet siteleri vasıtasıyla gerçekleştirilen faaliyetlerden etkilenen 

kişileri korumak için çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Hukukumuzda gerek 

mülga 556 s. KHK’da gerekse 6769 sayılı Kanunu’nda internet alan adları vasıtasıyla 

gerçekleştirilen marka ihlallerini engellemek adına çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. 

Bununla birlikte, 6769 sayılı Kanun’un büyük ölçüde iktibas edildiği mehaz AB 

Tüzüğü’nde ve Alman Marka Kanunu’nda markanın internet alan adı olarak 

kullanılması özelinde herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.  

6769 sayılı Kanun düzenlemesine göre, meşru bir neden olmaksızın markanın 

aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde kullanılması 

halinde marka hakkı sahibinin bu kullanımı engelleme hakkı bulunmaktadır. Marka 

hakkı sahibinin bu kullanımı engelleyebilmesi için asli şart, meşru bağlantı 

olmaksızın ve ticari etki yaratacak şekilde kullanımdır. Dolayısıyla ilk etapta ticari 

etkinin tespit edilmesi gerekmektedir. Ticari etki tespit edildikten sonra tanınmış 

markalar hariç olmak üzere, mal ve hizmetlerin de aynı ya da benzer olması 

gerekmektedir. Zira kullanımı engelleme hakkı bakımından kanun koyucu 6769 

sayılı Kanun’un 7/2’nci maddesine atıf yapmıştır; bu madde bakımından -tanınmış 

markalar hariç olmak üzere- markanın üçüncü kişi tarafından kullanıldığı mal veya 

hizmetlerin incelenmesi ve tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerle aynı ya da 

benzer olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. İşte bu mal ve hizmetlerin 

aynı ya da benzer olup olmadığı, kural olarak web site içeriğine bakılarak tespit 

edilebilecektir. Nitekim gerek yasal düzenlemenin lafzından gerekse doktrindeki 

görüşlerden bu sonuca ulaşılabilmektedir. Ancak bazı durumlarda internet site 

içeriğinin incelenmesine gerek kalmayabilir. Çalışmamızda markanın alan adı olarak 

kullanılması suretiyle vuku bulabilecek olan hak ihlalleri çerçevesinde internet site 

içeriğinin önemi ile internet sitesinin içeriğinin hangi durumlarda incelenip 

incelenmeyeceği ve ticari etki kavramları doktrin görüşleri ve ulusal- uluslararası 

mahkeme kararları da mümkün olduğunca dikkate alınarak incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İnternet Alan Adı, Ticari Etki, Marka, İnternet Sitesi.   
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ABSTRACT 

USING THE TRADEMARK AS A DOMAIN NAME  

Arda ALTINOK 

 

The invention of the Internet and spreading of it quickly in people’s private 

lives make Internet important in the eyes of companies. In the early periods of 

Internet, big companies build websites to create awareness of their goods and 

services by reaching people easily in their private times. In the ongoing process, e-

commerce portals were established in an attempt to sell goods and services over the 

Internet. In the present time, the market coverage rate of e-commerce is quite high.  

Thanks to the Domain Names System, use of words instead of numeric IP 

addresses has raised the importance of Domain Names. The DNS is important, 

because a word could be registered as a domain name under the one TLD (.com, .net, 

etc.) by only one person. For this reason, especially big companies have been forced 

to register their trademarks as domain names in order to be known and identified 

with their trademarks at Internet. Malicious people have registered the trademarks of 

third parties as domain names without having a legitimate right or a legitimate 

connection. (Domain grabbing, cyber-squatting etc.) Even if there is no malicious 

intent, the registration of any sign, which is identical or similar with already existing 

any trademark, can cause the trademark infringement.  

Domain names are not only advertising channel but also, they have a 

distinguishing sign, and these make them both valuable and important. Hereby this 

value and importance of web sites (domain names) makes itself important as legal 

perspective. Various regulations have been made to protect both web sites and 

persons affected by activities carried out via web sites, at legal area. For example, in 

Turkish law, various regulations have been made in the Protection of Trademarks 

Decree Law no. 556(it was abrogated in 2016) and in the Industrial Property Law no. 

6769 in order to prevent the trademark infringement through using the trademark as a 
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domain name. It is crucial to state that there are not any regulations at European 

Union Regulation no. 2015/2424 (which the Industrial Property Law no. 6769 is 

quoted from) about using the trademark as a domain name. 

In accordance with the law no. 6769, trademark right holder is entitled to 

prevent using the trademark as a domain name in case of using the sign is identical 

with or similar to the trademark at Internet in a way to cause the commercial effect 

without a valid reason. Essential-and priority- condition of using the aforesaid right 

by trademark right holder is to use the trademark as a domain name in a way to cause 

the commercial effect without a valid reason. Another condition is the identity or 

similarity of goods or services to one another. In the light of these conditions, the 

first thing that should be done is deciding if there is any commercial effect or not. 

The second thing is that identity or similarity of the goods or services must be 

determined with the exception of well-known (famous) trademarks. Because, the 

Turkish lawmakers have attributed to article 7/2 of the Industrial Property Law no. 

6769 in point of preventing to use of trademark as a domain name, by trademark 

right holder. In accordance with article 7/2 of the Industrial Property Law no. 6769, 

trademark right holder entitled to prevent using the trademark in the following cases: 

(i) “the sign is identical with the trademark and is used in relation to goods or 

services which are identical with those for which the trademark is registered” or (ii) 

“the sign is identical with, or similar to, the trademark and is used in relation to 

goods or services which are identical with, or similar to, the goods or services for 

which the trademark is registered, if there exists a likelihood of confusion on the part 

of the public” or (iii) “the sign is identical with, or similar to, the trademark 

irrespective of whether it is used in relation to goods or services which are identical 

with, similar to or not similar to those for which the trademark is registered, where 

the latter has a reputation in the Turkey Republic and where use of that sign without 

due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or 

the repute of the trademark.” As it is seen from article 7/2, in order to be prevented 

using the trademark as a domain name, it must be determined that goods or services 

which are identical with, or similar to, the goods or services for which the trademark 

is registered, except for well-known trademarks. As a rule, in order to be determined 
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goods or services which are identical with, or similar to, the goods or services for 

which the trademark is registered, the web site content must be considered. However, 

for some cases, there is no need to consider web site content exclusively.  

In conclusion, we explained the importance of the content of websites, in 

which conditions the content of websites should be considered or not, and this 

explanation is supported by doctrinal opinions, national and international 

jurisprudence in this dissertation study.  

Keywords: Domain Names, Commercial Effect, Trademark, Web Sites. 
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ÖNSÖZ 

Bu çalışmada bir markanın aynı veya benzerinin üçüncü bir kişi tarafından 

internet alan adı olarak tescil edilmesi durumunda marka hakkı sahibinin markasını 

korumak için sahip olduğu imkanlar ve bunların kullanım şartları incelenmiştir. 

Uygulamada sıklıkla karşılaşılan web site muhteviyatının incelenmemesi sorununa 

hangi durumlarda internet sitesi muhteviyatının incelenmesi gerektiğine ilişkin ulusal 

ve uluslararası doktrin ve yargı kararları perspektifinden çözüm aranmaya 

çalışılmıştır. Bu çalışma konusunun seçilmesindeki başlıca etken ise, bilişim/ internet 

çağı olarak da adlandırılan günümüzde web sitelerinin teşebbüsler için önemli bir 

tanıtım ve pazarlama aracı olmasıdır.  

 Tez çalışmamın planlanmasında ve araştırma sürecinde, gerek tez çalışmamı 

yürüttüğüm süre zarfında gerekse lisans ve yüksek lisans eğitimim sürecinde ilgi ve 

desteğini esirgemeyen, bilgi ve tecrübelerinden faydalandığım, yönlendirmeleri 

sayesinde tez çalışmamı son haline getirdiğim, aynı zamanda tez danışmanım olan 

sayın hocam Prof. Dr. Mustafa Aksu’ya; tez çalışmamı yürüttüğüm süre zarfında 

manevi anlamda en geniş ilgi ve desteği veren değerli yol arkadaşım Ecem Caka’ya 

ve aileme; tez çalışmama fikirleri ve manevi destekleriyle yardımcı olan, her türlü 

ihtimamı gösteren değerli üstatlarım Av. Halit Taygün’e, Av. Fehmi Ünsal 

Özmestik’e ve Av. Seçil Özmestik’e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 
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KISALTMALAR LİSTESİ 

 

AB  : Avrupa Birliği 

ABD  : Amerika Birleşik Devletleri 

ACPA : Anticybersquatting Consumer Protection Act  

ATAD  : Avrupa Topluluğu Adalet Divanı 

AÜHFD : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 

BATİDER : Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 

Bkz.  : Bakınız 

C.  : Cilt 

ÜKÜDAA : Ülke Kodlu Üst Düzey Alan Adı (country code Top Level Domain) 

Çev.  : Çeviren 

d.n.  : Dipnot 

DARPA : Defence Advanced Research Projects Agency 

DNS  : Domain Name System (İnternet Alan Adı Sistemi) 

E.  : Esas 

EUIPO : Europen Union Intellectual Property Office 

FMR  : Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi 

FSEK  : Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

JÜDAA : Jenerik Üst Düzey Alan Adı (generic Top Level Domain) 

HGK  : Hukuk Genel Kurulu 

HMK  : Hukuk Muhakemeleri Kanunu 

http  : Hyper Text Transfer Protocol 

IANA  : Internet Assigned Numbers Authority 

ICANN : Internet Corporation for Assigned Names and Numbers  

Inc.  : Incorporation 

IP  : Internet Protocol 

K.  : Karar 

KHK  : Kanun Hükmünde Kararname 

md.  : Madde 
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MÖHUK : Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Kanunu 

NSF  : National Science Foundation (Ulusal Bilim Vakfı) 

NSI  : Network Solutions Incorporated 

ODTÜ  : Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

RUDRP : Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 

s.  : Sayfa 

Sa.  : Sayı 

İDAA  : İkinci Düzey Alan Adı (Second Level Domain) 

SMK  : Sınai Mülkiyet Kanunu 

TBK  : Türk Borçlar Kanunu 

TCP/IP : Transmission Control Protocol/ Internet Protocol 

ÜDAA  : Üst Düzey Alan Adı (Top Level Domain) 

TMK  : Türk Medeni Kanunu 

TPE  : Türk Patent Enstitüsü (6769 s. Sınai Mülkiyet Kanunu ile adı TPMK 

olarak değiştirilmiştir.) 

TPMK : Türk Patent ve Marka Kurumu 

TRABİS : .tr Ağ Bilgi Sistemi 

TRIPs  : Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 

TTK  : Türk Ticaret Kanunu 

UÇHS  : Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı 

UÇK  : Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 

UDRP  : The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 

ULAKBİM : Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 

URL  : Uniform Resoruce Locator 

v.  : Versus(karşı) 

v.d.  : Ve Diğerleri(yazar) 

vb.  : Ve Benzeri 

vd.  : Ve Devamı(sayfa) 

WIPO  : World Intellectual Property Organization (Dünya Fikri Mülkiyet 

Teşkilatı) 

www  : World Wide Web 

yuk.  : Yukarıda 
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GİRİŞ 

Sanayi ya da diğer bir deyişle endüstri devrimi, 18’inci yüzyılda başlayan, 

modern anlamda endüstrileşmenin temelinin atıldığı üretimde makineleşme ve seri 

üretim devrimidir. Sanayi devriminin siyasetten ekonomiye kadar birçok alanda 

çokça yenilik ve kimi zaman da çatışmaya yol açtığı bilinmektedir. Sanayi devrimi 

etkilerinin hızla artmasının bir başka sonucu da üretimde iş gücü ihtiyacının 

doğmasıdır. İş gücünü sağlayan işçilerin sayısı artmış, buna paralel olarak işçi 

sınıfının ve işveren burjuva sınıfının yaşadığı şehirlerin nüfusunda da ciddi bir artış 

meydana gelmiştir. Diğer yandan makineleşme ile üretim hız kazandığı için üretici 

burjuva sınıfının elinde ciddi bir sermaye birikimi de olmuştur. Endüstrileşme ile 

ister istemez bireylerin yaşam standartları da artmıştır. Bu, özellikle orta- üst sınıfta 

yeni ve çeşitli mallara yönelik talep yaratmış, artan talep de daha fazla sayıda ve 

çeşitliliği olan malın arzını zorunlu kılmıştır. Böylece sayıca fazla ve çeşitliliği olan 

mallar arasındaki rekabetin de etkisiyle fiyatlar düşmüş, alım gücü ise yükselmiştir. 

Alım gücünün artması ile artık piyasada daha fazla mal satılmaya başlanmış, mal 

satan tacirler ise artık mallarını daha çok kişiye satabilmek amacıyla pazarlama ve 

tanıtım yapmaya başlamışlardır.  

Sanayi devriminden bu yana alım gücü, üretim miktarı, üretici sayısı birbirine 

paralel olarak artarken diğer yanda malların fiyatı ters orantılı olarak düşüş gösterme 

eğiliminde olmuştur. Dolayısıyla üreticiler arasında mallarını ve hizmetlerini satma 

ve iyileştirme noktasında ciddi bir rekabet ortaya çıkmıştır. Bir üreticinin diğer 

üreticilere nazaran rekabette öne geçmesini sağlayacak önemli unsurlardan birisi de 

marka değeri, yani ürettiği ürünün tanınmışlığı, kalitesi ve kendi üretimi olduğunun 

tüketiciler tarafından bilinmesi, ürettiği malın üreticisinin tanınması, diğer mallara 

nazaran tercih edilebilirliğinin artmasıdır. Diğer yandan seri üretim sonucu 

piyasadaki ürün çeşitliliği ve sayısı, üreticilerin ürettikleri mallara birer işaret 

(marka) koymaları ihtiyacını doğurmuştur. Zira örneğin artık çay, kahve gibi mallar 

pazarda o kadar çok üretici tarafından satılmaktadır ki, üreticiler kendi ürettikleri 

çayın “kendi malı” olduğunu belirtme, kendi çayını diğer çaylardan ayırt etme 

ihtiyacı duymuşlardır. Böylece ürettikleri ürünlerin kendi ürünleri olduğu tüketiciler 
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nezdinde bilinecek, ürünün kalitesi bu isim sayesinde akılda kalıcı olacak ve bu işaret 

vasıtasıyla ürünün tanıtımı ve pazarlaması yapılacaktır. Bu ihtiyaç, “markanın 

işlevleri”nin tarihsel bir temeli olduğunu göstermektedir. Nitekim markanın kaynak 

gösterme, ayırt etme, garanti/ kalite ve reklam işlevlerinin yaklaşık iki asırdır etkin 

biçimde kullanıldığı da görülmektedir.  

Her ne kadar çalışma konumuz açısından marka önem arz ettiğinden yukarıda 

Sanayi Devrimi’nin marka üzerindeki etkisinden bahsedilmişse de sanayi devrimi her 

şeyden önce bir “bilim” devrimidir. Dolayısıyla marka kadar ve hatta belki de 

markadan daha çok “buluş, patent” önem arz etmektedir. Zira makineleşme sonucu 

ortaya çıkan ekonomik düzenin bir sonucu (ya da ihtiyacı) marka ise, markanın bu 

kadar öneme sahip olmasına yol açan şey de patent, buluş ve faydalı model konusu 

olan makinelerdir. Görüldüğü üzere sanayi devrimi, sınaî hakların önem 

kazanmasında öncü olmuştur. Nitekim henüz 19’uncu yüzyıl sona ermemişken, 20 

Mart 1883 tarihinde akit devletler tarafından sınaî hakların korunması amacıyla bir 

birlik kurulmasının öngörüldüğü Paris Sözleşmesi imzalanmıştır. Tabii ki bu sınaî 

hakların en önemlilerinden birisi de markadır: Paris Sözleşmesi’nde ifade ediliş tarzı 

ile: “ticaret markaları” ve “hizmet markaları”. Dünyadaki bu ilk büyük çaplı marka 

hakkının korunması hükümlerinin de düzenlendiği anlaşmanın akabinde birçok 

ülkede marka korumasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.  

20. yüzyılda artık kapitalizmin bir ekonomik sistemden çıkıp bir yönetim 

biçimi ve hayat tarzı halinde gelmesiyle bir yanda daha çok mal ve hizmet satmak 

isteyen markalar arası rekabet sürerken, bir yanda üretim ve satış sonucu ele geçen 

kapital sayesinde devletler ve tacirler yeni faaliyet alanlarına yönelmiştir. Bu 

alanlardan birisi de teknolojidir. Şüphesiz ki devletleri, ellerindeki kapitali 

teknolojiye yatırmaya iten şey, iktidar ve güç isteğidir. SSCB tarafından uzaya 

Sputnik adlı ilk uydunun gönderilmesi ve Küba ile yaşanan füze krizi, ABD/ batı 

bloğunda ciddi bir endişe yaratmıştır; olası bir nükleer ya da benzeri saldırı halinde 

ordu içindeki iletişimin kesintiye uğramaması için önlem alma çalışmaları 

başlatılmıştır. İşte bu çalışmalarda ARPANET adı verilen ve ilk etapta ordu içindeki 

haberleşmenin olası bir hava saldırısına rağmen kesintisiz olarak sağlanmasının 

öngörüldüğü bir ağ (network) geliştirilmiştir. Günümüzdeki anlamda internet 
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teknolojisinden çok uzak da olsa bu ağ 1970 yılı sonrasında geliştirilmiştir. 

1990’ların başında World-Wide-Web (“www”) geliştirilmiş, günümüzdeki internet 

sitelerinin temelleri atılmıştır. Akabinde günümüz anlamındaki internet tüm dünya 

tarafından kullanılmaya başlanmıştır.  

İnternetin gelişmesi ve geniş kitlelere ulaşması sonucunda internet, sermaye 

sahipleri yani markalar tarafından yeni bir rekabet ve pazarlama sahası olarak 

görülmüştür. Aynı zamanda pazarlama, reklam ve satış maliyetlerinin düşüklüğü 

sebebiyle internet, teşebbüslere son derece cezbedici gelmiştir.1 Buna paralel olarak 

büyük ve orta ölçekli markalar, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini internet üzerinden 

gerçekleştirmek için internet siteleri kurmuşlardır. Bu teşebbüsler, internet sitelerinin 

adresinin de tanındıkları ad ile (marka, ticaret unvanı, işletme adı vb.) aynı olması 

için marka veya ticaret unvanlarını ya da işletme adlarını alan adı olarak tescil etme 

yarışı içine girmişlerdir. 2000’li yıllardan itibaren reklam ve pazarlamanın yanı sıra 

internet bankacılığı ve elektronik alışveriş de tüketici kesimi arasında 

yaygınlaşmıştır. Günümüzde bakıldığında ise e-ticaretin oldukça yaygınlaştığı ve 

artık uluslararası bir boyut aldığı gözlemlenmektedir. Zira zaman içerisinde gelişen 

teknoloji doğrultusunda internetin tüketiciler tarafından kolaylıkla erişilebilir ve 

kullanılabilir hale gelmesi, mal ve hizmet üreten, satan, satışa aracılık eden 

teşebbüsleri “www” ortamına yani internet sitelerine yönelmiştir. Bu teşebbüsler, 

internet alan adları tescil ederek internet siteleri kurmuş ve kurdukları bu internet 

sitelerinden mal ve hizmetlerinin tanıtımını ve pazarlamasını yapmaya, promosyon 

ve kampanyalar gerçekleştirmeye ve B2B ve B2C hatta C2C satışları2 

gerçekleştirmeye başlamışlardır.  İlk dönemlerde, hukuki düzenlemelerin olmadığı 

ve yeni yeni rağbet gören bu rekabet sahasındaki hızlı gelişme kötü niyetli kişiler 

tarafından da fark edilmiştir. Kötü niyetli kişiler büyük teşebbüslerin markalarını ya 

                                                 

1 Tekin Memiş, “İnternette Cins ve Meslek İsimlerinin Alan İsmi Olarak Kullanılması ve Ortaya 

Çıkan Hukuki Sorunlar”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 4, Sa.1-2, 

2000, s.465. 

2 B2B: Business to Business anlamına gelen işletmeler arası elektronik satışı,  

B2C: Business to asConsumer anlamına gelen işletmeden tüketiciye satışı,  

C2C: Consumer to Consumer anlamına gelen tüketiciden tüketiciye satışı ifade etmektedir.  
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da ticaret unvanlarını alan adı olarak tescil etmek suretiyle bu rekabet ortamından 

haksız yararlanmış ve alan adı korsanlığı denilen bu işten ciddi paralar 

kazanmışlardır.3 Aynı şekilde rakip markanın rekabette geri kalması amacıyla ya da 

kasten iltibas yaratmak amacıyla veya markanın ününe zarar vermek amacıyla bir 

kişinin rakibinin markasını internet alan adı olarak tescil etmesi hali sıklıkla 

görülmüştür.4 Hatta bazı durumlarda bu kişiler kötü niyetli olmasalar dahi markanın 

ya da ticaret unvanının alan adı olarak tescili hak ihlaline sebep olmuştur.  

Üçüncü bir kişiye ait marka gibi tanıtıcı işaretlerin internet alan adı olarak 

kullanılması vasıtasıyla yaşanan hak ihlallerinin önlenmesi amacıyla gerek ulusal 

gerekse uluslararası alanda çeşitli hukuki düzenlemeler yapılmıştır. ICANN5 isimli 

kuruluş tarafından düzenlemesi yapılan ve yeknesak tahkim kuralları olarak 

adlandırabileceğimiz UDRP6 kuralları başlıca uluslararası düzenlemelerden birisidir. 

UDRP yeknesak kurallar, devletler tarafından benimsenerek iktibas yoluyla iç 

hukuklara da uyarlanmıştır. Sözgelimi İnternet Alan Adları Yönetmeliği, UDRP 

yeknesak kurallardan iktibas yoluyla oluşturulmuştur. Gerek UDRP yeknesak 

kurallar gerekse İnternet Alan Adları Yönetmeliği tahkim kurallarını 

düzenlemektedir. Bununla birlikte internet ortamında yaşanan marka ihlallerinin 

önüne geçilmesi amacıyla bazı ülkeler marka ve haksız rekabet mevzuatlarında da 

çeşitli düzenlemeler yapmıştır. Buna karşın bazı ülkeler ise marka mevzuatlarına 

                                                 

3 Joshua Quittner isimli bir muhabir, Ekim 1994 yılında www.mcdonalds.com isimli internet alan 

adını adına tescil ettirmiş, akabinde Mc Donalds’a, Brooklyn’deki bir okula 3500$ bağış yapması 

karşılığında alan adını devretmiştir.( Gülgün Anık, İnternet Alan Adı, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet 

ve Rekabet Hukuku Dergisi(FMR), Y.5, C.5, Sa.2005/4, s.77)  

Diğer örnekler için bkz. https://cs.stanford.edu/people/eroberts/courses/cs181/projects/1997-

98/domain-names/problems/grabbing.html (Erişim: 20.10.2018), 

https://www.chip.com.tr/habre/savas-cikartan-5-alan-adi-mcdonalds-com_50907_2.html (Erişim: 

13.10.2018)  

4 N. Berkay Kırcı, Markanın İnternet Yoluyla Haksız Kullanımı, Ankara, Turhan Kitabevi, 2009, s. 

79. 

5 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler 

Kurumu) 

 
6 Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (Alan Adı Uyuşmazlık Çözüm Yeknesak 

Kuralları) 

 

http://www.mcdonalds.com/
https://cs.stanford.edu/people/eroberts/courses/cs181/projects/1997-98/domain-names/problems/grabbing.html
https://cs.stanford.edu/people/eroberts/courses/cs181/projects/1997-98/domain-names/problems/grabbing.html
https://www.chip.com.tr/habre/savas-cikartan-5-alan-adi-mcdonalds-com_50907_2.html
https://www.icann.org/resources/pages/help/dndr/udrp-en
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internet alan adlarına ilişkin hiçbir hüküm koymamış, genel hükümler ve içtihat 

hukukuyla birtakım ilkeler benimsemiştir. Sözgelimi 6769 s. Sınai Mülkiyet 

Kanunu’nun büyük ölçüde iktibas edildiği 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü’nde, 

2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi’nde ve Alman Marka Kanunu’nda internet alan 

adlarına ilişkin düzenleme yapılmamıştır. Buna karşın ABD hukukunda ise ACPA7 

isimli alan adı korsanlığına karşı tüketicilerin korunmasına yönelik 1999 yılında bir 

düzenleme yapılmıştır. Ülkemiz açısından ise söz konusu yasal düzenlemelerin en 

önemlisi, 2009 yılında yapılan değişiklikle getirilen mülga 556 s. KHK’nın 9/2-e 

bendi düzenlemesidir. Söz konusu düzenleme, 6769 s. SMK’nın 7’nci maddesinin 

3’üncü fıkrasının “b” bendinde küçük değişikliklerle aynen korunmuştur. Düzenleme 

salt internet alan adlarına ilişkin olmasa da çalışmamız açısından önem arz eden 

kısım internet alan adlarına ilişkin düzenlemedir. Belirtilen düzenlemeler ve yargı 

uygulamalarıyla, marka hukuku sahasında internet teknolojisinin yaratabileceği olası 

ihlallerin önüne geçilmeye çalışılmış, ihlalin meydana gelmesi halinde nasıl bir 

çözüm getirileceği düzenlenmiştir.  

Bu çalışmada temel olarak markanın aynısının veya benzerinin internet alan 

adı olarak tescil edilmesi halinde ortaya çıkan sorunlar ele alınmakla birlikte, bu 

sorunların çözümüyle bağlantılı görülebilmeleri itibariyle önem arz eden ve özellik 

gösteren alan adının bağlı bulunduğu internet sitesinin içeriğinin marka ihlalleri 

bakımından değerlendirilmesi de tartışılmıştır. Elbette bu sorunların ele alınması 

sırasında bu konuda öğretide ileri sürülen yaklaşımlar ile bu konudaki önemli yargı 

kararları da değerlendirilmiştir. Çalışma konusunun internet alan adları olarak 

seçilmesinde internet alan adlarının çifte niteliğe sahip olması etken olmuştur. Zira 

internet alan adları hem birer ayırt edici/ tanıtıcı işaret hem de aynı zamanda internet 

kullanıcıları nezdinde web site ile özdeşleşmiş bir alışveriş ve tanıtım mecrası 

niteliğindedir.8 İnternet alan adlarının bu çifte özelliği gerek ekonomik gerekse 

hukuki açıdan çok önemlidir. Ekonomik olarak bakıldığında internet alan adları (aynı 

zamanda internet siteleri) günümüzde mal ve hizmet satışı ile tüketicilere yönelik 

ticari uygulamalar noktasında ciddi bir paya ve öneme sahiptir. Alan adlarının 

                                                 
7 Anticybersquatting Consumer Protection Act 

8 Erdal Noyan/İlhami Güneş, Marka Hukuku, Adalet, Ankara, 5. Bası, s.662. 
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ekonomik önemi sebebiyle özellikle tüketici, rekabet, reklam ve marka hukuku 

noktasında alan adlarının ve alan adları vasıtasıyla gerçekleştirilen ticari ya da özel 

uygulamaların, olası ihlallerin, ihlal halinde uygulanacak koruma hükümlerinin ve bu 

hükümlerin uygulanma şartlarının titizlikle düzenlenmesi ve incelenmesi 

gerekmektedir.  

Çalışmanın ilk bölümünde internetin geçmişi, çalışma prensibi ve teknik 

elementleri gibi teknik hususlarda ve internet alan adlarına ilişkin teknik ve hukuki 

hususlarda açıklamalar yapılmış, internet alan adlarına ilişkin ulusal ve uluslararası 

düzenlemeler ile yeknesak birtakım kurallara yer verilmiştir. Çalışmanın ikinci 

bölümünde marka hukuku ile ilgili çalışma konumuz bakımından değinilmesi gerekli 

olan temel kavramlara yer verilmiş, akabinde markanın fonksiyonlarına 

değinilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde, bir markanın aynı veya benzerinin 

internet alan adı olarak tescil edilmesine ilişkin incelemelerde bulunulmuştur; bu 

kapsamda, markaların ayniyeti ve benzerliği, mal ve hizmetlerin ayniyeti ve 

benzerliği, karıştırılma ihtimali, tanınmış marka gibi önemli hususlar uluslararası 

doktrin ve yargı kararları da gözetilerek ortaya koyulmuş; akabinde internet alan 

adına bağlı internet sitesinin içeriğinin önem arz edip arz etmediği, hangi noktalarda 

önem arz ettiği, site içeriğinin boş olmasının ne anlam ifade ettiği gibi sorunlar 

tartışılmıştır. Akabinde ise internet alan adları vasıtasıyla yapılan marka ihlallerinde 

başvurulabilecek hukuki koruma yollarına ve milletler arası özel hukuka ilişkin usul 

hukuku kurallarına değinilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

İNTERNET ALAN ADLARI (DOMAIN NAMES) 

 

1.1. İnternet ve İnternet Alan Adı Kavramları 

Bu bölümde; internetin ortaya çıkış sebepleri, tarihsel ve siyasi etkenler 

açıklanacaktır. Bunu takiben internetin çalışma prensibi örneklerle birlikte teknik 

detaylara çok fazla girilmeden açıklanacaktır. Aynı şekilde elektronik iletişimin yapı 

taşlarından olan IP sistemi de bu bölüm altında açıklanacak olup, internet alan adları 

ile IP sistemi arasındaki ilişki sade bir biçimde ortaya koyulacaktır. Son kısımda ise 

internet alan adlarına duyulan ihtiyaç ve internet alan adlarının ortaya çıkış süreci 

aktarılacak, internet alan adına ilişkin çeşitli tanımlamalar ortaya koyulacaktır. 

Nihayet son olarak da internet alan adlarının teknik yapısı ve alan adı türlerine 

değinilecektir.  

1.1.1. İnternetin Geçmişi 

İnternetin kelimesi interconnected ve network kelimelerinin 

kombinasyonundan türemiştir. İnternet ismi Türk Dil Kurumu tarafından “genel ağ” 

olarak dilimize çevrilmiş olup9 günlük hayatımızda ise internet olarak 

kullanılmaktadır. 

Öncelikle belirtmek gerekmektedir ki, internetin icadının ilk yıllarında gerek 

internetin çalışma prensibi gerekse amacı günümüzdeki ile birebir aynı değildi. 

Kıtalar arası, çok geniş çaplı ağlar yerine lokal ağlar vardı. İnternetin ortaya 

çıkmasına ön ayak olan bu lokal ağların kurulmasındaki amaç ise veri transferi 

gerçekleştirmek için bilgisayarlar arasında uzaktan bağlantı kurulması idi.  

                                                 

9http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.58068305e6fed6.68

317338 (Erişim: 11.09.2018) 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.58068305e6fed6.68317338
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.58068305e6fed6.68317338
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Bu bağlamda, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Batı Bloku ile Doğu Bloku 

arasında başka bir ifadeyle, ABD ile SSCB arasında yaşanan soğuk savaş sırasında10 

ABD’nin olası bir SSCB saldırısı sonucu meydana gelebilecek iletişim aksaklıklarını 

engellemek için çözüm arayışları, internetin temellerinin atılmasında öncü 

olmuştur.11 İnternetin temelini, Savunma İleri Araştırma Projeleri Kurumu 

(DARPA12) tarafından 1962 yılında başlatılan ARPANET13 (İleri Araştırma Projeleri 

Kurumu Ağı) projesi oluşturmaktadır. 

Proje kapsamında bilgisayarlar arası telefon kabloları vasıtasıyla uzaktan 

iletişim kurulması amaçlanmış, 1969 sonunda ARPANET ağı; 4 farklı lokasyon ile 

bağlantı kurabilen, ilkel anlamda ilk internet teknolojisini gerçekleştirmiştir.14 Bu ilk 

adımı takip eden yıllarda ABD’deki diğer üniversite ve kurumlar da ARPANET 

ağına bağlanarak bilgisayarlar arası veri transferi işlemi gerçekleştirmiştir. Özellikle 

ABD’de çeşitli kurum ve kuruluşlar internet teknolojisini geliştirmek için çalışmalar 

yapmıştır.15 Bunlardan birisi de NSF16(Ulusal Bilim Kurumu)’dir. 1980’lerde NSF 

                                                 

10 Özellikle 1957 yılında SSCB tarafından uzaya ilk roket olan Sputnik-1’in gönderilmesinin ABD 

kanadında endişe ile karşılandığı, ABD’nin SSCB tarafından füze veya benzeri silahlarla saldırılara 

maruz kalma endişesini taşıdığı ve bu endişenin internetin temellerinin atılması yönünde ABD’yi 

harekete geçirdiği söylenmektedir. Murat Volkan Dülger, Bilişim Suçları ve İnternet İletişim 

Hukuku, Ankara 2014, 5. Bası, s.105 

11 Sefer Oğuz, İnternet Alan Adı(Domain Name) Haklarının Korunması, Ankara 2014, s. 41; Walt 

Howe, A Brief History of the Internet, t.y. Çevrimiçi: 

http://www.walthowe.com/navnet/history.html (Erişim: 11.09.2018); Gregory R. Gromov, The Roads 

and Crossroads of Internet History, t.y. Çevrimiçi: http://www.netvalley.com/intvalweb.html 

(Erişim:13.10.2016); Kayıhan İçel/Yener Ünver, Kitle İletişim Hukuku, İstanbul, 2012, Beta, 9. 

Bası, s.429 Kırcı, a.g.e., s. 51 v.d. 

12 Defence Advenced Research Projects Agency. Detaylı bilgi için bkz. http://www.darpa.mil/ 

13 Advenced Research Projects Agency Network 

14 Peter H. Salus, Castingthe Net: From Arpanet to Internet and beyond…,Addison-Wesley 

Professional, 1. Bası, Mayıs, 1995, s.55; Lawrence G. Roberts, The ARPANET & Computer 

Networks, Net Express Inc., Mayıs, 1995, Çevrimiçi: http://www.packet.cc/files/arpanet-

computernet.html (Erişim: 11.09.2018) Detaylı bilgi için ayrıca bkz. 

http://classes.design.ucla.edu/Spring06/161A/projects/camile/arpanet/ Erişim: 11.09.2018; 

http://www.darpa.mil/about-us/timeline/arpanet Erişim: 11.09.2018; 

http://www.internetsociety.org/internet/what-internet/history-internet/brief-history-internet; 

15 https://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=103050 Erişim: 11.09.2018 

16 National Science Foundation 

http://www.walthowe.com/navnet/history.html
http://www.netvalley.com/intvalweb.html
http://www.darpa.mil/
http://www.packet.cc/files/arpanet-computernet.html
http://www.packet.cc/files/arpanet-computernet.html
http://classes.design.ucla.edu/Spring06/161A/projects/camile/arpanet/
http://www.darpa.mil/about-us/timeline/arpanet
http://www.internetsociety.org/internet/what-internet/history-internet/brief-history-internet
https://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=103050
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tarafından yüksek hızlı ağ oluşturulmuş ve böylece ABD dışındaki internet ağları ve 

cihazlar da NSF Ağı’na entegre edilerek bildiğimiz anlamdaki internet teknolojisi 

dünyada kullanılmaya başlanmıştır.17,18 Bunda şüphesiz en büyük etken, 1 Ocak 

1983 itibariyle kullanılmaya başlayan iletişim protokolü olan TCP/IP protokolüdür.19 

Bununla beraber ABD’de ARPANET projesi yürütülürken, hem ARPANET’e 

alternatif olması amacıyla 1976 yılında İngiltere’de de ticari amaçlı yaratılmış olan 

NPL ağı geliştirildi.20 Aynı şekilde 1973 yılında Fransa’da bilimsel amaçlı olarak ağ 

araştırmalarına yönelik olmak üzere CYLADES ağı geliştirilmiştir.21 Bu iki ağ 

dışında da ARPANET’in oluşturulmasını takip eden yıllarda çeşitli amaçlar 

doğrultusunda başka küçük ağlar da geliştirilmiştir. 

1993 yılından sonra ise; savunma ve askeri amaçlarla ortaya çıkan internet, 

devlet kontrolünden çıkarak özelleşme yolunda adımlar atmıştır.22 İlk adım olarak 

ise; NSF’in sivil kanadı olan NSFNET23 ortaya çıkmış, akabinde internet üzerindeki 

özel teşebbüs etkisi artarak devam etmiştir. Bu uğurda büyük bilişim şirketleri kendi 

ağlarını kurarak internetin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Nihayet 1998 yılında 

internet üzerinde NSF kontrolü sona ererek internet tamamıyla özel teşebbüsün 

                                                 

17 Baum Sebastian, The Allocation of Internet Domain Names, Ağustos 2001, s.10 

(http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.197.6784&rep=rep1&type=pdf Erişim: 

11.09.2018) 

18 Zira bu tarihten önce çeşitli bölgeleri kapsayan alanlarda yer alan cihazların bağlı bulunduğu lokal 

ağlar bulunmakta idi. Sözgelimi ARPANET, NPL ve CYCLADES ağları; ABD, İngiltere ve 

Fransa’da yer alan ülke çapındaki birer ağ iken, 1980’lerden itibaren bu lokal ağlar birleştirilerek 

günümüzdeki anlamıyla internet oluşmaya başlamıştır. Günümüzde ise lokal ağlar genellikle kurumlar 

arası veya kurum içinde kullanılan intranet ve/veya ekstranet olarak kullanılmaktadır. 

19 http://www.usg.edu/galileo/skills/unit07/internet07_02.phtml (Erişim: 11.09.2018); Ayrıca bkz. Ali 

Osman Özdilek, İnternet ve Hukuk, Papatya, 2008, s.18 v.d. 

20 https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Internet Erişim: 21.09.2018 

21 https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Internet Erişim: 21.09.2018 

22 Barry M. LEINER v.d., A Brief History of the Internet, ACM SIGCOMM Computer 

Communication Review, Vol.39, No.5, Ekim 2009, s.30 

(http://www.cs.ucsb.edu/~almeroth/classes/F10.176A/papers/internet-history-09.pdf Erişim: 

21.09.2018) 

23 ABD ordusunun elinde kalan ağın adı ise MILNET’tir. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.197.6784&rep=rep1&type=pdf
http://www.usg.edu/galileo/skills/unit07/internet07_02.phtml
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Internet
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Internet
http://www.cs.ucsb.edu/~almeroth/classes/F10.176A/papers/internet-history-09.pdf


12 

 

kontrolüne geçmiştir.24 Ancak bu özelleşme serüveni NSF’in internet üzerinde 

çalışmalarını sona erdirdiği anlamına gelmemektedir.25 NSF 1998’den günümüze 

internetin çeşitli perspektiflerde geliştirilmesi için çalışmalarına devam etmiştir.26  

Görüldüğü üzere savunma ve askeri ihtiyaçlar paralelinde ortaya çıkmış olan 

internet, bilim insanları tarafından öncelikle askeri amaçlı olmak üzere 

geliştirilmiştir. Sonrasında bu askeri araştırma ve çalışmalar devam etmiş, ancak bir 

yandan da internetin özelleştirilmesi ile internet ağları ticari hayata dahil edilmeye 

çalışılmıştır. Böylece askeri amaçlarla ortaya çıkan yeni iletişim biçimi internet, 

sadece ordu tekelinde kalmayarak ticarileştirilmiştir. Elbette bu ticarileşme süreci ile 

internet iletişim protokollerinin geliştirilmesi ile internet büyük bir ivme kazanarak 

bugünkü halini almıştır.  

Nihayetinde 1989 yılında Tim Berners-Lee tarafından word-wide-web 

(www)27’in geliştirilmesi28 ile internet sadece bilgisayarlar ve ağlar arası veri 

aktarımı ihtiyacının dışında bilgiye erişme ihtiyacını da karşılar duruma gelmiştir. 

                                                 

24 Oğuz, a.g.e., s.42; ayrıca bkz. https://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=103050 Erişim: 

21.09.2018 

25 Nitekim internet üzerinde DARPA etkisi de sona ermemiştir. Özellikle 1970’li yıllarda TCP/IP 

Protokolünün geliştirilmesinde DARPA’nın finansal katkısı büyüktür. 

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Internet Erişim: 21.09.2018 

26 https://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=103050 Erişim: 21.09.2018 

27  World-Wide-Web(www), birbiri ile bağlantılı olan, http ve TCP/IP protokolü ile dosya sunulup 

dosya isteminin yapıldığı, web browserlar vasıtasıyla erişim sağlanan ve hipertext dokümanlarının 

(görsel, yazı, video, grafik gibi multimedya unsurları) bulunduğu internet üzerinde kurulu olan 

ortamdır. Ayrıca bkz. N. Füsun Nomer, “İnternet Alan Adının(Domain Name) Hukuki Niteliği ve 

Marka ve Ticaret Unvanı Gibi Ayırt Edici Ad ve İşaretler ile Arasında Benzerlik Bulunması Sebebiyle 

Doğabilecek Hukuki Sorunlar”, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul, 

2001, Beta, C.I,, s.396. 

28 Gregory R. Gromov, a.g.e., Çevrimiçi: http://www.netvalley.com/intvalweb.html (Erişim: 

10.11.2016); UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE, Management of Internet 

Names and Addresses, 06-05-98 DNS Statement of Policy, 1998. Çevrimiçi: 

https://www.ntia.doc.gov/federal-register-notice/1998/statement-policy-management-internet-names-

and-addresses (Erişim: 21.09.2018) 

https://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=103050
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Internet
https://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=103050
http://www.netvalley.com/intvalweb.html
https://www.ntia.doc.gov/federal-register-notice/1998/statement-policy-management-internet-names-and-addresses
https://www.ntia.doc.gov/federal-register-notice/1998/statement-policy-management-internet-names-and-addresses
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www ile www’yu ayakta tutan http29 protokolünün ortaya çıkması sonucunda 

internet tam anlamıyla günümüzdeki halini almıştır. İnternet tarayıcısı olarak 

adlandırılan bilgisayar programları ile www ortamında birçok internet sitesi arasında 

gezinme30 imkânı ortaya çıkmıştır.31 Böylece internetin basit veri alışverişi ve 

haberleşme ihtiyacı ile başlayan, www ile sanal bir dünyaya açılan evrimi 

tamamlanmıştır. World- Wide- Web (www)’in geliştirilmesi sonucunda yepyeni bir 

boyut kazanan internet, 1994 yılına kadar büyük ağ omurgaları üzerinde 

bulunmaktayken, bu tarihten sonra ağ omurgaları birleştirilmiş ve World- Wide- 

Web (www) sayesinde tüm dünyayı saran tek bir ağ elde edilmiştir.32 

Esasen dünyadaki ilk örneklerinde olduğu gibi ülkemizde de bir takım 

üniversiteler ve akademik kuruluşlar arası ağ olan TÜVEKA33 1986 yılında 

oluşturulmuştur.34 Bunun yanında 1996 yılında TÜBİTAK bünyesinde kurulu bir 

araştırma merkezi35 tarafından Türkiye’deki tüm eğitim ve araştırma kurumlarını 

birbirine bağlayan ULAKNET36 ağını kurma girişimlerine başlamıştır.37 

Günümüzdeki anlamıyla internet teknolojisinin ülkemize girişi ise ABD, İngiltere ve 

Fransa gibi ülkelerdekinden 20 yıl kadar sonra; 1990’larda olmuştur. Zira 

TÜVEKA’nın güncel ihtiyaçları karşılamaması, dünya teknolojisinin gerisinde 

                                                 

29 HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), internet tarayıcıları (web browser) üzerinden www 

ortamındaki hiper metinlerin görüntülenmesini, istemci ile sunucu arasındaki bilgi alışverişi 

yapılmasını temin eden iletişim kurallarını(protokol) ifade etmektedir. 

30 “Surf yapma” olarak da tabir edilmektedir. 

31 Ki konumuz açısından önemli olan İnternet Alan Adları’nın ortaya çıkmasının temelinde de 

şüphesiz ki wordwide web bulunmaktadır. Bu konuda bkz. Oğuz, a.g.e., s.50-51. 

32 Dülger, a.g.e., s.106; Birleşik Devletler Ticaret Departmanı, İnternet İsim ve Adresleri Yönetimi 

Çevrimiçi: https://www.ntia.doc.gov/federal-register-notice/1998/statement-policy-management-

internet-names-and-addresses (Erişim: 21.09.2018) 

33 Türkiye Üniversiteler ve Araştırma Kurumları Ağı 

34 http://ulakbim.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/ulaknet-tarihcesi Erişim: 21.09.2018 

35 ULAKBİM: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 

36 Ulusal Akademik Ağ 

37 İçel/Ünver, a.g.e., s.438. 

https://www.ntia.doc.gov/federal-register-notice/1998/statement-policy-management-internet-names-and-addresses
https://www.ntia.doc.gov/federal-register-notice/1998/statement-policy-management-internet-names-and-addresses
http://ulakbim.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/ulaknet-tarihcesi
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kalması ve kapasitesinin düşük olması gibi nedenlerle TÜBİTAK ile ODTÜ ortak 

çalışması ile TR-NET’in temelleri atılmıştır. Bu çalışma sonucunda, 1993 yılında 

Türkiye ile ABD arasında38 64 Kpbs hız ile ülkemizden ilk kez uluslararası anlamda 

internet bağlantısı gerçekleştirilmiştir.39 Bu gelişmeleri takiben 1993’ten 1996’ya 

kadar birçok kurum ve kuruluş ile üniversite ODTÜ üzerinden uluslararası internet 

ağına bağlantılarını sağlamışlardır40. Bu süreçte internetin hızı da artırılmış olup, 

internetin kişisel/ticari kullanıma açılması ise; Türk Telekom tarafından başlatılan ve 

çeşitli internet servis sağlayıcıların kullanıcılara hizmet sunmasını sağlayan 

TURNET41 projesi ile olmuştur.42 Devamında ise küçük-büyük çeşitli internet servis 

sağlayıcılar hizmet vermeye başlamış ve 1990’ların sonundan itibaren evlerde global 

anlamdaki internet kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde ticari ve kişisel internet 

kullanımı TURNET (şimdiki TTNet) ağ omurgası üzerinden, akademik ve idari 

kurumların internet kullanımı ise ULAKNET ağ omurgası üzerinden 

sağlanmaktadır.43 

1.1.2. İnternet İletişim Kuralları (İnternet Protokolleri), 

İnternet Protokolü Adresi ve İnternet Alan Adlarının Tanımı, 

Ortaya Çıkışı ve İnternet Alan Adı Sistemi  

1.1.2.1. İnternet İletişim Kuralları 

Bilgisayar veya ağa bağlı herhangi bir bilgisayarın; internet ağı üzerinde diğer 

ağlarla veya ağa bağlı cihazlarla veri alışverişinde bulunabilmesi için, internetin 

geliştirildiği günden bu yana çeşitli iletişim kuralları tasarlanmıştır. Bu kurallar, 

                                                 

38 ODTÜ’den çıkış sağlanarak ABD’de bulunan NFSNET ağına bağlantı gerçekleştirilmiştir. 

39 Oğuz, a.g.e., s.42, İçel/Ünver, a.g.e., s.438. 

40 Ülkemizde internetin kronolojik gelişimi için bkz. http://ulakbim.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/ulaknet-

tarihcesi 

41 Türkiye Ulusal İnternet Altyapı Ağı 

42 Aslan İnan, İnternet El Kitabı, 3. Bası, İstanbul,  Sistem Yayıncılık sa.67;  

http://www.socialmediatr.com/blog/turkiyede-internetin-kisa-tarihi/  Erişim: 21.09.2018 

43 İçel/Ünver, a.g.e., s.439. 

http://ulakbim.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/ulaknet-tarihcesi
http://ulakbim.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/ulaknet-tarihcesi
http://www.socialmediatr.com/blog/turkiyede-internetin-kisa-tarihi/
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ağdaki cihazların çeşitli işlevleri yerine getirmeleri için tasarlanmıştır. Her bir 

kuralın, yani protokolün belirli bir amacı vardır. Örneğin; Postahane Protokolü 

(POP-Post Office Protocol), elektronik postaların elektronik posta servis 

sağlayıcısından elektronik posta kullanıcısının hesabına gönderilmesi için gerekli 

iletişim kurallarının bulunduğu bir protokoldür44. POP gibi birçok iletişim kuralı 

bulunmaktadır. Ancak bu iletişim kuralları, iletişim kuralı modeline göre farklı 

katmanlarda bulunmaktadır. Örneğin ISO tarafından geliştirilen OSI (Open Systems 

Interconnection) modelinde 7 katmanda45 çeşitli iletişim kuralları bulunurken, 

TCP/IP modeline göre46 aynı iletişim kuralları 4 katmanda47 bulunmaktadır. Her iki 

modelin de çalışma prensibi aynıdır, veriler birinci katmandan sonuncu katmana 

doğru paketler halinde gider. İnternet iletişim kuralları altında geliştirilmiş birçok 

protokol bulunmaktadır. Her birinin farklı işlevi bulunmaktadır. Ancak aşağıda 

yalnızca konumuz açısından önemli olan Internet Protokolü’ne değinilmiştir.48  

                                                 

44 MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Bilgisayar El Kitabı, 2003, s. 332 

45 Donanım, Veri Bağlantısı, Ağ, Ulaşım, Oturum, Sunum, Uygulama Katmanları. (PhysicalLayer, 

Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application Layers) 

46 Bu modelin adı, iletim katmanındaki TCP protokolünden ve ağ katmanındaki IP protokolünden 

gelmektedir. Ki nitekim bu modelde en önemli protokollerden ikisi bunlardır. TCP protokolü, verinin 

paketlere ayrılarak ulaştığı yerde tekrar birleştirilebilmesi için gerekli kuralları içermektedir. IP 

protokolü ise, bu paketler halindeki verilerin hedefe iletilmesi aşamasındaki kuralları içermektedir. 

Başka bir ifade ile packet-switch metodunun karakteristik iki protokolü bu modele adını vermektedir. 

TCP/IP protokolünün bu yapısı sayesinde paketler halinde gönderilen verinin hedefe ulaşıp 

ulaşmadığının teyidi sağlanabilmektedir. (Özdilek, a.g.e., s.16)  

47 Ağ Arayüz, Ağ, İletim ve Uygulama Katmanları(Network Interface, Network, Transport, 

Application Layers) 

48 Diğer protokoller: EIA/TIA-232, EIA/TIA-449, ITU-T V-Series, I.430, I.431, PDH, SONET/SDH, 

PON, OTN, DSL, IEEE 802.3, IEEE 802.11, IEEE 802.15, IEEE 802.16, IEEE 1394, ITU-T G.hn 

PHY, USB, Bluetooth, RS-232, RS-449, ATM, ARP, IS-IS, SDLC, HDLC, CSLIP, SLIP, GFP, PLIP, 

IEEE 802.2, LLC, MAC, L2TP, IEEE 802.3,FrameRelay, ITU-T G.hn DLL, PPP, X.25, LAPB, 

Q.921 LAPD, Q.922 LAPF, IP, IPv4, IPv6,ICMP,IPsec, IGMP, IPX, AppleTalk, X.25 PLP, TCP, 

UDP, SCTP, DCCP, SPX, NamedPipe,NetBIOS, SAP, PPTP, RTP, SOCKS, SPDY, MIME, XDR, 

Uygulama katmanından başlıca protokoller: NNTP, SIP, SSI,DNS,FTP,Gopher,HTTP, NFS, NTP, 

SMPP, SMTP, SNMP, Telnet, DHCP… 
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1.1.2.2. İnternet Protokolü ve IP Adresinin Tanımı 

Birbirine bağlı bilgisayarların oluşturduğu ağ sistemini49 internet olarak 

tanımlarsak, bu ağda yer alan her bir bilgisayarın diğer bilgisayarlar tarafından nasıl 

adlandırılacağı ve tanınacağı önemli bir sorundur. Başka bir ifadeyle; bir 

bilgisayardan gönderilen veri paketlerinin yoğun ağ trafiği içinde hedef bilgisayarı 

nasıl tanıyacağı sorusu önemlidir.  

Bu sorunun cevabını ise Internet Protokolü (IP) Adresi ile karşılayabiliriz. IP 

adresleri, paket anahtarlamalı (packet-switched) bilgisayar ağları arasındaki 

iletişimde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.50 IP adresi; ağa bağlı bir bilgisayarın, ağa 

bağlı diğer bilgisayarları tanıyabilmesi ve bunlarla veri alışverişi yapabilmesi için 

gerekli olan, numara ve harflerden51 oluşan bir kod olarak tanımlanabilir.52 Kısaca IP 

adresi, o bilgisayarın internet üzerindeki kimlik numarası olarak tanımlanabilir.53 IP 

adresinin bilgisayarın ağdaki tanımlayıcı kodu olması sebebiyle diğer 

bilgisayarlardan ayırt edilebilmesi için internete bağlı her bir bilgisayarın kendine 

özgü bir IP adresi bulunmaktadır. 

2000’li yıllara kadar IP adresleri 32 bitlik IPv4 ile belirlenmekte idi. IP 

adresinin 4 bölümü(oktet) bulunmakta olup, her oktet 0 ilâ 255 arasında değerler 

alabilmektedir. Örneğin; 1.0.0.0 ile 255.255.255.255 arasında matematiksel olarak 

232 tane IP adresi bulunmaktadır. Başka bir deyişle, internet dünyasında 232 adet IP 

numarası vardır.  

Yukarıda belirtildiği üzere, ağa bağlı her bir cihazın bağlantı anında farklı IP 

adreslerinin olması gerekmektedir. Zira TCP/IP protokolü bunu zorunlu kılmaktadır. 

                                                 

49 Dülger, a.g.e., sa.83 

50 Information Sciences Institute University Of Southern California, Internet Protocol-DARPA 

Internet Program Protocol Specifıcation, Editör: Jon Postel, Eylül 1981, Virginia, ABD.  

Çevrimiçi: https://tools.ietf.org/html/rfc791 (Erişim: 30.09.2018) 

51 IPv6 için. IPv4 yapısında yalnızca rakamlar bulunmaktadır. 

52 Vivek Sood, Cyber Law Simplified, New York, USA, Tata McGraw-Hill Pub. Co., 2001, s.228 

53 Mehmet Hanifi Bayram, Avrupa Birliği ve İnternet Hukuku, Ankara, Seçkin, 2011, s. 41.  

https://tools.ietf.org/html/rfc791
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Ancak 1990’larda World-wide-web’in(www) icadıyla internet kullanıcı sayısının 

artması sebebiyle 232 tane farklı IP numarası tüm dünya çapında yetersiz gelmeye 

başlamıştır.54 Bu sebeple 1998 yılında IETF55 tarafından IPv6 formüle edildi.56 

IPv6’nın IPv4’ten en temel farkı 128 bit uzunluğunda, harflerden ve sayılardan 

oluşuyor olmasıdır. Bu da matematiksel olarak 2128 farklı IP adresinin 

kullanılabileceği anlamına gelmektedir. Bu farkı ise IPv6’nın 8 oktetlik olması 

sağlamaktadır. IPv6’ya bir örnek vermek gerekirse; 

fd3c:dfbd:7b2c:e700:2823:be73:6ffb:3a51 şeklindedir. 

IP adresleri, bilgisayarın internete bağlanmasını sağlayan internet servis 

sağlayıcı57 tarafından otomatik veya manuel olarak atanmaktadır. Otomatik atanan IP 

adresleri dinamik IP olarak adlandırılır. Dinamik IP, ağa bağlı bilgisayarın ağ ile 

bağlantısı kesildikten sonra bir ağa bağlanacak olan bir başka bilgisayara atanabilen 

IP adresidir. Başka bir ifade ile; internet servis sağlayıcı dinamik IP adreslerini 

rastgele olarak her yeni bağlantıda herhangi bir bilgisayara atamaktadır. Otomatik 

değil de manuel olarak atanan IP adresleri ise statik IP olarak adlandırılmaktadır.  

1.1.2.3. İnternet Alan Adlarının Ortaya Çıkışı ve Tanımı 

İnternetin askeri sahadan çıkıp ticari-sivil alanda yaygın olarak kullanılmaya 

başlamasıyla beraber internete erişim ve internette dolaşım kolaylaştırılmak 

istenmiştir. Bunu sağlamak adına internetin hızı artırılmış, çeşitli ihtiyaçlar için 

çeşitli protokoller geliştirilmiştir. İşte internette erişim ve dolaşımı kolaylaştırmak 

                                                 

54 ICANN, Factsheet IPv6- The Internet’s Vital Expansion, ICANN, Ekim 2007. Çevrimiçi: 

https://www.icann.org/en/system/files/files/factsheet-ipv6-26oct07-en.pdf (Erişim: 30.09.2018) 

55 Internet Engineering Task Force 

56 Network Working Group(S. Deering Cisco; R. Hinden Nokia), Internet Protocol Version 6(IPv6) 

Specification, Aralık 1998, IEFT Tools. Çevrimiçi: https://tools.ietf.org/html/rfc2460 (Erişim: 

30.09.2018) 

57 5651 sayılı Kanun ile hukukumuzda internet servis sağlayıcısı(ISP-Internet Service Provider) 

kavramının yerini erişim sağlayıcı kavramı almıştır. 

https://www.icann.org/en/system/files/files/factsheet-ipv6-26oct07-en.pdf
https://tools.ietf.org/html/rfc2460
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adına 1984 yılında ortaya atılan bir buluş da İnternet Alan Adı Sistemi olarak 

adlandırılan DNS’tir.58  

Yukarıdaki kısımda açıklandığı üzere, her bir bilgisayarın internet 

ortamındaki kimliği/kimlik numarası niteliğinde bulunan birer IP adresi 

bulunmaktadır. İnternete bağlı kullanıcı/istemci bilgisayarların IP adresleri 

bulunduğu gibi, web sitelerinin barındığı sunucu bilgisayarların da birer IP adresi 

vardır. Başka bir ifade ile; her bir web sitesi birer sunucu bilgisayardan ibarettir. Bu 

nedenle internete bağlı bir kullanıcının nasıl ki IP adresi varsa, sözgelimi 

www.google.com isimli internet sitesinin de bir IP adresi vardır.59 İnternetin günlük 

hayata girmesi ile kişiler günde onlarca internet sitesine bağlantı sağlamaktadırlar. 

Her gün onlarca internet sitesine ait 10-12 rakamdan oluşan IP adresini akılda 

tutmanın ve siteye ulaşmak için adres çubuğuna tek tek o rakamları yazmanın pratik 

ve işlevsel olmaması sebebiyle İnternet Alan Adları Sistemi geliştirilmiştir. İnternet 

Alan Adları (Domain Names); internet sitelerinin sayısal adreslerinin60 yerine, aynı 

işlevi sağlamak üzere sözcüklerin kullanılması şeklinde tanımlanabilir.61 Başka bir 

ifadeyle; internet alan adı, bir bilgisayarı ya da internete bağlı bilgisayarları anahtar 

tanımlayıcı olarak internet kullanıcılarına hizmet eden bir elektronik iletişim 

elemanıdır.62 Ancak internet alan adlarının bu niteliği, internetin bir parçası(büyük 

bir parçası) olan World Wide Web(WWW) ortamında geçerlidir.63 Zira alan adının 

WWW ortamında bir bilgisayarı(bir teşebbüsü, işletmeyi ya da kişiyi) işaret 

edebilmesi/o bilgisayarla iletişim kurabilmesi için öncelikle bu bilgisayara(sunucuya) 

                                                 

58 Oğuz, a.g.e., sa.44 

59 www.google.com isimli internet sitesinin IPv4 adresi: 172.217.16.174 şeklindedir. World 

WideWeb’e bağlanmamızı sağlayan internet tarayıcısının adres çubuğuna www.google.com yazılıp 

“git” denildiğinde erişilen sayfa ile,172.217.16.174 yazılıp “git” denildiğinde erişilen sayfa aynı 

olacaktır. 

60 Yani internet sitesinin sunucu bilgisayarının IP adresi. 

61 İnternet Alan Adı, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nda şöyle tanımlanmıştır: İnternet 

üzerinde bulunan bilgisayar veya internet sitelerinin adresini belirlemek için kullanılan internet 

protokol numarasını tanımlayan adları ifade eder. 

62 Jonathan Rosenoer, Cyber Law: The Law of the Internet, Springer, New York, 1997, s.98. 

63 Nomer, a.g.e., s. 396. 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
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bağlı bir web sitesi bulunmalıdır.64 Eğer internet alan adları icat 

edilmeseydi/geliştirilmeseydi internet kullanıcıları adres çubuğuna www.google.com 

yazmak yerine hala 172.217.16.174 yazıyor olacaktı.  

IP numaralarının yönetimi 1994 yılında IANA65 adlı kuruma verilmiştir.66 

Daha sonra 1998 yılına kadar internet alan adı tescil ve idare yetkisi NSI bünyesinde 

kurulu bulunan Network Solutions Inc. Adlı şirkete verilmiştir.67 1998 yılında NSI-

Network Solutions Inc. İle yapılan anlaşmanın sona ermesinin akabinde Amerikan 

Ticaret Bakanlığı tarafından İnternet Alan Adı Sisteminin özelleştirilerek alan adı 

tahsisinin globalleştirilmesini öngören bir White Paper68 yayınlanmış, bildiride yer 

alan ilkeler69 doğrultusunda çalışan ve alan adı idaresini sağlamak amacıyla bir 

kuruluşun kurulması öngörülmüş; nihayetinde bu doğrultuda ICANN kurulmuştur.70 

Bu tarihe kadar yalnızca Network Solutions Inc. Tarafından yapılan internet alan adı 

tescili, artık ICANN tarafından yetkilendirilen hemen hemen her ülkede mukim özel 

şirketler tarafından yapılmaktadır. Bu şirketler internet alan adına karşılık gelen IP 

adresini bölgesel kuruluşlardan bloklar halinde satın almaktadır.71 Bu bölgesel IP 

                                                 

64 Yıldırım, a.g.e., s.689. 

65 Internet Assigned Numbers Authority:  

66 Oğuz, a.g.e.,sa.44 

67 Anık, a.g.e., s.66. 

68 İnternet Alan Ad ve Adreslerinin İdaresi Hakkında Politika (05.06.1998)  

69 5 Haziran 1998 tarihli White Paper’daki başlıca ilkeler esasen ICANN’in temel çalışma 

prensiplerini belirlemiş ve UDRP Yeknesak Kurallar’ın temellerinin ortaya atmıştır. White Paper’daki 

“alan adı tescil ettirenler, kurulacak yeni kuruluşun(ICANN), alan adı ihtilaflarının çözümü amacıyla 

ihdas edeceği alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına uymayı kabul ederler” ilkesi dikkat 

çekicidir.(Ayrıntılı bilgi için bkz. Anık, a.g.e., s.70 v.d.)  

70 Anık, a.g.e., s. 70-72; Mustafa Fadıl Yıldırım, “İnternet Alan İsimlerini Tescil Eden Kuruluşların 

Sorumluluğu”, Prof. Dr. Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul, Beta, 2003, s. 688; Tamer 

Soysal, “İnternet Alan Adları Sistemi ve Tahkim Kuruluşlarının UDRP Kurallarına Göre Verdikleri 

Kararlara Eleştirel Bir Yaklaşım-1”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Kayseri, Y.2006/2, Sa.21, 

s..482. Çevrimiçi: http://sbedergi.erciyes.edu.tr/sayi_21/29-%20(481-507.%20syf.).pdf (Erişim: 

30.09.2018) 

71 ULAKBİM, 01.12.1998 tarihinde RIPE NNC ile anlaşma imzalayarak ULAKNET omurgasına 

bağlı akademik ve araştırma kurumlarına IP adresi dağıtım yetkisi almıştır. Çevrimiçi: 

http://ulakbim.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uye-olunan-kuruluslar (Erişim: 30.09.2018); Savaş Bozbel, 

http://www.google.com/
http://sbedergi.erciyes.edu.tr/sayi_21/29-%20(481-507.%20syf.).pdf
http://ulakbim.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uye-olunan-kuruluslar
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kayıt kuruluşlarına72 ise büyük IP blokları ICANN bünyesinde kurulu bulunan IANA 

tarafından tahsis edilmektedir.73,74 Başka bir ifade ile; IP blokları ve internet alan 

adının yönetimi dünyada ICANN ve bünyesindeki IANA tarafından 

gerçekleştirilmektedir.75 

1.1.2.4. İnternet Alan Adı Sistemi (Domain Name System- DNS) 

İnternet alan adı sistemine ilişkin kayda değer ilk önemli çalışma Ağustos 

1982’de Zaw-Sing Su ve Jon Postel tarafından yazılan İnternet Kullanıcı 

Uygulamaları için Alan Adlandırma Sözleşmesi (Domain Naming Conventionfor 

Internet User Applications) isimli makalede yer almaktadır.76 Burada hiyerarşik 

adlandırma kurallarına, adlandırma otoritelerine, “isimden adrese” ulaşılmasını 

sağlayacak servise değinilerek alan adı sisteminin nasıl geliştirilmesi gerektiğine 

ilişkin tespitler ve değerlendirmeler yapılmıştır.77 Bu çalışma ile, günümüzdeki 

internet alan adı yapısı ortaya çıkmış, internet alan adı sistemi (DNS)’nin çalışma 

                                                                                                                                          
İnternet Alan Adlarının (Domain Names) Korunmasında ICANN Tahkim Usulü, Ankara, 

Seçkin, 2006, s.23; Anık, a.g.e., s.73. 

72 RIPE NNC(Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya ile Kuzey Yarım Küre Afrika’daki ülkeleri kapsar 

şekilde faaliyet göstermektedir.), ARIN(Kuzey ve Güney Amerika ve Güney Yarım Küre Afrika’daki 

ülkeleri kapsar şekilde faaliyet göstermektedir.), APNIC(Pasifik Asya ülkelerini kapsar şekilde 

faaliyet göstermektedir.) ve LACNIC(Latin Amerika ve Karayip adalarındaki ülkeleri kapsar şekilde 

faaliyet göstermektedir.). 

73 National Telecommunications and Information Administration, ABD Ticaret Departmanı- 

İnternet İsim ve Adresleri Yönetimi White Paper, 1998. Çevrimiçi: 

https://www.ntia.doc.gov/federal-register-notice/1998/statement-policy-management-internet-names-

and-addresses (Erişim: 30.09.2018); Anık, a.g.e., s.73; Oğuz, a.g.e., s.70-71; Soysal, a.g.e., s.493; 

Sami Karahan/Cahit Suluk, Tahir Saraç/Temel Nal; Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, 3. Bası, 

Ankara, Seçkin, 2013, s.409.  

74 Sistem piramit şeklinde ilerlemektedir: bölgesel IP kayıt kuruluşları, kendilerine ICANN-IANA 

tarafından tahsis edilen IP bloklarını büyük servis sağlayıcı/alan adı tescil şirketlerine tahsis etmekte; 

servis sağlayıcı/alan adı tescil şirketleri ise daha küçük servis sağlayıcı/alan adı tescil şirketlerine 

tahsis ederek son kullanıcıya alan adı tahsisini gerçekleştirilmektedir  

75 IANA hakkında detaylı bilgi için bkz. Çevrimiçi: https://www.iana.org/about (Erişim: 30.09.2018) 

76 Adı geçen makale için bkz. Çevrimiçi: https://tools.ietf.org/html/rfc819 (Erişim: 30.09.2018) 

77 Oğuz, a.g.e., s.44; Zaw-Sing Su/Jon Postel, The Domain Naming Convention for Internet User 

Applications, 1982, s.1-9. Çevrimiçi: https://tools.ietf.org/html/rfc819 (Erişim: 30.09.2018) 

https://www.ntia.doc.gov/federal-register-notice/1998/statement-policy-management-internet-names-and-addresses
https://www.ntia.doc.gov/federal-register-notice/1998/statement-policy-management-internet-names-and-addresses
https://www.iana.org/about
https://tools.ietf.org/html/rfc819
https://tools.ietf.org/html/rfc819
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prensibinin temelleri atılmıştır.78 Sonraki yıllarda DARPA tarafından ilk alan adı 

tahsisleri yapılmış, akabinde InterNIC tarafından alan adı tescil kütüğü (whois) 

oluşturulmuştur.79 

Yukarıda her bir internet sitesinin esasen birer sunucu bilgisayardan ibaret 

olduğu ve ağa bağlı bu sunucu bilgisayarlara IP adresi ile ulaşıldığı açıklanmıştı. 

Sunucu bilgisayarın IP adresi ile internet alan adı arasındaki ilişkilendirme ise 

internet alan adı sistemi sayesinde yapılmaktadır. İnternet alan adı sistemi (Domain 

Name System-DNS), internet alan adına karşılık gelen IP adresini bulma sistemidir.80 

Daha teknik bir anlatımla internet alan adı sistemi; kullanıcı tarafından istemci 

bilgisayarın internet tarayıcısının adres çubuğuna gidilmek istenen web sitesinin 

internet alan adının yazılması, istemci bilgisayar tarafından alan adlarının karşılığı 

olan IP adreslerini barındıran sunuculara sorgu gönderilmesi, sorgu sonucu olarak 

istemci bilgisayara gidilmek istenen web sitesinin IP adresinin bildirilmesi 

prosedürüdür. İstemci bilgisayarlar tarafından alan adının karşılığı olan IP 

adreslerinin sorgusunun yapıldığı sunuculara DNS sunucusu adı verilmektedir. 5809 

sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nda ise DNS (internet alan adı sistemi) şöyle 

tanımlanmıştır: “Okunması ve akılda tutulması kolay olan ve genelde aranan adres 

sahipleri ile ilişkilendirilebilen simgesel isimlerle yapılan adreslemede, karşılığı olan 

internet protokolü numarasını bulan ve kullanıcıya veren sistemi ifade eder.” 

Alan adı sisteminde, bir internet alan adının hangi IP adresine karşılık 

geldiğinin tespiti hiyerarşik bir silsileden geçer.81 Dünya üzerinde 13 tane mantıksal 

                                                 

78 National Research Council, Signposts in Cyberspace: The Domain Name Systemand Internet 

Navigation, Editör: Roger Levien v.d., Washington, DC, The National Academies Press, 2005, s.42. 

(https://www.nap.edu/read/11258/chapter/4#41 Erişim: 30.09.2018) 

79 Oğuz, a.g.e., s.44 

80 Colby B. Springer, “Master of the Domain (Name): A History of Domain Name Litigation and the 

Emergence of the Anti cybersquatting Consumer Protection Act and Uniform Dispute Resolution  

Policy”, Santa Clara High Technology Law Journal, Vol.7 Iss.2, 2001, s.391. Çevrimiçi: 

http://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol17/iss2/5/ (Erişim: 30.09.2018); Bozbel, a.g.e., s.25; Anık, 

a.g.e., s.67; Kırcı, a.g.e., s.76. 

81 Oğuz, a.g.e., sa.44. 

https://www.nap.edu/read/11258/chapter/4#41
http://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol17/iss2/5/
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kök sunucu82 bulunmaktadır.83 Kök sunucular, internet alan adı sisteminin hiyerarşik 

olarak en üstünde bulunmaktadır. İnternet kullanıcısı ulaşmak istediği web sitesinin 

URL adresini yazdığında kök sunucu adı verilen hiyerarşik üste sorgu gönderilir, kök 

sunucu tarafından internet alan adının sağından soluna doğru olmak üzere aranan 

internet alan adı araştırılır.84 Eğer alan adı bu kök sunucuya bağlı bir DNS 

sunucusunda ise, istemci bilgisayar o DNS sunucusuna yönlendirilir. Ve aynı 

hiyerarşik silsile istemcinin talebi karşılanana kadar yani web sitesinin IP adresi 

tespit edilene, web sitesine sorunsuz bağlantı kurulana kadar DNS sunucuları 

arasında devam eder. Bir örnekle açıklamak gerekirse; kullanıcı A, tarayıcısının 

adres çubuğuna www.support.google.com yazıp bağlantı kurma isteği ortaya 

koyduğunda, bu istek kök sunucuya gönderilmektedir. Kök sunucu, öncelikle 

kendisinde bulunan DNS sunucularında support.google.com’un karşılığı olan IP 

adresinin olup olmadığını sorguluyor, eğer veri tabanında support.google.com var ise 

DNS sunucusu istemci bilgisayara ilgili internet sitesine ait IP adresini bildiriyor. 

Eğer sorgu yapılan DNS sunucusu veri tabanında “support.google.com” değil de 

yalnızca “.com” veya yalnızca “google.com” kayıtlı ise, sorgu yapılan DNS 

sunucusu tarafından istemci bilgisayara herhangi bir DNS sunucusunun IP adresi 

veriliyor. Böylece istemci bilgisayar, aradığı internet sitesinin IP adresini bulana 

kadar birçok DNS sunucusuna sorgu yapıyor. Toparlamak gerekirse; kök sunucu 

.com’u buluyor, support.google’ı bulması için istemciyi diğer DNS sunucularına 

yönlendiriyor85, diğer DNS sunucuları da sırayla support.google’ı bulana dek bu 

                                                 

82 Root Server. 

83 https://www.iana.org/domains/root/servers Erişim: 30.09.2018 Belirtmemiz gerekir 13 kök 

sunucunun bulunması, sadece 13 adet fiziki sunucu bulunduğu anlamına gelmemektedir. 13 farklı kök 

sunucu, esasında fiziki değil mantıksal sunuculardır. Günümüzde dünya üzerinde birçok ülkede 

yüzlerce fiziki kök sunucusu bulunmaktadır. Dünya üzerindeki bu fiziki kök sunucular, 12 farklı 

bağımsız organizasyon tarafından işletilen 13 farklı mantıksal kök sunucu tarafından işletilmektedir. 

Bununla birlikte mantıksal kök sunucu sayılarının 13 ile sınırlandırılmasının nedeni ise İnternet Alan 

Adı Sistemi’nin (“DNS”), IPv4 ve UDP protokollerinin teknik yapısıdır. (bkz. 

https://www.icann.org/news/blog/there-are-not-13-root-servers Çervrimiçi, Erişim: 30.09.2018) 

84 National Research Council, a.g.e., s.44 Çevrimiçi: https://www.nap.edu/read/11258/chapter/4#41 

(Erişim: 30.09.2018) 

85 Ki bu yönlendirme de ilgili DNS sunucusunun IP adresi istemciye verilmek suretiyle yapılmaktadır. 

http://www.support.google.com/
https://www.iana.org/domains/root/servers
https://www.icann.org/news/blog/there-are-not-13-root-servers
https://www.nap.edu/read/11258/chapter/4#41
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silsile devam ediyor. Örneğin www.ornek.com.tr için kök sunucuya bir istem 

gönderildiğinde .tr’nin alan adı tahsisi ODTÜ tarafından yapıldığından, kök sunucu 

istemci bilgisayara “.tr’nin kendisinde olmadığını ancak ODTÜ DNS sunucusunda 

yer aldığını” belirterek istemci bilgisayara ODTÜ sunucularının IP adresini 

iletecektir. Hemen belirtmemiz gerekir ki yukarıda açıklanan süreç zamansal olarak 

çok kısa sürmekte, bir saniye dahi dolmadan gerçekleşmektedir. 

1.2. İnternet Alan Adlarının Yapısı ve Tescili 

1.2.1. Üst Düzey Alan Adları 

1.2.1.1. Genel Olarak 

Üst Düzey Alan Adları86 internet alan adı hiyerarşisinde en sonda bulunan 

kısımdır.87 ÜDAA, Birinci Düzey Alan Adı olarak da adlandırılmaktadır. ÜDAA 

kendi içerisinde iki bölüme ayrılabilmekte ise de bu zorunlu değildir. Başka bir 

ifadeyle; ÜDAA içerisinde jenerik üst düzey alan adı88 ve ülke kodu üst düzey alan 

adı89 bulunmaktadır. Ancak ÜDAA hem JÜDAA hem de ÜKÜDAA’dan oluşmak 

zorunda değildir. ÜDAA’lar üç farklı kombinasyon halinde kullanılabilmektedir.90 

İlk kombinasyon yalnızca JÜDAA kullanımı olarak karşımıza çıkmaktadır.91 İkinci 

kombinasyon yalnızca ÜKÜDAA kullanımı olarak karşımıza çıkmaktadır.92 Son 

kombinasyon olarak ise hem JÜDAA hem ÜKÜDAA kullanımı karşımıza 

çıkmaktadır.93 ÜKÜDAA tahsisi her ülkenin kendi tahsis otoritesinde olduğu için 

                                                 
86 Top Level Domain. Çalışmamızda kısaca “ÜDAA” olarak anılacaktır. 

87 Somutlaştırmak gerekirse; www.hukuk.istanbul.edu.tr adresindeki “.edu.tr” ÜDAA’yi, “.edu” 

JÜDAA’yi ve “.tr” de ÜKÜDAA’yi ifade etmektedir.  

88 Generic Top Level Domain. Çalışmamızda kısaca “JÜDAA” olarak anılacaktır. 

89 Country Code Top Level Domain. Çalışmamızda kısaca “ÜKÜDAA” olarak anılacaktır. 

90 Oğuz, a.g.e., s.51. 

91 www.yandex.com adresinde ÜDAA olarak yalnızca JÜDAA (.com) kullanılmıştır. 

92 www.mail.yandex.ru adresinde ÜDAA olarak yalnızca ÜKÜDAA (.ru) kullanılmıştır. 

93 www.koc.com.tr adresinde ÜDAA tüm unsurlarıyla (hem JÜDAA hem ÜKÜDAA) birlikte 

kullanılmıştır. 

http://www.ornek.com.tr/
http://www.hukuk.istanbul.edu.tr/
http://www.yandex.com/
http://www.mail.yandex.ru/
http://www.koc.com.tr/
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ülkeden ülkeye farklı rejimler benimsenmiştir. Sözgelimi Alman ve İsviçre tahsis 

mercileri tarafından ÜKÜDAA, JÜDAA kullanılmaksızın tahsis edilmektedir.94 

Ülkemizde ise hali hazırda ODTÜ yönetiminde bulunan .tr alan adı tahsisleri 

bakımından JÜDAA kullanım zorunluluğu bulunmaktadır.95 

1.2.1.2. Jenerik Üst Düzey Alan Adları ve Tescili   

JÜDAA, ikinci düzey alan adından sonra, ÜKÜDAA’dan önce gelen 

kısımdır. JÜDAA, alan adı sahibini niteleyen, faaliyet alanını tanımlayan 

kısaltmalardan oluşmaktadır. Örneğin; “commercial” için .com, “organisation” için 

.org, “education” için .edu, “military” için .mil, “avukat” için .av gibi. JÜDAA’lar 

ICANN tarafından belirlenmektedir.  

Bazı JÜDAA’lar münhasıran ilgili sektör, kurum ya da faaliyet alanına 

özgülenmiştir. Örneğin .mil, .edu, .gov, .av.tr gibi JÜDAA’lar yalnızca ilgili sektör 

ya da faaliyet alanına dahil kişi veya kurumlara tahsis edilebilmektedir.96 Ancak .net, 

.biz, .com, .web, .org gibi ve daha birçok JÜDAA için herhangi bir sektör, faaliyet 

alanı gibi sınırlamalar bulunmamaktadır. Bu nedendendir ki .com JÜDAA’yı 

kullanan bir kişinin ticari amaç dahilinde alan adı tescil ettiğini veya tacir olduğunu 

yine aynı şekilde .org JÜDAA’yı kullanan bir tacirin ticari amaç gütmediğini peşinen 

söylemek günümüz açısından mümkün değildir. Dolayısıyla kural olarak 

JÜDAA’nın ayırt etme fonksiyonun yok denecek kadar az olduğu söylenmelidir.97  

Ancak ülkemiz özelinde bakıldığında bu kuralın istisna olduğunu söylemek 

yanlış olmayacaktır.98 Şöyle ki, TRABİS’in faaliyete başlamamış olması sebebiyle 

                                                 

94 Oğuz, a.g.e., s.51. 

95 “.tr.” Alan Adları Politikalar, Kurallar ve İşleyiş, Sürüm 5.1.2, Aralık 2012, Çevrimiçi: 

https://www.nic.tr/forms/politikalar.pdf?PHPSESSID=15021189238823614218841529 (Erişim: 

03.10.2018) Ancak İnternet Alan Adları Yönetmeliği’ne göre şayet TRABİS faaliyete başlarsa artık 

sadece ÜKÜDAA kullanımı mümkün olabilecektir. (Bkz. İnternet Alan Adları Yönetmeliği md. 5.) 

96 Oğuz, a.g.e., s.57. 

97 Oğuz, a.g.e., s.57. 

98 “.tr” Alan Adları Politikalar, Kurallar ve İşleyiş’in 5.1.2’nci sürümünde .tr’nin bağıtlanabileceği 22 

adet JÜDAA bulunmaktadır. 22 JÜDAA’nin 14’ü belgeli, 8’i belgesiz olarak tahsis edilebilmektedir.  

https://www.nic.tr/forms/politikalar.pdf?PHPSESSID=15021189238823614218841529


25 

 

ODTÜ Alan Adı İdaresi tarafından yürütülen tahsis sisteminde “belgeli tahsis” 

modeli genel anlamda benimsenmiştir. Bunun sonucu olarak da sözgelimi .com.tr 

ÜDAA ile alan adı tescil etmek isteyen bir kişinin ticaret odasından aldığı faaliyet 

belgesi, sicil belgesi ya da esnaflar için sicil tasdiknamesi veya marka tescil belgesi 

gibi belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.99  

JÜDAA’lar dahil alan adı sistemini yönetme, bu bağlamda kurallar koyma ve 

kararlar alma yetkisi 1998 yılından bu yana ICANN’dedir.100 Dolayısıyla .com, .biz, 

.net, .org, .travel, .museum ve benzeri JÜDAA’lar ile aşağıda açıklayacağımız yeni 

JÜDAA’ları ihdas yetkisi ICANN tekelindedir. Ancak JÜDAA’lar ÜDAA’lar ile 

tescil edilebildiğinden, ICANN’in nihai kullanıcılara alan adı tescili yapması söz 

konusu değildir. ICANN yalnızca alan adı politikalarını belirleyici bir özel hukuk 

tüzel kişisidir.101 Bunun dışında ICANN, belirlediği şartlara uygun olması, kriterleri 

sağlaması halinde üçüncü parti kişilere bölgesel kayıt kuruluşu olma yetkisi de 

vermektedir. Alan adı tescil etmek isteyen kişiler de bu yetkilendirilmiş kuruluşlara 

çevrimiçi ortamdan başvuruda bulunabilmektedirler.102 Bununla birlikte ICANN, 

yeni JÜDAA’lar bakımından alan adı tescil kuruluşu olmak isteyen kişilerin 

başvurularını 2012 tarihinde kabul etmeye başlamıştır. 

Son olarak güncel ve marka hukuku açısından kanımızca önem arz ettiğinden 

Yeni JÜDAA politikası ve ihraçlarından kısaca bahsetmemiz gerekmektedir. 2004 

yılında kadar ICANN tarafından ihraç edilmiş JÜDAA sayısı 22 idi.103 Ancak 

                                                 

99 “.tr.” Alan Adları Politikalar, Kurallar ve İşleyiş, Sürüm 5.1.2, Aralık 2012, s. 12. Çevrimiçi: 

https://www.nic.tr/forms/politikalar.pdf?PHPSESSID=15021189238823614218841529 (Erişim: 

04.10.2018) 

100 Soysal, a.g.e., s.495-496. 

101 Oğuz, a.g.e., s.70. 

102 Bozbel, a.g.e., s.30. 

103 Mustafa Gençer, Markanın İnternet Ortamında Alan Adı (Domain Name), Yönlendirici 

Kod(Metatag) veya Anahtar Sözcük (Keyword) Olarak Kullanılması Sonucu Oluşabilecek 

Marka İhlallerinin İncelenmesi, T.C. Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı, Uzmanlık 

Tezi, Ankara, 2014, s.25. Çevrimiçi: 

http://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/resources/temp/FBB6DB25-7C57-

4981-9F3B-D04940A52180.pdf;jsessionid=BA93C8C1DD047D477512D507A2C989D9 (Erişim: 

04.10.2018) 

https://www.nic.tr/forms/politikalar.pdf?PHPSESSID=15021189238823614218841529
http://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/resources/temp/FBB6DB25-7C57-4981-9F3B-D04940A52180.pdf;jsessionid=BA93C8C1DD047D477512D507A2C989D9
http://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/resources/temp/FBB6DB25-7C57-4981-9F3B-D04940A52180.pdf;jsessionid=BA93C8C1DD047D477512D507A2C989D9
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internetin gelişmesi, her kesime ulaşması ve bir reklam mecrası haline gelmesi 

sebebiyle alan adı ihtiyacı artmış ve ICANN yeni alan adı ihraç politikasını 

duyurmuştur. ICANN, yeni JÜDAA’lar için Başvurucu Rehberi’ni 2011 yılında 

yayımlamış104, 2012 yılında başvuruları almaya başlamış, 2013 yılında başvuru 

sonuçlarını açıklayarak olumlu sonuçlanan yeni JÜDAA’ları başvurucuları 

yetkilendirmek suretiyle kullanıma açmıştır.105  

Belirtmek gerek ki yeni JÜDAA’ların önceki 22 JÜDAA’dan farkı, 

JÜDAA’ları üçüncü kişilerin yani tahsis yetkisi için başvuru yapan kişilerin 

belirleyecek olmasıdır. Başka bir ifadeyle, .com, .net, .org gibi JÜDAA’lar ICANN 

tarafından belirlenirken, yeni JÜDAA’lar bizzat başvuran kişiler özellikle başvuran 

marka sahipleri, alan adı tescil etmek isteyen şirketler veya bölgesel yönetimler 

belirlenmektedir. Zira başvurusu olumlu sonuçlanan kişiler, 10 yıl süreyle adlarına 

tahsis edilen alan adı bakımından münhasıran alan adı tescil kuruluşu olacaklardır.106 

Örneğin Canon Inc. başvurucu sıfatıyla “.canon” JÜDAA’sı için başvuruda 

bulunmuştur. Akabinde ICANN tarafından Canon Inc. firması “.canon” JÜDAA’sı 

altında başvurucu/nihai kullanıcılara İDAA tahsisi bakımından 2014 yılında akredite 

edilmiştir.107 Bir başka örnek olarak, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, “.istanbul” 

JÜDAA’sı için başvuruda bulunmuş ve ICANN tarafından “.istanbul” JÜDAA’sı 

altında başvurucu/nihai kullanıcılara İDAA tahsisi bakımından akredite edilmiştir.108  

Günümüz itibariyle 1930 adet başvuru gerçekleştirilmiş ve başvurusu kabul 

olunan başvuruculara yeni JÜDAA’lar tahsis edilmiştir.109 Bu 1930 adet yeni 

                                                 

104 Başvurucu Rehberi için bkz. https://www.icann.org/news/announcement-4-2011-09-19-en (Erişim: 

10.10.2018) 

105 Gençer, a.g.e., s.26. 

106 Gençer, a.g.e., s.27. 

107 https://JÜDAAresult.icann.org/application-result/applicationstatus/applicationdetails/1743  

(Erişim: 10.10.2018) 

108 https://JÜDAAresult.icann.org/application-result/applicationstatus/applicationdetails/1785 (Erişim: 

10.10.2018) 

109 Yeni JÜDAA’lere ilişkin olarak, JÜDAA ve tescil kuruluşu bilgisini içerir tam listesi için bkz. 

https://JÜDAAresult.icann.org/application-result/applicationstatus/viewstatus (Erişim: 10.10.2018) 

https://www.icann.org/news/announcement-4-2011-09-19-en
https://gtldresult.icann.org/application-result/applicationstatus/applicationdetails/1743
https://gtldresult.icann.org/application-result/applicationstatus/applicationdetails/1785
https://gtldresult.icann.org/application-result/applicationstatus/viewstatus
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JÜDAA’ları kullanım alanları/nitelikleri bakımından 4 grup altında toplamak 

gerekir: Marka (Brand) JÜDAA110, Açık (Open) JÜDAA111, Coğrafi (Geo) 

JÜDAA112 ve Topluluk (Community) JÜDAA.113,114 Marka hukuku perspektifinden 

bakıldığında özellikle Marka-JÜDAA ile marka sahipleri kendi markalarını bu 

şekilde üst düzey alan adı olarak tescil edeceğinden gerek markanın itibarı gerekse 

piyasadaki rekabet artacak; marka sahibi kendi üst düzey alan adı altında ikinci 

düzey alan adlarını kontrol edebilecek ve özellikle bayilik ilişkileri sona erdikten 

sonra ortaya çıkan alan adı vasıtasıyla marka hakkı ihlalleri azalacaktır. Olumsuz 

yönlerine bakıldığında ise, yeni JÜDAA’lar ile üst düzey alan adları sayısının 

artışıyla ikinci düzey alan adlarının sayısı da ciddi oranda artacaktır. Böylece -

Marka-JÜDAA buna engel olacak olsa da- üçüncü kişiye ait markanın özellikle 

Açık-JÜDAA ve Topluluk-JÜDAA olarak tescilini mümkün kılmak suretiyle marka 

hakkı ihlallerini mevcut sisteme oranla ciddi anlamda artıracaktır.115  

Yeni JÜDAA’lar ile doğabilecek olası marka ihlallerinin önüne geçilebilmesi 

adına mevcut sistemdeki Yeknesak Kurallar’a116 ek olarak birtakım yeni yöntemler 

öngörülmüştür. Bunlardan en önemlisi ICANN tarafından kurulan Trademark 

Clearinghouse (Marka Veri Odası) sistemi olup, bu sistemin işleyişi şu şekildedir: 

marka sahibi Veri Odası’na markasını tescil ettirir, üçüncü bir kişi Veri Odası’na 

                                                 

110 .iveco, .bosch, .java gibi. 

111 .life, .movie, .clothing gibi. 

112 .paris, .istanbul, .amsterdam gibi. 

113 .lgbt, .green gibi. 

114 Gençer, a.g.e., s.27-28. 

115 Gençer, a.g.e., s.32. Yeni JÜDAA’lerin olası avantaj ve dezavantajları hakkında detaylı bilgi için 

bkz. Gençer, a.g.e., s.29 v.d. 

116 UDRP. 
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kayıtlı markanın “aynısı”nı İDAA olarak tescil etmek için başvurduğunda sistem 

otomatik olarak Veri Odası’na kayıtlı marka sahibine uyarı gönderir.117 

1.2.1.3. Ülke Kodu Üst Düzey Alan Adları ve Tescili  

ÜKÜDAA, JÜDAA’dan sonra gelen ve adından da anlaşılacağı üzere 

“ülke”yi ya da ülke birliklerini kodlayan iki harflik alan adıdır. ÜKÜDAA, şekli 

anlamda “ülke”yi işaret ettiği gibi bazı durumlarda ÜKÜDAA’yı taşıyan internet 

sitesinin sunucusunu ya da internet sitesi altında mal veya hizmet arz eden 

teşebbüsleri de işaret etmektedir ki bu yönüyle ÜKÜDAA’lar bir nevi menşe ya da 

mahreç işaretine benzetilebilir.118 

ÜKÜDAA’lar her ülkenin ICANN nezdinde tanımlanmış ve ilgili ülke 

hükümetinden onay almış tahsis kurumları tarafından tahsis edilmektedir. 

Dolayısıyla ÜKÜDAA tahsis şartları da ilgili ülkenin tahsis kurumunun belirlediği 

tahsis rejimine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Sözgelimi bazı tahsis kurumları 

vatandaşlık şartı119 ararken bazı tahsis kurumları herhangi bir şart aramaksızın120 

ÜKÜDAA tahsis edebilmektedir.  

Ülkemizde .tr ÜKÜDAA’yı tahsis yetkisine sahip kurum ODTÜ 

bünyesindeki Alan Adı İdaresi’dir. Her ne kadar 07/11/2010 Tarihli Ve 27752 Sayılı 

Resmi Gazete' de Yayımlanan "İnternet Alan Adları Yönetmeliği" (“Yönetmelik”) 

ile .tr ÜKÜDAA’nın tahsis ve yönetim yetkisi ODTÜ’den alınıp TRABİS121 isimli 

kuruluşa verilmişse de, ODTÜ’nün henüz yetkisini TRABİS’e devretmemiş olması 

                                                 

117 Gençer, a.g.e., s.33-35. Detaylı bilgi için bkz. http://newJÜDAAs.icann.org/ja/about/trademark-

clearinghouse  

118 Oğuz, a.g.e., s.54. 

119 Sözgelimi Yunanistan .gr ÜKÜDAA için vatandaşlık şartı aramaktadır. (Bozbel, a.g.e., s.32.) 

120 Sözgelimi İsviçre .ch, Almanya .de ve İngiltere .uk, .gb ÜKÜDAA’leri için herhangi bir marka 

tescil belgesi, nüfus cüzdanı ve sair belge aranmamaktadır. (Nomer, a.g.e., s.405-406.) 

121 .tr ağ bilgi sistemi’nin kısaltması olan TRABİS, “.tr” uzantılı internet alan adı sisteminin ve buna 

ait merkezi veritabanının işletilmesine, rehberin oluşturulmasına, güncellenmesine ve rehberlik 

hizmetinin sunulmasına ve alan adı başvuru işlemlerinin gerçek zamanlı olarak yapılmasına imkân 

veren, tüm bu faaliyetlerin güvenli ve iş sürekliliğini sağlayacak şekilde gerçekleştirildiği sistemi 

ifade etmektedir. 

http://newgtlds.icann.org/ja/about/trademark-clearinghouse
http://newgtlds.icann.org/ja/about/trademark-clearinghouse
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sebebiyle .tr ÜKÜDAA tahsis ve yönetim yetkisi hali hazırdaki ODTÜ Alan Adı 

İdaresi’ndedir.122 Bununla birlikte, ODTÜ Rektörlüğü tarafından 08/05/2019 

tarihinde yapılan kamuoyu açıklamasında TRABİS’in faaliyete geçmesi için BTK ile 

28/12/2018 tarihinde bir protokol imzalandığı, protokol kapsamında 24 aylık bir 

geçiş ve uyum sürecinin öngörüldüğü ve bu süreç sonunda alan adı tahsis ve yönetim 

yetkisinin BTK’ya devredileceği belirtilmiştir.123 Nitekim İnternet Tahsisli Sayılar 

Kurumu’nun (IANA) internet sitesinde de .tr alan adı tahsis ve yönetim yetkisinin 

BTK’ya ait olduğu gösterilmiştir.124  Yönetmelik’te, ICANN’in kayıt kuruluşlarını ve 

UDRP kurallarını uygulayan akredite kuruluşları tayin yetkisine benzer bir biçimde 

Bilgi Teknolojileri Kurumu’na .tr ÜKÜDAA’ları tahsis kuruluşlarını ve Uyuşmazlık 

Çözüm Hizmet Sağlayıcı’ları tayin yetkisi tanınmıştır. 

ODTÜ esas itibariyle belgeli tahsis modelini benimsemiştir. Belgesiz başvuru 

yalnızca .web.tr, .gen.tr, .name.tr ve .tel.tr alan adları için geçerlidir. Bunun dışında 

kalan JÜDAA’lar için –türüne göre değişmekle birlikte- nüfuz cüzdanı fotokopisi, 

marka tescil belgesi, marka başvuru belgesi125, ticaret odası kayıt belgesi, turizm 

işletme belgesi, süreli yayının aslı, gemi tasdiknamesi gibi çeşitli resmî belgeler talep 

edilmektedir.126  

ODTÜ Nic .tr Kuralları’na127 göre iki şirket adına ortak alan adı tahsisi, 

marka tescil başvurusu ile tahsis edilenler, kısaltmalar, tescilindeki sözcüklerin 

                                                 

122 Detaylı bilgi için bkz. Bozbel, a.g.e., s.41 v.d.  

123 Çevrimiçi: https://turk-internet.com/odtu-rektorlugu-nic-tr-devri-icin-btk-ile-anlasma-yapmis/ 

(Erişim: 09/05/2019) 

 
124 Çevrimiçi: https://www.iana.org/domains/root/db/tr.html (Erişim: 09/05/2019) 

 
125 .com JÜDAA için ilk yıllarda marka tescil belgesi aranmakta iken, son yıllarda ODTÜ Nic.tr 

yönetimi .com JÜDAA için marka başvuru belgesini yeterli kabul etmektedir. Başka bir ifadeyle, 

artık bir sözcük için marka başvurusu yapıldığında, o sözcük henüz marka olarak tescil edilmemiş olsa 

dahi, başvuru sahibi, marka başvuru belgesini dayanak göstererek başvuruya konu sözcüğü alan adı 

olarak (.com.tr) tescil ettirebilmektedir. 

126 Bozbel, a.g.e., s.45; Ayşe Saadet Arıkan, “İnternetin Fikri ve Sınai Haklar Üzerindeki Etkisi”, 

Uluslararası İnternet Hukuku Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, İzmir 2002, s.109; 

ayırca bu konuda bkz. https://www.nic.tr/index.php?USRACTN=ALLCON (Erişim: 10.10.2018) 

127 .tr Alan Adları Politikalar, Kurallar ve İşleyiş Sürüm 5.1.2 md.21 

https://turk-internet.com/odtu-rektorlugu-nic-tr-devri-icin-btk-ile-anlasma-yapmis/
https://www.iana.org/domains/root/db/tr.html
https://www.nic.tr/index.php?USRACTN=ALLCON
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yabancı dildeki karşılıklarını içerenler, meslek odalarına kayıtlı olanların yaptıkları 

başvurular, süresiz yayınlar (örn. kitap), birden fazla sözcük içeren markanın bir 

kısmını alan adı içinde barındıranlar beyan üzerine (dilekçe ile) yapılan ve DNS 

Çalışma Grubu tarafından onaylanan "net.tr" başvuruları itiraz askısı denilen, üçüncü 

kişilerin itirazda bulabilmeleri adına 6 ay süreyle kamuya duyurulmaktadır.128 Ancak 

bir alan adı itiraz askısına çıkarılmasa ya da 6 aylık süre geçmiş olsa dahi üçüncü 

kişilerin itirazları üzerine ilgili alan adı inceleme üzerine terkin edilebilir. 

ODTÜ’nün belgeli tahsis modelini benimseyerek .tr alan adı tahsisinin 

yaygınlaşmasını engellemesi, UDRP ve benzeri Yeknesak Kurallar ile paralel ve 

belirli bir uyuşmazlık çözüm mekanizmasının bulunmaması, kamuya açık ve şeffaf 

raporlar yayınlamaması, alan adı tahsisini InterNIC ile akdettiği sözleşmeye binaen 

yapması ve fakat bu sözleşmenin iç hukuk açısından herhangi bir öneminin 

bulunmaması –yasal bir dayanağının bulunmaması- gibi nedenlerle ODTÜ’nün .tr 

ÜKÜDAA tahsisinde yetersiz ve demode kaldığı ifade edilmektedir.129 Günümüzde 

ise ODTÜ’nün belgeli tahsis modeli uygulamasının katı rejiminin az da olsa kırıldığı 

gözlemlenebilmektedir. Sözgelimi önceleri “.com” JÜDAA’lı başvurularda marka 

tescil belgesi aranırken günümüzde marka başvuru belgesi yeterli kabul edilmekte, 

olası bir ihtilaf halinde belge talep edilmektedir.130 Kanımızca da önceleri 

ODTÜ’nün bu kapalı ve katı tutumu alan adları hususunda yüksek mahkeme 

içtihatlarının oluşmasının önüne geçmekte ve .tr ÜKÜDAA kullanımını –tahsisin 

şartlarının ağır/belgeli olması nedeniyle- düşük seviyelerde tutmakta; alan adı tescil 

                                                 

128 Bozbel, a.g.e.,. s.46.  

129 Cafer Canbay, Alan Adları Yönetimi, Dünya Uygulamaları ve Türkiye İçin Çözümsel 

Yaklaşımlar, Telekomünikasyon Kurumu, Uzmanlık Tezi, Ankara, Şubat 2005, s. 161 v.d. 

Çevrimiçi: 

https://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FTez%2FCafer_CANBAY.PDF 

(Erişim: 20.10.2018); İlhami Güneş, Marka Hukukunda Önceye Dayalı Haklar, T.C. Dokuz Eylül 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Avrupa Birliği Hukuku Programı 

Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2012, s.43; Bozbel, a.g.e., s.55; Savaş Bozbel, Internet Alan Adı 

(Domain Name) Müracaat Ve Tescil Uygulamaları - Dünyadaki Uygulamalar Işığında Türkiye 

Uygulamasının Değerlendirilmesi, Mevzuat Dergisi, Y.8, Sa.92, 2005, s.34.(Değerlendirme) 

Çevrimiçi: https://www.mevzuatdergisi.com/2005/08a/01.htm (Erişim: 20.10.2018) 

130 “.com” JÜDAA başvurusu için gerekli belgeler hakkında bkz. 

https://www.nic.tr/index.php?USRACTN=ALLCON (Erişim: 20.10.2018) 

https://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FTez%2FCafer_CANBAY.PDF
https://www.mevzuatdergisi.com/2005/08a/01.htm
https://www.nic.tr/index.php?USRACTN=ALLCON
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etmek isteyen kişilerin yurt dışındaki alan adı tescil kuruluşlarına başvurmaya 

yöneltmekte idi.131 Ancak günümüzde bakıldığında ODTÜ’nün katı tutumunun bir 

nebze de olsa kırıldığı, Yönetmelik hükümleri resmen uygulamaya girmese de 

ODTÜ’nün alan adları politikasında göz önünde bulundurulduğu görülmektedir. 

Bununla birlikte, hâlihazırdaki uygulamada, belgeli tahsis modeli vasıtasıyla 

ODTÜ’nün marka ihlalini önleme çabaları anlaşılabilir nitelikte değildir. Zira tüm 

dünyada alan adlarında “ilk gelen alır” prensibi geçerli görülmüş132, “ilk gelen alır” 

prensibi nedeniyle oluşabilecek marka ihlallerine yönelik marka hukuku ve alan adı 

uyuşmazlık çözüm düzenlemeleri getirilmiştir. Hal böyle iken ve marka 

mevzuatımızda –SMK- md. 7/3(d) gibi bir hüküm varken, ODTÜ’nün söz konusu 

katı ve kuralcı tutumu sebebiyle özellikle .tr ÜKÜDAA’ların gelişiminin olumsuz 

etkilendiği, alan adları ile ilgili yüksek mahkeme içtihatlarının oluşmadığı yönündeki 

eleştirilere katılmaktayız. 

1.2.2. İkinci Düzey Alan Adları ve Tescili  

İkinci düzey alan adları133 yukarıda açıklanan ÜDAA kısmından 

önce(solunda) bulunan, rakam ve harf kombinasyonundan oluşan ve en önemlisi alan 

adını tescil ettiren kişi tarafından serbestçe134 belirlenen kısımdır.135 Bu çalışmamız 

                                                 

131 Nomer, a.g.e., s.411; Mustafa Aksu, “Turkey(“.tr”)”, Domain Name Law And Practice An 

International Handbook, Editör: Torsten Bettinger, s. 926-927; Hasan Sınar, İnternet ve Ceza 

Hukuku, İstanbul, 2001, 1. Bası, s.40; Yıldırım, a.g.e., s.689, d.n. 27; Özdilek, a.g.e., s.130,151. 

132 Karahan,/Suluk/Saraç/Nal, a.g.e., s.408; Esra Hatipoğlu, Tescilli Markaya İnternet Yoluyla 

Tecavüz 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Yer Alan Durumlar ve Adwords 

Uygulamaları, Ankara, Bilge Yayınevi, 2014, s. 72. 

133 Second Level Domain. Çalışmamızda “İDAA” olarak anılacaktır. 

134 Hem “.tr.” Alan Adları Politikalar, Kurallar ve İşleyiş, Sürüm 5.1.2’de hem de İnternet Alan Adları 

Yönetmeliği’nde bazı İDAA’lerin tahsisinin kısıtlı olduğu belirtilmiştir. “.tr.” Alan Adları Politikalar, 

Kurallar ve İşleyiş, Sürüm 5.1.2’de İDAA’lerin örf ve adete, genel ahlaka, kültürel değerlere uygun 

olması, Türk, Atatürk, Türkiye gibi kelimeleri ve hakaret, küfür gibi sözcükler ile bunların yabancı dil 

karşılıklarını da içermemesi gerekmektedir. Yine İnternet Alan Adları Yönetmeliği’nde bu husus 

“tahsise kapalı adlar listesi” olarak düzenlenmiştir. Buna göre İDAA’nin (Yönetmelik’te “alt alan 

adı” ifadesi kullanılmaktadır.) kanuna, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olmaması 

gerekmektedir. Buna aykırı alan adı başvuruları, reddedileceği gibi “tahsise kapalı adlar listesi” olarak 

derlenip BTK tarafından yayınlanacaktır. Böylece zamanla “yasak İDAA” listesi oluşmuş olacaktır. 

Nitekim 2001 yılında yayımlanan WIPO İkinci Final Raporu’nda da bu gibi jenerik, yanıltıcı 

olabilecek ifadelerin alan adı olarak kullanılmaması yönünde tavsiyelerde bulunulmuştur. (Bkz. 

Yıldırım, a.g.e., s.686, d.n. 17.) 
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kapsamında da esasen internet alan adının en önemli kısmı İDAA’dır. Zira marka 

hakkı ihlallerinde ya da alan adı ve diğer haklara ilişkin ihtilaflarda, alan adının ayırt 

edici kısmı olan İDAA baz alınarak iltibas ve benzerlik değerlendirmesi 

yapılmaktadır. Çünkü internet kullanıcıları -yani ilgili malın veya hizmetin alıcısı 

konumundaki ortalama tüketiciler- internet ortamında karşılaştıkları bir alan adının 

İDAA kısmına bakarak ulaşmak istedikleri malın satıcısına veya hizmetin 

sağlayıcısına gideceklerini; başka bir ifadeyle, malı veya hizmeti ya da satıcı veya 

sağlayıcıyı diğerlerinden ayıran, bunların kökenlerini gösteren unsurun İDAA 

olduğunu düşünürler.136 Nitekim marka hukuku perspektifinden bakıldığında da 

durum böyledir; tüketicinin bu bakış açısı, ayırt edici olmayan ve tanımlayıcı/ jenerik 

nitelikteki “.com”, “.tr” gibi ÜDAA’larının ve “www”, “http” gibi unsurların marka 

incelmesinde kural olarak değerlendirme dışı bırakılması şeklinde hukuki temel 

bulmuştur.137 

Yukarıdaki bölümlerde alan adları yönetim, ihraç, tahsis politikası, kural 

koyma ve karar alma yetkisinin ICANN nezdinde olduğu, IANA isimli kuruluşun ise 

1998 yılından bu yana IP adreslerini yönetmek, IP adreslerini bloklar halinde –büyük 

servis sağlayıcılara ve alan adı tescil şirketlerine verilmek üzere- büyük bölgesel 

tescil kuruluşlarına tahsis etme yetkisine sahip olduğundan bahsetmiştik.138 Bir kişi 

alan adı tescil etmek istediği zaman, bölgesel kayıt kuruluşundan alan adı tahsisi için 

boş IP blokları satın almış bir alan adı tescil kuruluşuna başvurmak zorundadır. 

Örneğin IHS Telekom ya da isimtescil.net ICANN nezdinde akredite edilmiş Türkiye 

menşeli birer alan adı tescil kuruluşudur. Yine GoDaddy isimli şirket de dünyada 

ünlü ve önde gelen alan adı tescil kuruluşlarından birisidir.  

                                                                                                                                          

135 Oğuz, a.g.e.., s.61. 

136 Oğuz, a.g.e., s.63. 

137 TPE, Marka İnceleme Kılavuzu, 2015, s.78. 

138 Bkz. Bölüm: II/A/2(c) 
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İDAA’larda kural olarak “ilk gelen alır” (first come, first served) prensibi 

geçerlidir.139 Başka bir anlatımla, bir kelime veya sayı ya da bunların 

kombinasyonları, spesifik bir JÜDAA ya da ÜKÜDAA altında yalnızca bir kişi adına 

tahsis edilebilir. Bu prensip, başta tanınmış, büyük teşebbüsler ile tanınmış kişilerin 

kendi ad, unvan ya da markalarını alan adı olarak tescil etmek suretiyle sanal 

ortamda da aynı adla, unvanla ya da markayla tanınmak istemeleri sebebiyle büyük 

bir rekabet ortamı yaratmıştır.140 

İDAA’lar ÜKÜDAA olmaksızın tescil edilecekse herhangi bir ülkedeki kişi, 

herhangi bir ülkedeki alan adı tescil kuruluşuna internet üzerinden çevrimiçi olarak 

alan adı tescil başvurusu yapabilmektedir. Ancak şayet İDAA, ÜKÜDAA ile birlikte 

tescil edilecekse, bu kez ÜKÜDAA’yı tahsis eden ilgili ülke kuruluşu nezdinde alan 

adı tescil başvurusunda bulunmak zorunludur. Türkiye özelinde baktığımız zaman 

“.tr” ihtiva eden (ÜKÜDAA’lı) İDAA başvuruları, ODTÜ tarafından akredite edilmiş 

alan adı kayıt kuruluşları (örn. IHS Telekom) aracılığıyla yapılabileceği gibi 

doğrudan ODTÜ nic.tr üzerinden de yapılabilmektedir.  

Son olarak İnternet Alan Adları Yönetmeliği’nde ilk kez düzenlenen alan adı 

kayıt kuruluşlarında değinmek yerinde olacaktır. Mevcut sistemde alan adı tescil 

kuruluşları .tr ÜKÜDAA için ODTÜ yönetiminden, JÜDAA için ise merkezi kayıt 

kuruluşu olan RIPE NNC ve/veya ICANN’den akreditasyon alarak faaliyetlerini 

sürdürmektedirler. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olmasına 

rağmen -ODTÜ Nic.tr Yönetimi’nin fiili olarak alan adlarının tahsisine devam etmesi 

sebebiyle- fiilen uygulanamayan İnternet Alan Adları Yönetmeliği hükümleri ise 

alan adı kayıt kuruluşlarını detaylı olarak düzenlemiştir.141 Bu düzenlemeye göre 

kayıt kuruluşu olmak isteyen tarafları, BTK’ya başvuruda bulunacaktır. 

                                                 

139 Tekin Memiş, Fikri Hukuk Bakımından İnternet Ortamında Müzik Sunumu, Ankara, Seçkin, 

2002, s.110; Güneş, a.g.e., s.68; Yıldırım, a.g.e., s.685. 

140 Yıldırım, a.g.e., s.685. 

141 İnternet Alan Adları Yönetmeliği md. 16-19. İnternet Alan Adları Tebliği md. 4-13. Ayrıca konu 

hakkında detaylı bilgi için bkz. Oğuz, a.g.e., s.78-91. 
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Yönetmelik’in 17’nci maddesine ve İnternet Alan Adları Tebliği’ne142 göre kayıt 

kuruluşları sistem, yazılım ve donanımlarını güvenli ve hızlı tutmakla, hizmete 7/24 

erişilebilirliği sağlamakla, arıza ve benzeri teknik aksaklıklarda müdahale edebilecek 

derecede yeterli ve teknik donanımı haiz personel çalıştırmakla, alan adı tescilinde 

başvuruculardan doğru bilgi almak, bilgileri güncel ve güvenilir tutmakla, bilgileri 

talep halinde BTK’ya iletmekle ve bilgileri 10 yıl süreyle saklamakla, alan adı tescil 

süreci hakkında tüketicilere asgari bilgilendirmeyi yapmakla, ücretsiz rehberlik 

hizmetini sağlamakla, tanıtıcı bilgilerini, ilgili mevzuatı ve başvuru formunu internet 

sitesinde güncel ve ulaşılabilir şekilde tutmakla, her yıl Mart ayı sonuna kadar bir 

önceki yıla ilişkin faaliyet raporunu BTK’ya sunmakla yükümlüdürler. Görüldüğü 

üzere Yönetmelik ve Tebliğ ile alan adı tescil kuruluşları özel ve detaylı olarak 

düzenlenmiştir. Ancak hemen belirtmemiz gerekir ki, bu kayıt kuruluşları .tr 

ÜKÜDAA için tescil yetkisini haiz kayıt kuruluşları olup, ÜKÜDAA olmaksızın salt 

JÜDAA tescil eden kayıt kuruluşları için akreditasyon mercii BTK değil, ICANN 

ve/veya RIPE NCC’dir. 

1.2.3. Üçüncü Düzey (Sub-domain) Alan Adları ve URL  

Üçüncü düzey alan adları (Subdomains) İDAA sahibi tarafından serbestçe 

belirlenebilen, İDAA’nın sol tarafında bulunan kısımdır. Teknik işlevi ise, internet 

kullanıcılarının ziyaret etmek istediği web sitenin sunucusunda yer alan dosya ya da 

dosyalara direkt olarak ulaşmalarını temin etmektir.  

Subdomaine örnek vermek gerekirse: www.hukuk.istanbul.edu.tr adresindeki 

“hukuk” ibaresi, subdomain olup “İstanbul” İDAA’nın sahibi olan İstanbul 

Üniversitesi tarafından oluşturulmuştur. Başka bir ifadeyle, subdomainlerin bir tescil 

kuruluşu nezdinde tescil edilmesine gerek bulunmamaktadır.143 Marka hukuku 

perspektifinden bakıldığında; İDAA’nın yanında sub-domainlerin de marka 

                                                 
142 İnternet Alan Adları Tebliği’nin 4’üncü, 5’inci, 6’ncı, 9’uncu, 10’uncu, 13’üncü, 20’nci ve 37’nci 

maddeleri ile Geçici 1’inci, Geçici 3’üncü ve Geçici 4’üncü maddeleri 21/08/2018 tarihli 28742 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş, diğer maddelerinin ise 

TRABİS’in faaliyete geçtiği tarihten itibaren yürürlüğe gireceği Tebliğ’in yürürlük maddesinde 

hüküm altına alınmıştır. 

143 Oğuz, a.g.e., s.64. 

http://www.hukuk.istanbul.edu.tr/
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ihlallerine yol açma ihtimali bulunmaktadır. Sözgelimi, www.arabalar.com web 

sitesinin İDAA’sı bu haliyle herhangi bir marka ihlaline yol açmazken, “ford” 

markasının sub-domain olarak tescili halinde ortaya çıkan www.ford.arabalar.com 

web sitesi marka ihlaline yol açabilecek niteliktedir. 

URL (Uniform Resource Locator) yani “Yeknesak Kaynak Bulucu”, her 

düzeydeki internet alan adını da kapsar biçimde, internet tarayıcısının (web browser) 

adres çubuğunda yazılı kısımdır. Örnek vermek gerekirse; 

“http://www.istanbulbarosu.org.tr/UcretTarifeleri.aspx” internet tarayıcısının adres 

çubuğunda yer almakta olup, URL olarak adlandırılmaktadır. URL adresinde internet 

alan adından sonraki kısım “/” işaretiyle ayrılmakta olup, internet sitesinin bağlı 

olduğu sunucu içerisinde yer alan sırasıyla soldan sağa içeriğin bulunduğu klasörü, 

klasör içindeki dosyayı ve nihayet görüntülenen içeriği/veriyi tanımlamaktadır. 

URL’nin en sonunda yer alan ve “.” işaretiyle ayrılan kısım ise (.aspx, .html, .txt 

gibi) görüntülenen içeriğin dosya formatını ifade etmektedir. Marka hukuku 

perspektifinden bakıldığında URL’nin alan adından sonraki yani dosya ve içerik 

lokasyonlarının yazılı olduğu kısımlarının kural olarak marka ihlaline yol açabilecek 

nitelikte olmadığı söylenebilse de / işaretiyle ayrılan dosya ve içerik bilgilerinde 

başkasına ait tescilli markanın kullanılması halinde marka ihlali söz konusu 

olabilecektir.144 

1.3. İnternet Alan Adlarının Hukuki Niteliği 

İnternet alan adları ortaya çıktıkları ilk dönemde günümüzde sahip olduğu 

pazarlama ve reklam gücüne sahip değildi. Dolayısıyla ilk dönemlerde “IP adresinin 

kelimelerle ifade ediliş biçimi” olarak ortaya atılan ve kabul gören internet alan 

adları, internetin yaygınlaşması ile farklı bir niteliğe bürünmüştür. 2000’lerin 

başından bugüne internet siteleri, tacirler tarafından bir sanal pazar, sanatçılar 

tarafından eserlerinin sergilendiği bir mecra, devletler tarafından kamu hizmetinin 

sunulduğu bir saha olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla internet alan adları artık “IP 

adreslerinin kelimeye dönüşmüş hali”nden ziyade, bir tanıtım ve pazarlama aracı 

                                                 

144 Oğuz, a.g.e., s.67. 

http://www.arabalar.com/
http://www.ford.arabalar.com/
http://www.istanbulbarosu.org.tr/UcretTarifeleri.aspx
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yahut malın satıldığı veya hizmetin sunulduğu bir saha olarak kabul görmüş, bu 

yönde işlevsellik kazanmıştır. Bu doğrultuda aşağıda öncelikle alan adlarının marka, 

ticaret unvanı, kişi adı, işletme adı gibi diğer ayırt edici/ tanıtıcı ad ve işaretler ile 

karşılaştırılması, alan adlarının bu ayırt edici/ tanıtıcı ad ve işaretlere benzerliği ele 

alınacaktır; akabinde ise alan adı hakkının hukuki mahiyeti tartışılacaktır. 

İnternetin ve internet alan adının bu gelişimi doğrultusunda doktrinde, 

internet alan adlarının kişi adı, adres, marka, ticaret unvanı, coğrafi işaret, işletme adı 

gibi tanıtıcı ad ve işaretlerin bazı fonksiyonlarını somut kullanım biçimine göre 

değişken olarak yerine getirmesi sebebiyle farklı hukuki nitelendirmeler yapılmıştır. 

Her alan adının somut kullanımı farklılıklar içereceğinden, kanımızca alan adlarının 

hukuki nitelendirmesini genel geçer bir şekilde kişi adı, adres, marka, ticaret unvanı, 

işletme adı ve benzeri şekillerde yapmak uygun olmayacaktır. 

Örneğin bir alan adı çoğu kez bir taciri diğer tacirlerden ayırt etmeye yarar. 

Bu yönüyle alan adları ticaret unvanına benzetilebilirse de alan adının teknik olarak 

bir “araç” olması gerçeği karşısında, alan adını hukuken “ticaret unvanı” olarak 

nitelendirmek hatalı olacaktır.145 Nitekim aynı husus, WIPO tarafından 30 Nisan 

1999’da yayımlanan hazırlanan İnternet Alan Adları Birinci Final Raporu’nda da 

ifade edilmiştir.146  

Bağlı bulunduğu internet sitesinde mal veya hizmet satışı olan bir alan adının, 

o sanal işletmeyi diğer sanal işletmelerden ayırması sebebiyle “işletme adı” 

fonksiyonunu yerine getirdiği görüşü savunulabilir.147 Ancak alan adının bu şekilde 

kullanımının yarattığı işlev, alan adının işletme adı olarak nitelendirilmesi ön 

kabulünü doğurmamalıdır. Zira her şeyden önce işletme adının TTK md. 53 hükmü 

doğrultusunda resmi bir sicile tescili zorunluluğu bulunmakta; yine işletme adının 

üçüncü kişileri aldatacak nitelikte olmaması gerekmektedir. Halbuki internet alan 

adlarında bu gibi zorunluluklar söz konusu değildir.  Benzer şekilde internet 

                                                 
145 Güneş, a.g.e., s.67. 

146 Anık, a.g.e., s.82; Ayrıca WIPO İnternet Alan Adları Birinci Final Raporu için bkz. 

http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report/finalreport.html (Erişim: 20.10.2018) 

 
147 Şenocak, a.g.e., s. 102. 

http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report/finalreport.html
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kullanıcıları nezdinde alan adı sahibi -yani web site- ile web siteyi işleten teşebbüs, 

kişi ya da kişi grubu arasında doğrudan bir ilişkilendirme/ eşdeğerlik kurulacağından, 

alan adlarının teşebbüslerin, kişilerin ya da kişi gruplarının internet ortamı üzerindeki 

isimleri ve adresleri olarak nitelendirilmesi gerektiği de savunulabilecektir.148 

Yine alan adlarının tanıtma ve kaynak gösterme işlevlerini yerine getirmesi 

halinde hukuken marka olarak nitelendirilebileceği görüşü ileri sürülebilir. Ancak 

alan adının salt tanıtma ya da kaynak gösterme işlevini yerine getirmesi, kanımızca 

alan adını hukuken marka olarak nitelendirmeye yetmeyecektir. Zira her şeyden önce 

bir işaretin marka olarak nitelendirilebilmesi için ayırt edicilik işlevini sağlaması 

gerekmektedir; hâlbuki alan adlarında böyle bir zorunluluk bulunmamakta, ayırt 

edici olmasa dahi bir işaret alan adı olarak tescil edilebilmektedir.149 

Özetle doktrinde -alan adlarının somut kullanımına göre değişken olmakla 

birlikte- alan adları kaynak gösterme işlevini yerine getiriyorsa marka, eser adını 

gösterme işlevini yerine getiriyorsa eseri adı olarak alan adının hukuki nitelendirmesi 

yapılmaktadır. Ancak bu gibi durumlarda hukuki nitelendirme, alan adının kaynak 

gösterme ve eser adını gösterme işlevleri gözetilerek yapıldığından; alan adının 

“tanıtıcı” işlevi göz ardı edilmiş olmaktadır.150 

Yukarıda belirttiğimiz üzere, alan adının ticaret unvanı, marka, işletme adı, 

kişi adı gibi fonksiyonlardan hangisinin ağır bastığı alan adının somut kullanımına 

göre belirlenebilecektir.151 Ancak her ne şekilde kullanılırsa kullanılsın, alan 

adlarının tümünde yer alan ortak işlevin tanıtma işlevi olduğu söylenmelidir.152 Bu 

tanıtma işlevi, kimi zaman bir işletmeyi tanıtma kimi zaman bir eseri ya da kişiyi 

tanıtma kimi zaman ise bir işletmenin mal ve hizmetlerini tanıtma olarak karşımıza 

çıkabilecektir. Buna karşın doktrinde bir görüş, alan adlarının teşebbüsleri 

                                                 
148 Nomer, a.g.e., s. 400. 

149 Oğuz, a.g.e., s. 190. 

150 Oğuz, a.g.e., s. 234. 

151 Oğuz, a.g.e., s. 233. 

152 Bal, a.g.e., s. 321; Nomer, a.g.e., s. 401; Şarlak, a.g.e., s. 14; Oğuz, a.g.e., s. 235. 
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birbirinden ayırt etmeye yarayan tanıtma işareti olup olmadığının her somut olay 

bazında ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır.153 

Günümüzde bir işletmenin adının, ticaret unvanının, markanın, kişinin adının 

ya da eserin adının alan adı olarak ve ilgili işletmeyi, taciri, markayı, kişiyi ya da 

eseri tanıtmak amacıyla kullanıldığı, alan adının bu tanıtma işlevinin yanı sıra 

internet sitesi içeriğindeki bilgilerle ya da sunulan mal veya hizmetlerle birlikte 

reklam, garanti ve kaynak gösterme gibi işlevleri de yerine getirdiği, her halükarda 

alan adlarının internet ortamında bir sunucu bilgisayarın adresini gösterdiği, marka, 

ticaret unvanı ve işletme adından farklı bir alan adı sicili olduğu, İnternet Alan Adları 

Yönetmeliği ile alan adlarının özel olarak düzenlendiği hususları gözetildiğinde, 

internet alan adlarının hukuki nitelendirmesinin fikri ve sınai mülkiyet haklarından 

olan “tanıtıcı işaret” ya da “tanıtma aracı” olarak yapılması gerektiği kanaatindeyiz. 

Alan adı üzerindeki hakkın hukuki mahiyetini hakkın konusuna (para ile 

ölçülebilen değeri bulunup bulunmadığına) göre malvarlığı hakkı ve şahıs varlığı 

hakları, hakkın ileri sürülebileceği çevreye göre ise mutlak hak ve nispi hak ayrımı 

doğrultusunda ayrı ayrı incelememiz gerekmektedir. İlk olarak, hakkın konusuna 

göre bir inceleme yapıldığında, kanımızca alan adının işlevleri göz önünde 

bulundurularak alan adı üzerindeki hakkın malvarlığı hakkı mı, şahıs varlığı hakkı mı 

yoksa karma bir hak mı olduğuna karar verilebilecektir. Kişi adlarını içeren internet 

alan adları kural olarak kişiyi gösterme işlevini daima yerine getirir. Kişiyi gösterme 

işlevinin gözlemlendiği alan adı üzerindeki hakkın şahıs varlığı haklarından olduğu 

savunulabilir. Bununla birlikte alan adı, daima parayla ölçülebilir bir değeri olan ve 

bu nedenle devre ya da lisansa konu edilebilen, işletmenin unsurlarından biri sayılan, 

miras yoluyla intikal eden yani mameleki unsurları her zaman barındıran bir haktır. 

Bu açıdan bakıldığında alan adı üzerindeki hakkın malvarlığı hakkı olduğu 

                                                 
153 Şenocak, a.g.e., s. 103-104. Kanımızca günümüzde internetin ulaştığı geniş iletişim ve pazarlama 

gücü sebebiyle artık internet alan adlarının birer tanıtma işareti olarak gayri maddi malvarlığı hakları 

kategorisinde değerlendirilmesi gerekmektedir; zira günümüzde büyük ya da küçük her türlü marka, 

sivil toplum kuruluşları, eğitimciler, bilgiye ulaşmak ve bilgisini paylaşmak isteyen bireyler kendi 

faaliyetlerini tanıtmak için asli mecra olarak büyük ölçüde interneti kullanmaktadır. Tüm bu 

gelişmeler, internet sitelerinin ve dolayısıyla internet alan adlarının, bir teşebbüsün mal ve 

hizmetlerini tanıtan birer işaret ve adres olduğu söylenmelidir. Bu noktada sosyal medya hesaplarının 

dahi günümüzde birer tanıtma işareti olduğu savunulabilecektir. 
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söylenmelidir. Görüldüğü üzere, alan adının parayla ölçülebilir olup olmamasına 

göre bir inceleme yapıldığında –alan adının özelliğine göre- bir yanda parasal bir 

değer biçilebilen özellikleri (devre veya lisansa konu olabilme, terekeye dâhil olma, 

işletmenin unsurlarından birisi olma vb.) bir yanda ise parayla ölçülmesi mümkün 

olmayan kişiyi tanıtma özelliği gözlemlenebilmektedir. Böylece, duruma göre, alan 

adı üzerinde hem şahıs varlığı hakkı hem de malvarlığı hakkı unsurlarının yer aldığı 

savunulabilecek ise de işlevsel olarak malvarlığı hakkı unsurlarının her zaman daha 

baskın olduğunu savunmak daha uygun gözükmektedir. Zira alan adına her zaman 

bir şekilde paha biçilebilecektir ya da alan adı her zaman devre konu olabilecektir; 

bununla birlikte alan adının her zaman kişiyi tanıtma/ işaret etme işlevine sahip 

olduğu söylenemez. Netice olarak, kişileri göstermek anlamında bir özelliği ve yapısı 

olan alan adlarının, malvarlığı yönünün yine de ağır bastığı ve fakat şahıs varlığı 

hakkı ile malvarlığı hakkının bir arada bulunduğu karma bir hak niteliğinde olduğu 

savunulabilir.154 

 İkinci olarak, alan adı üzerindeki hakkın hukuki mahiyetini, hakkın ileri 

sürülebileceği çevre açısından değerlendirmek gerekmektedir. Doktrinde, tanıtma 

işareti olduğu kabul edilen internet alan adı üzerindeki hakkın gayri maddi malvarlığı 

hakkı yani mutlak hak olduğu görüşü savunulduğu gibi155, diğer taraftan internet alan 

adı üzerindeki hakkın alan adını tescil ettiren kişi ile alan adı tahsis kuruluşu arasında 

akdedilen bir sözleşmeden kaynaklanan nispi hak olduğu156 görüşü de 

savunulmaktadır.157 Doktrinde alan adı üzerindeki hakkın mutlak hak olduğu 

görüşünü savunan yazarlar özellikle, alan adını tescil ettiren kişinin İDAA üzerinde 

herkese karşı ileri sürülebileceği bir hakkının mevcut olduğundan ve alan adının 

korunmasına ilişkin olarak karşı haksız fiil hükümlerine başvurulabildiğinden yola 

çıkmaktadırlar.158 Zira İDAA’ya konu bir kelime ya da sayı üçüncü kişiler tarafından 

                                                 
154 Oğuz, a.g.e., s. 158, 236. 

155 Nomer, a.g.e., s. 401. 

156 Şenocak, a.g.e., s. 96-97.  

157 Doktrindeki çeşitli görüşler için ayrıca bkz. Oğuz, a.g.e., s. 237-238. 

158 Oğuz, a.g.e., s. 238-242. 



40 

 

alan adı olarak farklı bir ÜDAA altında tescil edildiğinde, alan adı sahibi tarafından 

bu tescile karşı UDRP kuralları ya da sair alan adı düzenlemeleri kapsamında terkin 

talep edilebilmektedir. Yine aynı şekilde alan adı sahibi, kendisi adına tescilli bir 

İDAA’nın üçüncü kişiler tarafından haksız olarak kullanılması durumunda haksız 

rekabet ve haksız fiil hükümleri kapsamında üçüncü kişilere karşı hak iddia 

edebilmektedir. Tüm bunlar gözetildiğinde, alan adını tescil ettiren kişinin alan adı 

üzerinde sahip olduğu hakkın, herkese karşı ileri sürülebilecek mutlak bir hak olduğu 

sonucuna varılabilecektir. 

 Buna karşın, alan adını tescil ettiren kişinin esasında alan adı üzerinde mutlak 

bir hakimiyetinin bulunmadığı, alan adı üzerindeki hakimiyetin tamamıyla teknik 

zorunluluğa dayandığı, kaldı ki mutlak hakimiyet için geçerli olan numerus clausus 

ilkesi kapsamında alan adlarının sayılmadığı, ayrıca mutlak hakimiyetin doğrudan 

doğruyalık ilkesi çerçevesinde alan adı sahibi tarafından kullanılmasının mümkün 

olmadığı, zira alan adı sahibinin alan adı üzerindeki hakkını ancak ve ancak alan adı 

tahsis kuruluşu vasıtasıyla kullanabildiği gerekçesiyle alan adı üzerindeki hakkın bir 

mutlak hak olmadığı; alan adı tahsis kuruluşu ile alan adı tescil ettiren kişi arasında 

kurulan bir sözleşmeden kaynaklanan nispi bir hak olduğu görüşü ileri 

sürülmektedir.159 

 Yukarıda arz ettiğimiz görüşlere paralel bir başka görüşe göre ise sahibine 

tanıdığı yetki açısından internet alan adları nisbi ve mutlak hak fonksiyonlarını aynı 

anda sağlaması sebebiyle sui generis hak olarak nitelendirilmektedir; zira alan adı 

sahibi üçüncü kişilere karşı alan adı hakkına dayanarak birtakım taleplerde 

bulunabildiği için mutlak hak, aynı zamanda alan adı tahsis kuruluşuna karşı alan 

adını kullanma hakkını ileri sürebildiği için nispi hak fonksiyonları 

sağlanmaktadır.160  

                                                 
159 Şenocak, a.g.e., s. 98-99. 

160 Oğuz, a.g.e., s.242; Tamer Soysal, İnternet Alan Adlarının Hak Niteliği ve AİHM’in Paeffgen* 

Almanya Kararı Çerçevesinde Alan Adları Üzerinde Mülkiyet Tesisi, s. 14. Çevrimiçi: 

http://www.yayin.adalet.gov.tr/adaletdergisi/54.sayi/3.pdf  (Erişim: 28/12/2018) 
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İKİNCİ BÖLÜM 

MARKA HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR, 

MARKANIN İŞLEVLERİ VE MARKA ÇEŞİTLERİ 

 

2.1. Markanın Tanımı  

Marka en sade anlamıyla; “bir teşebbüsün161 mal veya hizmetlerini, diğer 

teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir”.162 Ancak bu 

tanımdan yola çıkarak şüphesiz ki markanın tüm unsurlarını, fonksiyonlarını ve 

hangi işaretlerin marka olabileceğini ortaya koymak mümkün değildir. Bu nedenle 

daha geniş bir marka tanımı vermek yerinde olacaktır. Fakat bu geniş tanımlamayı 

yapmadan önce 556 sayılı KHK, Sınai Mülkiyet Kanunu, TRIPS Anlaşması, 2008/95 

sayılı AB Direktifi, 2015/2436 sayılı AB Direktifi ve ABD Marka Kanunu’ndaki163 

marka tanımlarına değinilmesi yerinde olacaktır. Zira marka tanımının geniş bir 

şekilde yapılması suretiyle aynı zamanda hangi işaretlerin marka olabileceği, 

markanın unsurlarının neler olduğu ve marka çeşitleri de ortaya koyulacak aynı 

zamanda çalışma konumuz açısından internet alan adları ile marka arasındaki 

irtibatın kurulması sağlanacaktır. Bu irtibatın kurulması özellikle 6769 sayılı Sınai 

Mülkiyet Kanunu md. 7/3-d hükmünün uygulama şartlarının belirlenmesinde 

önemlidir; çünkü bu hüküm, markanın internet alan adı olarak kullanılması halinde 

marka hakkı sahibinin –belirli şartlar dâhiline- bu kullanımı engelleme yetkisini 

                                                 

161 Doktrinde teşebbüs yerine işletme ifadesinin kullanılması gerektiği yönünde bir görüş mevcuttur. 

Bkz. Sabih Arkan, Marka Hukuku, C.I, Ankara, AÜHF Döner Sermaye Yayınları, 1997, s. 36. 

Tekinalp ise aksi görüşte olup, teşebbüs ifadesinin kullanılması ile sadece işletme sahiplerinin değil, 

daha geniş bir çevrenin marka hakkı sahibi sıfatını haiz olabileceğini belirtmektedir. Bkz. Tekinalp, 

Fikri Mülkiyet Hukuku, 4. Bası, İstanbul, Arıkan, 2005, s.350. Nitekim günümüzde de Sınai 

Mülkiyet Kanunu’nda markanın tanımının yapıldığı 4. Maddede işletme yerine teşebbüs ifadesi 

kullanılmıştır. 

162 Sınai Mülkiyet Kanunu md. 5 gerekçesi. 

163 The Lanham Act (Çevrimiçi: http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid%3AUSC-prelim-

title15-section1064&edition=prelim) (Erişim: 20/12/2018)  

http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid%3AUSC-prelim-title15-section1064&edition=prelim
http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid%3AUSC-prelim-title15-section1064&edition=prelim
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düzenlemektedir. Bu halde, markanın unsurlarının, marka çeşitlerinin, hangi 

işaretlerin marka olarak tescil edilebileceğinin, tanınmış marka kavramının ve marka 

hukukuna ilişkin benzeri temel kavramların ortaya koyulması, çalışma konumuz 

açısından son derece önem arz eden 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu md. 7/3-d 

hükmünün anlaşılması ve tartışılabilmesi açısından önem arz etmektedir. 

556 s. KHK md. 5/1’e göre markanın tanımı şu şekilde yapılmıştır: “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 işaretleri içerir.” 

6769 s. Sınai Mülkiyet Kanunu md. 4’e göre markanın tanımı şu şekilde 

yapılmıştır: “Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer 

teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka 

sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve net olarak anlaşılmasını 

sağlayabilecek şekilde Sicilde gösterilebilir olması koşuluyla, özellikle kişi adları 

dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya 

ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.” 

TRIPS164 Anlaşması md. 15/1’e göre markanın tanımı şu şekilde yapılmıştır: 

“Bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayıran 

herhangi bir işaret veya işaret kombinasyonu bir marka oluşturabilecektir. Bu tür 

işaretler, özellikle kişisel adları, harfleri, sayıları, mecazi unsurları içeren sözcükler, 

renk kombinasyonlar! ve bu tür işaret kombinasyonları, marka olarak tescil edilmek 

için uygun addedilecektir, işaretler ilgili mal veya hizmetleri ayırdedici kılacak 

özelikte olmadıkları takdirde, Üyeler tescil edilebilirliği kullanım aracılığıyla 

kazanılan ayırdedici özelliğe bağlı kılabilirler. Üyeler tescil işleminin bir şartı 

olarak işaretlerin görsel olarak algılanabilir özellikte olmasını talep edebilirler.” 

                                                 

164 Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması 
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2008/95 sayılı AB Direktifi md.2’ye göre markanın tanımı şu şekilde 

yapılmıştır: “Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal 

veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil özellikle 

sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle 

görüntülenebilen her türlü işareti içerir.” 

2015/2436 sayılı AB Direktifi md. 3’e göre markanın tanımı şu şekilde 

yapılmıştır: “Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal 

veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamak ve marka sahibine tanınan korumanın 

yetkili makamlar ve halk tarafından erişilebilir biçimde açık ve kesin olarak sicilde 

temsil edilebilmesini sağlamak şartı ile; şekiller, belirli bir sözcük, kişi adı veya 

tasarımlar, harfler, sayılar, renkler, mal veya malların ambalajlarının şekli, sesler 

gibi herhangi bir işaretten oluşabilir.”165 

ABD Marka Kanunu (the Lanham Act) § 45 (15 U.S.C. § 1127/11)’e göre 

markanın tanımı şu şekilde yapılmıştır: “ticari marka terimi, bir kişi tarafından 

kullanılan veya bir kişinin ticarette kullanmak için iyi niyetli olduğu ve sicil kaydı 

yaptırdığı; kendi mallarını tanımlayan, başkaları tarafından satılan ve üretilen 

mallardan ayırt eden ve mallarının kaynağını belirten herhangi bir kelimeyi, adı, 

sembolü, işareti veya bunların kombinasyonunu ifade eder.”166 

Görüldüğü üzere gerek Avrupa Birliği sisteminde gerek Amerika Birleşik 

Devletleri sisteminde markanın ortak birtakım unsurlarla tanımlanması mümkündür. 

Ülkemizde yasa koyucu, 556 s. KHK’daki marka düzenlemelerini yaparken esasen 

Avrupa Birliği’nin 89/104 sayılı Direktif’ini baz almıştır. Bu direktifte 2008 yılında 

yapılan değişikler yine ülkemizde uyumlaştırma kapsamında mevzuatımıza 

işlenmiştir. Günümüze gelindiğinde ise Anayasal mülkiyet hakkından doğan bir 

                                                 

165Çervrimiçi: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2436 

&from=EN (Erişim: 24.10.2018) 

166 Bu madde kanunda yer alan çeşitli terimlerin tanımlandığı bir madde olup, çalışmamızda alıntı 

yapılan tanımlama, ticari marka (trade mark) olarak adlandırılan marka çeşidine ilişkindir. Aynı 

unsurların yer aldığı hizmet markasının (service mark) tanımı ise aynı maddenin 12’nci fıkrasında yer 

almaktadır. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2436%20&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2436%20&from=EN
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temel hak olan marka hakkının Türk Anayasa sistemi gereği kanun hükmünde 

kararnameler ile düzenlenemeyecek olması ve bu yönde gelen Anayasa 

Mahkemesi’nin iptal kararları hem de Avrupa Birliği tarafından 2015 yılında 

yürürlüğe koyulan 2015/2436 sayılı Direktif etkisi ile ülkemizde Sınai Mülkiyet 

Kanunu Tasarısı TBMM’de kabul edilerek yasalaşmıştır.167 Böylece yürürlükteki 

mevzuat kapsamında marka tanımlaması, AB Direktifleri ile birebir örtüşür biçimde 

yeniden düzenlenmiştir. 

Yukarıda değinilen yasal düzenlemeler ışığında geniş, markanın tüm unsur ve 

fonksiyonlarını içeren bir marka tanımlaması yapmak gerekirse, geniş anlamda 

markanın tanımı şu şekilde olacaktır: “Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetinin 

başka teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan, markanın 

konusunu oluşturan mal veya hizmetlerin kaynağını gösteren, malları üreten veya 

hizmetleri sağlayan marka sahibini tanıtan ve mal veya hizmetleri tüketiciler 

nezdinde garanti eden -marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve net 

olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilmesi koşuluyla-kişi adları, 

sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının 

biçimi olmak üzere her tür işarettir.” 

2.2. Marka Hakkının Hukuki Niteliği  

Herkese karşı ileri sürülebilen mutlak haklar; malvarlığı ve şahıs varlığı 

hakları olarak iki ana kategoride değerlendirilmekte, malvarlığı hakları ise; maddi 

malvarlığı hakları ve gayri maddi malvarlığı hakları olarak iki alt kategoriye 

ayrılmaktadır.168 Marka hakkı da sahibine üzerinde serbestçe tasarruf etme imkânı 

vermesi ve herkese karşı ileri sürülebilmesi sebebiyle mutlak bir hak olarak kabul 

edilmektedir.169 Zira her ne kadar marka üzerinde sahibine bir takım yasal 

                                                 
167 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 22/12/2016 tarihinde TBMM tarafından kabul edilerek 

yasalaşmış ve 10/01/2017 tarihli 29944 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

168 M. Kemal Oğuzman/Nami Barlas, Medeni Hukuk, 17. Bası, İstanbul, Vedat, 2011, s. 137 v.d. 

169 Çolak, a.g.e., s. 9; Kaya, a.g.e., s. 34-35; M. Kemal Oğuzman/ Özer Seliçi/ Saibe Oktay-Özdemir, 

Eşya Hukuku, 15. Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2012, s. 7; Eyüp Can Karaca, “Hukuki Açıdan 

Marka ve Marka Hakkı”, The Journal Of Europe- Middle East Social Science Studies, Temmuz 

2015, C. I, Sa. 1, s. 43-44. 
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kısıtlamalar170 getirilmiş olsa da marka hakkı sahibinin kendisine ait markanın 

markasal kullanımını engelleme veya bu şekilde bir kullanıma izin verme şeklinde 

hak ve yetkileri bulunmaktadır.171 Yine marka hakkı miras yoluyla intikal edebilen, 

devir ve lisans gibi hukuki işlemlere konu olabilen, üzerinde rehin hakkı tesis 

edilebilen, haciz tatbik edilebilen haklardandır.172 Ayrıca marka hakkı, para ile 

ölçülebilen bir değere sahip olması sebebiyle malvarlığı hakları grubuna dâhildir.173 

Ancak markanın taşınır ve taşınmaz eşya gibi tek başına insan duyularıyla 

algılanamaması ve marka sahibinin markadan kaynaklı hakkının eşya üzerinde 

hakimiyet yetkisi sağlamaması sebebiyle gayri maddi malvarlığı haklar alt 

grubundadır.174 Gayri maddi malvarlığı haklarında ise fikri mülkiyet ile sınai 

mülkiyet hakları şeklinde iki alt grup daha yer almaktadır. Marka hakkı ise ikinci alt 

grupta yer almaktadır. Nitekim Anayasa Mahkemesi’nin 14.12.2016 tarihli 2016/148 

E. 2016/189 K. Sayılı kararında da bu husus “Mülkiyet hakkının konusunu, maddi ve 

gayri maddi mallar oluşturmaktadır. Taşınır ve taşınmaz mallar maddi mallar 

kapsamında iken, fikri ve sınai mülkiyet hakları gayri maddi mallar kapsamında 

bulunmaktadır. Bir markanın sahibine sağladığı haklar ise “marka hakkı” olarak 

adlandırılmakta ve marka hakkı, fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında yer 

almaktadır.” şeklinde belirtilmiştir. 

Ayrıca marka hakkı süreye bağlı bir sınai mülkiyet hakkı olarak karşımıza 

çıkmaktadır.175 556 s. KHK md. 40 ve 6769 s. Sınai Mülkiyet Kanunu md. 23 

uyarınca tescilli bir marka, tescil başvurusundan itibaren 10 yıl süre ile korunur ve 

her 10 yılda bir sınırsız olarak yenilenebilir. Bununla birlikte marka hakkı herkese 

karşı ileri sürülebildiğinden mutlak bir hak olup, niteliği itibariyle eşya üzerinde 

                                                 

170 Örneğin markanın belirli bir süre için tescil edilebilmesi ve bu süre geçtikten sonra tescilin 

yenilenmemesi halinde marka hakkının ortadan kalkması. 

171 Uğur Çolak, Türk Marka Hukuku, 3. Bası, İstanbul, On İki Levha, 2016, s.9 

172 Yaşar Karayalçın, Ticaret Hukuku Dersleri-I. Giriş: Ticari İşletme, 3. Bası, Ankara, 1968, s. 412. 

173 Çolak, a.g.e., s.9; Karayalçın, a.g.e.,  s. 412. 

174 Oğuzman/ Seliçi/ Oktay-Özdemir, a.g.e., s. 7-8. 

175 Çolak, a.g.e., s.9 
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hâkimiyet imkânı söz konusu olmadığından ayni hak olarak değerlendirilmesi de 

mümkün değildir.176  

Netice olarak marka hakkı; öncelikle belirli bir süreye tabi olan, miras 

yoluyla intikal edebilen, rehni ve haczi mümkün olan, devir ve benzeri hukuki 

işlemlere konu olabilen, herkese karşı ileri sürülebilen mutlak bir gayri maddi 

malvarlığı hakkıdır.177  

2.3. Marka Çeşitleri 

Bu çalışmamızda markanın internet alan adı olarak kullanımı ve bu noktada 

internet sitesinin içeriğinin önemi incelenip tartışılacağından, alan adı olarak 

kullanılan markanın tanınmış marka mı, garanti markası mı, ticari marka mı yoksa 

hizmet markası mı olduğunun ayırdına varılması önem arz etmektedir. İnternet alan 

adı olarak kullanımı ve internet sitesinin içeriğine etkisi bakımından özellikle 

tanınmış markanın alelade markadan ayırdının ortaya koyulması, yine hizmet 

markası ile ticari markanın ayırdının da bu noktada ortaya koyulması gerekmektedir. 

 556 s. KHK’nın “tanımlar” başlıklı 2’nci maddesinin “a” bendi şu şekilde 

düzenlenmiştir: “"Marka", ortak markalar ve garanti markaları dahil ticaret 

markaları veya hizmet markalarını.” Görüldüğü üzere 556 s. KHK ile dolaylı olarak 

marka çeşitleri sayılmıştır. Ancak 6769 s. Sınai Mülkiyet Kanunu’nda bu şekilde bir 

tanımlama yer almamaktadır. 

Doktrinde ise marka çeşitleri birtakım ayrımlara göre sınıflandırılmaktadır. 

Örneğin; kullanım alanına göre markalar, ticaret markaları ile hizmet markaları 

olarak iki çeşittir.178 Buna göre ticaret markası; -yukarıda verilen marka tanımına 

                                                 

176 Çağlar Özel, Marka Lisansı Sözleşmesi, 2. Bası, Ankara, Seçkin, 2015, s.78. 

177 Haydar Arseven, Nazari ve Tatbiki Alameti Farika Hukuku, İstanbul, İsmail Akgün Matbaası, 

1951, s.40; Reha Poroy/Ünal Tekinalp, “Marka Hakkına İlişkin Bazı Sorunlar”, Haluk Tandoğan’ın 

Hatırasına Armağan, Ankara, 1990, s.336. 

178 Tekinalp ise markaları, KHK’da sayılan ve sayılmayan markalar olarak iki gruba ayırmaktadır. 

Birinci grupta 4 ayrı alt başlık halinde 1- Ticaret markaları ve hizmet markaları, 2- ferdi markalar, 

garanti markaları ve ortak markalar, 3- vekil markaları ve 4- tanınmış markalar. İkinci grupta ise; 

koruyucu markalar yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Tekinalp, a.g.e., s. 351.  
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göre- bir teşebbüsün mallarını diğer teşebbüslerin mallarından ayırt etmeye yarayan 

işarettir.179 Yani ticaret markalarının temelinde mal bulunmaktadır. Hizmet markası 

ise; bir teşebbüsün hizmetlerini diğer teşebbüslerin hizmetlerinden ayırt etmeye 

yarayan işarettir.180 Yani hizmet markasının temelinde de bir teşebbüse ait hizmetler 

bulunmaktadır. Yine Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası 

Sınıflandırmasına İlişkin Nice Anlaşması ve bu paralelde 29934 sayılı 30.12.2016 

tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Marka Tescil Başvurularına 

Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ kapsamında mal ve 

hizmetler 45 sınıfa ayrılmıştır. 1 ilâ 35 arası sınıflar mallara ayrılmışken, 35 ilâ 45 

arası sınıflar hizmetlere ayrılmıştır.181  

Toplumdaki bilinirliğine göre markalar alelade markalar ve tanınmış markalar 

olarak ikiye ayrılmaktadır.182 Alelade markalar; 556 s. KHK ile Sınai Mülkiyet 

Kanunu çerçevesinde tescil edildikten sonra asgari korumayı haiz markalardır. Başka 

bir tanımlama ile, tanınmış marka statüsünde olmayan her marka bir alelade 

markadır. Tanınmış markaların alelade markalardan en önemli farkı; hukuki olarak 

daha geniş bir yelpazede korunuyor olmalarıdır. Tanınmış marka; ilgili ülkede geniş 

dağıtım ağına sahip, sektöründe tanınan, kullanıldığı malların veya hizmetlerin orta 

düzeydeki tüketici tarafından o marka ile özdeşleştirildiği yani akla ilk o markanın 

geldiği, ilgili tüketici çevresi dışında da bilinen markalardır.183 Bir markanın 

                                                 

179 Tekinalp, a.g.e., s.351; Arkan, a.g.e., C.I, s.43; Özel, a.g.e., s.32. Doktrinde Karahan tarafından 

ticaret markası tanımlamasının hatalı olduğu, bunun esasında “mal markası” olması gerektiği ve mal 

markalarının da “fabrika markaları” ve “ticaret markaları” olarak iki alt kategoriye ayrıldığı; fabrika 

markalarının, malın imalatını yapan teşebbüs tarafından fabrikada koyulan marka olduğu; ticaret 

markalarının, malı satışa süren teşebbüs tarafından ticarete arz aşamasında koyulan marka olduğu 

ifade edilmektedir.(Sami Karahan, Ticari İşletme Hukuku, 25. Bası, Konya, Mimoza Yayınları, 

2013, 156.(Ticari İşletme)) 

180 Tekinalp, a.g.e., s.351-352; Arkan, a.g.e., C.I, s.44; Özel, a.g.e., s.32; Karahan, Ticari İşletme, s. 

157.  

181 Çolak, a.g.e., s.15 

182 Çolak, a.g.e., s.16, Arslan Kaya, Marka Hukuku, İstanbul, Arıkan, 2006, s. 56. Doktrinde alelade 

marka deyimini kullananlar yanında “standart marka” olarak da adlandırma yapılmaktadır. Bkz. 

Çolak, a.g.e., s.16. 

183 Samiye Eyüboğlu, “Tanınmış Marka”, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku 

Dergisi, C.I, Sa.2001/2, s.113. 
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tanınmış olup olmadığını tespit etmek için; halk arasındaki tanınmışlık derecesinin 

yüksekliği, markanın ticari değerinin yüksekliği, markanın reklam gücünün fazlalığı, 

markanın benzerine rastlanmaması ve orijinal oluşu, marka altına arz edilen mal ve 

hizmetlerin yüksek kalitesi gibi kriterler kullanılabilmektedir.184 Nitekim TPE’nin de 

tanınmış markalara ilişkin bir veri tabanı bulunmakta birlikte, 

http://online.tpe.gov.tr/ozelkorunanmarkalar/index.jsp URL adresli internet 

sitesinden bir markanın tanınmış marka olup olmadığı yönünde araştırma yapma 

imkânı bulunmaktadır. Bu noktada Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer altıncı 

maddesi kapsamında “herkesçe bilindiği mütalaa edilen” marka ile SMK md.  6/5 

kapsamındaki “Türkiye’de tanınmışlığa ulaşmış marka”nın karıştırılmaması 

gerekmektedir. Paris Sözleşmesi’nde bahsi geçen tanınmış marka, dünyaca olmasa 

dahi, ulusal ve uluslararası ilgili çevrelerde bilinen ve tanınan markalardır.185 

Kanımızca hem Paris Sözleşmesi anlamındaki hem de SMK md.6/5 anlamındaki 

markaların tanınmış marka başlığı altına dâhil edilmesi yerinde olacaktır.186  

Markalar sahip çevresine göre doktrinde ferdi marka, ortak marka ve garanti 

markası olarak bir sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır.187 Aslında garanti markası ve 

ortak marka dışında kalan tüm markalara ferdi marka denilebilir. Arkan’a göre ferdi 

marka, bir tek kişiye ait markadır.188 Garanti markası Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 

31’nci maddesinde 556 s. KHK’nın garanti markasını düzenleyen 54’ncü maddesi ile 

paralel olarak düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre garanti markası; “markayı kendi 

mal ve hizmetlerinde kullanmamak şartıyla ve markanın kullanımının usul ve 

esaslarının belirtildiği bir teknik şartname çerçevesinde marka sahibinin kontrolü 

                                                 

184 N. Füsun Nomer, “Tanınmış Marka: Nike”, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü 

Armağanı, İstanbul, 1999, s.502. 

185 Tekinalp, a.g.e., s.387. 

186 Nitekim Arkan da markaları tanınmış olup olmamasına göre sınıflandırmış, tanınmış markalar 

başlığı altında hem 556 s. KHK md. 8/IV anlamındaki hem de Paris Sözleşmesi anlamındaki tanınmış 

marka kavramlarını zikretmiştir. Bkz. Arkan, a.g.e., C.I, s. 53. 

187 Çolak, a.g.e., s.16 

188 Arkan, a.g.e., C.I, s.44 

http://online.tpe.gov.tr/ozelkorunanmarkalar/index.jsp
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altında birçok teşebbüs189 tarafından o teşebbüslerin ortak özelliklerini, üretim 

biçimlerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir”. 

Garanti markasında marka sahibi; markanın kullanıldığı mal veya hizmetlerin belirli 

standartlarda olduğunu tüketicilere taahhüt etmektedir.190 Karahan’a göre bu taahhüt, 

mal veya hizmetlerle sınırlı olup garanti markası, mal üreten veya hizmet sağlayan 

teşebbüse yönelik bir garanti taahhüdünde bulunmamaktadır.191 Ortak marka ise bir 

grup teşebbüs tarafından kullanılan ve o gruptaki teşebbüslerin mal ve hizmetlerini o 

grup dışındaki teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden ayırmaya yarayan işarettir.192 

Yine markalar tescil edilme amacına göre; koruyucu marka, önleyici marka 

(tedbir markası) ve merchandising markası olarak sınıflandırılmaktadır.193 

2.4. Markanın İşlevleri 

Markanın işlevleri ya da markanın fonksiyonları, markanın tarihsel gelişimi 

boyunca değişmiştir.194 Zira Sanayi Devrimi önceleri markanın kaynak gösterme 

işlevi asli olarak öneme sahip iken, Sanayi Devrimi ve sonrası dönemde seri üretimin 

ve buna bağlı olarak tüketimin artması sonucunda markaların ayırt edicilik ve garanti 

                                                 

189 Sınai Mülkiyet Kanunu’nda teşebbüs ifadesi yerine işletme ifadesi kullanılmıştır. Kanımızca Sınai 

Mülkiyet Kanunu’nun 4’üncü maddesinde işletme yerine teşebbüs ifadesi kullanılmışken, burada 

kullanılan işletme kelimesi ile garanti markalarının işletmeler dışındaki kişi veya kişi grupları 

tarafından kullanılamayacağı öngörülmüştür. 

190 Çolak, a.g.e., s.18. 

191 Çolak, a.g.e., s.18, dn.67; Sami Karahan, Garanti Markası, s.1204 

192 Özel, a.g.e., s.34-35; Karahan, Ticari İşletme, s. 157. 

193 Hasan Oğuzhan Karslı, Markanın Kullanım Zorunluluğu, T.C. Türk Patent Enstitüsü Markalar 

Dairesi Başkanlığı, Uzmanlık Tezi, Ankara, 2010, s.20, Çevrimiçi: 

http://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/resources/temp/A15BC11B-8E82-

4E84-8D76-E9AAE758B2AB.pdf  (Erişim: 25.10.2018) 

194 Tarık Mutluoğlu, Markanın Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanması, Ankara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk(Ticaret Hukuku) Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2010,  

s.8. 

http://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/resources/temp/A15BC11B-8E82-4E84-8D76-E9AAE758B2AB.pdf
http://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/resources/temp/A15BC11B-8E82-4E84-8D76-E9AAE758B2AB.pdf
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işlevleri ön plana çıkmıştır. Son elli yıla bakıldığında ise markanın reklam işlevi de 

bir hayli önem arz etmektedir.195 

Markanın ayırt etme ve kaynak gösterme işlevleri rakipler arası etkinliğe 

sahipken, garanti ve reklam işlevleri ise tüketiciler nezdinde bir etkinliğe sahiptir.196 

Zira markanın ayırt etme ve kaynak gösterme işlevinin yüksek olması halinde, marka 

sahibi diğer markalardan daha güçlü ayırt ediciliğe sahip olacak ve marka koruma 

kalkanı daha sağlam olacaktır. Yine markanın garanti etme ve reklam işlevinin 

yüksek olması halinde de marka sahibi tüketiciler nezdinde o kadar güvenilir ve 

bilinir olacaktır.   

2.4.1. Ayırt Etme İşlevi 

Yukarıda markanın çeşitli tanımları yapılmış idi. Bu tanımlara bakıldığında 

tümündeki ortak unsurun, “ayırt etme” olduğu tespit edilmektedir. Nitekim markanın 

asli işlevi; bir teşebbüsün mal veya hizmetlerinin bir başka teşebbüsün mal veya 

hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamaktır.  

Markanın en önemli ve asli işlevinin ayırt etme işlevi olduğu hususunda 

doktrinde fikir birliği bulunduğu söylenebilir.197 Aynı şekilde Avrupa Birliği yargısal 

uygulamasında da markanın asli işlevinin ayırt etme olduğu vurgulanmaktadır.198 

                                                 

195 Hanife Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, Ankara, Seçkin, 2010, s. 10. 

196 Karslı, a.g.e., s.10 

197 Arkan, a.g.e., C.I, s.38; Kaya, a.g.e., s.60; Çolak, a.g.e.; s.14; Tekinalp, a.g.e., s.356; Birce Barlas 

Yılmaz, Marka Hukukunda Tanımlayıcılık Açısından Türkiye ve ABD Uygulamalarının 

Karşılaştırılması, T.C. Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı, Uzmanlık Tezi, Ankara, 

2010, s.9. Çevrimiçi: 

http://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/resources/temp/E288A62F-AEA3-

4EEE-A4EF-3F333F28D3AF.pdf (Erişim: 25.10.2018); Eren Başer, Marka Tescilinde Benzerlik ve 

Karıştırılma İhtimali Kavramları ile Bu Kavramların Farklı Ülke Sistemleri ile Karşılaştırmalı 

Olarak İncelenmesi, T.C. Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı, Uzmanlık Tezi, 

Ankara, 2014, s. 6. Çevrimiçi: 

http://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/resources/temp/AC39FCAB-7F33-

4EDB-BA72-0443173861C4.pdf;jsessionid=6AA73CEBC8A3967A1ADDC9E214C2C9B4 (Erişim: 

25.10.2018); Şule Özdal, 556 Sayılı KHK’nin 5. Maddesi Çerçevesinde Marka Olarak Tescil 

Edilebilecek İşaretler, İstanbul, Beta, 2005, s.46. 

http://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/resources/temp/E288A62F-AEA3-4EEE-A4EF-3F333F28D3AF.pdf
http://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/resources/temp/E288A62F-AEA3-4EEE-A4EF-3F333F28D3AF.pdf
http://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/resources/temp/AC39FCAB-7F33-4EDB-BA72-0443173861C4.pdf;jsessionid=6AA73CEBC8A3967A1ADDC9E214C2C9B4
http://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/resources/temp/AC39FCAB-7F33-4EDB-BA72-0443173861C4.pdf;jsessionid=6AA73CEBC8A3967A1ADDC9E214C2C9B4
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Ayırt etme işlevi, markayı ilgili mal veya hizmetten uzaklaştırırken bir 

yandan da diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden uzaklaştırmaktadır.199 

Böylece marka yoğun bir ayırt edici niteliğe sahip olmaktadır. Başka bir ifade ile 

markanın bu işlevi sayesinde, markanın kullanıldığı mallar veya hizmetler anonim 

olmaktan kurtarılmaktadır.200 Markanın ayırt etme işlevi sonucunda marka altındaki 

mal ve hizmet kişilik kazanmakta, mal ve hizmetin jenerik adı dışında bir ad 

kazanmaktadır.201 

Nitekim kanun koyucu tarafından da markanın ayırt etme işlevine önem 

atfedilmiş ve mevzuat çerçevesinde markanın ayırt etme işlevi korunmuştur.202 Zira 

gerek 556 s. KHK ile düzenlenen mutlak ve nispi ret nedenlerine gerekse Sınai 

Mülkiyet Kanunu’nun marka başvurusundaki mutlak ve nispi ret nedenlerine 

bakıldığı zaman markanın ayırt etme işlevinin korunduğu hükümler tespit 

edilebilmektedir. Sözgelimi 6769 s. SMK’nın nispi ret nedenlerini düzenleyen 6’ncı 

maddesinin 5’inci fıkrasında; markanın ayırt edici karakterinin zedelenebileceği 

hallerde marka hakkı sahibine tescili engelleme hakkı tanınmıştır. 

Markanın bu ayırt etme işlevi bazen yüksek derecede etkin olabileceği gibi 

bazı durumlarda da düşük derecede etkin olabilir. Bu durumun hukuki sonucu ise; 

ayırt etme işlevinin zayıf kaldığı markaların koruma kapsamının ayırt etme işlevinin 

güçlü olduğu markaların koruma kapsamına göre daha dar ve sınırlı olmasıdır.203 

                                                                                                                                          

198 Çolak, a.g.e., s.14, d.n. 41; ATAD, C-120/04 sayılı kararı. Çevrimiçi, 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=60237&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&

dir=&occ=first&part=1&cid=431249  (Erişim: 25.10.2018) 

199 Çolak, a.g.e.,s.14 

200 Mutluoğlu, a.g.e., s.17. 

201 Tekinalp, a.g.e., s.356. 

202 Arkan, a.g.e., C.I, s.38 

203 Kaya, a.g.e., s.33; Europen Trade Mark and Design Network, Common Communication on the 

Common Practice of Relative Grounds of Refusal – Likelihood of Confusion (Impact of non-

distinctive/weak components), 2014, s.8. Çevrimiçi: https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_commun

ication/common_communication_cp5_en.pdf (Erişim: 25.10.2018) 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=60237&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=431249
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=60237&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=431249
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication_cp5_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication_cp5_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication_cp5_en.pdf
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2.4.2. Kaynak Gösterme İşlevi 

Markanın tarihsel gelişimine bakıldığı zaman, markanın yüz yıllar önceye 

dayandığı görülmektedir. İnsanlık tarihi boyunca semboller insanlar tarafından 

birçok alanda kullanılmış, ticari hayatta kullanılan semboller de marka ve ticaret 

unvanının kökeni olmuştur.204 Orta çağda aile, şehir, beylik ve krallık sembollerinin 

markanın temelini oluşturduğu bilinmekte olup yine Avrupa’daki loncalarda 

kullanılan semboller de markanın günümüz anlamındaki önemli örneklerindendir.205 

Markanın en kadim işlevi kaynak gösterme işlevidir. Yüz yıllar önce, loncalar 

veya belli bir zanaatkar tarafından üretilen ürünün üzerine iliştirilen sembol; o 

ürünün hangi zanaatkara veya hangi loncaya ait olduğunu göstermekte idi. Yani ilk 

zamanlarda marka, kullanıldığı malın kaynağını, malın kim tarafından üretildiğini 

göstermek amacıyla kullanılmıştır.206 Günümüz açısından bakıldığında da markanın 

kaynak gösterme işlevi; markanın kullanıldığı mal veya hizmetin hangi teşebbüsten 

geldiğini, hangi teşebbüsün üretim yaptığını ve hangi teşebbüsün hizmet arz ettiğini 

göstermeye yarar. Bu işleviyle marka, mal veya hizmet ile işletme bağlantısını 

göstermektedir.207 Ancak bir görüşe göre markanın kaynak gösterme-köken belirtme 

işlevi günümüz açısından anlamını kaybetmiştir.208  

2.4.3. Reklam, Tanıtım İşlevi 

Günümüzde markanın ekonomik olarak en önemli işlevi reklam işlevidir. Zira 

üretim olanaklarının gelişmiş olması sebebiyle mal ve hizmet fiyatları düşmüştür. Bu 

                                                 

204 Fatih Aydoğan, “Markanın Ticaret Unvanına Karşı Korunması, Mevcut Hukuki Durum-

Değişiklik(Madde) Önerisi- İtiraz Yolu ve/veya Alternatif Çözüm Yolu Önerisi”, İÜHFM, C. LXXI, 

S. 2, 2013, s.30. 

205 Tekinalp, a.g.e., s.337. 

206 Çolak, a.g.e., s.13. 

207 Hamdi Yasaman, Marka Hukuku İle İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, 

İstanbul, Vedat, 2004,s.18; Çolak, a.g.e., s.13. 

208 Tekinalp, a.g.e., s.356; Özdal, a.g.e., s.47. 
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durum da insanları tüketmeye, satın almaya itmektedir. Böylesine bir pazarda ise 

reklamın işlevi son derece önem arz etmektedir. 

Tüketici bir malı veya hizmeti, o malın üzerinde bulunduğu veya hizmetin 

sunulduğu “marka” vasıtasıyla tanımaktadır. Yani markanın dikkat çekiciliği, akılda 

kalıcılığı ne kadar fazla olursa markanın kullanıldığı mal veya hizmetlerin de 

tüketicinin aklında kalıcılığı bir o kadar fazla olacaktır. Akılda kalıcılık, dikkat 

çekicilik arttıkça markanın tanınırlığı da artacak ve marka sahibinin müşteri çevresi 

genişleyecektir.209 Dolayısıyla teşebbüsler tarafından marka olarak tescil edecekleri 

işaretin dikkat çekici/akılda kalıcı özelliğinin yüksek olması önemsenmekte, bu 

dikkat çekicilik/akılda kalıcılık sayesinde markanın reklam-tanıtım işlevinin temini 

amaçlanmaktadır.210 

Teşebbüsler mallarını ve hizmetlerini markalarının reklamını yaparak 

tanıtmaktadır. Kaldı ki çoğu zaman bir ürün tanıtımı yapılırken ürünün 

özelliklerinden çok, markaya veya belirli bir slogana öncelik verilmekte, tüketicinin 

ilgisi marka üzerinde yoğunlaştırılarak markanın tanınırlığı artırılmaktadır. Böylece 

tüketiciler bir süre sonra mal veya hizmetle değil de mal veya hizmetin hangi marka 

çatısı altında yer aldığına dikkat ederek seçimlerini ona göre yapmaktadırlar. Başka 

bir ifadeyle, tüketiciler tarafından mal ve hizmetin değeri değil, markanın değeri 

tercih edilmektedir. Bu durumun en büyük etkeni ise markanı reklam işlevidir. 

Kısaca markanın reklam işlevi ile, marka ve markanın bulunduğu mal ve/veya 

hizmet tüketicilere tanıtılır, beğendirilir ve mal ve/veya hizmetin tüketiminin 

artırılması sağlanır.211 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda da markanın reklam işlevi göz ardı 

edilmemiş, Kanun’un 7’nci maddesinin 3’ncü fıkrasının f bendinde marka sahibine, 

işaretin hukuka aykırı olarak karşılaştırmalı reklamlarda kullanılmasını yasaklama 

                                                 

209 Arkan, a.g.e., C.I, s.39. 

210 Özdal, a.g.e., s.50. 

211 Birce Barlas Yılmaz, a.g.e., s.10. 
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hakkı verilmiştir.212 Böylece marka sahibi; markasına yaptığı reklam yatırımının 

zarar görmesini ve tüketiciler nezdindeki “marka değeri”nin azalmasını 

engelleyebilecektir. Nitekim yine benzer şekilde SMK md. 6/5 ile de markanın 

reklam işlevini korumak adına tanınmış yani yüksek reklam işlevine sahip bir 

markanın farklı mal ve hizmetlerde kullanılması nispi ret nedeni olarak sayılmıştır.213 

2.4.4. Garanti ve Kalite İşlevi 

Bir marka altında sunulan mal veya hizmetler tüketiciler tarafından kalite 

değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Tüketici deneyimi olarak da 

adlandırabileceğimiz bu değerlendirme sonucunda; tüketiciler deneyimledikleri mal 

veya hizmetin kalitesi ile markanın kalitesini eş değer göreceklerdir. Başka bir 

anlatımla; tüketicinin bir malını veya bir hizmetini deneyimlediği o marka, 

tüketicinin gözünde deneyimlemiş olduğu malın veya hizmetin kalitesinde olacaktır. 

O marka tarafından satışa sunulan diğer mal veya hizmetler de tüketicinin gözünde 

önceden deneyimlemiş olduğu mal veya hizmetlerin kalitesi ile aynı olacaktır.214  

Örneğin bir turizm firmasının X markası altında satışa arz ettiği Kapadokya 

turu hizmetinden memnun kalan tüketicilerin gözünde artık o marka belirli bir 

kalitede hizmet sunmayı garanti etmektedir.215 Tüketiciler yaşamış oldukları bu 

kaliteli deneyim sonucunda aynı X markasının yılbaşı yemeği organizasyonuna 

güven duyarak gideceklerdir. Zira X markası belirli bir kalitede hizmet sunmayı 

garanti etmektedir.  

                                                 

212 Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları 

Madde 7/3: “Aşağıda belirtilen durumlar, işaretin ticaret alanında kullanılması hâlinde, ikinci fıkra 

hükmü uyarınca yasaklanabilir:.. 

f) İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması.” 

213 Arkan, a.g.e., C.I, s.39. 

214 Özdal, a.g.e., s.48-49; Çolak, a.g.e., s.15; Tekinalp, a.g.e., s.378. 

215 Çolak, a.g.e., s.15. 
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Ancak bu garanti, marka tarafından hukuki bir taahhüt şeklinde 

verilmemektedir.216 Aksine, marka tarafından satışa arz edilen mal veya hizmet 

tüketiciler tarafından tecrübe edildikten sonra tüketiciler tarafından markaya 

addedilen bir garanti işlevi söz konusudur. Zira tüketiciler “markanın, satışa arz ettiği 

diğer malları veya hizmetlerinde de aynı kaliteyi sunacağını garanti ettiği” algısıyla 

hareket etmektedirler. Ancak teşebbüsler de kendilerine duyulan bu güveni boşa 

çıkartmamak ve marka değerini korumak için sundukları mal veya hizmetin daha üst 

kalitede kalmasını sağlamaya çalışmaktadır. Böylece markanın garanti işlevi 

ekonomik bir değere sahip olmaktadır.217 

2.5. Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler  

Marka olarak tescil edilebilecek işaretlerin nitelikleri mülga 556 sayılı 

KHK’nın 5’inci maddesinde sayılmış idi. Aynı şekilde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 

Kanunu’nda da 4’üncü maddede hangi nitelikteki işaretlerin marka olarak tescil 

edilebileceği açıklanmıştır.  

Mülga 556 sayılı KHK’nın 5’inci maddesine göre; 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 işaret’in marka 

olarak tescili mümkündür.218 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda da benzer bir metod ile düzenleme 

yapılmış ancak “baskı yoluyla yayınlanabilme ve çoğaltılabilme” şartı yerine daha 

esnek bir kavram olan “sicilde gösterilebilir olma” şartı getirilmiştir. Kanun’un 

4’üncü maddesine göre; bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer 

teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka 

                                                 

216 Yılmaz, a.g.e., s.10. 

217 Arkan, a.g.e., C.I, s. 38. 

218 2008/95 sayılı AB Direktifi’nin 2’nci maddesi aynı düzenlemeyi içermektedir. 
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sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını 

sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil 

sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının 

biçimi olmak üzere her tür işaret’in marka olarak tescili mümkündür.219 

Kanuni düzenlemeye göre bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için iki 

temel şart bulunmalıdır. Birincisi ayırt ediciliğe sahip olma, ikincisi sicilde 

gösterilebilir olmadır.220 Sicilde gösterilebilir olma şartı, mülga 556 sayılı KHK’da 

bulunmamakla birlikte; özellikle koku, tat ve ses markalarının grafik olarak temsil 

edilmesinin yarattığı zorluğu engellemek adına olumlu bir düzenlemedir.  

Aslında doktrin ve ATAD tarafından öngörülen üçüncü bir şart da işaretin 

varlığıdır.221 İşaret hususunda mehaz AB Direktifi de 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 

Kanunu da sınırlayıcı değildir. Ancak kanımızca da bir işaretin varlığı olmazsa 

olmazdır. ATAD’ınC-321/03 sayılı DYSON kararında da belirtildiği şekilde; şeffaf 

bir kutu yalnızca bir konsept olup, bir işaret değildir.222 Şeffaf bir kutunun veya bir 

poşetin işaret olarak kabul edilip marka olarak tescili mümkün değildir. Şartlarının 

varlığı halinde ancak bir endüstriyel tasarım ürünü olarak tescil edilebilir. 

Şüphesiz bu şartlardan en önemlisi ayırt ediciliğe sahip olma şartıdır. Ayırt 

edicilik en kısa anlamda; o işaretin diğer işaretlerden bir şekilde farklı 

algılanmasıdır.223 Böylece işaretin kullanıldığı mal veya hizmetler de başka 

                                                 

219 2015/2436 sayılı AB Direktifi’nin 3’üncü maddesi aynı düzenlemeyi içermektedir. 

220 Bu şart, 556 sayılı KHK’nın 5’inci maddesinde bulunmamakta idi. 2015/2436 sayılı AB 

Direktifi’nden iktibas edilen bu kavram ile 2008/95 ve 89/104 sayılı AB Direktiflerinde de aranan 

“grafik olarak gösterilebilir olma” şartı kaldırılmıştır. Ayrıca sicilde gösterilebilir olma durumu marka 

sahibine tanınan korumanın açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayacak şekilde olması şartına 

bağlanmıştır. Yani sicilde gösterilebilirlik alelade bir şekilde değil; marka sahibine marka tescili ile 

sağlanacak olan korumanın sicile bakan kişiler tarafından açık ve kesin olarak anlaşılmasını 

sağlayacak şekilde olmalıdır. 

221 Çolak, a.g.e., s.21; Paul Torremans, Holyoak and Torremans Intellectual Property Law, 8th 

Edition, Oxford Press, 2016, s.392.; ATAD C-321/03 ve ATAD C-421/13 sayılı kararları. (Çolak, 

a.g.e., s.21, dn.75-76) 

222 ATAD C-321/03 sayılı kararı; Çolak, a.g.e., s.22. 

223 Kaya, a.g.e., s.80. 
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işaretlerin kullanıldığı mal veya hizmetlerden bir şekilde ayırt edilecektir. Bu ayırt 

edicilik şüphesiz ki tüketiciler nezdinde bir ayırt edicilik olmalıdır.224 Tüketiciler 

nezdindeki ayırt edicilik; iki farklı teşebbüs tarafından piyasaya sürülen iki farklı mal 

veya hizmetin tüketicisi olan ortalama bir insanın, iki farklı mal veya hizmetin iki 

farklı teşebbüs tarafından piyasaya sürüldüğü farkındalığına sahip olmasıdır. Bu 

halde tüketici hangi malın veya hizmetin, hangi teşebbüs tarafından piyasaya 

sürüldüğü farkındalığına sahip ise; o mal veya hizmet üzerinde kullanılan markanın 

ayırt ediciliğinin bulunduğu söylenecektir. 

Uygulamada TPE tarafından ayırt edicilik tespit edilirken birtakım kriterlere 

göre değerlendirme yapılmaktadır.225 Bunlardan ilki tescilin etkili olacağı coğrafi 

alan değerlendirmesidir. Buna göre TPE nezdinde tescil edilecek markalar 

bakımından ilgili tüketici kesimi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan 

kişilerdir ve dolayısıyla iligli tüketici kesiminde yer alan ortalama bir kişinin sosyo-

kültürel seviyesi de bu coğrafi sınıra göre belirlenecektir.226 İkincisi markanın 

kullanılacağı mal ve hizmetler’e göre yapılan değerlendirmedir. Buna göre bir işaret 

soyut olarak ayırt ediciliğe sahip olsa dahi227 üzerinde kullanıldığı mal veya 

hizmetlerden bağımsız düşünülemez, dolayısıyla bir işaretin ayırt edici olup olmadığı 

değerlendirilirken üzerinde kullanılacağı mal veya hizmetler de göz önünde 

bulundurularak bir değerlendirme yapılmalıdır.228 Üçüncüsü; ilgili tüketici kesiminin 

algısı’na göre yapılan değerlendirmedir. Buna göre ise; mal veya hizmetlerin 

                                                 

224 TPE Marka İnceleme Kılavuzu, 2015, s.7. Çevrimiçi: 

http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/resources/temp/F9E4CFAF-A7AE-4FEA-8BCC-

DA8B5C7DAB00.pdf;jsessionid=5AA5368569007DC6758AA8DD3E6695BF Erişim: 27.10.2018 

225 Bkz. TPE Marka İnceleme Kılavuzu, I-1.2. 

226 TPE Marka İnceleme Kılavuzu, s. 8. 

227 Doktrinde ayırt edicilik soyut ve somut olmak üzere ikili bir ayrımda incelenmektedir. Soyut ayırt 

edicilik, mal veya hizmetlerin birbirinden ayırt edilebilmesi gücünü ifade ederken, somut ayırt 

edicilik, işaretin soyut olarak ayırt ediciliği bulunmasa dahi, sonuç olarak malların veya hizmetlerin 

ayırt edilebilir hale gelmesidir. Beşir Fatih Doğan, “Türk, Alman ve Avrupa Birliği Hukukuna Göre 

Marka Olamayacak İşaretlerin Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanarak Tescil Edilebilirliği 

Sorunu”, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, C.6, Sa.2006/3, Ankara, 

2006, s.19; Çolak, a.g.e., s.24. 

228 TPE Marka İncelme Kılavuzu, s. 8. 

http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/resources/temp/F9E4CFAF-A7AE-4FEA-8BCC-DA8B5C7DAB00.pdf;jsessionid=5AA5368569007DC6758AA8DD3E6695BF
http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/resources/temp/F9E4CFAF-A7AE-4FEA-8BCC-DA8B5C7DAB00.pdf;jsessionid=5AA5368569007DC6758AA8DD3E6695BF
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tüketicisi olan toplum kesimi göz önünde bulundurulmalı, bu kesimde yer alan 

ortalama bir tüketicinin algısına göre işaretin ayırt edici olup olmadığına karar 

verilmelidir.229 Sonuncusu ise; markanın bireysel oluşu ve somut koşullarına göre 

yapılan değerlendirmedir. Buna göre; ayırt ediciliği araştırılan her bir işarete konu 

başvuru birbirinden bağımsızdır. Her başvurunun somut koşulları da birbirinden 

farklı olması sebebiyle, daha önceden aynı işaret için ayırt edicilik tespiti yapılmış 

olsa bile bu ayırt edicilik değerlendirmesinde bir emsal olarak kullanılamayacak, her 

işaret somut koşullara göre diğerlerinden bağımsız olarak değerlendirilecektir.230 

Yukarıda açıkladığımız üzere internet alan adları iki kısımdan oluşmaktadır: 

Birinci derece ve ikinci derece alan adları. Birinci derece (Top Level Domain-ÜDAA) 

alan adları .com, .edu, .tr, .de gibi unsurlardan oluşmakta iken, ikinci derece (Second 

Level Domain-İDAA) alan adları ise alan adını tescil ettiren kişinin dilediği bir 

kelime ve/veya sayı grubundan oluşmaktadır. İşte alan adının marka olarak tescilinin 

talep edilmesi halinde yapılacak olan ayırt edicilik değerlendirmesinde gerek 

doktrinde gerekse uygulamada; birinci derece alan adları ile protokol 

kısaltmalarından ibaret jenerik adların231 dikkate alınmayacağı zira bunların ayırt 

ediciliğe sahip olmadığı yönünde fikir birliği bulunmaktadır.232 Gerçekten de bu 

kısımlar herkesin kullanabileceği, herhangi bir ayırt ediciliği bulunmayan ve bir alan 

adında “varsayılan/standart” olarak bulunan kısımlardır. Başka bir ifade ile; kural 

olarak birinci derece alan adları ile www ve http gibi jenerik kısımlar; alan adı 

markasının esas unsuru olamayacaklardır. Nitekim Yargıtay’ın www.sahibinden.com 

alan adına ilişkin bir kararında233 da www.sahibinden.com markasının esas 

unsurunun “sahibinden” kısmı olduğu vurgulanmıştır. 

                                                 

229 TPE Marka İnceleme Kılavuzu, s.8. 

230 TPE, Marka İnceleme Kılavuzu, s.8. 

231 http, https, www gibi. 

232 TPE, Marka İnceleme Kılavuzu, s.78; Çolak, a.g.e., s.90-91. 

233 Yargıtay 11. H.D. 2011/13993 E. 2012/20725 K. 13.12.2012 T. Kaynak: Çolak, a.g.e., s.91. 

http://www.sahibinden.com/
http://www.sahibinden.com/
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Ancak; istisnai hallerde de olsa, ikinci derece alan adı ile birinci derece alan 

adının ayırt edicilik açısından bütünsellik içerisinde bulunması halinde birinci derece 

alan adları da ayırt edicilik değerlendirmesinde göz önünde bulundurulur.234 Örneğin 

XYZ Telecom isimli şirketin, www.xyztele.com şeklinde bir alan adını marka olarak 

tescil ettirmesi halinde istisnai olarak birinci derece alan adı olan “.com” da ayırt 

edicilik değerlendirmesinde göz önüne alınacaktır. Yine belirtmemiz gerekir ki; 

ICANN’in yeni üst düzey alan adları çalışması sonucu üst düzey/ jenerik alan adları 

ciddi manada çeşitlenmiş, bu konuya ilişkin detaylı açıklama yukarıda yapılmış 

idi.235 Buna göre; özellikle yeni üst düzey alan adlarının kullanıldığı durumlarda ayırt 

edicilik değerlendirmesi yapılırken somut başvuru titizlikle değerlendirilmeli, ikinci 

ve üçüncü düzey alan adı ile yeni üst düzey alan adlarının ayırt edici bir 

kombinasyon oluşturup oluşturmadığı özenle incelenmelidir.236 

Konumuz açısından önemli bir başka husus ise; tanımlayıcı bir işaretin 

kullanım sonucu ayırt edicilik kazanması halinde SMK md. 5/2’ye göre tescil 

talebinin reddedilemeyeceği kuralıdır.237 Nitekim 556 s. KHK döneminde Yargıtay 

11. Hukuk Dairesi tarafından verilmiş bir kararda,238 YİDK tarafından davacının 

www.sahibinden.cc, www.sahibinden.tv ve www.sahibinden.com alan adlarına 

ilişkin marka başvurusu reddedilmiş ve yerel mahkeme tarafından da sahibinden 

ibaresinin 35’inci sınıf açısından vasıf bildirici işaret olduğu gerekçesi ile dava 

reddedilmiştir. Yargıtay 11. H.D. ise; sahibinden ibaresinin ticaret alanında herkesin 

kullanımına açık bir işaret olmadığını, davacının “sahibinden” esas unsurlu internet 

                                                 

234 TPE, Marka İnceleme Kılavuzu, s.78. 

235 Bkz. Bölüm-I, 1.2.1.2. 

236 Son yıllarda, başlı başına ayırt edici niteliğe sahip bir takım ibareler üst düzey alan adı olarak tescil 

edilmiştir ve bu durumda ikinci düzey alan adları ile bu yeni üst düzey alan adları arasındaki 

kombinasyon; aynı ikinci düzey alan adları ile .com üst düzey alan adı arasındaki kombinasyondan 

farklı ayırt ediciliğe sahip olacaktır. Örneğin; Gitarist isimli bir kafenin www.gitar.ist internet alan 

adını marka olarak tescil ettirmek için başvurması üzerine ayırt edicilik incelemesi yapılırken, .ist üst 

düzey alan adının jenerik bir ifade olup ayırt edicilik incelemesinde değerlendirme dışı bırakılacağı 

fikrini savunmak yanlış olacaktır. www.gitar.com şeklinde yapılan bir başvuruda ise .com ibaresi 

jenerik olduğundan ayırt edicilik incelemesinde değerlendirme dışı bırakılabilecektir. 

237 556 s. KHK’nın 7/2’nci maddesini karşılamaktadır. 

238 Yargıtay 11. H.D. 2011/14067 E. 2012/20952 K. 17.12.2012 T. Kaynak: Çolak, a.g.e., s.90. 

http://www.xyztele.com/
http://www.sahibinden.cc/
http://www.sahibinden.tv/
http://www.sahibinden.com/
http://www.gitar.ist/
http://www.gitar.com/
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alan adı altında 1999’dan beri faaliyet gösterdiğini ve bu sebeple işaretin ayırt 

edicilik vasfı bulunduğunu gerekçe göstererek yerel mahkemenin kararını bozmuştur. 

Buna karşılık, ATAD’ın bir kararında ise; photos.com isimli alan adının 9, 42 ve 

45’inci sınıflar bakımından ayırt ediciliğe sahip olmadığı ve kullanım yoluyla ayırt 

edicilik kazandığının da kanıtlanamadığı sebebiyle dava reddedilmiştir.239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

239 ATAD D-338/11 sayılı kararı; Çolak, a.g.e., s.90; Çevrimiçi: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130163&pageIndex=0&doclang=en

&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=45371 (Erişim: 27.10.2018) 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130163&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=45371
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130163&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=45371


61 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MARKANIN İNTERNET ALAN ADI OLARAK KULLANILMASI 

VE BU BAĞLAMDA MARKA HAKKI SAHİBİNİN KULLANIMI 

ENGELLEME HAKKI  

 

3.1. Genel Olarak 

1990’lı yıllardan itibaren internetin ticari hayatın içine girmesiyle beraber mal 

ve hizmet üreticileri markanın reklam ve kaynak gösterme işlevlerini internet 

vasıtasıyla etkin hale getirmek için gerek ticari unvanlarını gerekse markalarını 

internet alan adı olarak kullanmaya başlamışlardır. Markanın fiziki ortamdaki kaynak 

gösterme ve reklam işlevini internet ortamında alan adları üstlenmeye başlamıştır.240 

Zira teşebbüslerin kendi unvanlarını ya da markalarını içeren alan adlarına sahip 

olmaları, çok güçlü bir tanıtım ve pazarlama aracı olarak görülmektedir.241 İlk 

başlarda bu kullanım sadece tanıtım amaçlı olsa da ilerleyen yıllarda mal veya 

hizmetler de alan adları üzerinden arz edilmiştir. 2000’li yıllarda artık firmaların 

iştigal alanı internete kaymış, bankacılık işlemleri internetten gerçekleştirilmeye 

başlanmış; e-ticaret siteleri kurulmuştur.242 Günümüzde birçok e-ticaret sitesi mevcut 

                                                 

240 Gençer, a.g.e., s.45 

241 İlhami Güneş, Tez, s.43. 

242 Örneğin Boyner Holding 2011 yılında kadar fiziki perakende sektöründe iştigal etmekte iken, 2011 

yılında www.morhipo.com isimli internet sitesi ile perakende ticaretini elektronik ortama taşımıştır. 

Çevrimiçi: http://www.perakende.org/magazalar/boyner-morhipo-ile-e-ticarete-adim-atti-

1300782168h.html (Erişim: 27.10.2018); AB tarafından açıklanan istatistiklere göre 2015 yılında 

işletmelerin yüzde 20’si aynı zamanda e-satış da yapmakta olup, cirolarının yüzde 16’sı bu e-satış 

üzerinden gelmektedir, Çevrimiçi: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:E-

sales_and_turnover_from_e-

sales,_by_size_class,_2011_to_2015,_EU28_(%25_enterprises,_%25_total_turnover)_T1.png 

(Erişim: 27.10.2018), Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin 2015 istatistiklerine göre ise 

Türkiye’de e-ticaret pazar büyüklüğü yüzde 24,7’dir. Bunun yüzde 8,5’i sadece online perakende 

ticareti olup, yüzde 4,8’i çok kanallı perakende, yüzde 8,9’u tatil ve seyahat, yüzde 2,5’i ise online 

yasal bahistir, Çevrimiçi: http://webrazzi.com/2016/06/03/turkiye-e-ticaret-pazari-buyuklugu-24-

milyar-tl/ (Erişim: 27.10.2018) 

http://www.morhipo.com/
http://www.perakende.org/magazalar/boyner-morhipo-ile-e-ticarete-adim-atti-1300782168h.html
http://www.perakende.org/magazalar/boyner-morhipo-ile-e-ticarete-adim-atti-1300782168h.html
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:E-sales_and_turnover_from_e-sales,_by_size_class,_2011_to_2015,_EU28_(%25_enterprises,_%25_total_turnover)_T1.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:E-sales_and_turnover_from_e-sales,_by_size_class,_2011_to_2015,_EU28_(%25_enterprises,_%25_total_turnover)_T1.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:E-sales_and_turnover_from_e-sales,_by_size_class,_2011_to_2015,_EU28_(%25_enterprises,_%25_total_turnover)_T1.png
http://webrazzi.com/2016/06/03/turkiye-e-ticaret-pazari-buyuklugu-24-milyar-tl/
http://webrazzi.com/2016/06/03/turkiye-e-ticaret-pazari-buyuklugu-24-milyar-tl/
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olup, internet alan adları bu e-ticaret firmaları için hayati öneme sahiptir. Yine 

bankaların hemen hepsi internet bankacılığı hizmetini web siteleri üzerinden 

vermektedir. Dolayısıyla günümüzde internet alan adları reklam ve pazarlamadan 

ziyade mal ve hizmet satışı noktasında daha da fazla önem kazanmıştır.    

Ancak yukarıda detaylı olarak açıklandığı üzere, internet alan adlarında “ilk 

gelen alır” (first come, first served) ilkesi geçerlidir. Yani bir üst düzey alan adında 

yalnızca bir tane ikinci düzey alan adı tescil edilebilmektedir.243 Bu durum şüphesiz 

ki alan adı tescilinde firmalar arasında ciddi bir rekabete neden olmuştur. Rekabet 

ortamının varlığı da doğal olarak kötüye kullanımı doğurmuştur. Kötü niyetli kişiler 

rakiplerinden önce davranarak, rakibinin markasını çeşitli üst düzey alan adları 

altında tescil ettiği gibi, rakibinin markasının benzerlerini de aynı şekilde alan adı 

olarak tescil etmişlerdir. Doktrinde, marka ve alan adı tescil eden kuruluşların 

birbirinden farklı olmasının ve tescil sistemlerinin birbiri ile uyumsuz olmasının 

markanın kötü niyetle üçüncü kişiler tarafından alan adı olarak tescil edilmesi 

sonucunu doğurduğu ifade edilmektedir.244  

Fakat belirtmemiz gerekir ki; bir markanın alan adı olarak kullanılması salt 

kötü niyetle olmayabilir. Ancak, alan adı tescili iyi niyetle yapılmış olsa dahi 

SMK’nın 7/2’nci maddesi kapsamına girmesi halinde marka ihlali sonucunu 

doğurabilmektedir. 

Bu kötü niyetli yaklaşım yalnızca rekabet halindeki firmalar arasında 

olmamış, ticaretle uğraşmayan gerçek kişiler tarafından da salt ileride marka sahibine 

alan adını yüksek bedellerle satma gayesiyle kötü niyetli alan adı tescilleri 

yapılmıştır. Benzer şekilde, başkasının markası veya ticaret unvanı olmasa da, herkes 

                                                 

243 Örneğin; .net üst düzey alan adı altında “XYZ” ikinci düzey alan adı tescil edildiğinde bunun 

aynısının .net üst düzey alan adında bir daha tescil edilme olanağı teknik olarak bulunmamaktadır. 

Ancak “XYZ” ikinci düzey alan adının .com ve sair üst düzey alan adlarında tescil imkanı –eğer daha 

önce tescil edilmemişse- mevcuttur. 

244 Memiş, Sorunlar, s.468. Bu yaklaşım sebep-sonuç ilişkisi kapsamında tutarlı ise de, alan adları 

markalardan, ticaret unvanlarından, isimlerden ve işletme adlarından bağımsız birer tanıtıcı/ayırt edici 

işaretlerdir. Nasıl ki ticaret unvanı ile markanın tahsis usulü ve mercii birbirinden farklı ise, alan adı 

ile diğer tanıtıcı/ayırt edici ad ve işaretlerin tahsis usul ve mercii de birbirinden farklı olmak 

zorundadır.  
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tarafından kullanılabilen jenerik bir ifadenin dahi alan adı olarak tescil edildiği 

durumlar olmuştur.245 Bu şekilde yapılan alan adı tescillerinde en çok; alan adını 

gerçek hak sahibine yüksek bedellerle satmak, kullanıcıların gerçek hak sahibine 

ulaşmasını engellemeye çalışmak, kullanıcıları yanlış sitelere yönlendirmek ve son 

zamanlarda sıklıkla karşılaşılan tıklanma başına ödeme yapılan reklam sitelerine 

yönlendirmek amaçlanmaktadır.246 

Tanınmış bir markanın, tanınmış bir kişi adının veya ünlü bir ticaret 

unvanının ileride gerçek hak sahibine tescil masraflarından yüksek bir meblağda 

satılması gayesiyle internet alan adı olarak tescil edilmesine domain grabbing adı 

verilmektedir.247 Herkes tarafından kullanılabilecek jenerik bir adın ileride tescil 

masraflarından yüksek bir meblağda satılması gayesiyle veya üçüncü kişileri bu 

siteye çekebilmek gayesiyle alan adı olarak tescil edilmesine ise cybersquatting adı 

verilmektedir.248 

Son olarak; .tr üst düzey alan adlarının mevcut tahsis politikası bakımından 

belgeli tahsis modeli esas alındığından Türk Hukukunda .tr üst düzey alan adları 

bakımından domain grabbing veya cybersquatting’e rastlamak pek mümkün 

görünmemektedir.249 

Aşağıda bir markanın alan adı olarak tescili, tescil halinde marka sahibinin 

hakları ve hakların hangi çerçevede ve hangi şartlar dairesinde kullanılacağı 

                                                 

245 Örneğin; www.oyuncak.com, www.gazete.com gibi. 

246 Ayça Zorluoğlu, “Alan Adlarında Kötü Niyet Kavramı”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 

2(1) 2012, 67-84, s.71. Çevrimiçi: http://www.hukukdergi.hacettepe.edu.tr/dergi/C2S1makale6.pdf 

(Erişim: 27.10.2018) 

247 Bozbel, a.g.e., s.55, d.n.1.; Ayrıca bkz. https://www.law.cornell.edu/wex/cybersquatting (Erişim: 

02.02.2017); ABD Temyiz Mahkemesi 6. Daire’nin Daimler Chrysler v. The Net Inc. Kararı. 

Çevrimiçi: http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/388/201/569792/ (Erişim: 

27.10.2018) 

248 Bozbel, a.g.e., s.55, dn.1.  

249 Bozbel, a.g.e., s.57; Gençer, a.g.e. s.55. Çevrimiçi: 

http://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/resources/temp/FBB6DB25-7C57-

4981-9F3B-D04940A52180.pdf;jsessionid=BA93C8C1DD047D477512D507A2C989D9 (Erişim: 

27.10.2018) 

http://www.oyuncak.com/
http://www.gazete.com/
http://www.hukukdergi.hacettepe.edu.tr/dergi/C2S1makale6.pdf
https://www.law.cornell.edu/wex/cybersquatting
http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/388/201/569792/
http://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/resources/temp/FBB6DB25-7C57-4981-9F3B-D04940A52180.pdf;jsessionid=BA93C8C1DD047D477512D507A2C989D9
http://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/resources/temp/FBB6DB25-7C57-4981-9F3B-D04940A52180.pdf;jsessionid=BA93C8C1DD047D477512D507A2C989D9
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açıklanmıştır. Bu noktada en önemli kılavuz Sınai Mülkiyet Kanunu md.7/3-d yani 

mülga 556 s. KHK’nın 9/2-e bendidir. Zira hangi hallerde bir marka sahibinin, 

markasının alan adı olarak kullanılmasını engelleyebileceği bu hüküm altında 

düzenlenmiştir. Bununla beraber marka sahibinin haksız rekabet hükümlerine 

başvurma imkânı her zaman için mevcut olmakla birlikte, ulusal ve uluslararası 

tahkim yolları da hızlı ve pratik çözüm aracı olarak değerlendirilmektedir.  

3.2. İnternet Alan Adının Marka Olarak Tescili 

İnternet alan adlarının ticarette sahip olduğu önem artınca, teşebbüslerin 

markalarının yanında internet siteleri de marka değerine sahip olmuştur. Özellikle 

iştigal alanı internet olan e-ticaret şirketleri için internet alan adları son derece önem 

arz etmektedir. E-ticaret siteleri, mal veya hizmetlerini doğrudan o internet alan adı 

altından arz ettikleri için bu alan adlarının marka korumasına sahip olması hem 

şirketlerin hem de tüketicilerin menfaatine olacaktır.  

İnternet alan adı; ayırt ediciliğe sahipse marka olarak tescil edilmesinde 

herhangi bir engel yoktur. Ancak yukarıda da detaylı olarak açıklanmış olduğu üzere; 

internet alan adlarının ayırt edici olup olmadığı incelenirken kural olarak jenerik 

unsurlar göz ardı edilecektir. Başka bir ifadeyle; internet alan adında jenerik olan ve 

ayırt edici karaktere sahip olmayan www, http, https, .com, .de, .edu ve sair ibareler 

ayırt edicilik değerlendirilmesinde kural olarak dikkate alınmayacaktır. Bu haliyle bir 

internet alan adının marka başvurusuna konu olması ile bir sözcük markasının marka 

başvurusuna konu olması arasında herhangi bir farklılık görünmemektedir. 

Bu durumda internet alan adı, hangi amaçla kullanıldığına, internet alan adı 

altında hangi mal veya hizmetlerin sunulduğuna göre farklı sınıflarda tescil 

edilebilecektir. Eğer tescile konu internet alan adı altında mal veya hizmet arzı söz 

konusuysa; mal veya hizmetin niteliğine göre tescil kapsamı sınıf(lar) belirlenecektir. 

Şayet tescile konu internet alan adı altında herhangi bir mal veya hizmet arzı söz 

konusu değil ise; bu kez başvuru sahibi teşebbüsün internet alan adına konu marka 

altında hangi mal veya hizmetleri arz ettiğine göre tescil kapsamı sınıf(lar) 

belirlenecektir. Ancak ikinci halde dikkat edilmesi gereken husus şüphesiz ki, 

markanın kullanmama sebebiyle iptal edilebilmesidir. Bu nedenle tescile konu 
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internet alan adının Sınai Mülkiyet Kanunu md.9250 hükmüne uygun olarak 

kullanılması önem arz etmektedir.  

3.3. Markanın İnternet Alan Adı Olarak Kullanılması 

“Markanın internet alan adı olarak kullanılması” ifadesinden maksat, 

markanın hak sahibi tarafından değil; üçüncü kişiler tarafından internet alan adı 

olarak kullanılmasıdır. Kanun koyucu gerek mülga 556 s. KHK’da gerekse Sınai 

Mülkiyet Kanunu’nda bu nitelikteki kullanım biçimlerini öngörmüştür. Aşağıda 

kanun koyucu tarafından öngörülen sistematikte bu kullanım biçimleri başlıklar 

altında sunulmuş, her bir kullanım biçimine özgü farklılıklar açıklanmıştır. Marka 

sahibinin bu kullanıma karşı sahip olduğu haklar ise, konu sistematiği açısından 

farklı bir bölümde açıklanmıştır.  

3.3.1. Markanın Aynısının, Aynı Mal ve/veya Hizmetler İçin 

İnternet Alan Adı Olarak Kullanımı  

3.3.1.1. Genel Olarak 

Bir marka ile aynı olan bir işaretin, markanın tescil kapsamındaki aynı mal 

ve/veya hizmetler için internet alan adı olarak kullanılması mümkündür. Örnek 

olarak; bir reklam ajansının 35. Sınıf hizmetlerinde251 “reklamcılık” hizmetleri için 

                                                 

250
 Sınai Mülkiyet Kanunu md.9:  

“Markanın kullanılması 

(1) Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından 

marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen 

markanın iptaline karar verilir. 

(2) Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir: 
a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması. 
b) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması. 

(3) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir.” 

251 30.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan TPE Tebliği(2016/2)’ne göre 01.01.2017 tarihinden itibaren 

marka başvuruları hakkında uygulanacak mal ve hizmet sınıf listesine göre: 

 

35.SINIF 

Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların 

organizasyonu hizmetleri, reklam amaçlı tasarım hizmetleri; alıcı ve satıcılar için online pazaryeri (internet sitesi) 

sağlama hizmetleri. 
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tescilli “CreAjans” markasının; üçüncü bir kişinin www.reklam.creajans.com isimli 

internet alan adını tescil etmesi durumu gösterilebilir.  

Ancak burada değinilmesi gereken birkaç nokta vardır. Zira markaların ya da 

mal veya hizmetlerin aynı olması kavramlarının doktrin ve uygulamada nasıl 

algılandığı, hangi kriterlere göre ayniyet değerlendirilmesi yapıldığı önem arz 

etmektedir. Aşağıda bu kavramlara ilişkin detaylı açıklamalar yapılmış olup, 

yukarıda da bahsedildiği üzere bir markanın bu şekilde alan adı olarak kullanımı 

halinde marka sahibinin olası hukuki başvuru yolları aşağıda ayrı bir bölümde 

açıklanmıştır.  

3.3.1.2. Markaların Ayniyeti Kavramı 

Markaların aynı olması kavramından ne anlaşılması gerektiği ortaya 

koyulmalıdır. Zira markaların ayniyeti kavramı gerek mülga KHK gerekse Sınai 

Mülkiyet Kanunu’nda tanımlanmış değildir. Markaların ayniyeti kavramından ne 

anlaşılması gerektiği konusunda TPE ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nin 

(EUIPO252) yaklaşımları birbiri ile paraleldir. EUIPO’ya göre iki markanın aynı 

olduğundan bahsedilebilmesi için her iki markanın yazı stili ve renkleri dahil her 

anlamda birbiri ile aynı olması gerekmektedir.253 Bu bağlamda; önceki ayırt edici bir 

                                                                                                                                          
Büro hizmetleri: sekreterlik hizmetleri, gazete aboneliği düzenleme hizmetleri, istatistiklerin derlenmesi, büro 

makinelerinin kiralanması hizmetleri, bilgisayar veri tabanlarındaki bilginin sistematik hale getirilmesi, telefon 

cevaplama hizmetleri. 

 

İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri, personel işe 

yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri, ithalat-ihracat acente hizmetleri, geçici 

personel görevlendirme (başkası adına fatura yatırma, vergi yatırma, trafik işlemleri gibi iş takibi) hizmetleri. 

 

Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri. 

 

Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için malların bir araya getirilmesi hizmetleri 

(belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler 

ile sağlanabilir). 

252 Eski adıyla OHIM. 

253 EUIPO, Guidelines for Examination of Europen Union Trade Marks, Part-C: Opposition, 

Section 2: Double Identity AndLikelihood of Confusion, Chapter 4: Comparison of 

Signs,(EUIPO Marka İnceleme Rehberi), 2017, s.10. Çevrimiçi: https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_man

ual/WP_1_2017/Part-C/02-

part_c_opposition_section_2/part_c_opposition_section_2_chapter_4_comparison_of_signs/TC/part_

c_opposition_section_2_chapter_4_comparison_of_signs_tc_en.pdf (Erişim: 29.10.2018) 

http://www.reklam.creajans.com/
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-C/02-part_c_opposition_section_2/part_c_opposition_section_2_chapter_4_comparison_of_signs/TC/part_c_opposition_section_2_chapter_4_comparison_of_signs_tc_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-C/02-part_c_opposition_section_2/part_c_opposition_section_2_chapter_4_comparison_of_signs/TC/part_c_opposition_section_2_chapter_4_comparison_of_signs_tc_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-C/02-part_c_opposition_section_2/part_c_opposition_section_2_chapter_4_comparison_of_signs/TC/part_c_opposition_section_2_chapter_4_comparison_of_signs_tc_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-C/02-part_c_opposition_section_2/part_c_opposition_section_2_chapter_4_comparison_of_signs/TC/part_c_opposition_section_2_chapter_4_comparison_of_signs_tc_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-C/02-part_c_opposition_section_2/part_c_opposition_section_2_chapter_4_comparison_of_signs/TC/part_c_opposition_section_2_chapter_4_comparison_of_signs_tc_en.pdf
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sözcük markası ile aynı sözcük markasına eklenen tanımlayıcı bir kelime ile 

oluşturulan sonraki sözcük markası EUIPO tarafından birbirinin aynısı kabul 

edilmemektedir.254 Yine bir siyah- beyaz şekil markası ile bu şekil markasının pastel 

renklerle renklendirilmiş hali dahi EUIPO tarafından birbiri ile aynı kabul 

edilmemekte olup aynı şekilde, birbiri ile farklı yazı karakterleri ile yazılmış sözcük 

markaları da birbirinin aynısı olarak kabul görmemektedir.255 

TPE’nin ayniyet kavramındaki görüşü EUIPO ile paralel olmasına rağmen, 

TPE görüşü biraz daha esnektir. Sözgelimi TPE’ye göre de iki markanın aynı 

olduğundan bahsedilebilmesi için her iki markanın birbiri ile tıpatıp aynı, özdeş 

olması gerekmekte olup, markaya eklenen tanımlayıcı unsur dahi farklı olsa, artık iki 

markanın aynı olduğundan bahsedilemeyecektir; ancak EUIPO görüşünden farklı 

olarak, markaları oluşturan tüm unsurların aynı olması halinde, aralarındaki boyut, 

yazı karakteri ve renk farklılıklarının markaların ayniyetini değiştirmediği, 

markaların birbirinin aynısı olduğu ifade edilmektedir.256 

Markaların ayniyeti ile ilgili Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2012 yılında 

vermiş olduğu bir kararda da karşılaştırılan markaların aynı olmasından her iki 

işaretin özdeş, birbirinden farksız, birebir aynı olmalarının anlaşılacağı, 

karşılaştırılan işaretlerin farklı renk veya büyüklükte ya da farklı yazı karakterinde 

olmasının bu ayniyeti değiştirmeyeceği vurgulanmıştır.257 

Netice olarak; iki markanın birbiri ile aynı olabilmesi için; her iki markanın 

birbiri ile tüm yönleriyle özdeş olması gerekmektedir.258 Kanımızca her iki marka 

arasındaki yazı karakteri, renk ve boyut farklılıkları bu ayniyeti 

                                                 

254 EUIPO Marka İnceleme Rehberi, s.10. 

255 EUIPO Marka İnceleme Rehberi, s.12-13. 

256 TPE Marka İnceleme Kılavuzu, s. 34 

257 Yargıtay HGK 2012/11-154 E. 2012/659 K. 05.10.2012 T. (Çolak, a.g.e., dn.452.) 

258 Çolak, a.g.e., s.124. 
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değiştirmeyecektir.259 Zira marka farklı emtialar üzerinde tercihen veya zorunlu 

durumlarda farklı karakter, boyut ve renklerde kullanılabilmektedir.260 Bu 

farklılıklardan daha büyük ve belirgin farklılıkların olduğu durumlarda ise 

markaların aynı olduğu söylenemeyecek ve fakat markaların ayırt edilemeyecek 

kadar benzer veya salt benzer olduklarından bahsedilebilecektir. 

Bu noktada internet alan adları bakımından tartışılması gereken husus; 

markaların ayniyet değerlendirmesinde birinci düzey alan adlarının dikkate alınıp 

alınmayacağıdır. Eğer birinci düzey alan adları da ayniyet incelemesinde dikkate 

alınacaksa -internet alan adı markası olarak tescil edilen markalar hariç olmak üzere- 

teknik olarak hiçbir markanın aynısının internet alan adı olarak kullanıldığından 

bahsedilemeyecektir. Zira markanın aynısı olan işaretin ikinci düzey alan adı olarak 

kullanıldığı durumda, birinci düzey alan adları ile “www” ve protokol kodları 

markalar arsındaki ayniyeti ortadan kaldıracaktır. Yukarıdaki ayniyet tanımlamaları 

ışığında başka bir ifade ile, marka ile internet alan adı olarak kullanılmış hali birbiri 

ile her bakımdan özdeş olmadığı için, birinci düzey alan adı ile “www” ibaresi alan 

adını marka ile aynı olmaktan uzaklaştırdığı için ayniyetten bahsedilemeyecektir. 

Nitekim Alman hukukunda da bu esas kabul edilmiş, marka ile ikinci düzey alan adı 

tıpatıp aynı olsa dahi birinci düzey alan adının ayniyetin varlığını ortadan kaldırdığı 

doktrinde261 ifade edilmiş, ilk derece ve Alman Federal Mahkeme kararlarına konu 

olmuştur.262 

Ancak kanımızca “markanın aynısının alan adı olarak kullanılması” 

durumuna bu şekilde yaklaşmak ve yorumlamak kanun koyucunun amacına aykırı 

olacaktır. Zira aksi kabule göre bir marka “internet alan adı markası” olarak tescil 

edilmiş olmadığı sürece marka sahibi SMK 7/2-a’da düzenlenen hakkını 

kullanamayacak; salt “.com”, “.tr”, “www” gibi ibarelerin varlığı sebebiyle 

                                                 

259 Arkan, a.g.e., C.I, s.76. 

260 Çolak, a.g.e., s.124. 

261 Ü.Buri, Die Verwechselbarkeit von Internet Domain Names, Bern, 2000, s.78 (Naklen; Kırca, 

a.g.e., s.529.) 

262 Kemal Şenocak, “Tescilli Markanın Aynısının veya Benzerinin Alan Adı (Domain Name) Olarak 

Kullanılması Suretiyle Marka Hakkının İhlali”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Eylül 2009, 

C.XXV, Sa.3, sa. 113-116.   
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“karıştırılma ihtimali”nin mevcut olduğuna ilişkin ispat yükünü üzerine alacaktır. 

Kaldı ki madde lafzı “markanın aynısının internet alan adı olarak kullanılması” 

şeklinde olup, kanımızca markanın aynısının herhangi bir düzeydeki internet alan adı 

olarak kullanılması, maddenin uygulanması için yeterlidir. Kaldı ki markanın 

aynısını internet alan adı olarak kullanmak isteyen birisi, teknik zorunluluk olarak 

bunu internet kullanıcıları nezdinde ilgi çekici ve esaslı unsur olan ikinci düzey alan 

adı içerisinde yapacaktır. Dolayısıyla markanın aynısının internet alan adı olarak 

kullanıldığı durumlarda ayniyet incelemesinde jenerik ibareler olan birinci düzey 

alan adı ile “www” ve protokol kodlarının göz ardı edilmesi gerekmektedir.263,264 

Markanın aynısı, ikinci düzey alan adı olarak kullanılabileceği gibi, üçüncü düzey 

alan adı alan adı olarak da kullanılabilecektir. Burada önem arz eden “markanın 

aynısı”nın herhangi bir alan adı içerisinde yer almasıdır. Nitekim doktrindeki baskın 

görüşe göre de internet alan adlarında esaslı ve ayırt edici unsur kural olarak ikinci 

düzey alan adını oluşturan kısım olup, ayniyet ve benzerlik incelemesinde ikinci 

düzey alan adı göz önünde bulundurulmalıdır.265,266 Aynı şekilde WIPO alan adı 

tahkim kararlarında da aynı esas benimsenmiştir.267  

                                                 

263 Savaş Bozbel, Markanın Domain Names, Metatag ve Keywords Olarak Kullanılması, s.2. 

Çevrimiçi: http://inet-tr.org.tr/inetconf14/bildiri/63.pdf (Erişim: 29.10.2018); Şenocak, a.g.e., s.116-

117; Güneş, Tez, s.134; Canan Küçükali, Marka Hukukunda Karıştırma Tehlikesi, Ankara, 

Seçkin, 2009, s. 157.  

264 Nitekim ABD Massachusetts Eyalet Bölge Mahkemesi’nin 1999 tarihli CCBN.COM, INC. v. C-

CALL.COM, INC. kararına konu olayda davacı www.streetevents.com davalı ise 

www.streetfusion.com alan adlarının sahibi olup, davacı; davalıdan daha önce hizmete başlamıştır. 

Davalı ise alan adını tescil ettirmiş, davacı ile aynı sektörde test pazarlaması/verilecek hizmetlerin 

ilanı gibi işleri www.streetfusion.com adlı web site üzerinden gerçekleştirmiştir. Davacı, söz konusu 

durumun karıştırılma ihtimali yarattığı, markaların benzer olduğu, sunulan hizmetlerin benzer olduğu 

gibi hususları ileri sürmüştür. Ancak mahkeme, “.com” ibaresi altındaki alan adlarının kural olarak 

ticari kullanıma ayrıldığını ve fakat “.com” ibaresinin genel/jenerik bir yer tutucu olduğunu, 

dolayısıyla alan adlarının karşılaştırılmasında değerlendirme dışı bırakılacağını belirtmiştir. Ayrıca 

davanın esası hakkında mahkeme; davacının karıştırılma ihtimalini kanıtlayamadığını belirtmekle 

birlikte, salt benzer markanın aynı hizmet sınıfında alan adı olarak “test pazarlaması” ya da “verilecek 

hizmetlerin ilanı” gibi işlerde kullanılmasının ticari kullanım olmaması sebebiyle marka ihlali 

yaratmayacağına hükmetmiştir. Karar için bkz. 

https://cyber.harvard.edu/property00/domain/CCBN.html (Erişim: 29.10.2018) 

265 İsmail Kırca, “Tescilli Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Alan Adı Olarak Kullanılması”, Prof. 

Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, İstanbul, Beta, 2002, C.I., s.528; Birce Barlas 

Yılmaz, a.g.e., s.95.  

http://inet-tr.org.tr/inetconf14/bildiri/63.pdf
https://cyber.harvard.edu/property00/domain/CCBN.html
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3.3.1.3. Mal ve Hizmetlerin Ayniyeti Kavramı  

Markaların ayniyetine ilişkin açıklamalar ve yaklaşımlar ortaya koyulduktan 

sonra, markanın tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerin ayniyeti kavramının 

açıklanması gerekmektedir. Öncelikle belirtmemiz gerek ki; tescile konu marka 

altında sunulacak mal veya hizmetler de marka tesciliyle birlikte sicile işlenmektedir. 

Yani bir markanın hangi mal veya hizmetlerde kullanılacağı da markayla beraber 

tescil edilmektedir. Tescile konu markanın kullanılacağı mal veya hizmetlerin 

tespitini kolaylaştırmak, sicilde kolay gösterilebilir olmasını sağlamak ve özellikle 

sicildeki karışıklıkları engellemek adına mal ve hizmetler sınıflara ayrılmıştır.268 Her 

bir sınıf sayılarla adlandırılmaktadır ve sicilde de bu şekilde gösterilir. 

Uluslararası alanda mal ve hizmet gruplarını yeknesak olarak aynı sınıflar 

altında toplamak amacıyla 15.06.1957 tarihinde Marka Tescilinde Malların ve 

Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırmasıyla İlgili Nice Anlaşması kabul edilmiştir. 

Türkiye bu anlaşmaya 1 Ocak 1996 itibariyle taraf olmuştur. 1996 yılından bu yana, 

TPE (yeni adıyla TPMK) nezdinde yapılacak tescillerde mal ve hizmet 

sınıflandırmaları Nice Anlaşması çerçevesinde düzenlenmekte ve her yıl TPMK 

tarafından mal ve hizmet sınıfları güncellenerek tebliğ olarak yayımlanmaktadır.269 

Tebliğ’in 3’üncü maddesine göre mallar ilk 34 sınıfta, hizmetler ise sonraki 11 sınıfta 

toplanmıştır. Toplamda 45 sınıf yer almaktadır. 

                                                                                                                                          

266 Nitekim Yargıtay da aynı görüşte olup, 2015 yılında verilen bir kararda bu görüş “alan adında yer 

alan ''.....'' ibaresi dışındaki unsurlar jenerik olduğundan ayırt edici unsurunun..... olduğu…” 

cümlesiyle ifade edilmiştir. Yargıtay 11. H.D. 2014/14352 E. 2015/179 K. 12.01.2015 T.   

267 D2000-0135 sayılı A.P. Møller v. Web Society kararı. Çevrimiçi: 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0135.html (Erişim: 29.10.2018)  

268 Önder Erol Ünsal, Markaların Tescili Konusunda Uluslararası Nis ve Viyana 

Sınıflandırmaları: Amaç, İşleyiş ve Uygulamaya İlişkin Değerlendirmeler, Uzmanlık Tezi, Ocak 

2001, Ankara, s.4. Çevrimiçi: 

http://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/resources/temp/83918CF5-70B1-

4A92-92A7-81F2561C70ED.pdf;jsessionid=79F1543C5AA30F11469F63C2F15692AA (Erişim: 

29.10.2018) 

269 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere TPMK tarafından TPE: 2016/2 sayılı Marka 

Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ 30.12.2016 tarihli 

Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0135.html
http://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/resources/temp/83918CF5-70B1-4A92-92A7-81F2561C70ED.pdf;jsessionid=79F1543C5AA30F11469F63C2F15692AA
http://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/resources/temp/83918CF5-70B1-4A92-92A7-81F2561C70ED.pdf;jsessionid=79F1543C5AA30F11469F63C2F15692AA
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Mal ve hizmetlerin ayniyetine ilişkin değerlendirmede TPMK tarafından 

yayımlanan tebliğler esas alınmaktadır.270 Mal veya hizmetlerin ayniyeti her zaman 

çok rahatlıkla tespit edilemeyebilir.271 Örneğin bir marka “metalden mamul 

demiryolu malzemeleri”ni diğer marka ise “ray bağlantıları”nı içeriyorsa artık her iki 

markanın kapsadığı malların aynı olduğundan bahsedilecektir. Zira burada “metalden 

mamul demiryolu malzemeleri” tabiri genel ve kapsayıcı olduğundan, bu kapsamda 

kalan mallar ile (ray bağlantıları) –ismen yazılışı farklı olsa da- aynı kabul 

edilmektedir.272 Başka bir ifade ile; genel ve kapsayıcı mal veya hizmet ile bu 

kapsama giren spesifik bir mal veya hizmet birbirinin aynısı kabul edilmektedir. 

Görüldüğü üzere mal ve hizmetlerin ayniyetinde önemli olan; mal ve hizmetlerin ya 

birebir aynı olmasıdır ya da kapsayıcı/genel tabir kullanılmışsa, bu kapsama dahil 

mallar ve hizmetler ile kapsayıcı/genel mal ve hizmetin birbiri ile aynı kabul 

edilmesidir.  

3.3.1.4. Sonuç 

Yukarıda ayniyet kavramlarına ilişkin gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra; 

bir markanın aynısının, aynı mal veya hizmetler bakımından internet alan adı olarak 

kullanılması ihtimalinin düşük olasılıkla mümkün olduğu görülmektedir. Zira hem 

marka ile internet alan adının yukarıda açıklanan biçimde “aynı” olması gerekmekte 

hem de markanın kullanıldığı mal veya hizmetler ile internet alan adının “aynı mal 

veya hizmetlerde” kullanılması gerekmektedir. Bu noktada en çok önem arz eden 

nokta ise internet alan adının yönlendirildiği internet sitesinin içeriğinde ne 

olduğudur. Bir alan adı sadece tescil edilmiş ve fakat içeriğinde hiçbir şey yer 

almıyorsa; “aynı mal veya hizmet”lerde kullanım söz konusu olamayacağı için bu 

başlık altında belirtilen şekilde bir kullanımdan da söz edilemeyecektir. Dolayısıyla 

bu halde; marka sahibinin SMK md. 7/2 kapsamında bir talebi de söz konusu 

olamayacaktır.  

                                                 

270 TPE, Marka İnceleme Kılavuzu, s.33. 

271 Çolak, a.g.e., s.126. 

272 TPE Marka İnceleme Kılavuzu, s.33. 
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3.3.2. Markanın Aynı veya Benzerinin, Aynı veya Benzer Mal 

ve/veya Hizmetler İçin Karıştırılma İhtimali Yaratacak Şekilde 

İnternet Alan Adı Olarak Kullanımı  

3.3.2.1. Genel Olarak 

Bir markanın aynı veya benzerinin, aynı veya benzer mal veya hizmetler için 

internet alan adı olarak kullanılması mümkündür. Burada yukarıda 1 numaralı başlık 

altında açıklanan ihtimal dışında üç farklı ihtimal mevcuttur.273 Birincisi; markanın 

aynısının benzer mal veya hizmetler için internet alan adı olarak kullanılması, 

ikincisi; markanın benzerinin aynı mal veya hizmetler için internet alan adı olarak 

kullanılması ve nihayet üçüncüsü; markanın benzerinin benzer mal veya hizmetler 

için internet alan adı olarak kullanılmasıdır.  

Her üç olasılıkta da markanın internet alan adı olarak kullanılmasının marka 

hakkı sahibi tarafından engellenebilmesi için bir şart daha bulunmalıdır: karıştırılma 

ihtimali. Kanun koyucu mülga KHK döneminde olduğu gibi SMK ile de aynı 

düzenlemeyi korumuştur.274Aynı şekilde tescil başvurusu yapılan bir marka, önceki 

tarihli markanın aynı veya benzeri ise ve kapsadığı mallar ya da hizmetler aynı veya 

benzer ise ve önceki tarihli marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali dahil 

karıştırılma ihtimali mevcut ise; önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine tescil 

başvurusu reddedilir.275 

Aşağıda markaların benzerliği, mal ve hizmetlerin benzerliği ile karıştırılma 

ihtimali kavramlarının doktrin ve uygulamada nasıl değerlendirildiği, hangi kriterlere 

                                                 

273 1 numaralı başlık altında açıklanan ihtimalin varlığı (markanın aynısının aynı mal veya hizmetlerde 

kullanımı) halinde karıştırılma ihtimali ayrı bir değerlendirme yapılmaksızın mevcut varsayılmaktadır. 

(TPE Marka İnceleme Kılavuzu, s.103.) Nitekim TRIPs anlaşmasının 16. Maddesinde de aynı mal 

veya hizmetlerde aynı işaretin kullanıldığı durumlarda karıştırılma ihtimalinin mevcudiyeti var 

sayılacaktır hükmü mevcuttur. (Çolak, a.g.e., s.217.) 

274 6769 s. SMK md. 7/2-b: 

Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal 

veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil 

karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması. 

275 6769 s. SMK md. 6/1. 
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göre tespitlerinin yapıldığına ilişkin açıklamalar başlıklar altında düzenlenmiştir. 

Benzerliğin varlığı tespit edildiğinde sırasıyla mal veya hizmet benzerliği ve 

karıştırılma ihtimalinin bulunup bulunmadığı değerlendirilmelidir. 

3.3.2.2. Markaların Benzerliği Kavramı 

Bir markanın internet alan adı olarak kullanılması suretiyle karıştırılma 

ihtimaline yol açması için ön şart; markaların aynı veya benzer olmasıdır. Yani 

marka ile internet alan adının benzer olduğuna kanaat getirildikten sonra karıştırma 

ihtimalinin varlığı değerlendirilmelidir.276 Dolayısıyla öncelikle markaların 

benzerliği konusunda nasıl bir değerlendirme yapılması gerektiği ortaya 

koyulmalıdır.  

Benzerlik değerlendirmesi yapılırken ortalama bir tüketicinin markaları yan 

yana koyarak değil de markaların akılda kalan yönleriyle karşılaştırdığı göz önüne 

alınmalıdır.277 Ayrıca markaların benzerlik değerlendirmesinde, markanın unsurları 

bölünerek değil bir bütün olarak ele alınır ve değerlendirme buna göre yapılır.278 

Ancak markaların ayırt edici olmayan, tali, tanımlayıcı ve herkesin kullanımına açık 

olan unsurları bu benzerlik değerlendirmesine dâhil edilmemektedir. TPMK 

uygulaması da bu şekildedir. Markalar ortalama bir tüketici nezdinde görsel, işitsel 

veya kavramsal benzerliğe sahip olabilir. Dolayısıyla benzerlik değerlendirmesinde 

ortalama bir tüketicinin markalar arasında görsel, işitsel veya kavramsal bir benzerlik 

kurup kurmadığı üzerine yoğunlaşılmaktadır. Nitekim gerek TPMK uygulamasında 

gerek Yargıtay içtihatlarında gerek EUIPO uygulamasında ve gerekse ATAD 

                                                 

276 Zira markalar görsel, işitsel veya kavramsal olarak benzer değerlendirilse dahi markanın ortalama 

bir tüketici nezdinde bıraktığı genel izlenim farklıysa karıştırılma ihtimalinden söz edilemeyecektir. 

(Çolak, a.g.e., s.215; ATAD C-234/06 sayılı 13.09.2007 tarihli kararı; ATAD C-171/06 sayılı 

15.03.2007 tarihli kararı: “Interms of that global appreciation, the Court of First Instance was 

entitled to consider that, in order for the conceptual difference between the QUANTUM and 

Quantième marks to be able to counteract to a large extent the similarities existing between them, it 

was necessary that at least one of the marks in question had, from the point of view of the relevant 

public, a clear and specific meaning, so that the public is capable of grasping it immediately”  

Çevrimiçi:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=62164&pageIndex=0&do

clang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=131164 (Erişim: 29.10.2018) 

277 Çolak, a.g.e., s.214. 

278 TPE Marka İnceleme Kılavuzu, s. 106. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=62164&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=131164
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=62164&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=131164
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kararlarında benzerlik değerlendirmesinde görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik 

kriterleri değerlendirilmektedir.279 

3.3.2.2.1. Görsel Benzerlik 

Adından da anlaşılacağı üzere görsel benzerlik; karşılaştırılan her iki marka 

arasındaki yazım, çizim, renk ve sair şekli unsurların benzerliğidir. Görsel olarak 

benzerlik her iki markanın sözcük unsurları arasında, şekil unsurları arasında veya 

birisinin sözcük diğerinin şekil unsuru arasında bulunabilir.280 Karşılaştırılan 

markalar arasındaki görsel benzerlik değerlendirmesi, markaların unsurları bölünerek 

değil, bir bütün olarak yapılmalıdır. Başka bir ifade ile; bir marka hem sözcük hem 

de şekilden oluşuyorsa, görsel benzerlik değerlendirmesi sözcük+şekil 

kombinasyonunun yarattığı izlenime göre yapılmalıdır.281 Nitekim ortalama tüketici 

de markayı sözcük ve şekil unsurlarını ayırarak değil bir bütün olarak 

değerlendirecektir. Ancak markaları oluşturan ve ayırt edici olmayan, tanımlayıcı 

nitelikteki unsurlar değerlendirme dışı bırakılmalıdır. Her iki marka arasında görsel 

benzerlik bulunması halinde, markaların birbiri ile benzer olduğu sonucuna 

varılacaktır.  

İnternet alan adları bakımından “kasıtlı olarak görsel benzerlik yaratma” 

olarak adlandırabileceğimiz “typosquatting”e değinmek yerinde olacaktır. Zira 

markanın benzerinin internet alan adı olarak kullanılması -uygulamaya bakıldığında- 

genellikle typosquatting şeklinde karşımıza çıkmaktadır.282 Burada alan adı tescil 

                                                 

279 Çolak, a.g.e., s.214; TPE Marka İnceleme Kılavuzu, s. 106 v.d.; ATAD C-254/09 sayılı kararı. 

(Çolak, a.g.e., d.n.713.); Başer, a.g.e., s.36. 

280 Çolak, a.g.e., s.218; ATAD T-3-559/13 sayılı kararı, para.66: “…there is nothingprecluding a 

determination of whetherthere is anyvisualsimilaritybetween a word mark and a figurative mark, 

since bothtypes of mark have a graphic form capable of creating a visualimpression…” (Çolak, 

a.g.e., d.n.74; Çevrimiçi: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164707&pageIndex=0&doclang=en

&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=22546 Erişim: 29.10.2018); Başer, a.g.e., s.37. 

281 TPE, Marka İnceleme Kılavuzu, s. 106. 

282 Kırcı, a.g.e., s.80. Yazar (Kırcı) typosquattinge örnek olarak; tüketicinin www.gmail.com alan 

adlı web siteye girmek isterken alan adını “gmila” şeklinde yazması, netice olarak kötü niyetli üçüncü 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164707&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=22546
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164707&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=22546
http://www.gmail.com/
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eden kişi, tescilli markanın yazımındaki klavye yazımında –oransal olarak- yapılan 

tuş hataları kullanılarak ilk bakışta göze hemen çarpmayan bir kelime seçmektedir. 

Böylece internet kullanıcıları yani ortalama tüketiciler ilk bakışta typosquatting 

şeklinde oluşturulmuş alan adını, markaya ait sanabilecek, netice olarak genel intiba 

bakımından karıştırılma ihtimali gerçekleşmiş olacaktır. 

3.3.2.2.2. İşitsel Benzerlik 

İki sözcük markasının telaffuzu veya iki ses markasının işitilmesi ya da bir 

sözcük markasının telaffuzu ile bir ses markasının işitilmesi arasında benzerlik 

bulunması halinde, karşılaştırılan markaların işitsel benzerliğinden söz edilecektir.  

TPMK, genellikle işitsel benzerliğin görsel ya da kavramsal benzerlikle 

desteklenmediği durumlarda markaların benzer olduğu kabulü için tek başına yeterli 

olmadığını belirtmektedir.283 Buna karşın doktrin görüşü ile Yargıtay ve ATAD 

kararlarında markalar arasındaki benzerliğin varlığını kabul için işitsel benzerliğin 

mutlaka görsel veya kavramsal benzerlikle de desteklenmesi gerekmediği 

vurgulanmaktadır.284 Kanımızca da markalar arasında işitsel benzerlik bulunması 

halinde, markalar arasında benzerliğin bulunduğu sonucuna varabilmek için tespit 

edilen işitsel benzerliğin görsel ve kavramsal benzerlikle desteklenmesi şart değildir. 

İşitsel benzerliğin görsel ve kavramsal benzerlikle desteklenmesi gerekliliği, olsa 

olsa markalar arasında karıştırılma ihtimali değerlendirilmesinde etkili olabilecektir. 

TPMK uygulamasında olduğu gibi, doktrin ve yargı kararlarında da işitsel 

benzerliğin tespiti açısından sözcüklerin ilk hecelerine/ ilk seslerine önem 

atfedilmiştir.285 Ancak ilk hecenin tanımlayıcı nitelikte olması halinde ya da 

vurgunun son hecede yapılması halinde bu durum geçerli olmayacaktır. Birden çok 

                                                                                                                                          
kişi tarafından typosquatting şeklinde tescil edilen www.gmila.com alan adlı web siteye erişmesini 

göstermiştir. 

283 TPE, Marka İnceleme Kılavuzu, s. 111; Başer, a.g.e., s.36-37. 

284 Çolak, a.g.e., s. 220. 

285 TPE, Marka İnceleme Kılavuzu, s.112; Çolak, a.g.e., s.220; ATAD C-655/11, para.102(Çolak, 

a.g.e., d.n. 719. 

Çevrimiçi:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134121&pageIndex=0&d

oclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=26713 Erişim: 29.10.2018). 

http://www.gmila.com/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134121&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=26713
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134121&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=26713
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kelimeden oluşan markalarda, kelime yerlerinin değiştirilmesi halinde görsel 

benzerliğin yanı sıra işitsel benzerlik de bulunmaktadır.286 Kural olarak yabancı 

dilden oluşan sözcük markaları, ortalama tüketici tarafından Türkçe dil kurallarına 

göre telaffuz edilir. Bunun ilk istisnası; hitap edilen kesimdir. İkinci istisnası ise; 

başta İngilizce olmak üzere çok bilinen yabancı dillerdir. Yani bir sözcük markası 

İngilizce ise; ortalama tüketicinin dahi bu markayı hem Türkçe hem de İngilizce dil 

kurallarına göre telaffuz edeceği varsayılarak işitsel benzerlik değerlendirmesi 

yapılmalıdır.  

Son olarak yukarıda “ba” bendinde değindiğimiz typosquatting yoluyla tescil 

edilen alan adları bakımından görsel benzerliğin yanı sıra işitsel benzerlik de söz 

konusu olabilmektedir.  

3.3.2.2.3. Kavramsal Benzerlik 

Karşılaştırılan iki marka arasında görsel ve işitsel bir benzerlik bulunmasa 

dahi bazı durumlarda iki marka arasında işaret ettikleri anlam veya kavram açısından 

bir benzerlik söz konusu olabilir. Başka bir ifadeyle; ilgili mal veya hizmetin 

ortalama tüketicisinin zihninde oluşan tasavvur itibarıyla markalar birbiri ile benzer 

olabilir. Bu benzerlik, bir markanın görsel veya işitsel olarak diğer markaya 

benzememesine rağmen, tüketicinin zihninde yaptığı çağrışımdan 

kaynaklanmaktadır. Yani karşılaştırılan markalar görsel ve işitsel açıdan benzer 

olmasa dahi, çeşitli sebeplerden ötürü zihinde yarattıkları çağrışım dolayısıyla birbiri 

ile benzer kabul edilebilmektedir.287 Ancak her iki marka arasında görsel bir 

benzerlik bulunduğu çoğu durumda, markalar arasındaki kavramsal benzerlikten de 

söz edilebilecektir. 

EUIPO, her iki markanın işaret ettiği olguların veya şeylerin aynı ya da ortak 

olması halinde kavramsal benzerliğin ortaya çıkacağını belirtmektedir.288 Örneğin 

                                                 

286 Çolak, a.g.e., s.221. 

287 Çolak, a.g.e., s.225. 

288 EUIPO, Marka İnceleme Rehberi, s.44 vd. (Çevrimiçi: https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_man

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-C/02-part_c_opposition_section_2/part_c_opposition_section_2_chapter_4_comparison_of_signs/part_c_opposition_section_2_chapter_4_comparison_of_signs_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-C/02-part_c_opposition_section_2/part_c_opposition_section_2_chapter_4_comparison_of_signs/part_c_opposition_section_2_chapter_4_comparison_of_signs_en.pdf
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EUPIO önüne gelen bir dosyada McBaby ile McKids markalarının her ikisinin de 

çocuklara işaret etmesi sebebiyle kavramsal olarak aralarında benzerlik bulunduğu 

tespitini yapmıştır.289 

Yargıtay’ın MORİNEK kararına290 da değinmek yerinde olacaktır. Kararda 

özetle; MORİNEK markası ile MİLKA+ şekil (mor renkli bir inek şekli) markası 

arasında her ne kadar görsel ve işitsel olarak herhangi bir benzerlik bulunmasa da 

Milka’nın mor renkli inek ile tanınmış olduğu ve bu tanınmışlık sebebiyle tüketiciler 

nezdinde MORİNEK markasının MİLKA+ şekil (mor renkli bir inek şekli) markasını 

çağrıştıracağı, dolayısıyla kavramsal bir benzerlik söz konusu olduğu vurgulanmıştır.  

Tüketici zihnindeki çağrışım, gerek markada kullanılan bir sözcükten ya da 

markada yer alan bir renk veya şekilden gerekse markanın anlam bakımından işaret 

ettiği olgu veya şeyden kaynaklanabilecektir. Örneğin “Üç Çizgi” sözcük markası, 

hangi mal ve hizmette kullanılırsa kullanılsın ortalama bir tüketicinin zihninde 

doğrudan ADIDAS markasının üç çizgili amblemini (three- stripes) çağrıştıracaktır. 

Burada MORİNEK örneğinde olduğu gibi ne görsel ne de işitsel bir benzerlik söz 

konusudur. Ancak markada kullanılan bir kelime (üç çizgi) kasıtlı veya kasıtsız 

olarak başka bir şekil markasına işaret etmekte/atıf yapmaktadır. Bunun sonucunda 

da tüketici zihninde her iki marka kavramsal olarak benzer bir intiba oluşmaktadır.  

3.3.2.3. Mal ve Hizmetlerin Benzerliği Kavramı 

Bir markanın internet alan adı olarak kullanılması suretiyle karıştırılma 

ihtimaline yol açması için bir diğer şart ise, mal veya hizmetlerin aynı veya benzer 

olmasıdır. Mal veya hizmetlerin ayniyeti hakkında yukarıda detaylı açıklama 

yapıldığı için burada yalnızca mal veya hizmetlerin benzerliği üzerinde durulacaktır. 

ATAD karıştırılma ihtimalini incelerken ilk olarak karşılaştırılan markaların 

                                                                                                                                          
ual/WP_1_2017/Part-C/02-

part_c_opposition_section_2/part_c_opposition_section_2_chapter_4_comparison_of_signs/part_c_o

pposition_section_2_chapter_4_comparison_of_signs_en.pdf Erişim: 29.10.2018) 

289 T-466/09, para.42. 

290 Yargıtay 11. H.D. 2012/14887 E. 2013/13434 K. 27.06.2013 T. Sayılı kararı. (Yayımlanmamıştır. 

Kaynak: Çolak, a.g.e., s.226.) 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-C/02-part_c_opposition_section_2/part_c_opposition_section_2_chapter_4_comparison_of_signs/part_c_opposition_section_2_chapter_4_comparison_of_signs_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-C/02-part_c_opposition_section_2/part_c_opposition_section_2_chapter_4_comparison_of_signs/part_c_opposition_section_2_chapter_4_comparison_of_signs_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-C/02-part_c_opposition_section_2/part_c_opposition_section_2_chapter_4_comparison_of_signs/part_c_opposition_section_2_chapter_4_comparison_of_signs_en.pdf
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kullanıldığı mal ve hizmetlerin aynı veya benzer olup olmadığını değerlendirmekte, 

aynı veya benzer olduğu tespiti yapıldıktan sonra ise markaların ayniyeti veya 

benzerliğini incelemektedir.291 

Markanın internet alan adı olarak kullanıldığı durumlarda mal veya hizmet 

benzerliği değerlendirilirken, bir yanda internet alan adı olarak kullanılan markanın 

hangi mal veya hizmetlerde tescilli olduğuna bakılacak diğer yanda ise –aşağıdaki 

bölümde üzerinde durulacağı üzere- internet alan adı altında ne gibi mal veya 

hizmetlerin sunulduğuna bakılacaktır. Esasen internet sitesinde yapılan faaliyet, mal 

ve hizmet sınıflarından birisine dâhil edilmek istendiği takdirde ancak ve ancak bir 

takım hizmet sınıflarına dahil edilebilecektir. İnternet sitesi içerisinde birtakım 

emtiaların satışı yapılsa dahi, internet sitesi ile yürütülen faaliyet bir hizmettir. 

Dolayısıyla internet alan adı altında mal sunumu yalnızca 35.sınıf hizmetleri 

vasıtasıyla birtakım malların pazarlanması halinde mümkün olabilir. Örneğin; 20. 

Sınıf “mobilya” emtiasında ve 35. Sınıf “mobilya emtialarının bir araya getirilmesi 

hizmetleri”nde tescilli “İklim” markasının aynısının üçüncü bir kişi tarafından 

www.iklim.net isimli internet sitesinde alan adı olarak kullanılması ve bu internet 

sitesinde bir takım mobilya ve ev dekorasyonu ürünlerinin satılması halinde; 

www.iklim.net internet sitesi ile yürütülen faaliyet 35. sınıfa tescil edilebilecek bir 

hizmettir. Ancak aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere; her ne kadar internet 

sitesinde yürütülen faaliyet 35. Sınıf hizmetlerine dahil olsa da somut olay 

bakımından internet alan adı altında sunulan 35. Sınıf hizmetleri ile 20. Sınıf 

“mobilya” emtiası benzer olarak kabul edilmelidir. 

TPMK tarafından mal ve hizmet sınıflarını içerir 2016/2 sayılı Marka Tescil 

Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ 30.12.2016 

tarihli 29934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ’de, 

SMK 5/1-ç292 bendi düzenlemesinde yer alan “aynı veya aynı türdeki mal veya 

hizmetler”in tespitinde Tebliğ ekinde yer alan mal ve hizmet gruplarının esas 

alınacağı belirtilmiştir. Buna karşın “benzer mal veya hizmetler”in nasıl tespit 

                                                 

291 Çolak, a.g.e., s. 229; Başer, a.g.e., s. 42 

292 556 s. KHK md. 7/1-b 

http://www.iklim.net/
http://www.iklim.net/
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edileceğine yönelik herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu da TPMK’nın benzer 

mal ve hizmetlerin tespitinde mekanik bir değerlendirme yapmama iradesinde 

olduğunu göstermektedir. Nitekim uluslararası ofis ve yargı uygulamaları da bu 

yöndedir. Gerçekten de TPMK tarafından yayımlanan kılavuzda malların sınıflara 

ayrılmasının idari bir uygulama olduğu, benzerlik incelemesinde önem arz etmediği, 

bazı durumlarda aynı sınıf altında yer alan malların/hizmetlerin benzer olmadığı, bazı 

durumlarda ise farklı sınıf altında yer alan malların/hizmetlerin benzer olduğu açıkça 

belirtilmiştir.293 

Karşılaştırmaya konu mal veya hizmetlerin benzerlik değerlendirmesinde 

karşılaştırılan mal ve hizmetler tüm faktörleri ile ve tüm özellikleriyle ele alınarak bir 

sonuca varılmalıdır.294 Bu bağlamda salt sınıf listesine bağımlı kalınmamalı, mal ve 

hizmetlerin çeşitli özellikleri gözetilerek kolektif bir değerlendirme yapılmalıdır. 

Hem doktrinde hem de yargı kararlarında değerlendirmeye konu mal ve hizmetlerin 

neye göre benzer olup olmadığının tespitinde birtakım kriterler ileri sürülmüştür. 

Bunları bir araya getirip toparladığımızda; karşılaştırılan mal veya hizmetlerin 

benzer tüketici kesimine hitap edip etmediği ya da hedef kitlenin benzer olup 

olmadığı, karıştırılan mal veya hizmetlerin benzer son kullanıcılar tarafından 

tüketilip tüketilmediği, karşılaştırılan mal veya hizmetlerin benzer ihtiyaca yönelik 

olup olmadığı, karşılaştırılan mal veya hizmetlerin birbiri yerine ikame edilip 

edilemediği veya birbirini tamamlayıp tamamlamadığı, karşılaştırılan malların 

aralarında hammadde ilişkisi olup olmadığı, karşılaştırılan mal veya hizmetlerin 

dağıtım kanallarının benzer olup olmadığı, karşılaştırılan mal veya hizmetlerin 

birbiri ile rekabet etme imkanının bulunup bulunmadığı, karşılaştırılan mal veya 

hizmetlerin kullanım yöntemleri, karşılaştırılan mal veya hizmetlerin niteliği, 

                                                 

293 TPE Marka İnceleme Kılavuzu, s.119. 

294 ATAD’ın C-190/15 sayılı Fetim BV v. Solid Floor Ltd. kararı, para. 37. (…it should be noted that 

the existence of a likelihood of confusion on the part of the public must be assessed globally, taking 

into account all factors relevant to the circumstances of the case.) 
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kullanım amaçları, birbiri ile bağlantılı olup olmadığı şeklinde kolektif bir 

değerlendirmeyi gerektiren kriterler ortaya çıkmaktadır.295  

3.3.2.4. Karıştırılma İhtimali Kavramı 

İnternet alan adı ile markanın benzer olduğu ve mal veya hizmetlerin de aynı 

veya benzer olduğu tespit edildikten sonra, bu benzerlik hususunun karıştırılma 

ihtimali yaratacak derecede bir benzerlik olup olmadığı, başka bir ifadeyle; internet 

alan adı ile marka arasında karıştırılma ihtimalinin bulunup bulunmadığı tespit 

edilmelidir.296 

Bu tespitin yapılabilmesi için karıştırılma ihtimali kavramına kısaca 

değinmek gerekecektir. Genel anlamda karıştırılma ihtimali; iki markanın hedef 

                                                 

295 Çolak, a.g.e., s.230; Hayrettin Çağlar, Marka Hukuku Temel Esaslar, s.69; Başer, a.g.e., s.43; 

Erol Ünsal Önder, Marka İncelemesinde Karıştırılma Olasılığı Kavramı, T.C. Türk Patent 

Enstitüsü Bülteni, Ankara, 1998, Sayı:1, s.18; Yargıtay 11. H.D. 2011/1562 E. 2011/5464 K.” 

"restoran self-servis, restoran, lokanta, kafeterya, kafe, kantin, kokteyl salonu, snack bar, bar ikram 

hizmetleri" ile "otel, motel, tatil köyü, pansiyon vb, hizmetlerinin ( geçici barınma )" farklı alt 

gruplarda yer almasına karşın piyasanın anlayışı, hizmetlerin sunuluş yer ve biçimi itibariyle benzer 

alıcı çevresine hitap etmeleri, birinin diğerini tamamlama imkanı olması nedeniyle, hizmet 

kanallarının ortak veya birlikte yapılan faaliyetleri içerdiği göz önüne alınarak benzer türden "Geçici 

Konaklama Hizmetleri" alt grubundaki hizmetler bakımından iltibas tehlikesine yol açacağı dikkate 

alınmaksızın anılan hizmetler yönünden de hükümsüzlük isteminin reddine karar verilmesi doğru 

değildir.”(www.kazanci.com); Yargıtay 11. H.D. 2015/6186 E. 2015/13578 K. “mal veya hizmetler 

arasında 556 Sayılı KHK'nın 8/1-b maddesi hükmü anlamında iltibas veya iltibas tehlikesi doğrucu 

benzerlik bulunup bulunmadığına yönelik araştırmada genel olarak göz önüne alınması gereken 

kriterler; piyasanın anlayışı, benzer alıcı çevresine hitap edilip edilmediği, benzer ihtiyaçların 

giderilip giderilmediği, birbirleri yerine ikame edilebilme ve rekabet etme olanağı olup olmadığı, 

dağıtım kanallarının ortak olup olmadığı ve mal veya hizmetlerin kullanım yöntemleri, amaçları, 

hedeflenen tüketici kitlesi vb.'dir.”(www.kazanci.com); Yargıtay H.G.K. 2006/11-338 E. 2006/338 

K. “davacı markalarında yer alan ürünler ile davalı başvurusunda yer alan ürünlerin piyasa anlayışı, 

benzer alıcı çevresine hitap etmeleri, benzer ihtiyaçları gidermede kullanılmaları, son kullanıcıları, 

birbiri yerine ikame edilebilme ile rekabet etme olanaklarının bulunması, kullanım amaçlan, birinin 

diğerini tamamlama imkanının olması, dağıtım kanallarının ortak bulunması, kullanım yöntemleri ve 

hedeflenen halk kesimleri nazara alındığında aynı tür olarak nitelendirilmeleri de zorunludur.” 

(www.kazanci.com); ATAD C-39/97 “In assessing the similarity of the goods or services concerned, 

as the French and United Kingdom Governments and the Commission have pointed out, all the 

relevant factors relating to those goods or services themselves should be taken into account. Those 

factors include, inter alia, their nature, their end users [should read ‘intended purpose’] and their 

method of use and whether they are in competition with each other or are complementary.”  

Çevrimiçi: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d58e64cc79a3ce48fb90409

f9cbf253d85.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyLax10?text=&docid=44123&pageIndex=0&doclang=en&

mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=722929 (Erişim: 30.10.2018) 

296 Başer, a.g.e., s.47. 

http://www.kazanci.com/
http://www.kazanci.com/
http://www.kazanci.com/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d58e64cc79a3ce48fb90409f9cbf253d85.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyLax10?text=&docid=44123&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=722929
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d58e64cc79a3ce48fb90409f9cbf253d85.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyLax10?text=&docid=44123&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=722929
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d58e64cc79a3ce48fb90409f9cbf253d85.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyLax10?text=&docid=44123&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=722929
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kitlesini oluşturan tüketicilerin zihninde, iki marka altında arz edilen mal veya 

hizmetlerin aynı teşebbüsten veya birbiri ile ekonomik ya da işletmesel olarak 

bağlantılı iki farklı teşebbüsten geldiği algısının ortaya çıkması ihtimalidir.297 

Doktrindeki bir başka tanıma göre karıştırılma ihtimali; iki markanın birbirine olan 

benzerliği sebebiyle, tüketicilerin bu markalar altında arz edilen mal veya hizmetlerin 

aynı ya da aralarında ekonomik bağlantı bulunan işletmelere ait olduğu yönünde 

algıya kapılmalarıdır.298 Bir başka tanıma göre ise karıştırılma ihtimali; tescilsiz bir 

işaretin ya da tescilli bir markanın önceki tarihli tescilli marka ile aralarında bulunan 

görsel, işitsel, kavramsal ve sair nedenlerle aynı veya benzer olması sebebiyle 

tescilsiz işaretin ya da tescilli bir markanın, esasen önceki tarihli tescilli marka 

olduğu algısının uyanması tehlikesidir.299 Yargıtay ise 09.03.2016 tarihli Genel 

Kurul kararında300 “Karıştırılma ihtimalinde önemli olan husus, halkın bu iki işaret 

arasında herhangi bir şekilde herhangi bir sebeple bağlantı kurma ihtimalidir. 

Buradaki "ihtimal" kelimesi özenle ve özellikle kullanılmış bir kelime olup, şekil, ses, 

anlam, genel görünüm, çağrışım ve bir seri içinde bulunma izlenimi bu kapsamda 

değerlendirilmektedir.” şeklinde karıştırılma ihtimali kavramını tanımlamıştır. 

ATAD ise Canon kararında301 karıştırılma ihtimalini; toplumun, mal veya 

hizmetlerin aynı ya da birbiri ile ekonomik bağlantılı teşebbüslerden geldiğini 

zannetmesi tehlikesi olarak tanımlamıştır. Ve her şeyden önce bu kavram, mutlak bir 

                                                 

297 Çolak, a.g.e., s.206; Tekinalp, a.g.e., s.410; Küçükali, a.g.e., s.20 v.d. 

298 Savaş Bozbel, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul, XII Levha, 2015, s. 408. 

299 Tekinalp, a.g.e., s. 407. 

300 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2014/11-109 E. 2016/282 K. 09.03.2016 T. (www.kazanci.com) 

301 ATAD C-39/97: “Accordingly, the risk that the public might believe that the goods or services in 

question come from the same undertaking or, as the case may be, from economically-linked 

undertakings, constitutes a likelihood of confusion within the meaning of Article 4(1)(b) of the 

Directive” Çevrimiçi: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44123&pageIndex=0&doclang=en

&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=703479 (Erişim: 30.10.2018); Çolak, a.g.e., s.205, d.n. 

674. 

http://www.kazanci.com/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44123&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=703479
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44123&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=703479
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karıştırılma sonucu anlamına gelmemekte, adından da anlaşılacağı üzere bir 

“ihtimal”i ifade etmektedir.302 

Gerçekten de karıştırılma ihtimalinde önemli olan, ilgili mal veya hizmetin 

hedef kitlesi olan ortalama bir tüketici nezdinde, herhangi bir nedenle iki markanın 

birbiri ile ilişkili olduğu veya iki markanın birbiri ile karıştırılabileceği yönünde 

genel bir algının oluşmasıdır.303 Başka bir ifadeyle, hedef kitle olan ortalama tüketici 

nezdinde her iki markanın bıraktığı toplu intibaın karıştırılma ihtimaline yol açıp 

açmadığı incelenmelidir.304 Dolayısıyla karıştırılma ihtimali incelemesi markayı 

unsurlarına ayırarak değil, markanın bir bütün olarak ortalama ve ilgili tüketici 

nezdinde bıraktığı intibaa göre yapılmalıdır. 305Ayrıca burada, ilgili tüketici 

kesiminin tümünün değil, bir kısmının nezdinde de böyle bir algı oluşması yeterli 

kabul edilmektedir.306 Ancak SMK md. 6/1 kapsamında karıştırılma ihtimalinden 

bahsedilebilmesi için öncelikli olarak iki markanın ve kapsadığı mal veya 

hizmetlerin aynı ya da benzerliğinin tespit edilmiş olmasıdır.307 Bazı durumlarda 

markalar arasında görsel, işitsel veya kavramsal benzerlik tespit edilmiş olsa dahi, bu 

benzerlik tek başına karıştırılma ihtimaline yol açmayabilir.308 Ya da markalar 

                                                 

302 Çolak, a.g.e., s.279. 

303 Tekinalp, a.g.e., s.407 v.d.; Küçükali, a.g.e., s.125; Hatipoğlu, a.g.e., s.74. Aynı doğrultuda 

Yargıtay H.G.K. 2014/11-109 E. 2016/282 K. 09.03.2016 T., Yargıtay 11. H.D. 2003/4003 E. 

2003/10839 K. 13.11.2003 T. 

304 Tekinalp, a.g.e., s.414. 

305 Küçükali, a.g.e., s.139-141. 

306 Çolak, a.g.e., s. 280. 

307 Nitekim ATAD uygulamasında da karıştırılma ihtimali incelenirken öncelikle mal ve hizmetlerin 

ayniyeti ya da benzerliği tespit edilir, tespitin akabinde markaların ayniyeti ya da benzerliği tespit 

edilir ve nihayet bu ayniyet ya da benzerliğin ilişkilendirilme dahil karıştırılma ihtimaline yol açıp 

açmadığı araştırılmaktadır. (Çolak, a.g.e., s.208.) 

308 Yargıtay 11. H.D. 2015/11767 E. 2016/9488 K. 12.12.2016 T. Kararında da markaların kısmi bir 

işitsel benzerliği bulunmasına rağmen bu benzerliğin karıştırılma ihtimaline yol açacak denli bir 

benzerlik olmadığı şu ifadelerle vurgulanmıştır: “davalının “..." ibaresinin 29, 30, 31 ve 32. sınıftaki 

bir kısım emtialarda marka olarak tescili istemiyle davalı ...'ne başvuruda bulunduğu, davacının 29, 

30, 31, 32.sınıf mallarda tescilli "..." ibareli markaları ile benzerlik arz ettiğinden ve tanınmışlık 

iddiasıyla itirazda bulunduğu ve itirazlarının reddedildiği, markalarda 31.sınıf hariç 29, 30, 32.sınıf 

malların aynı veya aynı tür olarak yer aldığı, davalının markası “..” diye telaffuz edilirken davacının 

markasının “...” olduğu, ilk harfi "W" olan başvurunun yabancı bir kelime olarak algılanacağı ve bu 
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arasında görsel benzerlik tespit edilmesi halinde bazı durumlarda kavramsal ve işitsel 

farklılıklar bu görsel benzerliği nötralize edebilir. Veyahut markalar arasında görsel 

benzerlik bulunması ve fakat mal veya hizmetlerin aynı olmayıp kısmen benzer 

olması da görsel benzerliği nötralize edebilmektedir. Tüm bu hallerde markaların 

benzer olduğu tespit edilmesine rağmen, bu benzerlik bir takım diğer farklılıklarla 

nötralize olarak karıştırılma ihtimalini bertaraf edebilmektedir. Bu nedenle 

karıştırılma ihtimali incelemesinde birden çok kriter gözetilmeli ve markanın 

bütününün tüketici nezdinde bıraktığı genel intibaın karıştırılma ihtimaline yol açıp 

açmadığı irdelenmelidir.309 Ancak burada önemle vurgulanması gereken bir husus; -

markaların benzerlik incelemesinde olduğu gibi- karıştırılma ihtimali araştırmasında 

markalardaki tanımlayıcı ve herkesin kullanımına açık unsurların değerlendirme dışı 

bırakılması gerektiğidir.310 Dolayısıyla genel intibaın karıştırılma ihtimaline yol açıp 

açmadığı tespit edilirken genel intibaa çok fazla etki etmeyen, tanımlayıcı ve jenerik 

unsurlar (ÜDAA ile www ve benzeri protokol kısaltmalarından) değil İDAA dikkate 

alınmalıdır.311 Kanımızca da kural olarak genel intibaın belirlenmesinde üst düzey 

alan adları (jenerik ve ülke kodu) göz önünde bulundurulmamalıdır. Ancak istisnai 

durumlarda yani üst düzey alan adının özellikle o şekilde seçilmiş olduğunun 

anlaşıldığı durumlarda üst düzey alan adları da genel intibaın belirlenmesinde göz 

önünde bulunmalıdır. Örnek vermek gerekirse: tescilli markanın “Millenicom”, 

ihtilafa konu alan adının ise “www.milleni.com” olması halinde, alan adının jenerik 

üst düzey kısmı (.com) özellikle iltibas maksatlı seçilmiş olacağından genel intiba ve 

benzerlik değerlendirmesinde göz önünde bulundurulmalıdır. WIPO Tahkim 

Kurulu’nun önüne gelmiş bir uyuşmazlıkta tahkim kurulu, www.sixnet.com ile 

                                                                                                                                          
halin görsel algısıyla da farklılık yaratacağı, işaretlerin tamamen farklı bulunduğu, kısmi bir telaffuz 

ve işitsel benzerliğin kavramsal ve görsel farklılık ile nötralize olacağı, genel izlenimlerinin de 

karıştırma ihtimaline neden olacak bir benzerlik içermediği ve ortalama tüketicinin karıştırma 

riskinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir…usul ve kanuna uygun bulunan 

hükmün ONANMASINA” (www.kazanci.com) 

309 Çolak, a.g.e., s.208; Kırca, a.g.e., s.532. 

310 Çolak, a.g.e., s. 253. Ancak bir görüşe göre, markanın bıraktığı genel intibaın belirlenmesinde 

jenerik üst düzey alan adı ve ülke kodu üst düzey alan adı da göz önünde bulundurulmalıdır. Bkz. 

Kırca, a.g.e., s.534.  

311 Küçükali, a.g.e., s.158. 

http://www.sixnet.com/
http://www.kazanci.com/
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www.six.net arasında görülen uyuşmazlıkta kurul, .net ibaresini iltibas 

değerlendirmesinde göz önünde bulundurmuştur.312 

TPMK uygulamasında da karıştırılma ihtimalinin varlığı incelenirken 

markaların benzerlik derecesi, mal veya hizmetlerin benzerlik derecesi, önceki 

markanın tanınmışlığının ve ayırt edici gücünün derecesi313 ve mal veya hizmetlerin 

hedef kitlesi olan ortalama tüketicinin bilinç ve dikkat düzeyi314 kolektif olarak göz 

önünde bulundurulmaktadır.315  

İnternet alan adlarında karıştırılma ihtimali bakımından doktrindeki alan 

adları bağlamında savunulan bir görüşü değerlendirmek uygun olacaktır. Bu görüşe 

göre, alan adlarında karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde, marka hukukundaki 

klasik kriterler ve değerlendirmelerin uygulanmaması gerektiği, zira alan adlarının 

yazımındaki bir harf değişikliği dahi farklı bir internet sitesini ifade edeceğinden ve 

bu durum internet kullanıcıları tarafından bilindiğinden marka ile alan adı arasındaki 

benzerlik değerlendirmesinde daha esnek davranmak gerektiği, normalde karıştırılma 

ihtimaline yol açacak bir benzerliğin internet alan adlarında karıştırılma ihtimaline 

yol açmayabileceği savunulmaktadır.316 Ancak kanımızca bu görüşe katılmak 

                                                 
312 D2000-0008 sayılı Digitronics Inventioneering Corporation v. @Six.Net Registered kararı. 

Çevrimiçi: http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0008.html (Erişim: 

30.10.2018) 

313 Bir markanın ayırt edici gücü ne kadar yüksekse, koruma alanı da o kadar geniş olmaktadır. Aynı 

esas markanın tanınmışlığı açsından da geçerlidir. Bu nedenle, sonraki marka önceki markaya görsel 

ve kavramsal açıdan benzemese de salt işitsel bir benzerlik; önceki markanın ayırt edici gücünün ve 

tanınmışlığının yüksek olması sebebiyle karıştırılma ihtimaline yol açabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için 

bkz. Çolak, a.g.e., s. 248-253. 

314 Burada mal veya hizmetin ücreti, satın alınma sıklığı gibi hususlar önem arz etmektedir. Sözgelimi 

elektrik gitar alacak ve bunun için 3000 $ gibi bir bütçe ayırabilen müzisyenlerin oluşturduğu hedef 

kitlenin, elektrik gitar emtiası bakımından detaylı araştırma yapacağı, aynı fiyat skalasındaki diğer 

emtiaları deneyeceği, diğer tüketicilerin tecrübelerinden faydalanacağı öngörülebilir. Dolayısıyla bu 

nitelikteki bir hedef kitlenin belli bir bilinç ve dikkat düzeyine sahip olduğu söylenebilir. Bu nedenle 

elektrik gitar emtiası bakımından değerlendirmeye konu markaların karıştırılma ihtimali daha düşük 

olacaktır. Ancak buna karşın kurşun kalem emtiası bakımından hem ürünün fiyatının düşük olması 

hem de hedef kitlenin çok geniş ve çeşitli kültürel seviyedeki kişilerden oluşması sebebiyle 

değerlendirmeye konu markaların karıştırılma ihtimali daha yüksek olacaktır. Ayrıntılı bilgi için bkz. 

Çolak, a.g.e., s.244-248. 

315 TPE Marka İnceleme Kılavuzu, s. 104-105; Başer, a.g.e., s.48. 

316 T. Ubber, Rechtsschutz bei Missbrauch von Internet-Domains, WRP 6/97, s.505.(naklen; 

Kırca, a.g.e., s.536-537.) 

http://www.six.net/
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mümkün değildir. Zira internet alan adlarında karıştırılma ihtimali 

değerlendirmesinde esnek davranılması gerektiğine ilişkin herhangi bir kural 

öngörülmediği gibi, tek bir harfin farklı olması bir başka internet sitesini ifade etse 

de bu durum her iki işaret arasındaki yüksek derecede benzerliği ve karıştırılma 

ihtimalini ortadan kaldırmayacaktır.317 Kaldı ki ortalama düzeydeki tüketici/internet 

kullanıcısı, internet sitesinin teknik yapısını göz önünde bulundurmaksızın internet 

alan adı ile marka, ticari unvan, işletme adı gibi unsurları özdeşleştirmektedir.318 

Nitekim günün sonunda karşılaştırılan: iki tane internet sitesi değil, bir marka ile bu 

markanın benzerinin alan adı olarak kullanılmış halidir. Dolayısıyla harf 

değişikliğinin farklı internet sitesini ifade edeceği de esasen karıştırılma ihtimali 

değerlendirmesi bakımından önem arz etmeyecektir.  

Önem arz eden bir başka nokta da doktrinde satış öncesi karıştırılma ihtimali 

olarak adlandırılan durumdur. Satış öncesi karıştırılma ihtimalinde, hedef kitlesi olan 

tüketicinin henüz malı ya da hizmeti satın almadan önce aynı malın ya da hizmetin 

arz edeni olan markaları birbiri ile karıştırması/karıştırması ihtimali söz 

konusudur.319 Satış öncesi karıştırılma ihtimali genellikle internet ortamında söz 

konusu olmaktadır. Sözgelimi tüketici spesifik bir markaya ait bir malı satın almak 

için internette araştırma yaptığı sırada internet alan adlarının benzerliği ya da 

tüketicinin aradığı markanın diğer bir internet sitesinde metatag olarak kullanımı gibi 

sebeplerle, aradığı marka ile benzer bir diğer markanın web sitesine yönlenerek 

markalar arasında karıştırılma meydana gelebilmektedir.320 Satış öncesi karıştırılma 

ihtimali “ilk başta karıştırılma ihtimali(initial interest confusion)” olarak ilk kez 1999 

yılında ABD içtihat hukukunda ortaya çıkmış, akabinde Anglo-Amerikan 

                                                 

317 Kırca, a.g.e., s.538. 

318 Nomer, a.g.e., s.400. 

319 Çolak, a.g.e., s.210. 

320 Çolak, a.g.e., s. 210. 
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doktrininde benimsenmiş ve nihayet kendisini UDRP Yeknesak Kurallar’da da 

göstermiştir.321 

3.3.2.5. Sonuç 

Netice olarak; bir markanın aynı veya benzerinin karıştırılma ihtimaline yol 

açacak şekilde internet alan adı olarak kullanılması halinde marka hakkı sahibi 

markasının internet alan adı olarak kullanılmasını SMK md. 7/3-d hükmü 

çerçevesinde engelleme hakkına sahiptir. Benzerlik incelemesi markanın unsurları 

bölünerek değil, bir bütün olarak bıraktığı umumi intiba dikkate alınarak 

gerçekleştirilmeli, marka içerisinde yer alan tanımlayıcı unsurlar ise benzerlik 

değerlendirilmesinde göz ardı edilmelidir.322 Bu bağlamda jenerik ve ülke kodu alan 

adları markanın esas unsuruna dahil olmadığından jenerik üst düzey alan adları ile 

ülke kodu alan adları, marka ile ikinci düzey ve/veya üçüncü düzey alan adlarının 

benzerliği sebebiyle karıştırılma ihtimalinin mevcut olup olmadığının tespitinde tali 

bir rol oynayacaktır. ABD Minnesota Bölge Mahkemesi’nin 76 F. Supp. 2d 983 (D. 

Minn. 1999) sayılı 22.12.1999 tarihli kararına konu olayında mahkeme, davacı adına 

tescilli home-market.com alan adı ile davalının sonradan tescil ettirdiği home-

market.net alan adını marka hukuku anlamında özdeş/aynı kabul etmiştir.323 

Çalışma konumuz kapsamında bu hususta en çok önem arz eden nokta mal 

veya hizmetlerin benzer olup olmadığının tespit edilmesidir. Zira bir marka internet 

alan adı olarak kullanılmışsa bu kullanımın marka ile aynı mı benzer mi olduğu 

sorusu kolaylıkla cevaplanabilse de bu kullanımın aynı veya benzer mal ve 

hizmetleri kapsayıp kapsamadığı sorusuna her zaman kolaylıkla cevap 

verilemeyecektir. Çünkü markanın birebir aynısı internet alan adı olarak kullanılsa 

bile internet alan adı altındaki web sitesinin içeriğinin boş olması, web sitesi 

                                                 

321 Oğuz, a.g.e., s. 295-297. 

322 Arkan, a.g.e., C.I. s.99; Şenocak, a.g.e., s.124-125; Thorsten Bettinger, Handbuch des 

Domainrechts, München 2008, DE 222, s. 130-131 (naklen; Şenocak,a.g.e., s.125.) 

323 Karar için bkz. http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/76/983/2370462/ (Erişim: 

30.10.2018) 

 

http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/76/983/2370462/
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içeriğinde tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle benzer dahi olmayan mal 

veya hizmetlerin satışa arz ediliyor olması, web sitesi içeriğinin tüketici şikâyeti, mal 

veya hizmet eleştirisi, tüketici deneyimi portalı olarak tasarlanmış bir forum sayfası 

niteliğinde olması gibi durumlar, marka hakkı sahibinin SMK md. 7/3-d’de 

düzenlenen hakkını kullanıp kullanamayacağı hususunda sorun teşkil edebilecektir.  

Ancak yukarıda açıklanan nitelikteki durumlar mevcut olmadığında herhangi 

bir tartışma söz konusu olmayacaktır. Sözgelimi internet alan adı ile markanın benzer 

olduğu ve internet alan adı altındaki web site içeriğinde de markanın kapsadığı 

emtialarla benzer emtiaların satışa arz edildiği ve bu benzerliğin karıştırılma 

ihtimaline yol açacak nitelikte olduğunun tespit edilmesi halinde marka hakkı 

sahibinin SMK md. 7/3-d atfı ile SMK md. 7/2-b’de düzenlenen hakkını 

kullanabileceği konusunda tartışma bulunmamaktadır.  

3.3.3. Markanın Aynı veya Benzerinin, Farklı Mal ve/veya 

Hizmetler İçin İnternet Alan Adı Olarak Kullanımı 

Yukarıdaki bölümlerde markanın aynı veya benzerinin, aynı veya benzer mal 

veya hizmetleri kapsayacak biçimde internet alan adı olarak kullanımından bahsettik. 

Markanın aynı veya benzerinin internet alan adı olarak kullanımında mal veya 

hizmetlerin ayniyeti ya da benzerliği bazı durumlarda sorun teşkil etmektedir. Burada 

ise markanın kapsadığı mal veya hizmetler önem arz etmemektedir. Başka bir 

ifadeyle; markanın aynı veya benzerinin internet alan adı olarak kullanılmış olması 

yeterlidir. Dolayısıyla bu başlık altında yapılacak açıklamalar bakımından, internet 

alan adı altında yer alan web site içeriği önem arz etmemektedir. Kural olarak 

markanın aynı veya benzeri farklı mal ve hizmetler için internet alan adı olarak 

kullanılabilmektedir.324 İstisnası ise, aşağıda bahsedilecek olan SMK md. 7/2-c’deki 

haldir. Marka hakkı sahibinin markasının aynı veya benzerinin internet alan adı 

olarak kullanımını engelleyebilmesi için birtakım şartların gerçekleşmiş olması 

gerekmektedir. 

                                                 

324 Güneş, a.g.e., s.166. 
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Marka sahibinin bu kullanımı engelleme hakkı SMK 7/3-d atfıyla 7/2-c’de 

düzenlenmiştir. Düzenleme esasen mülga 556 s. KHK’nın 9/1-c düzenlemesi ile tek 

bir ifade hariç birebir aynıdır. Yenilik olarak ise SMK 7/2-c hükmüne “haklı bir 

sebep olmaksızın” ifadesi eklenerek uygulamadaki belirsizlik giderilmeye 

çalışılmıştır. Madde hükmüne göre marka hakkı sahibinin markasının aynı veya 

benzerinin internet alan adı olarak kullanımını yasaklama hakkına sahip olması için; 

markasının Türkiye’de bir tanınmışlık düzeyine ulaşmış olması, ulaştığı tanınmışlık 

düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız yarar elde edilecek olması veya 

ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarına zarar verilecek olması veya 

ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın ayırt edici karakterinin zedelenecek 

olması gerekmektedir.325 Bu düzenlemede tüketicinin markalar arasındaki benzerlik 

sebebiyle her iki marka arasında herhangi bir şekilde irtibat kuruyor olması, tanınmış 

marka sahibinin hakkını kullanabilmesi için yeterli görülmüştür. Markanın 

itibarından haksız yararlanmada; üçüncü bir kişinin, Türkiye’de bir tanınmışlık 

düzeyine ulaşmış markanın toplum nezdindeki güvenilirliğini, saygınlığını ve sair 

olumlu yönlerini haksız biçimde sömürmesi söz konusu olmaktadır.  

Markanın Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyinden ne anlaşılması gerektiği 

Kanun’da açıkça belirtilmemişse de Kanun’un gerekçesinde; markanın Türkiye’de 

ulaştığı tanınmışlık düzeyinden, markanın tüm Türkiye’de tanınmış olması 

gerekmediği, somut olayın özelliklerine göre ilgili tüketici kesimi tarafından 

Türkiye’nin önemli bir kısmında tanınmış olmasının yeterli olduğu belirtilmiştir. 

Gerçekten de yukarıdaki hallerden birinin söz konusu olabilmesi için markanın tüm 

Türkiye çapında tanınmış olması şart olmayıp, markanın ilgili tüketici kesiminde 

tanınmış olması yeterlidir.326 Ancak markanın Türkiye genelinde değil de ilgili 

tüketici kesiminde tanınmış olması halinde, haksız yarar sağlanma, marka itibarına 

zarar verme ve ayırt edici karakterin zedelenmesi halleri değerlendirilirken bu 

                                                 

325 N. Füsun Nomer, “Tanınmış Marka: Nike”, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü 

Armağanı, İstanbul, 1999, s.495. 

326 Çolak, a.g.e., s.346. 
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hallere neden olan markanın kapsadığı malların ve hizmetlerin, tanınmış markanın 

tanındığı sektöre ne kadar yakın/uzak olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır.327  

Markanın Türkiye genelinde veya ilgili tüketici kesiminin genelinde tanınmış 

olduğu ortaya koyulduktan sonra; markanın aynı veya benzerinin internet alan adı 

olarak kullanılması sonucu markadan haksız yararlanma, markanın itibarını 

zedeleme ve markanın ayırt edici karakterini zedeleme hususlarının mevcudiyeti 

ortaya koyulmalıdır. Bu 3 halden herhangi birinin varlığı halinde marka hakkı sahibi 

SMK 7/3-d atfıyla 7/2-c uyarınca internet alan adı olarak kullanımı 

engelleyebilecektir. Bu hallerin tümü (itibardan haksız yarar elde etme, itibara zarar 

verme ve ayırt edici karakteri zedeleme) doktrinde ve yargı kararlarında “markanın 

sulandırılması” olarak adlandırılmaktadır.328 Ancak bir görüşe göre markanın 

sulandırılması terimi esas olarak markanın ayırt edici karakterinin haklı bir sebep 

olmaksızın zedelenmesi durumunu karşılamaktadır.329 Markanın itibarından haksız 

yararlanmaya örnek olarak; bir markanın aynı veya benzerinin internette anahtar 

kelime (keyword) olarak kullanılması gösterilebilir. Böyle bir kullanımda kendi 

sitesine tanınmış markanın benzerini anahtar kelime olarak yerleştiren bir kişi, 

tanınmış markanın reklam gücünden haklı bir menfaati olmaksızın yararlanarak 

internet kullanıcılarını kendi sitesine çekmeye çalışmaktadır. Yine tanınmış bir 

markanın orijinal unsurunun aynen kullanılarak ya da orijinal unsuru çağrıştıracak 

biçimde bir internet alan adı oluşturulması halinde de tüketicilerin aklına doğrudan 

tanınmış markanın ilgili orijinal unsuru geleceğinden markanın itibarından başka bir 

ifadeyle cazibesinden haksız bir yarar sağlanmış olacaktır.330  Hemen belirtmemiz 

                                                 

327 Çolak, a.g.e., s.347. Zira bu durumda marka ülke genelinde değil de bir kısım tüketici kesimince 

tanınmış olduğundan, ihtilafa konu olan -internet alan adı altında kullanılan- mal veya hizmetlerin bu 

kısım tüketici kesimine ne kadar uzak ya da yakın olduğu önem arz etmektedir. Örneğin oto lastikçiler 

arasında tanınmış olan bir lastik tamir aleti markasının aynısı internet alan adı olarak online pazaryeri 

altında müzik enstrümanları satışında kullanıldığında; müzik enstrümanının oto lastik tamir sektörüne 

olan uzaklığı sebebiyle haksız yararlanma, marka itibarına zarar verme ve ayırt edici karakteri 

zedeleme hallerinden birisinin bulunmadığı sonucuna varılabilecektir. Kısaca; tanınmış bir marka 

toplumun ne kadar geniş bir kesimine hitap ediyorsa aynı paralelde koruma kalkanı da artacaktır. 

328 Çolak, a.g.e., s.317. 

329 Çolak, a.g.e., s.317. 

330 Bu doğrultudaki Alman mahkeme kararları için ayrıca bkz. Şenocak, a.g.e., s.133-134. 
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gerekir ki, markanın itibarından haksız yararlanan kişinin kastının bulunup 

bulunmaması önemli değildir, önemli olan objektif değerlendirme sonucu markanın 

itibarından haksız yararlanıldığının tespit edilmiş olmasıdır.331 Markanın itibarını 

zedeleme halinde ise, tanınmış markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin kalite 

bakımından zıttı niteliğinde, bunlardan daha az muteber olan, kötü şöhretli ya da 

fiyat olarak daha ucuz mal veya hizmetlerde tanınmış markanın aynı veya benzerinin 

kullanımı söz konusudur. ABD Doğu Missouri Eyalet Bölge Mahkemesi’nin 1999 

tarihli 4:99CV27SNL sayılı Archdiocese of St. Louis v. Internet Entertainment 

Group, Inc. kararına konu olayda, davacı Papal Visit isimli ünlü markanın sahibidir. 

Davalı ise, Papa’nın gelecek ziyaretleri hakkında bilgi veren ve aynı zamanda Kilise 

hakkında müstehcen şakalar yapılan bir yetişkin eğlence portalı olan 

www.papalvisit.com alan adının sahibidir. Davacı, markasının bu şekilde alan adı 

olarak kullanılmasının sulandırma ve haksız rekabet teşkil ettiği iddiasıyla marka 

hakkına tecavüzün önlenmesi davası açtı. Akabinde mahkeme, davacının markasının 

ünlü marka olduğunu kabul ederek davalının Papal Visit markasının alan adı olarak 

kullanmasını sulandırma olarak kabul ettiği gibi aynı zamanda bu kullanımın 

davacının markasının itibarına zarar vereceğine de hükmetmiştir.332 Sözgelimi bir 

araba markasının tuvalet kâğıdı markası olarak kullanımı halinde tanınmış markanın 

itibarını zedeleyici bir durum söz konusudur. Bunun dışında web site içeriği boş olsa 

dahi, tanınmış markanın başına ya da sonuna itibar zedeleyici bir takım sözcükler 

eklenerek alan adı tescil edilmesi halinde de tanınmış markanın itibarının 

zedeleneceği kabul edilmelidir; örneğin bir Alman mahkeme kararına konu olayda 

davacının tanınmış markası olan “t-online” ibaresinin ön kısmına “berbat” 

anlamındaki bir sözcük eklenerek www.scheiss-t-online.de şeklinde alan adı tescil 

edilmiş, mahkemece söz konusu alan adı, tanınmış markanın itibarını zedeleyici 

olarak kabul edilmiştir.333 Son olarak markanın ayırt edici karakterini zedeleyici 

kullanımda ise, markanın piyasadaki orijinalliğinin, tüketiciler nezdindeki 

cazibesinin ve pazarlama gücünün zamanla azalması veya azalması tehlikesi söz 

                                                 

331 Nomer, Tanınmış Marka, s. 493. 

332 Karar için bkz. https://cyber.harvard.edu/property00/domain/Papalvisit.html  

333 Şenocak, a.g.e., s.134. 

http://www.scheiss-t-online.de/
https://cyber.harvard.edu/property00/domain/Papalvisit.html
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konusu olmaktadır.334 Zira tüketicinin gözünde markanın piyasada tek ve özgün 

oluşu son derece önem arz etmektedir. Ancak markanın benzerinin birçok mal veya 

hizmette kullanılması halinde zaman geçtikte tüketici gözünde o marka artık 

piyasada tek ve özgün olarak algılanmayacak ve buna bağlı olarak markanın reklam 

ve ayırt etme işlevi zarar görmüş olacaktır. Yine sık yapılan yazım hataları 

kullanılarak tanınmış markanın benzerinin alan adı olarak kullanılması halinde de 

tanınmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici bir kullanımdan söz 

edilmelidir.335  

Değinilmesi gereken son bir husus ise; tanınmış marka sahibinin markasının 

aynı veya benzerinin farklı mal veya hizmetlerde kullanılmasını engelleme hakkını 

kullanabilmesi için, söz konusu kullanımın haklı bir nedene dayanmıyor olması 

gerekliliğidir. SMK md.7’nin lafzından da anlaşıldığı üzere kullanımın haklı sebebe 

dayanması, markanın sulandırılması hallerinin bir istisnasını teşkil edecektir. Haklı 

sebebin varlığı her somut olayın koşuluna göre, işareti kullanan kişi ile marka 

sahibinin karşılıklı menfaatleri, işareti kullanan kişinin işareti kullanmadaki amacı ve 

tutumu gibi hususlar gözetilmelidir.  

3.4. Marka Sahibinin 6769 s. Sınai Mülkiyet Kanunu md. 

7/3(d)’den Doğan Koruma Hakkı, Hakkın Kullanım Şartları ve 

Hükmün Uygulanması Kapsamında Web Site Muhteviyatının 

Önemi  

3.4.1. Genel Olarak 

Yukarıda markaların ayniyeti ve benzerliği, mal ve hizmetlerin ayniyeti ve 

benzerliği, karıştırılma ihtimali, markanın tanınmışlığı gibi kavramlar ortaya 

koyulduktan sonra; markanın aynı veya benzerinin aynı veya benzer ya da farklı mal 

veya hizmetleri karşılamak üzere internet alan adı olarak kullanılabileceği detaylı 

olarak açıklanmıştı.  

                                                 

334 Çolak, a.g.e., s.338. 

335 Şenocak, a.g.e., s.135. 
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Tescilli veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın aynı veya 

benzerinin, aynı veya benzer ya da tanınmış markalar için farklı mal ve hizmetlerde 

internet alan adı olarak kullanılması halinde SMK 7/3-d hükmü uyarınca marka 

hakkı sahibinin bu kullanımı engelleme hakkı bulunmaktadır. Hükümde marka hakkı 

sahibinin bu hakkının doğması için markanın internet alan adı olarak kullanımın 

ticaret alanında olması, markayı internet alan adı olarak kullanan kişinin markayı 

kullanım bakımından hakkı veya meşru bir bağlantısı bulunmaması ve markanın 

ticari etki yaratacak biçimde internet alan adı olarak kullanılmış olması şartlarının 

tümünün gerçekleşmesi gerekmektedir.  

SMK 7/3-d336 hükmü hukukumuza özgü bir düzenlemedir. Bu düzenleme ile 

mehaz AB direktiflerinde bulunmayan bir durum, yani internet alan adlarının marka 

olarak kullanımı337 düzenlenmiştir. Söz konusu hüküm ne 2008/95 (eski 89/104) 

sayılı AB Direktifi’nde ne 2015/2436 sayılı AB Direktifi’nde ne de 2015/2424 sayılı 

AB Marka Tüzüğü’nde yer almaktadır. Ancak gerek doktrin gerekse yargı kararları 

ile markanın internet alan adı olarak kullanılmasının –bazı durumlarda- marka ihlali 

teşkil edebileceği noktasında görüş birliği bulunmaktadır.338,339 Kanımızca mehaz 

AB direktiflerinde yer almayan bu düzenlemenin hukukumuza dâhil edilmesi; 

hükmün metninde kullanılan ifadelerin yorumunun hatalı ya da geniş yapılması 

sebebiyle uygulamada karışıklığa neden olabilmektedir. Zira hükmün metninde 

kullanılan “ticari etki”, “meşru bağlantı” gibi kavramların yargı kararlarında somut 

olaya hatalı uygulandığı ve istikrar kazanmış bir tanımın bulunmadığı görülmektedir. 

Hâlbuki markanın internet alan adı olarak kullanılması hali marka korumasına ilişkin 

genel düzenlemelerle giderilebilecek bir tecavüz hali iken, SMK md. 7/3-d’de yer 

alan bir hükmün varlığı kanımızca uygulamayı zorlaştırmaktadır.  

                                                 

336 556 sayılı KHK’nın 9’uncu maddesinin 2’nci fıkrasının e bendi altında benzer bir düzenleme yer 

almakta idi. 

337 Bununla birlikte markanın internet ortamında yönlendirici kod, anahtar sözcük ve benzeri şekilde 

kullanılması halleri de söz konusu hükümle düzenlenmiştir. 

338 Noyan/Güneş, a.g.e., s.662. 

339 AB Hukukunda 6769 s. SMK 7/3-d ile (556 s. KHK 9/2-e) getirilen düzenlemeye benzer uygulama, 

içtihat hukuku ile düzenlenmiştir. (Stefan Kuipers, The Relationship Between Domain Names And 

Trademarks/ Trade Names, Yüksek Lisans Tezi, Faculty of Law Lund University, 2015, s. 36 v.d.) 
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Yargı kararlarına bakıldığında SMK md. 7/3-d (mülga KHK 9/2-e) ile 

getirilen hukuki düzenlemenin, marka hakkı ihlalini gidermek dışında, alan adı 

sahipliğinin belirlenmesi amacıyla da kullanıldığı görülmektedir. Hâlbuki internet 

alan adının sahipliği, başka bir ifadeyle kime ait olduğu noktasında gerek uluslararası 

tahkim mekanizması gerekse ülkemizde –yürürlüğe girmemiş de olsa- UDRP ile 

birebir benzer bir tahkim usulü340 mevcuttur. Ancak marka mevzuatlarımıza dâhil 

edilen söz konusu hüküm sebebiyle internet alan adı uyuşmazlıkları tahkim 

kurumları yerine marka mevzuatı hükümlerine dayanılarak fikri ve sınai haklar 

mahkemelerinde çözümlenmeye çalışılmaktadır.  

Aşağıda öncelikle ticari etki, meşru bağlantı gibi SMK md. 7/3-d hükmünün 

uygulanma şartlarını teşkil eden birtakım kavramlar açıklanacaktır. Akabinde ise bu 

kavramlar ışığında, markanın internet alan adı olarak kullanıldığı web sitesinin 

muhteviyatının önem arz edip etmediği, SMK md. 7/2’de sayılan haller açısından 

değerlendirilecektir. 

3.4.2. Hükmün Uygulanma Şartları 

3.4.2.1. Tescilli Markanın Aynı veya Benzerinin Alan Adı 

Olarak Kullanılması 

Her şeyden önce SMK 7/3-d hükmünün uygulama alanı bulabilmesi için 

ortada tescilli bir marka olması gerekmektedir. Bunun yanında, internet alan adını 

oluşturan sözcük veya sayı ya da bunların kombinasyonlarının tescilli marka ile aynı 

veya benzer olması gerekmektedir. Dolayısıyla kavramsal benzerlik ihtimali dışında, 

şekil markaları açısından SMK md. 7/3-d ile internet alan adları açısından getirilen 

korumadan yararlanması fiilen mümkün görünmemektedir. Ayniyet ve benzerliğe 

ilişkin yukarıda detaylı açıklama yapılmış olduğu için ilgili kısma atıf yapmakla 

yetiniyoruz.  

                                                 

340 Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı (UÇHS) tarafından yürütülmesi öngörülen tahkim prosedürü 

için ayrıca bkz. 07.11.2010 tarihli 27752 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

İnternet Alan Adları Yönetmeliği’nin 23 ilâ 27 maddeleri. 



94 

 

3.4.2.2. İşaretin Kullanımına İlişkin Meşru Bağlantı Olmaması 

Hükmün lafzından da anlaşıldığı üzere markanın aynı veya benzerini internet 

alan adı olarak kullanan kişinin söz konusu işaretin kullanımına ilişkin hakkı ve/veya 

meşru bir bağlantısı olması halinde, tescilli marka sahibi SMK md. 7/2’de 

düzenlenen haklarını kullanamayacak başka bir ifadeyle markasının internet alan adı 

olarak kullanımına hukuken itiraz edemeyecektir. 

Türk Medeni Kanunu md. 6 uyarınca kişi, hakkını dayandırdığı olgunun 

varlığını ispatla yükümlüdür. Dolayısıyla üçüncü bir kişi adına tescilli markanın aynı 

veya benzerini internet alan adı olarak kullanan kişi, marka sahibi SMK md. 7/2’de 

düzenlenen haklarını kendisine karşı ileri sürdüğünde bu kullanımın üstün bir hakka 

veya meşru bir bağlantıya dayandığı def’ini ileri sürmüşse, bu iddiasını dayandırdığı 

olguları ispat etmesi gerekecektir.  

6769 s. SMK’nın 7’nci maddesinin gerekçesinde de belirtildiği üzere, 3’üncü 

fıkranın (d) bendi oluşturulurken WIPO ve diğer uluslararası tahkim kuruluşlarının 

internet alan adı uyuşmazlıklarının çözümünde kullandığı hükümler esas alınmıştır. 

Gerçekten de WIPO’nun internet alan adı uyuşmazlıklarında tahkim hükümleri 

olarak uyguladığı ICANN tarafından kabul edilen UDRP Kuralları’nın 4’üncü 

maddesinin a bendinin ii numaralı alt bendi; internet alan adı üzerinde herhangi bir 

hakkınızın veya meşru bağlantınızın olmadığını şeklinde düzenlenmiştir. Görüleceği 

üzere hem 556 s. Mülga KHK’nın 9/2-e bendinde hem de 6769 s. SMK’nın 7/3-d 

bendinde UDRP Yeknesak Kuralları esas alınarak yapılmış bir düzenleme söz 

konusudur. 

Hal böyleyken SMK 7/3-d’de geçen “işaretin kullanımına ilişkin hak ve/veya 

meşru bağlantı” ifadesinden ne anlaşılması gerektiği konusunda da UDRP Yeknesak 

Kuralları’na bakmak hükmün düzenleniş amacına uygun yorum yapılması açısından 

yerinde olacaktır.341 UDRP Kuralları’nın 4’üncü maddesinin “İnternet Alan Adı 

Üzerindeki Haklarınızı ve Meşru Bağlantınızı Nasıl İspatlayacağınız” başlıklı c 

bendinde sayılanlarla sınırlı olmamak üzere bir takım üstün hak ve meşru bağlantı 

                                                 

341 Şenocak, a.g.e., s.141. 
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halleri örnekseme yoluyla sayılmıştır. Buna göre; alan adının dava açıldığının 

bildirilmesinden önce iyi niyetli olarak mal veya hizmet arzı için kullanılması veya 

açıkça kullanma hazırlıklarında bulunulması342, alan adı altında mal veya hizmet arz 

edilmese dahi bu alan adı altında şahsen, ticari veya herhangi bir şekilde yaygın 

olarak tanınmış olunması, alan adı olarak kullanılan markayı sulandırmama ve 

tüketicileri ticari amaçla yanıltmama şartıyla alan adının haklı ticari olmayan veya 

dürüst kullanım amacıyla kullanılması halleri işaretin alan adı olarak kullanımına 

ilişkin hak ve meşru bağlantılar olarak sayılmıştır.343 Bunlarla birlikte SMK md. 

7/5’te düzenlenen şekilde344 markanın dürüst ve olağan ticari kullanım amacıyla 

internet alan adı olarak kullanılması da kanundan doğan bir hak ve meşru bağlantı 

olarak kabul edilebilecektir.345 Örneğin WIPO’nun UDRP Yeknesak Kurallar’ı tatbik 

ettiği D2000-0878 sayılı Canon v. Price-Less Inkjet Cartridge Company tahkim 

kararında, canoninkjets.com, canoninkjet.com gibi alan adlarını tescil ettiren 

davalının gerçekten Canon marka kartuşların satışını yapıyor olmasına rağmen 

hakemlerce bu nitelikte alan adı kullanımının karıştırılma ihtimali yaratacağı 

                                                 

342 Bir görüşe göre alan adının dava açıldığının bildirilmesinden önce iyi niyetli olarak mal veya 

hizmet arzı için kullanımı her zaman meşru bağlantı/üstün hak oluşturmayacaktır. Bu görüşe göre söz 

konusu kullanımın meşru bağlantı oluşturabilmesi için internet sitesi altında arz edilen mal ve 

hizmetlerin, marka hakkı sahibinin marka koruması altındaki mal ve hizmetler kapsamı dışında olması 

gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Şenocak, a.g.e., s.136. 

343 Örneğin WIPO’nun D2000-0788 sayılı kararında Panelistler, üçüncü kişi tarafından alan adı olarak 

tescil edilen başkasına ait markanın, internet alan adının bağlı olduğu internet sitesinde eleştirilmesini 

UDRP md. 4(c) kapsamında haklı menfaat olarak kabul etmemiştir. (Bozbel, a.g.e., s.70-71, d.n.47.)  

344 6769 s. SMK md. 7/5: “Marka sahibi, üçüncü kişiler tarafından dürüstçe ve ticari hayatın olağan 

akışı içinde, markasının aşağıda belirtilen biçimlerde kullanılmasını engelleyemez: 

a) Gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirtmesi. 

b) Malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi 

kaynağına, üretim veya sunuluş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması. 

c) Özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım 

amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hâllerde kullanılması.” 

345 Şenocak, a.g.e., s.136.  
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dolayısıyla davalının alan adı kullanımının hukuka aykırı olduğu yönünde karar 

verilmiştir.346  

Markanın dürüst ve olağan ticari kullanım amacıyla alan adı olarak 

kullanılması mümkünse de, markaların kaynağının ya da iletişim noktasının alan adı 

sahibi olduğu yönünde bir intibaın yaratılması halinde artık dürüst ve olağan ticari 

kullanım sınırları aşılmış demektir.347    

Markanın aynı veya benzerinin internet alan adı olarak kullanımındaki meşru 

bağlantıya örnek olarak: marka sahibi ile üçüncü kişi arasındaki bayilik, 

distribütörlük, acentelik, franchise alan- franchise veren gibi ticari ilişkilerin 

bulunması halleri gösterilebileceği gibi, -web site içeriğinde marka sahibinin 

markasının kullanılmaması koşuluyla- üçüncü kişinin tescilli ticaret unvanının alan 

adı olarak tescili de gösterilebilir.348 Ancak tescilli ticaret unvanının alan adı olarak 

kullanılması hali her zaman meşru bağlantı olarak kabul görmeyebilir.349  Bu 

nitelikte bir kullanımda; ticaret unvanının marka tescilinden önce sicile tescil edilmiş 

olması, unvanın sicile tescil edildiği biçimde sadece unvan olarak kullanılması, 

markasal olarak kullanılmaması, unvanın tescilli marka kapsamına giren mal veya 

hizmetler dışında kullanılması gibi unsurlar somut olayın koşullarına göre 

değerlendirilmeli ve unvanın internet alan adı olarak kullanımında meşru bir 

bağlantının olup olmadığı tespit edilmelidir.350 Bu değerlendirme yapılırken, üçüncü 

kişiye ait tescilli markanın ticaret unvanı olarak tescil edilmesini yasaklayan bir 

hükmün TTK’da bulunmuyor oluşu da351 göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla 

meşru bağlantının tespitinde, ticaret unvanının sicilde yazılı olduğu biçimde ve 

                                                 
346 Kırca, a.g.e., s.97. Ayrıca kararın tam metni için bkz. Çevrimiçi: 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0878.html (Erişim: 30.10.2018) 

347 Kırca, a.g.e., s.97. 

348 Sabih Arkan, “5833 Sayılı Kanun ile 556 Sayılı KHK’da Yapılan Değişiklikler”, Banka ve 

Ticaret Hukuku Dergisi, Mart, 2009, C. XXV, Sa.1, s.9; Hatipoğlu, a.g.e., s. 70. 

349 Örneğin unvanın, tescil edildiği biçimde değil de bir takım ek ifadelerle birlikte kullanılması 

halinde unvansal kullanımı aşan markasal bir kullanımdan söz edileceğinden, artık bu durumda meşru 

bağlantıdan bahsedilemeyecektir. 

350 Çolak, a.g.e., s. 470. 

351 Aydoğan, a.g.e., s. 39. 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0878.html
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ekleriyle alan adı olarak kullanılması ve ticaret unvanının tescil tarihinin marka tescil 

tarihinden eski olması önem arz etmektedir.  

3.4.2.3. İşaretin Ticaret Alanında ve Ticari Etki Yaratacak 

Biçimde Kullanılması 

6769 sayılı Kanun ile 7/3. maddeye 556 sayılı KHK 9/2. maddesinin lafzında 

olmayan “işaretin ticaret alanında kullanılması hâlinde” ibaresi eklenmiştir. Böylece 

KHK döneminde markanın aynı veya benzerinin özel kullanım amaçlı olarak 

kullanılması hallerinde marka ihlali olup olmayacağı tereddüdünün giderilmesi 

amaçlanmıştır. Kanımızca 6769 sayılı Kanun ile yapılan bu ekleme ile md. 7/3-d 

(556 s. mülga KHK md. 9/2-e)’nin 556 s. KHK dönemindeki uygulama ve 

yorumunda bir değişikliğe gidilmesini gerektirecek bir durum bulunmamaktadır. Zira 

eklenen ibare, 6769 s. Kanun’un 7. Maddesinin 3. Fıkrasına eklenmiş olup, 3. Fıkra 

altındaki -(d) bendi dışında- diğer bentlerin uygulamasındaki tereddüdün giderilmesi 

amaçlanmıştır. Çünkü zaten 3. Fıkranın (d) bendinde “ticari etki” vurgusu gerek 556 

s. KHK döneminde gerekse 6769 s. Kanun ile yapılmıştır. Dolayısıyla söz konusu 

ekleme, “ticari etki” kavramının zaten (d) bendi içerisinde kullanılmış olması 

sebebiyle –(d) bendinin uygulaması açısından- herhangi bir etki doğurmayacak, 

sadece hükmün uygulanmasında pekiştirici bir nitelik katacaktır. Bu nedenle bu 

başlık altında sadece “ticari etki” kavramına değinmekle yetiniyoruz. 

Ticari etki kavramından ne anlaşılması gerektiği ne 556 s. KHK düzenlemesi 

ve gerekçesinde ne de 6769 s. Kanun düzenlemesi ve gerekçesinde belirtilmiştir. 

Şahsi nitelikte ya da dürüst kullanım ilkesine uygun olmak kaydıyla eleştirel 

kullanımlar dışında kalan, ticari sonuca ve parasal kazanca yönelik olan 

kullanımların ticari etki doğurduğu kabul edilmelidir.352 Başka bir ifadeyle, markanın 

başta ayırt etme olmak üzere, kaynak gösterme, garanti ve reklam fonksiyonlarını 

                                                 

352 Çolak, a.g.e., s.458; Şenocak, a.g.e., s.109-110; ATAD C-206/01 sayılı 12.11.2002 tarihli kararı, 

para.40.  

Çevrimiçi:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47877&pageIndex=0&do

clang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=749453 (Erişim: 30.10.2018); ATAD C-48/05 

sayılı 25.01.2007 tarihli kararı para. 18.   

Çevrimiçi:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=65459&pageIndex=0&do

clang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=748828 (Erişim: 28.10.2018) 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47877&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=749453
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47877&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=749453
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=65459&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=748828
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=65459&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=748828
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sağlayacak nitelikte bir kullanım söz konusu ise ortada markasal kullanım vardır.353 

Bu durumda markasal kullanımın da ticari etki doğurduğu kabul edilmelidir. 

Sözgelimi tescilli bir markanın aynı veya benzerini alan adı olarak kullanan kişi, web 

sitesinde tescil kapsamındaki emtialarla aynı malların tanıtımını yapıyor olması 

halinde markanın reklam ve kaynak gösterme işlevini yerine getirici nitelikte bir 

kullanım vardır ve bunun markasal kullanım olması sebebiyle ticari etki 

doğurduğunun kabul edilmesi gerekmektedir.354 Buna karşın markanın 

fonksiyonlarını –başta ayırt etme- yerine getirecek nitelikte olmayan, markanın 

ilintili olduğu mal ve hizmet sınıfı dışında bir takım emtialar üzerinde ya da iş 

evraklarında kullanılması halinde markasal kullanımdan söz edilemeyecektir.355 

Örneğin taşımacılık hizmet sınıfında tescilli bir markanın eşantiyon not defteri ve 

kalemler üzerinde kullanılması markasal kullanım teşkil etmeyecektir.356 Yukarıdaki 

açıklamalarımıza paralel olarak doktrinde bir görüş de “mal ve hizmetlerle bağlantılı 

olarak kullanım”ın ticari etki yaratan kullanım için gerekli olduğunu ifade 

etmektedir.357 

Markasal kullanım halinde ticari etki doğuran bir kullanımın olduğu 

sonucuna ulaşılabilse de ticari etki doğuran kullanım salt markasal kullanım halleri 

ile sınırlı değildir. Örneğin tescilli bir markanın aynısını alan adı olarak tescil 

ettirmesine rağmen web site içeriği oluşturmayan yani web site içeriğini boş tutan, 

salt alan adını adına tescil etmekle yetinen bir kişinin kullanımı markasal değildir. Bu 

                                                 

353 Tekinalp, a.g.e., s.405. 

354 Arkan, 556 s. KHK’da Yapılan Değişiklikler, s.9. Nitekim Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2015 

tarihli bir kararında; davacı adına tescilli markayı internet alan adı olarak kullanan davalı, davaya 

konu sitenin reklam ve tanıtım amacıyla kurulduğunu, ürün satışının yapılmadığını belirtmesine 

rağmen mahkemece davalının söz konusu kullanımının ticari etki yaratacak nitelikte olduğu, ürün 

satışı yapılmamasının ve hatta ithalatçı firma ile bağının bulunmadığına dair açıklamanın bu durumu 

değiştirmeyeceği belirtilerek 556 s. KHK 9/2-e uyarınca ihlal kararı verilmiş, Yargıtay’ca karar 

onanmıştır. Yargıtay 11. H.D. 2014/19146 E. 2015/4360 K. 30.03.2015 T. (www.kazanci.com ) 

355 Hanife Dirikkan, a.g.e., s.273; Ünal Tekinalp, “Ayırt Edici Nitelik Kazanma”, Prof. Dr. Fahiman 

Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul, Beta, 2003, s.184. 

356 Beşir Fatih Doğan, “Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma”, Banka ve 

Ticaret Hukuku Dergisi, C. XXIV, Sa. 1, Haziran 2007, s.226, 237. 

357 Kırcı, a.g.e., s. 89, d.n. 191’de zikredilen yazarlar. 

http://www.kazanci.com/
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haliyle söz konusu kullanımda ticari etki de bulunmamaktadır.358, 359, 360, 361 Ancak bu 

kişinin, adına tescil ettiği alan adını marka sahibine veya markanın rakiplerine satma 

niyeti gütmesi halinde (cybersquatting/ domain grabbing eylemleri) artık ilgili alan 

adı ile ticari bir kazanç elde edilmeye çalışıldığından ticari etki yaratan bir 

kullanımın ortaya çıktığı söylenmelidir.362,363 Ya da tüketici şikayeti forumu 

niteliğindeki bir web sitesinde, web site maliyetlerini aşar şekilde reklam geliri elde 

ediliyor olması halinde ya da alan adında kullanılan markaya ilişkin olumsuz 

değerlendirmeler yapılıp rakip markanın öne çıkarılması halinde de ticari etki 

yaratacak biçimde bir kullanımın varlığından söz edilmelidir.364 Yine tanınmış bir 

                                                 

358 Nitekim İstanbul Anadolu 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 2013 tarihli bir 

kararda; davalı, davacı adına tescilli markanın aynısını internet alan adı olarak tescil ettirmiş olmasına 

rağmen, web site içeriğinin boş olması sebebiyle ticari etki yaratacak bir kullanımın mevcut olmadığı 

gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. (2011/183 Esas, 2013/335 Karar.) Ancak ilgili karar 

akabinde Yargıtay 11. Hukuk Dairesi önüne gitmiş, 11. H.D. 2014 tarihli kararında, her ne kadar web 

site içeriği boşsa da, web site içeriğinde dava konusu web sitesinin davacı ile rakip konumundaki bir 

başka lojistik firmasına ait olduğunun belirtilmiş olması sebebiyle ticari etkinin mevcut olduğunu 

belirterek ilk derece mahkemesi kararını bozmuştur. Yargıtay 11. H.D. 2014/10178 E. 2014/18794 

K. 02.12.2014 T. (www.kazanci.com ) 

359 ABD California Bölge Mahkemesi’nin bir kararında da bir ticari markanın alan adı olarak tescil 

edilmesinin tek başına ticari kullanımın olarak kabul edilemeyeceği vurgulanmıştır. PANAVISION 

INTERNATIONAL, L.P v. Dennis TOEPPEN, 945 F. Supp. 1296 (1996), Bölüm II-B(2), para.1. 

Çevrimiçi: http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/945/1296/1457774/ (Erişim: 

02.11.2018) 

360 Ancak bu halde dahi internet sitesinin temelde bir iletişim aracı olması sebebiyle sunulan hizmetin 

–web site içeriği boş olmasına rağmen- 38. Sınıf-Haberleşme Hizmetleri olduğu tartışması da 

yapılabilecektir.  

361 Her ne kadar bu durumda ticari etki bulunmadığından 6769 sayılı SMK kapsamında marka hakkına 

dayanılarak herhangi bir talep ileri sürülemeyecekse de, UDRP Yeknesak Kurallar kapsamında alan 

adının terkini ya da devri söz konusu olabilecektir. Zira markanın alan adı olarak tescil edilip internet 

sitesinin oluşturulmamış olması UDRP md. 4(b) kapsamında kötü niyetli kullanım olarak kabul 

edilebilmektedir. (Bu yönde bkz. Bozbel, a.g.e., s.74.) 

362 Savaş Bozbel, “Markanın Alan Adı, Yönlendirici Kod(Metatag) ve Anahtar Sözcük(Keywords) 

Olarak Kullanılması”, Haluk Konuralp Anısına Armağan, C.III, Ankara, 2009, s.231-232; Oğuz, 

a.g.e., s.205; Aksu, a.g.e., s. 933 vd. 

363 ABD Temyiz Mahkemesi 9. Dairesi’nin 141 F.3d 1316 sayılı kararına konu bir olayda, davalının 

davacıya ait ticari markanın aynısını alan adı olarak tescil etmesi ve akabinde alan adını davacıya 

13.000$ karşılığında satmayı teklif etmesi bölge mahkemesi tarafından markanın internet alan adı 

olarak ticari kullanımı kabul edilmiştir ve karar onanmıştır. Çevrimiçi: 

https://cyber.harvard.edu/property00/domain/CaseLinks.html#Panavision (Erişim: 02.11.2018) 

364 Kırcı, a.g.e., s. 99-100. 

http://www.kazanci.com/
http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/945/1296/1457774/
https://cyber.harvard.edu/property00/domain/CaseLinks.html#Panavision
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markanın alan adı olarak kullanılması halinde de “ticari etki vardır” varsayımı 

yapılmamalı, somut kullanımda ticari etkinin varlığı araştırılmalıdır. Nitekim ABD 

Temyiz Mahkemesi 9. Dairesi’nin 1999 yılında vermiş olduğu 98-55810 sayılı Avery 

Dennison Corporation v. Jerry Sumpton, et al. kararında, davalı, elinde bulunan isim-

soyisim veri tabanında yer alan isim ve soyisimleri alan adı olarak tescil edip, bu 

isme ya da soyisme sahip kişilere satıyordu. Dava konusu alan adları ise 

www.avery.net ve www.dennison.net’tir. Davacı bu alan adlarının kendisine ait 

“Avery Dennison” ibareli tanınmış markayı sulandırdığı gerekçesiyle dava açmıştır. 

Mahkeme, davacının markasının ünlü/tanınmış olmadığını tespitin yanı sıra; 

davalının kullanımının ticari olması gerektiğini ve fakat ortada ticari bir kullanımın 

olmadığını belirtmiş; dolayısıyla tanınmış markanın sulandırılması için gerekli olan 

“tanınmışlık” ve “ticari amaçla kullanım” şartlarının gerçekleşmediğine 

hükmetmiştir.365 Buna karşın doktrindeki başka bir görüşe göre, salt başkasına ait bir 

markanın “aynısının” tescil edilerek marka sahibinin markası ile aynı alan adını tescil 

ettirmesinin engellenmesi/bloke edilmesi tek başına ticari etki doğurabilmektedir.366 

Buna karşın şahsi nitelikte kullanımlar ile kamu menfaati güden, maddi 

kazanç sağlama amacına yönelik olmayan kullanımların kural olarak ticari etki 

yaratmayacağı söylenmelidir.367 Hatta maddi kazanç sağlama amacıyla dahi bir 

internet alan adı tescil edilse, maddi kazanç sağlama amacına yönelik icrai 

eylemlerde bulunulmadıkça salt bu tescil ticari etki yaratmayacaktır.  

Yargıtay bir kararında, “.com” jenerik üst düzey alan adının ticari etkiye 

karine olacağını belirtmiştir.368 Kanımızca yüksek mahkemenin bu görüşüne 

katılmak mümkün değildir. Bu görüş belgeli tahsis modelinin benimsendiği “.tr” ülke 

                                                 
365 Çevrimiçi: https://cyber.harvard.edu/property00/domain/AveryShort.html  (Erişim: 01.12.2018) 

366 Noyan/Güneş, a.g.e., s.663; Zeynep Şarlak, İnternet Alan Adının(Domain Name) Hukuki 

Niteliği ve Marka Hakkı Üzerindeki Etkisi, T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2006, s.35. 

367 Şenocak, a.g.e., s.112; Güneş, Tez, s.135;  

368 “…ticari amaçla alınan alan adlarında ''com.'' ibaresinin kullanıldığı da dikkate alındığında, dava 

konusu alan adının ticari amaçlı kullanılmak üzere alındığının anlaşıldığı, buna göre ticari etki 

yaratacak şekilde kullanım koşulunun oluştuğu anlaşılmaktadır.” Yargıtay 11. H.D. 2014/10178 E. 

2014/18794 K. 02.12.2014 T. Çevrimiçi: www.kazanci.com (Erişim: 02.11.2018); Aynı yönde bkz. 

Kırca, a.g.e., s.536. 

https://cyber.harvard.edu/property00/domain/AveryShort.html
http://www.kazanci.com/
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kodu üst düzey alan adlarında geçerli olabilecekse de “.tr” ülke kodu içermeyen salt 

“.com” uzantılı alan adlarında böyle bir yorum yapmak hakkaniyete aykırı olacaktır. 

Zira “.com” üst düzey alan adı salt ticari kullanıma mahsus değildir. Her ne kadar üst 

düzey alan adlarının ihraç edildiği ilk dönemlerde “.com” ticari kullanım amacına 

özgülenmişse de günümüzde “.com” uzantılı gayri ticari birçok internet sitesi 

bulunmaktadır. Tüm bu sitelerin içeriği incelenmeksizin, ticari maksatlı 

kullanıldığını varsaymak hakkaniyete aykırı olacaktır. Kanımızca Yargıtay’ın bu 

yorumu, belgeli tahsis modelinin benimsendiği “.com.tr” uzantılı alan adları için 

yerinde ve geçerlidir. Zira ODTÜ Nic .tr politikasına göre “.com.tr” uzantılı alan 

adları şu şekilde tanımlanmıştır: “Gerçek ve tüzel kişiliklerin, esas olarak ticari 

amaçlı kullanımlarına yönelik alt alan adı.”369 Ancak doktrindeki bir görüşe göre, 

internet kullanıcısı olan ortalama tüketicin .com’un şirketler, .org’un 

organizasyonlar- topluluklar tarafından kullanıldığını bilebilecek durumdadır.370 Bu 

görüş doğrultusunda bir yorum yapılırsa, tam da yüksek mahkemenin vardığı kanıya 

varmak gerekecektir. Zira şayet internet kullanıcısı olan ortalama tüketici, .com’un 

şirketler tarafından kullanıldığını bilebilecek durumdaysa ve internette karşısında 

çıkan bir alan adında .com JÜDAA kullanılmışsa, tüketici zihninde o internet alan 

adına bağıtlanan internet sitesinde ticari faaliyetlerin yürütüldüğü kanısı 

uyanacaktır. Bir önceki cümlede açıklanan bu durum, ortalama tüketiciye yönelik 

ticari etki doğuracak pasif bir kullanımın varlığını göstermektedir. 

Ayrıca ticari etkinin tespiti bakımından, WIPO tarafından yayımlanan bir 

tavsiye kararı bulunmaktadır.371 SMK md. 7/3-d’deki düzenlemenin hukukumuza 

özgü olduğunu, AB Direktiflerinde bu nitelikte bir düzenlemenin olmadığını 

belirtmiştik. Ancak tavsiye kararına bakıldığında aslında SMK md. 7/3-d’nin söz 

                                                 

369 “.tr.” Alan Adları Politikalar, Kurallar ve İşleyiş, Sürüm 5.1.2, Aralık 2012, s. 2. Çevrimiçi: 

https://www.nic.tr/forms/politikalar.pdf?PHPSESSID=15021189238823614218841529 (Erişim: 

02.11.2018) 

370 Tekin Memiş, Marka, Endüstriyel Tasarım, Faydalı Model ve Patent Davalarında Alan adı 

Nedeniyle Ortaya Çıkan Marka Uyuşmazlığı, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Kültürü, 

18.06.2005, İstanbul, İBD Özel Sayı, 2006, s.121. 

371 Karara ulaşmak için: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_5/sct_5_2.pdf (Erişim: 

01.11.2018) 

https://www.nic.tr/forms/politikalar.pdf?PHPSESSID=15021189238823614218841529
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_5/sct_5_2.pdf
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konusu tavsiye kararı ve bu karara istinaden ortaya çıkan içtihat hukukundan iktibas 

edildiği tespit edilmektedir. Tavsiye kararında her ne kadar üye ülkeler arasında 

ticari etki yaratacak bir kullanımdan bahsediliyorsa da kanımızca ticari etkinin 

tespitinde WIPO tavsiye kararında bahsi geçen kriterlere değinmek yerinde olacaktır. 

Buna göre, ticari etkinin tespitinde: tecavüz edenin, tecavüz edilenin ülkesindeki 

ticari faaliyetleri; tecavüz edilenin ülkesine sunulan mal ve hizmetler ilişkisi; alan 

adını kullanım biçimi, tecavüz edilenin koruma talep ettiği ülkede ilgili alan adının 

hukuki koruma altında bulunup bulunmadığı hususları önem arz edecektir.372  

Söz konusu kriterleri ülkeselleştirmek de pek tabii mümkündür. Ancak söz 

konusu kriterlerin kesin birer şart olmadığını, somut olayın koşullarına göre söz 

konusu kriterler sağlanmasa dahi ticari etkinin var olabileceğini, kriterler söz konusu 

olsa dahi ticari etkinin doğmamış olabileceğini söylemek her zaman mümkündür.373 

Nihai olarak, internet alan adı altında yer alan web sitesi vasıtasıyla herhangi bir 

şekilde maddi kazanç sağlanması ya da bu amaca yönelik eylemlerde bulunulması 

halinde ticari etki yaratacak bir kullanımın bulunduğu söylenebilir. Yukarıda sayılan 

şartların da mevcudiyeti halinde markanın aynı veya benzerinin internet alan adı 

olarak kullanılması, marka hakkı sahibi tarafından engellenebilecektir.  

Son olarak doktrinde haklı olarak internet alan adının bir ülkede ticari etki 

doğuracak biçimde kullanılması halinde bunun aynı zamanda uluslararası bir etki 

yaratıp yaratmayacağı; yani marka sahibinin diğer tüm ülkelerde de marka 

hükümlerine dayanarak koruma talep edip edemeyeceği tartışılmıştır.374 WIPO’nun 

2001 tarihinde almış olduğu “Markaların ve İşaretlerle İlgili Diğer Sınai Mülkiyet 

Haklarının İnternette Korunması Hakkındaki Hükümlere İlişkin Ortak Tavsiye 

Metni”nin 2 ve 3’üncü maddeleri bu tartışmayı aydınlatıcı niteliktedir.375 Bilindiği 

                                                 

372 Oğuz, a.g.e., s.300; WIPO Tavsiye Kararı md. 3/1. Çevrimiçi: 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_5/sct_5_2.pdf (Erişim: 02.11.2018) 

373 Oğuz, a.g.e., s.299 vd. 

374 Kırcı, a.g.e., s.89. 

375 İlgili tavsiye metni için bkz. http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/845/pub845.pdf 

(Erişim: 02.12.2018) 

https://www.google.com/search?q=Markaların+ve+İşaretlerle+İlgili+Diğer+Sınai+Mülkiyet+Haklarının+İnternette+Korunması+Hakkındaki+Hükümlere+İlişkin+Ortak+Tavsiye+Metni&oq=Markaların+ve+İşaretlerle+İlgili+Diğer+Sınai+Mülkiyet+Haklarının+İnternette+Korunması+Hakkındaki+Hükümlere+İlişkin+Ortak+Tavsiye+Metni&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Markaların+ve+İşaretlerle+İlgili+Diğer+Sınai+Mülkiyet+Haklarının+İnternette+Korunması+Hakkındaki+Hükümlere+İlişkin+Ortak+Tavsiye+Metni&oq=Markaların+ve+İşaretlerle+İlgili+Diğer+Sınai+Mülkiyet+Haklarının+İnternette+Korunması+Hakkındaki+Hükümlere+İlişkin+Ortak+Tavsiye+Metni&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Markaların+ve+İşaretlerle+İlgili+Diğer+Sınai+Mülkiyet+Haklarının+İnternette+Korunması+Hakkındaki+Hükümlere+İlişkin+Ortak+Tavsiye+Metni&oq=Markaların+ve+İşaretlerle+İlgili+Diğer+Sınai+Mülkiyet+Haklarının+İnternette+Korunması+Hakkındaki+Hükümlere+İlişkin+Ortak+Tavsiye+Metni&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_5/sct_5_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/845/pub845.pdf
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üzere marka hakkı sahibinin markasının alan adı olarak kullanımı “internette 

kullanım” olarak tabir edilmektedir. Dolayısıyla her şeyden önce marka hakkı 

sahibinin “men” hakkını kullanabilmesi bir “internette kullanım”ın varlığına bağlıdır. 

İşte WIPO Tavsiye Metni’nin 2’nci maddesinde neyin “internette kullanım” olduğu 

belirtilmiştir. Buna göre, bir üye ülkede 3’üncü maddede sayılan nitelikler 

paralelinde “ticari etki” doğuran kullanım varsa, o ülke için “internette kullanım” söz 

konusudur.376 3’üncü maddeye göre bir ülkede; üçüncü kişiye ait bir markanın bir 

takım mal ve hizmetlerle ilgili kullanılması ya da planlanması ve o ülkenin 

ÜKÜDAA’si altında markanın alan adı olarak tescili ve tescil edilen alan adı altında 

kurulan web sitede o ülke ile ilişkilendirilebilir bir iletişim bilgisinin verilmesi ve 

benzeri durumlarda o ülke bazında ticari etkili bir kullanımın bulunacağı 

söylenebilir.377 WIPO’nun bu düzenlemesi her ne kadar bağlayıcı olmasa da iç hukuk 

bakımından mahkemeler açısından “ticari etki coğrafyası”nı tespit noktasında 

oldukça yararlıdır. WIPO’nun bu düzenlemesine göre, marka hakkı sahibi, 

markasının aynısı markasının tescilli olduğu X ülkesinde ticari etkili olarak 

kullanılmışsa, Y ülkesinde de ticari etkili olarak kullanıldığını ispat etmedikçe 

markasının tescilli olduğu Y ülkesin sınırlarında marka hakkına dayanarak kullanımı 

engelleme talep edemeyecektir.  

Görüldüğü üzere ticari etkinin tespiti son derece önemli olup, titiz bir 

inceleme gerçekleştirilmelidir. Zira ticari etkinin hatalı tespiti ya da hiç tespit 

edilmeksizin hüküm kurulması halinde markaya SMK ve TTK’da öngörülenden çok 

daha üstün bir koruma haksız olarak sağlanmış olacaktır.378 Ancak yapılacak 

değerlendirme sonucunda ticari etki yaratan bir kullanımın tespit edilememesi 

                                                 

376 Yine bu husus 6’ncı madde ve 6’ncı madde gerekçesinde de bir işaretin internette kullanımının, bu 

kullanımın 3. madde uyarınca “üye ülkede kullanım” anlamına gelmesi kaydıyla, üye ülkedeki hakkın 

ihlal edilip edilmediğini belirlemede dikkate alınacağı anlamına gelecek biçimde ifade edilmiştir. 

377 Kırcı, a.g.e., s.90. WIPO Tavsiye Kararı’nın 3’üncü maddesi oldukça uzundur. Maddede 

kullanıcının üye ülkedeki ticari etki yaratma seviyesi ve niteliğinin tespitinde, internetten mal veya 

hizmet sunma eyleminin üye ülke ile olan ilişkisinin tespitinde, işaretin internette kullanımının üye 

ülke ile olan bağlantısının tespitinde ve internette işaretin kullanımının o üye ülkedeki bir hakla olan 

ilişkisinin tespitinde ne gibi unsurların önemli olacağı tahdidi olmayan biçimde sayılmıştır. Çalışma 

konumuz açısından –doktrinde de ifade edildiği üzere- önemli olan unsurlara değinilmiştir.  

378  Fahri Murat Arıkan, “Markaların Alan Adına Karşı Korunması”, İstanbul Barosu Dergisi, C.78, 

Sa.7-8-9, s. 786. 
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halinde 6769 sayılı SMK hükümlerinin uygulanması hukuken mümkün olmayacaktır. 

Her ne kadar marka hukuku koruması işletilemese de genel hükümlere ya da TTK 

haksız rekabet hükümlerine başvurmak –şartları mevcutsa- her zaman için 

mümkündür. Bununla birlikte, ülkemiz ve mehaz AB hukukunda böyle bir 

düzenleme olmasa da, ABD hukukunda 1999 yılında yürürlüğe koyulan ACPA 

(Anticybersquatting Consumer Protection Act) düzenlemesiyle tanınmış olmayan/ 

alelade markaların ticari etki ve/veya ticari amaç olmaksızın alan adı olarak 

kullanılmasının engellenebilmesi ve ayrıca alelade marka ile aynı/ benzer bir alan 

adının haksız tescil edildiğine karar verilmesi halinde 100 $ ilâ 100.000 $ arasında 

değişen tazminata hükmedilebilmesi mümkün kılınmıştır.379 

3.4.3. Hükmün Uygulama Alanı Açısından Web Site İçeriğinin 

Önem Arz Edip Etmediği Sorunu 

6769 sayılı SMK 7/3-d (556 s. KHK 9/2-e) hükmünün tatbikinde, internet 

alan adına bağlı internet sitesinin içeriğinin önem arz edip arz etmediği esasında 

ticari etki kavramının ne şekilde algılandığı ile ilgilidir. Zira çoğu zaman ticari 

etkinin var olup olmadığı web site içeriğine göre tespit edilmektedir. Web sitesinin 

içeriğinin bir diğer önemi ise marka tescili kapsamında bulunan mal ve hizmetlerin 

ayniyeti ya da benzerliğinin tespiti noktasındadır. Dolayısıyla web site içeriği, hem 

ticari etkili bir kullanımın mevcudiyeti hem de tescilli marka ile aynı ya da benzer 

mal ve hizmetlerin kullanılıp kullanılmadığının tespiti açısından önem arz 

etmektedir. Şayet ticari etkili bir kullanımın bulunmadığı sonucuna ulaşılmışsa, artık 

web sitesi içeriğinde tescil kapsamındaki mal ve hizmetlerin aynı veya benzerinin 

kullanılıp kullanılmadığının araştırılmasına gerek bulunmamaktadır. 

Tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan bir işaretin, tescil kapsamına 

giren aynı veya benzer mal ve/veya hizmetler için internet alan adı olarak 

kullanılması halinde marka hakkı sahibinin bu kullanımı engelleme hakkı 

                                                 

379 Sefer Oğuz, “İnternet Ortamında Alan Adı Gaspına Karşı Tüketicilerin Korunması Kanunu’nun 

Çevirisi”, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Y.5, C.5, Sa.2005/3, s.66-

67. (ACPA’nın Türkçe çevirisi için bkz. Oğuz, Çeviri, s.67-84.) Orijinal metni için bkz. 

https://www.congress.gov/congressional-report/106th-congress/senate-report/140 (Erişim: 

02.11.2018); Küçükali, a.g.e., s.160. 

https://www.congress.gov/congressional-report/106th-congress/senate-report/140
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bulunmaktadır. “Marka ile aynı olan bir işaret” ve “marka ile benzer olan bir işaret” 

kavramı ile “aynı mal ve/veya hizmet” ve “benzer mal ve/veya hizmet” kavramından 

ne anlaşılması gerektiğine ilişkin yukarıdaki bölümlere atıf yapmakla yetiniyoruz. 

Buna karşın tanınmış bir markanın aynı veya benzerinin internet alan adı olarak 

kullanılması durumunda -bu kullanımın markanın itibarından haksız bir yarar elde 

edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikte 

olması şartıyla- markanın tescil kapsamındaki mal ve hizmetlerle aynı ya da benzer 

olup olmadığına bakılmaksızın marka hakkı sahibinin söz konusu kullanımı 

engelleme hakkı bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle, markanın tanınmış olduğu 

durumlarda marka ile alan adının aynı veya benzer olduğu tespitine varılması marka 

hakkı sahibinin engelleme hakkı bakımından yeterli kabul edilmiştir. Ancak bu 

tespite ek olarak marka hakkı sahibinin, tanınmış markanın internet alan adı olarak 

kullanılması halinde markanın itibarından haksız bir yarar elde edileceğini veya 

markanın itibarına zarar verileceğini veya markanın ayırt edici karakterinin 

zedeleneceğini ortaya koyması gerekmektedir. 

Doktrin380  ve bazı yargı kararlarında381 da benimsenen bir görüşe göre, 

markanın benzerinin (veya aynısının) internet alan adı olarak kullanılması halinde 

artık web site içeriğinin incelenmemesi -yani web site içeriğinde satışa arz edilen mal 

veya hizmetlerin ayniyet/benzerlik gösterip göstermediğine bakılmaması- 

gerekmektedir; zira gazete ve dergiler gibi internet sitelerinin de esasında başlı 

başına bir hizmet382 olduğu kabul edilmelidir.  

Doktrindeki diğer bir görüşe göre ise, alan adı, internet kullanıcılarının ilgili 

web site içeriğindeki mallara ya da hizmetlere erişmesini sağlayan bir araç 

                                                 

380 Şenocak, a.g.e., s. 127; Gerhard Wagner, Zeichenkollisionen im Internet, ZHR 1998, s.714; M. 

Kilian, Die Adresse im Internet-Domains und ihr rechtlicher Schutz, DZWIR 1997, s.388; A. Kur, 

Internet und Kennzeichenrecht (in: Praxis des Online-Rechts, hrsg. Loewenheim/Koch, München, 

2001), s.348 (naklen; Kırca, a.g.e., s.540.)  

381 LG Düsseldorf’un 1997 tarihli kararında mahkeme, karıştırılma ihtimalinin belirlenmesinde 

internet sitesinde hangi mal veya hizmetlerin sunulduğunun, internet sitesi içeriğinde nelerin 

bulunduğunun önem arz etmediğine hükmetmiştir. (Kırca, a.g.e., s. 539-540); ayrıca ilgili kararın tam 

metni için bkz. Çevrimiçi : http://www.kanzlei-flick.de/epson.html (Erişim: 02.11.2018)  

382 38. Sınıf: Haberleşme hizmeti. 

http://www.kanzlei-flick.de/epson.html
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olduğundan; web site içeriğinde arz edilen mal veya hizmetlerin ayniyet/benzerlik 

gösterip göstermediğinin incelenmesi gerekmektedir.383  

Bu görüşe paralel bir başka görüşe göre de marka ile alan adının ayniyet veya 

benzerliğinin yanı sıra, marka ve alan adı altında arz edilen mal ve hizmetlerin de 

ayniyetinin veya benzerliğinin bulunması gerekmektedir.384 Bu görüş doğrultusunda; 

şüphesiz ki mal ve hizmetlerin ayniyeti/benzerliği açısından web site içeriğinin 

incelenmesi gerekmektedir. 

Yine doktrinde, web site içeriğinde kullanılan mal ve hizmetler 

incelenmeden, salt internet alan adı ile markanın ayniyeti/benzerliği sebebiyle 

karıştırılma ihtimalinin varlığının tespit edilemeyeceği belirtilmiştir.385 

Buna karşın Güneş’e göre ise386, marka ile aynı bir işaretin alan adı olarak 

tescili halinde, “alan adının bloke edici etkisi” sebebiyle marka sahibinin o alan adını 

kullanamayacak olması (ilk gelen alır prensibi uyarınca) tek başına marka hakkının 

ihlali sonucuna varmak için yeterli kabul edilmektedir. Kanımızca marka tanınmış 

olsa dahi marka hakkı sahibine böyle bir tekel hakkı tanımak mevcut hukuki 

düzenlemeler karşısında mümkün değildir. Nitekim ABD Massachusetts Eyalet 

Bölge Mahkemesi’nin 1999 tarihli CIV. A. 97-10065-DPW sayılı Hasbro Inc. v. 

Clue Computing Inc. kararında tam da bu hususa değinilmiştir. Kararda Eyalet 

Mahkemesi tarafından tanınmış marka sahiplerinin otomatik olarak markanın 

                                                 

383 Şenocak, a.g.e., s.128-129; Şenocak, a.g.e., s.117; Erman Vatansever, Marka Tescilinden Doğan 

Hakların Kapsamı, T.C. Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı, Uzmanlık Tezi, Ankara, 

2010, s. 94; Nomer, a.g.e., s.409. 

384 Kırca, a.g.e., s.540. 

385 Buri, a.g.e., s.88-89; Kırca, a.g.e., s. 541, d.n.59. 

386 Güneş, a.g.e., s.168. Ancak yazar, daha önceki tarihli bir çalışmasında “markayı alan adı olarak 

kişinin, markanın tescil kapsamındaki mal ve hizmet grubunda çalışıp çalışmadığının önemli bir nokta 

olduğunu, web sitesinde markanın tescil kapsamındaki mal ve hizmetlere yer verilmesi halinde haksız 

bir kullanımın bulunduğunu; farklı mal ve hizmetler için tescil edilmiş markanın üçüncü bir kişi 

tarafından alan adı olarak kullanılması halinde kural olarak herhangi bir korumanın mümkün 

olmadığını” vurgulamıştır. (Bkz. Güneş, Tez, s.132-133.)  
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aynısını alan adını kullanma hakkına sahip olmadığı, marka sahibine markası 

tanınmış olsa dahi böyle bir tekel tanınamayacağı yönünde hüküm kurulmuştur.387 

İsviçre yargı uygulamasında ise, web site içeriği incelenmekte ve inceleme 

sonucunda marka kapsamındaki mal ve hizmetler ile, web site içinde kullanılan mal 

ve hizmetlerin aynı veya benzer olması halinde tecavüz tespit edilmektedir.388  

Danimarka Marka Kanunu’na göre de SMK md. 7/3(d) benzeri bir düzenleme 

yapılarak mal ve hizmetlerin ayniyeti ya da benzerliğine atıf yapılmıştır. Dolayısıyla 

doktrinde, mal ve hizmetin ayniyeti ya da benzerliğinin web site içeriğine bakılarak 

tespit edilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.389 

Yine doktrinde tescilli bir markanın aynısının veya benzerinin alan adı olarak 

kullanımının engellenebilmesi için web site içeriğinin önem arz ettiği; web site 

içeriğinde, tescilli markanın koruma kapsamında kalan mal veya hizmetlerle aynı ya 

da benzer nitelikte mal veya hizmetlerin bulunmaması halinde Alman Marka 

Kanunu’na göre marka koruma talebinin başarı ihtimalinin düşük olacağı ifade 

edilmektedir.390 

Bir görüşe göre de yalnızca alan adı ile markanın karşılaştırılması ile 

yetinilmemesi ve alan adının bağlı bulunduğu web site içeriğinde sunulan mal ve 

hizmetlerle markanın koruma kapsamında kalan mal ve hizmetlerin 

karşılaştırılmasının gerektiği; bunun aksi bir uygulama yapılmasını haklı kılacak 

herhangi bir yasal gerekçe bulunmadığı ifade edilmektedir.391 

Kanaatimizce de markanın aynı veya benzerinin internet alan adı olarak 

kullanılması halinde söz konusu kullanımın marka ihlali teşkil edip etmediğinin 

                                                 

387 Çevrimiçi: https://cyber.harvard.edu/property00/domain/HasbroShort.html (Erişim: 02.11.2018) 

388 Oğuz, a.g.e., s.203. 

389 Niels Bo Jorgensen, Protecting Brands Online, Editör: Shireen Peermohamed, Londra, Europen 

Lawyer, 2012, s. 15. 

390 Graham J. Smith, Internet Law and Regulation, Sweet & Maxwell, 4. Edition, London, 2007, s. 

238. 

391 Bozbel, Domain Names, s.4. 

https://cyber.harvard.edu/property00/domain/HasbroShort.html
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belirlenmesinde web site içeriğinin –somut olayın özelliğine ve tanınmış marka olma 

ihtimaline göre istisnalar saklı kalmak kaydıyla- mutlaka incelenmesi gerekmektedir. 

Her ne kadar marka ihlali internet ortamında gerçekleşse ve alan adlarının bloke 

edici özelliği bulunsa dahi, burada marka hukukuna ilişkin genel ilkelerden sapmak 

için yasal ve haklı bir neden bulunmamaktadır.392 Nitekim markanın internet alan adı 

olarak kullanılması hususunun düzenlendiği SMK 7/3 hükmü, marka ihlalleri 

bakımından genel düzenleme olan SMK 7/2 hükmüne atıf yapmıştır. Dolayısıyla atıf 

yapılan SMK 7/2 (a) ve (b) bentlerinin uygulanması açısından ise; mal ve hizmetlerin 

ayniyetinin ya da benzerliğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu noktada da web 

site içeriği önem arz etmektedir. Hatta çoğu zaman mal ve hizmetlerin benzerliği/ 

ayniyeti karşılaştırmasında eldeki tek veri web site içeriğidir.393 Bu bağlamda web 

site içeriğinin incelenmesine gerek olmadığı yönündeki görüşlere katılmak mümkün 

değildir. Her şeyden önce, “web site içeriğinin incelenmesine gerek olmadığı” 

görüşü kabul edildiği takdirde, SMK md. 7/2 (c) ile md 7/2 (a) ve (b) bentlerinde 

sağlanan korumaların sınırları birbirine karışmış olacaktır. Başka bir ifadeyle bu 

halde, tanınmış markalara sağlanan koruma, alelade markalar için de câri olmuş 

olacaktır.394 Hâlbuki markanın aynısının ya da benzerinin internet alan adı olarak 

kullanılması halinde, söz konusu internet alan adı altında bulunan web sitede 

markanın tescil kapsamında kalan mal veya hizmetlerin kullanılıp kullanılmadığının 

tespit edilmesi zorunludur. Ki bu zorunluluk, SMK 7/3’ün SMK 7/2’ye yaptığı atfın 

bir sonucudur. Şöyle ki; SMK 7/2 fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde markanın 

aynısının ya da benzerinin, tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerle aynı ya da 

                                                 

392 Kırca, a.g.e., s.540. 

393 Bunun istisnasını, internet alan adı içeriğinde mal veya hizmetlerin niteliğine ilişkin bir açıklama 

zikredilmiş olması oluşturmaktadır. (Bununla birlikte, internet alan adı olarak kullanılan marka, SMK 

7/2-c kapsamında tanınmış bir marka ise zaten bu halde de artık mal veya hizmet benzerliği/ayniyeti 

aranmadığı için web site içeriği önem arz etmeyecektir.) Web site içeriğinin boş olması halinde ise, 

kanımızca SMK 7/3-d hükmünün önellerinden birisi olan “ticari etki” kural olarak söz konusu 

olmayacağından mal veya hizmet ayniyeti/benzerliği değerlendirmesi aşamasına da geçilmesine gerek 

bulunmamaktadır. Ancak muhteviyatı boş dahi olsa bir web sitesinin 38 sınıf kapsamında Haberleşme 

Hizmeti arz ettiği kabul edilecek olursa, bu halde tescilli marka ile alan adının mal/hizmet benzerliği 

karşılaştırması 38. Sınıf esas alınarak yapılacaktır. Ancak kanımızca içeriği boş bir web sitesinin her 

ne kadar 38. Sınıf- Haberleşme Hizmetleri arz ettiği genellemesi yapılsa da, SMK 7/3-d’nin 

önellerinden olan “ticari etki”nin varlığı öncelikli olarak ispatlanmalıdır.  

394 Şenocak, a.g.e., s.127. 
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benzer mal veya hizmetler bakımından üçüncü kişi tarafından kullanımı 

düzenlenmiştir. (c) bendinde ise böyle bir hususa değinilmemiş, bilakis tescil 

kapsamına giren mal veya hizmetlerle aynı ya da benzer olup olmadığına 

bakılmaksızın ibaresi kullanılmıştır. Bu bağlamda; 7/3 (d)’nin uygulanmasında 7/2 

(a) ve (b) bentleri atfen tatbik edilecekse (yani tanınmış marka söz konusu değilse), 

mal veya hizmet ayniyeti/ benzerliği değerlendirmesinin yapılması kaçınılmaz bir 

zorunluluk arz etmektedir.  

Her şeyden önce, internet alan adının markasal olarak kullanılıp 

kullanılmadığını tespit etmek için, söz konusu kullanımın markanın işlevlerini temin 

edip etmediğine bakmak gerekmektedir. İnternet alan adlarında markanın 

işlevlerinden olan “kaynak gösterme işlevi”nin bulunup bulunmadığını tespit için 

web site içeriği incelenmeli, web site içeriğinde mal veya hizmet sunumu varsa, alan 

adının markanın kaynak gösterme işlevini temin edici şekilde kullanıldığı sonucuna 

varılmalıdır.395   

Netice olarak; marka ile aynı veya benzer bir işaretin internet alan adı olarak 

kullanıldığı tespiti yapıldıktan sonra, tescil kapsamına giren aynı ya da benzer mal 

veya hizmetlerin de alan adı ile ilintili olarak kullanılıp kullanılmadığı 

değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme yukarıda da açıkladığımız üzere kural olarak 

alan adı altında bulunan web sitenin içeriğine bakarak yapılmalıdır. Nitekim 

Yargıtay’ın bir kararına396 konu olayda davalı adına tescilli dava konusu internet alan 

adının bağlı bulunduğu web sitenin içeriğinde bulunan mal ve hizmetler incelenmiş 

akabinde davalının “www...com.tr.” şeklindeki alan adının içeriğinde 35/06 sınıfta 

kullanımın davacının 35/06 sınıfta tescilli marka hakkına 9/2-e maddesi gereğince 

tecavüz yaratması sebebiyle içerikte bu yönde kullanımın engellenmesi gerektiği 

                                                 

395 Noyan/Güneş,a.g.e., s.663. 

396 Yargıtay 11. H.D. 2015/7129 E. 2016/4933 K. 02.05.2016 T.:” 556 Sayılı KHK'nın 9/2-e bendi 

uyarınca, davacının davalının “www...com.tr.” şeklindeki alan adının içeriğinde 35/06 sınıfta 

kullanımın davacının 35/06 sınıfta tescilli marka hakkına 9/2-e maddesi gereğince tecavüz yaratması 

sebebiyle içerikte bu yönde kullanımın engellenmesi gerektiği, alan adının iptaline gerek olmadığı, 

içerikten çıkartma suretiyle tecavüzün engelleneceği gerekçesiyle, YİDK kararının iptali ve 

hükümsüzlük taleplerinin reddine, davalı adına tescilli www...com.tr alan adı içeriğinden tecavüz 

teşkil eden kullanımların çıkarılmasına, alan adının davacı şirkete devrine dair istemin reddine karar 

verilmiştir.” www.kazanci.com (Erişim: 28.06.2017) 

http://www.kazanci.com/
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şeklinde karar verilmiştir. Fakat Yargıtay’ın bir başka kararında397 ise ilk derece 

mahkemesi, davalının davacıya ait markayı internet alan adı olarak kullandığı, web 

site içeriği incelendiğinde davacının markasının unvansal kullanımı aşan nitelikte 

olduğu, kullanımın markasal olduğu, ancak web site içeriğindeki malların davacının 

tescil kapsamındaki mallar ile benzer olmadığı, davacı tarafından markasının 

tanınmış olduğunun ispat edilemediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; 

Yargıtay ise davacıya ait markanın davalının web sitesinde unvansal kullanımı aşan, 

markasal kullanım teşkil etmesi sebebiyle davanın kabulüne karar verilmesi 

gerekçesiyle ilk derece mahkemesinin kararını bozmuştur. Kanımızca bu kararda ilk 

derece mahkemesinin kararı son derece isabetlidir. Zira ilk derece mahkemesi, 

davacının markasının tanınmış marka olmadığını belirtmiştir. Tanınmış marka söz 

konusu olmadığı için ilk derece mahkemesi isabetli olarak mal ve hizmetlerin 

                                                 

397 Yargıtay 11. H.D. 2015/7306 E. 2016/2343 K. 02.03.2016 T.:”Mahkemece, iddia, savunma, 

bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davalının.... biçimindeki web sitesi ismi ile site içeriğindeki 

"... ve ... ...i" unvanı kullanımının hukuka uygun olduğu ve bu alan adı ile ticaret unvanı kullanımının 

davacı adına tescili markalara tecavüz teşkil etmediği, davalının 

... adlı web sitesi içeriğindeki... ibaresini öne çıkaracak şekilde kullanımını TTK m.39 çerçevesinde 

hukuka uygun ticaret unvanı kullanımı olarak kabul etme imkanı bulunmadığı, bu kullanımın adeta 

markasal kullanım olduğu, ancak davalının markayı üzerinde kullandığı mallar ile 

davacı markalarının tescil edildiği malların /hizmetlerin farklılığı sebebiyle davalı kullanımlarının 

davacı adına tescil edilmiş markalar ile karıştırılma ihtimali yaratmayacağı, bu sebeple ihtilafta 556 

Sayılı KHK. m 9/1 (a) ve (b) bentlerinin uygulanabilir olmadığı, 

davacı markalarının tanınmış olduğuna dair yeterli delil olmadığı, bu sebeple ihtilafta 556 Sayılı 

KHK m9/1 (c) bendinin de uygulanabilir olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 

Kararı, tarafların vekilleri temyiz etmiştir. 

1-) Dava, davalının tescilli unvanı içerisinde geçen “....” ibaresinin davacının tescilli markası olduğu, 

davalının unvanını tescil ettirdiği şekilde kullanmadığı, anılan ibareyi öne çıkartarak marka gibi 

kullanmak suretiyle marka hakkına tecavüz ettiği iddiasına dayalı olarak davalı unvanının terkinine, 

davacı markasına tecavüzün tespit ve önlenmesine ve diğer fer'i istemlere ilişkindir. 

Her ne kadar mahkemece davalının ticaret unvanı kullanımının yasal olduğu davacı markasına 

tecavüz olmadığı sonucuna varılmış ise de, davalı unvanını tescil ettirdiği şekilde unvan olarak 

kullanmamış, kullanımlarında davacının tescilli markası ön plana çıkartılmış ve vurgulanmış 

olduğundan, davalının unvanını tescil ettirdiği şekilde kullanmadığının ve davacının markasından 

yararlanmak amacıyla markasal olarak kullanma arzusunda olduğunun kabulü gerekir. Davalının 

gerek alan adı kullanımı gerekse bu alan adına ait web sitesi içeriğinde “baresi ön plana çıkartılarak 

ve büyük harflerle yazılmak suretiyle gerçekleştirdiği kullanımı, markasal kullanım olup 

davacının marka hakkına tecavüz teşkil etmektedir. Bu sebeple davacının davasının kabulüne karar 

verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmadığı gibi, davacının davalıya ait ticaret 

unvanının terkini istemi hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemiş olması da doğru 

görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.” www.kazanci.com (Erişim: 06.11.2018) 

http://www.kazanci.com/
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benzer/aynı olup olmadığını web site içeriğini incelemek suretiyle değerlendirmiştir. 

Değerlendirme sonucunda ise davacının tescil kapsamındaki malları ile davalının 

web site içeriğinde arz ettiği malların birbirinden farklı olduğu kanaatine varılmıştır. 

Kanımızca burada SMK 7/2(a) ve/veya (b) bentlerinde düzenlenen mal veya hizmet 

ayniyeti/benzerliği koşulu oluşmadığından davanın reddi kararı isabetli iken, 

Yargıtay’ca bozma kararı verilmesi hukuken hatalı olmuştur.  

ABD Temyiz Mahkemesi 9. Daire’nin 1999 yılında vermiş olduğu bir karara 

konu olayda398 davacı Brookfield Inc., “MovieBuff” ibareli marka altında bir film 

veri tabanı geliştirmiştir. Davalı West Coast Inc. ise 500’ü aşkın mağazasıyla 

faaliyette bulunan bir “film kiralama” şirketi olup, www.moviebuff.com alan adını 

adına tescil ettirmiş ve alan adı altında “MovieBuff” markasına benzer bir film veri 

tabanını internet kullanıcılarının hizmetine sunmuştur. Davacı bunun bir marka ihlali 

teşkil ettiğinden bahisle dava açmış olup Mahkeme, internet kullanıcılarının özellikle 

her iki tarafın da film veri tabanı sunması sebebiyle MovieBuff markası ile 

www.moviebuff.com alan adını karıştırabilecekleri, davalı tarafından 

www.moviebuff.com alan adı altında sunulan film veri tabanının davacıya ait 

MovieBuff veri tabanı olabileceğini, taraflar arasında ilişkilendirme(lisans alan-

lisans veren) ihtimali kurulabileceğini bu durumun da marka ihlali yaratacağını 

belirtmiştir. 9. Daire burada markanın “aynısının” alan adı olarak kullanılmasını 

yeterli bulmayarak web site içeriğinde sunulan film veri tabanını “aynı/benzer mal” 

olarak niteleyip kullanımın marka ihlali teşkil ettiğine hükmetmiştir. Yine 

İngiltere’de Avnet Incorporated v Isoact Ltd399 kararında, davacının markasının 

aynısı davalı tarafından alan adı olarak kullanılmış olmasına rağmen mahkemece 

dava konusu web site içerisindeki mal ve hizmetlerin davacının mal ve hizmetleriyle 

aynı olmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.400 Kanımızca uygulamada yapılması 

                                                 

398 98-56918 sayılı Brookfield Communications Inc. v. West Coast Entertainment Corporation kararı. 

(Karar için bkz. https://cyber.harvard.edu/property00/domain/BrookfieldShort.html, Erişim: 

03.11.2018) 

399 [1998] FSR 16. 

400 Paul Todd, E-Commerce Law, London, Cavendish, 2005, s.44 v.d. 

https://cyber.harvard.edu/property00/domain/BrookfieldShort.html
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gereken de budur, zira –marka tanınmış olmadıkça- sunulan mal veya hizmetler 

ancak web site içeriğinden tahlil ve tespit edilebilecektir. 

Yine Yargıtay’ın bir başka kararında401, 24, 25, 35, 41 ve 42. sınıflarda 

tescilli BUTTİM markasının aynısının www.buttim.com şeklinde alan adı olarak 

tescil edildiği ve davalının www.buttim.com isimli web sitesinde –davacı ve 

davacıya ait alışveriş merkezinde bulunan diğer mağazalara yönelik olarak- bu web 

sitesine reklam verebilirsiniz şeklinde ibare bulunduğu gerekçesiyle marka ihlali 

sebebiyle açılan davayı ilk derece mahkemesi kabul etmiş ve Yargıtay da onamıştır. 

Burada muhtemelen –karardan tam olarak anlaşılamamakla birlikte- ilk derece 

mahkemesi, marka ile (BUTTİM) alan adının(www.buttim.com) ayniyetini, akabinde 

davalının www.buttim.com adlı web sitesinin içeriğini inceleyerek web sitesinde 

sunulan hizmetin (35. Sınıf: reklamcılık, pazarlama…) davacının BUTTİM 

markasının tescilli olduğu 35. sınıf hizmetleri ile ayniyet teşkil ettiğini tespit etmiştir. 

Başka bir Yargıtay kararında402 ise, davacıya ait AKBANK markasının aynısı, davalı 

tarafından www.akbank.net şeklinde alan adı olarak tescil ettirilmiştir. Davalı, 

www.akbank.net adlı web sitesinde, alan adının kiralık olduğu ibaresini koymuş 

olup, ilk derece mahkemesi bu vakıaya dayanarak web sitesi içeriğini incelemeksizin 

ve davacı markasının tanınmış marka olduğunu, bu sebeple web site içeriğinin 

incelenmesine gerek bulunmadığını belirtmeksizin tecavüz ve tazminat talepli davayı 

kabul etmiştir. Yargıtay’ca kararın bu kısmı onanmıştır. Kanımızca burada karar 

şeklen yerinde olmakla beraber eksiktir. Zira ilk derece mahkemesinin (ya da en 

azından Yargıtay’ın bozma kararı vererek) davacının AKBANK markasının tanınmış 

marka olması nedeniyle davalıya ait www.akbank.net web sitesinin içeriğinin 

incelenmesine gerek bulunmadığına ve tanınmış markalar bakımından aynı/benzer 

mal veya hizmet tespiti yapılması gerekmediğine değinmesi gerekmekte idi.  

Web site içeriğinin incelenmesi kuralının istisnası ise; alan adının herhangi 

bir bölümünde mal veya hizmetin niteliğinin zikredilmiş olmasıdır. Örneğin; “Alexa” 

ibareli markanın tescil kapsamında bulunan 20. Sınıf mobilya emtiasını da belirtir 

                                                 

401 Yargıtay 11. H.D. 2007/12215 E. 2009/1382 K. (Oğuz, a.g.e., s.205) 

402 Yargıtay 11. H.D. 2004/4412 E. 2005/769 K. (Oğuz, a.g.e., s.205) 

http://www.buttim.com/
http://www.buttim.com/
http://www.buttim.com/
http://www.buttim.com/
http://www.akbank.net/
http://www.akbank.net/
http://www.akbank.net/
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biçimde www.alexamobilya.com alan adının tescili halinde, artık web site içeriğinin 

incelenmesine gerek kalmaksızın markanın aynısının403 aynı emtiayı kapsayacak 

şekilde internet alan adı olarak kullanıldığı tespit edilerek “Alexa” ibareli markaya 

tecavüz edildiği söylenebilecektir. Zira tescilli “Alexa” markasının aynısının, 

“mobilya” emtiasını kapsar biçimde kullanıldığı salt internet alan adından 

anlaşılabilmektedir. Ancak buna rağmen Yargıtay bir kararında404 davacıya ait 

elektrik malzemeleri emtialarında tescilli “Faz” ibareli markanın davalı tarafından 

www.fazelektrik.com internet alan adı olarak kullanımında salt internet alan adında 

tescil kapsamındaki emtianın zikredilmemesiyle yetinilmemiş, web site içeriği de 

incelenmiştir. Kanımızca bu gibi durumlarda ticari etki yaratacak bir kullanımın 

tespiti yeterli olup, ayrıca web site içeriğinde hangi mal veya hizmetlerin arz 

edildiğinin araştırılmasına gerek bulunmamaktadır. Nitekim Yargıtay bir 

kararında405; davacı adına tescilli EKOL markasını www.ekollojistik.com şeklinde 

internet alan adı olarak kullanan davalının söz konusu kullanımının ticari etkili 

olduğunu tespit etmiş, ayrıca web site içeriğini incelemeksizin 556 s. KHK 9/2-e 

koşullarının oluştuğuna karar vermiştir. Kanımızca da davacı şirketin “Ekol” ibareli 

markası 39. Sınıfta tescilli olup, tescil kapsamındaki hizmetin(lojistik) ikinci düzey 

alan adında açıkça zikredilmiş olması sebebiyle artık ayrıca web sitesi içeriğinin 

incelenmesine gerek bulunmamakta, ticari etki doğuran kullanımın tespiti ile 

yetinilmelidir. 

İnternet alan adının ikinci406 (ya da üçüncü407) düzey kısmında markanın 

koruma kapsamındaki mal veya hizmetlerin niteliği açıkça zikredilmemişse, marka 

hakkına tecavüzden -ve dolayısıyla marka hakkı sahibinin SMK 7/3-d atfıyla 7/2-a ve 

b’de düzenlenen hakkını kullanabileceğinden- söz edilebilmesi için mutlaka web 

                                                 

403 Ki burada da “Alexa” ibaresi ile “Alexa Mobilya” ibaresinin aynı mı ayırt edilemeyecek kadar 

benzer mi olduğu tartışması yapılabilecektir. 

404 Yargıtay 11. H.D. 2010/3460 E. 2011/15243 K. 16.11.2011 T. (Çolak, a.g.e., s.462.) 

405 Yargıtay 11. H.D. 2014/10178 E. 2014/18794 K. 02.12.2014 T.  Çevrimiçi: www.kazanci.com 

(Erişim: 03.11.2018) 

406 Second Level Domain(İDAA) 

407 Third Level Domain(SubDomain) 

http://www.alexamobilya.com/
http://www.fazelektrik.com/
http://www.kazanci.com/
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sitenin içeriğinin incelenmesi gerekmektedir.408 Başka bir ifadeyle, internet alan 

adının ikinci veya üçüncü düzey kısmına bakıldığında markanın tescil kapsamındaki 

mal ve hizmetler tespit edilebiliyorsa artık web site içeriğini incelemeye, web site 

içeriğinin aktif olup olmadığını ya da mal veya hizmet tanıtımı ya da satışı yapılıp 

yapılmadığını tespit etmeye gerek kalmayacaktır. Ancak belirtmemiz gerek ki; “ticari 

etki doğuracak biçimde kullanım” şartı öncelikle inceleneceğinden ticari etki 

doğuracak bir kullanım tespit edilememişse artık internet alan adında mal ve hizmet 

sınıflarının zikredilip zikredilmediğinin herhangi bir önemi kalmayacaktır. Çünkü 

ticari etki doğuracak bir kullanım yoksa, SMK 7/3-d hükmünün şartları oluşmamış 

demektir. Bu durumda marka hakkı sahibinin her zaman için haksız rekabet ya da 

alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurma hakkı bulunmaktadır.  

Web site içeriğinin incelenmeyeceği bir başka istisna ise; alan adı olarak 

kullanılan tescilli markanın SMK md. 6/5409 anlamında Türkiye’de bir tanınmışlık 

seviyesine ulaşmış olmasıdır. SMK md. 7/3-d ile atıf yapılan 7/2’nci maddenin (c) 

bendi, -SMK md. 6/5’te nispi ret nedeni olarak kabul edilen- Türkiye’de bir 

tanınmışlık seviyesine ulaşmış markanın sahibine, markasının aynı veya benzeri bir 

işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanımı halinde bu kullanımı engelleme hakkı 

tanımıştır. SMK md. 7/2(c) bendindeki kavramlarla ilgili yukarıda410 gerekli 

açıklama yapıldığından ilgili bölüme atıf yapmakla yetiniyoruz. Şayet tanınmış 

                                                 

408 Yargıtay 20.01.2016 T. 2015/6434 E. 2016/510 K. Sayılı ilamında  “…markanın dernek ismi 

olarak kullanılmasının yasak fiiller kapsamında kalmadığı ancak “…” markasının kapsamında radyo 

ve televizyon programları, reklam programlarının yer aldığı nazara alındığında derneğe ait internet 

sitesinde reklam ve tv yayını yapılmakta olup sitenin alan adı davacının markasının sözel kısmından 

oluştuğundan 556 sayılı KHK’nın 9. Maddesi gereğince bu şekildeki kullanımın marka haklarına 

tecavüz oluşturduğu gerekçesiyle…” şeklinde bir karar verilmiş olup karar Yargıtay’ca onanmıştır. 

(Çevrimiçi: www.kazanci.com) Karardan da görüleceği üzere ilk derece mahkemesi, markanın 

aynısının alan adı olarak kullanıldığı web site içeriği incelemiş ve markanın tescil kapsamında kalan 

hizmetleri ile alan adı içerisinde sunulan hizmetlerin/yürütülen faaliyetlerin aynı olduğuna; bu 

nitelikteki kullanımın ise marka hakkı ihlali teşkil ettiğine karar vermiştir.  

409 SMK’nın nispi ret nedenlerini düzenleyen 6’ncı maddesinin 5’inci fıkra düzenlemesi şu şekildedir: 

“Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı 

tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar 

görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil 

başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı 

mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine 

reddedilir.”  

410 B. IV(C)/3. 

http://www.kazanci.com/
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markanın aynı veya benzeri internet alan adı olarak kullanılmışsa, yasal düzenleme 

gereği artık mal ve hizmetlerin aynı ya da benzer olup olmadığına bakılmayacaktır. 

Başka bir ifadeyle, kural olarak; tanınmış markanın farklı mal veya hizmetler 

bakımından dahi alan adı olarak kullanılması hukuken mümkün değildir.411 Hükmün 

internet alan adları bakımından anlamı ise, web site içeriğinin kural olarak412 önem 

teşkil etmediğidir.  

Bu durumda değerlendirilmesi gereken; internet alan adı olarak tanınmış 

markanın aynı veya benzerinin kullanımının haklı bir nedene dayanıp dayanmadığı, 

dayanmıyorsa söz konusu kullanımın tanınmış markanın itibarından haksız yarar elde 

edilebilecek ya da itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyebilecek 

nitelikte olup olmadığıdır. Tanınmış markalar bakımından web site içeriği önem arz 

etmese de, markanın itibarından haksız bir yararın elde edilip edilemeyeceği ya da 

markanın itibarına zarar verilip verilmeyeceği veyahut markanı ayırt edici 

karakterinin zedelenip zedelenmeyeceği çoğunlukla web site içeriğine bakılarak 

tespit edilebilecektir. Nitekim Basel-Landschaft Kantonu Yüksek Mahkemesi’nce 

verilen bir karara konu olayda, üçüncü kişi Microsoft Inc.’e ait “Hotmail” markasını 

www.hotmail.ch şeklinde alan adı olarak tescil etmiştir. Mahkeme, bir markanın aynı 

veya benzerinin alan adı olarak kullanılması halinin ancak ve ancak ilgili alan adı 

altında bir mal veya hizmet arzının bulunması halinde marka hakkına tecavüz teşkil 

edeceğini belirtmiş; akabinde ise böyle bir mal veya hizmet arzı bulunmasa dahi 

haksız rekabet korumasının her zaman câri olduğunu vurgulamıştır.413 Bu karara 

paralel olarak doktrinde, markanın alan adı olarak tescil ettirilmesi ve fakat alan 

adının bağlı bulunduğu web site içeriğinin boş olması veyahut web sitesinin 

                                                 

411 Aksu, a.g.e., s. 934; Smith, a.g.e., s.238. 

412 Kural olarak ifadesi kasıtlı olarak kullanılmıştır. Zira web site içeriğine, “malların ya da 

hizmetlerin ayniyeti/benzerliği” tespiti açısından bakılmayacaktır. Bununla birlikte, internet alan adı 

olarak tanınmış markanın aynı veya benzerinin kullanımının haklı bir nedene dayanıp dayanmadığı, 

dayanmıyorsa söz konusu kullanımın tanınmış markanın itibarından haksız yarar elde edilebilecek ya 

da itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyebilecek nitelikte olup olmadığını tespit 

açısından en önemli kılavuz şüphesiz ki web site içeriğidir. Fakat, bu şartların sağlandığı web site 

içeriğine bakılmadan ortaya koyulabiliyorsa, artık web site içeriğinin hiçbir surette incelenmesine 

gerek bulunmamaktadır. 

413 Oğuz, a.g.e., s.203-204. 

http://www.hotmail.ch/
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kullanılmaması hallerinde marka hukuku korumasının her zaman söz konusu 

olmayabileceği, böyle bir halde uyuşmazlığın haksız fiil ya da haksız rekabet 

hukukuna göre çözümlenebileceği savunulmaktadır.414  

Nitekim Yargıtay’ın 2015 tarihli bir kararına415 konu olayda ilk derece 

mahkemesi, davacının tanınmış markasını internet alan adı olarak kullanan davalının 

kullanımının marka tecavüzü teşkil ettiğine web site içeriğini incelemeksizin karar 

vermiştir. Yargıtay başka bir kararında416, davacıya ait tanınmış markanın davalı 

tarafından internet alan adı olarak kullanılması halinde, internet ortamında davacının 

tanınmış markasını arayan kullanıcıların davalıya ait siteyi 

                                                 
414 Aksu, a.g.e., s. 936. 

415 Yargıtay 11. H.D. 2015/5394 E. 2015/12765 K. 01.12.2015 T.: “Davacı vekili, müvekkili şirkete 

ait tanınmış ''..............'' markasının 03. sınıfta tescilli olduğunu, davalı şirketin müvekkili markasını 

'..................com'' ve ''www.................et'' adresli internet sitelerinde haksız ve hukuka aykırı bir şekilde 

kullandığını, davalı şirketin, izni olmaksızın müvekkiline ait markayı taklit ederek haksız kazanç elde 

ettiğini, davalının eyleminin marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini ileri 

sürerek, marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin tespiti, men'i ve ref'ini, ''.................com'' ve 

''www................net'' adresli internet sitelerinin kapatılmasını talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, 

davanın reddini istemiştir. 

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davalının "............." ibaresini ürünleri 

üzerinde ve internet sitelerinde kullanarak davacı adına tescilli markaya tecavüz ettiği, davalının 

eylemlerinin aynı zamanda haksız rekabet niteliğinde olduğu gerekçesiyle, davanın kabulüne, 

davalının eyleminin davacının tescilli markasından doğan haklarına tecavüz niteliği taşıdığının 

tespitine, davalının ''www.daburamla.com'' ve ''www................net'' alan adlı internet sitelerinde 

"daburamla" ibareli markasal kullanımlarının ve satışlarının durdurulmasına ve bu internet sitelerine 

erişimin kapatılmasına, hükmün ilanına karar verilmiştir. Kararı, davalı vekili temyiz 

etmiştir….davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA…”  www.kazanci.com 

(Erişim: 19.07.2017) 

416 Yargıtay 11. H.D. 2014/18167 E. 2015/3406 K. 12.03.2015 T.: “… davaya konu markaların 

tamamının hükümsüzlüğüne karar verilmesinin gerektiği, davacının davalıdan daha eski tarihli .... 

internet alan adına rağmen davalının sonradan ... biçimindeki alan adını tescil ettirmesinin de hukuka 

aykırı olduğu, internet üzerinde ... English Dil Okullarını arayan kullanıcıların davalıya ait siteyi 

davacının internet sitesinin Türkçe versiyonu ya da davacının Türkiye'deki temsilcisine ait web sitesi 

olarak algılayacağı, davacıya ait ticaret ünvanını içeren www....english.com.tr internet alan adının bu 

sebeple dahi davalı adına tescilli olmaması gerektiği gözetilerek davalının bu alan adını 

kullanmasının önlenmesi ve alan adının terkinine karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle, davanın 

kabulüne, davalı adına tescilli 2010/00054 numaralı ... ENGLISH ibareli 2010/00056 numaralı ... ... 

ibareli ve 2010/.. numaralı ... ibareli markaların hükümsüzlüklerine ve TPE sicilinden terkinlerine, 

davalı tarafa ait www....english.com.tr biçimindeki internet alan adının, alan adları sicilinden 

terkinine, bu alan adının davalı tarafından kullanılmasının önlenmesine, karar verilmiştir. 

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir. 

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin 

tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin 

tüm temyiz itirazları yerinde değildir.” www.kazanci.com (Erişim: 06.11.2018) 

http://www.kazanci.com/
http://www.kazanci.com/
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davacının internet sitesinin Türkçe versiyonu ya da davacının Türkiye'deki 

temsilcisine ait web sitesi olarak algılayacağı gerekçesiyle, web site içeriğini 

incelemeksizin davanın kabulü kararını onamıştır. Yine Yargıtay’ın 2014 tarihli bir 

kararında417, davalının www.bosch.com isimli alan adını tescil edip, Bosch bayilerine 

alan adını satmak için e-postalar göndermesinin tanınmış Bosch markasının davalı 

tarafından ticari amaçla kullanıldığına ve söz konusu kullanımın marka ihlali teşkil 

ettiğine www.bosch.com isimli web sitenin içeriği incelenmeksizin karar verilmiştir. 

Yargıtay’ın 2014 tarihli bir başka kararında418, davalı tarafından, davacının 

tanınmış markası olan "Bilfen" ibaresinin "www. bilfen.com.tr" şeklinde alan adı 

olarak tescil ettirilmesi ve anılan internet sitesine girildiğinde başka 

bir internet sitesine yönlendirme yapılmasının, davacının tanınmış markasından 

haksız yarar sağlama teşkil ettiğine karar verilmiştir. Kararda ticari etkinin 

mevcudiyeti ise tartışılmamıştır. 

Doktrinde bir görüşe göre, tanınmış markanın itibarından haksız yarar 

sağlama hallerinden imaj devri koşulu bakımından internet alan adının bağlı olduğu 

                                                 

417 Yargıtay 11. H.D. 2013/11855 E. 2014/1986 K. 05.02.2014 T.: “Dava, marka hakkına tecavüz 

nedeniyle manevi tazminat istemidir. Davalı F... Bilişim Çözümleri Ticaret Ltd. Şti.'nin alan adının 

kullanıldığı sitenin servis sağlayıcısı olduğu, 5651 sayılı Yasa 8. ve 9. maddeleri gereğince salt teknik 

hizmet servisi vermekten dolayı sorumluluğunun bulunmadığı, diğer davalının ise alan adını tescilli 

olduğunu bilmeden, adına tescil ettirip BOSCH bayilerine satmak için e-mailler gönderdiğini 

savunarak ihlali kabul ettiği, 556 sayılı KHK'nın 9 ve 61. maddeleri gereğince tanınmış markanın 

ticari amaçla sitede kullanımının marka haklarına tecavüz oluşturduğu, 556 sayılı KHK'nın 62. 

maddesi kapsamında manevi tazminat talep edilebileceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, 

davalı F... Bilişim Çözümleri Ticaret Ltd. Şti aleyhine açılan davanın husumetten reddine, diğer 

davalı aleyhine açılan dava yönünden, davacının marka haklarına tecavüzün tespitine ve tecavüzün 

önlenmesine, ''www.b...com'' alan adına Türkiye'de erişimin engellenmesine ve manevi tazminatın 

davalıdan tahsiline karar verilmesi isabetlidir.” www.kazanci.com (Erişim: 06.11.2018)  

418 Yargıtay 11. H.D. 2014/13943 E. 2014/19917 K. 17.12.2014 T.:” Mahkemece, iddia, savunma, 

benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davacının "bilfen" ibareli markalarının 

bulunduğu ve ticaret unvanında kullandığı, davalının ise "bil-fen "ibareli markasının bulunduğu, 

davalının sahibi olduğu dava konusu internet sitesine ait alan adında tescilli markası yerine 

davacının tanınmış markasını da içeren "bilfen" ibaresini kullandığı, davalının 

davacının tanınmış markasından yararlanmak niyetinde olduğu, davalının uzun yıllardır davacı ile 

aynı sektörde faaliyette bulunduğu, basiretli tacir sıfatıyla hareket etmek zorunluluğunun bulunduğu, 

tescil edildiği şekil dışında haksız kazanç sağlama amacı ile kullanımının iltibasa yol açtığı 

gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile davalının davacının ticaret unvanı ve tescilli markasına vaki 

tecavüzünün tespitine ve durdurulmasına, "http:// bilfen.com.tr" alan adının terkinine, kullanımının 

önlenmesine, taleple bağlı kalınarak 4000 TL maddi ve 1000 TL manevi tazminatın tahsiline, yasal 

koşulları bulunmayan alan adının davacı tarafa devredilmesine ilişkin istemin ise reddine karar 

verilmiştir….aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.” 

www.kazanci.com (Erişim: 06.11.2018) 

http://www.bosch.com/
http://www.bosch.com/
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/khk556.htm#9
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/khk556.htm#62
http://www.kazanci.com/
http://www.kazanci.com/
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web site içeriği yani tanınmış markayı internet alan adı olarak kullanan kişinin 

internet sitesinde mal ya da hizmet sunup sunmadığı ve ne gibi mal ya da hizmet 

sunduğu önem arz etmektedir.419 Aksi görüş420 ise, tanınmış markanın aynı veya 

benzerinin internet alan adı olarak haklı bir sebep olmaksızın kullanımının yeterli 

olduğunu savunmaktadır. Kanımızca tanınmış markanın “imaj devri” suretiyle 

itibarının sömürülmesi şartının oluşabilmesi için tanınmış markanın aynı veya 

benzerini kullanan üçüncü kişinin, bu kullanımı herhangi bir mal veya hizmet 

üzerinden gerçekleştiriyor olması ve bu mal veya hizmetlerin tanınmış markanın 

tescil kapsamında kalan mal veya hizmetlerle –en azından- yakın bulunması 

gerekmektedir.421 Dolayısıyla “imaj devri” bakımından marka her ne kadar tanınmış 

olsa da kanımızca web site içeriğinin incelenmesi gerekmektedir. Yine tanınmış 

markanın itibarına zarar verilip verilmediği noktasında da somut olayın özelliğine 

göre web site içeriğinin incelenip incelenmeyeceği değerlendirilmelidir.422 

Tanınmış bir markanın söz konusu olduğu durumlarda, markanın kullanıldığı 

alan adının bağlandığı internet sitesi hiçbir içerik barındırmasa dahi –alan adının 

satılık olduğuna ilişkin bir duyuru yapılması ya da Google Adwords sisteminde 

reklam verilmesi ve benzeri şekilde ticari etki yaratan bir kullanımın söz konusu 

olması şartıyla- tanınmış markanın alan adı olarak kullanımı SMK md. 7/3-d hükmü 

uyarınca engellenebilir. Ancak marka alelade (tanınmış olmayan) bir marka ise ve 

web site içeriği boşsa, ticari etki mevcut olsa dahi mal ve hizmet benzerliği ya da 

ayniyeti tespiti yapılamadığı için söz konusu kullanım engellenemeyecektir. Hatta 

kanımızca alan adı korsanlığı söz konusu olsa bile marka tanınmış değilse ve web 

site içeriği boşsa, mal ve hizmet ayniyeti ya da benzerliği şartı sağlanmış 

                                                 

419 Şenocak, a.g.e., s. 133.  

420 Şenocak, a.g.e., s. 133, d.n. 219. 

421 Sami Karahan, “Markanın Tescil ve Korunmasında Sınıfsal Sınırlar”, Fikri Mülkiyet Hukuku 

Dergisi, Y. 2005/2006, Sa. 1, s.21. 

422 Örneğin, “alice” tanınmış markasının, www.alicerezaleti.com şeklinde alan adı olarak kullanılması 

halinde tanınmış markanın itibarını zedeleyici bir kullanımın varlığı şüphesizdir. Ancak aynı markanın 

salt www.alice.biz şeklinde kullanımı halinde ise markanın itibarına zarar verilip verilmediği zorunlu 

olarak web site içeriği incelenerek tespit edilecektir. Bu konuda Alman yargı kararları için bkz. 

Şenocak, a.g.e., s.134. 

http://www.alicerezaleti.com/
http://www.alice.biz/
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olmayacağından marka hükümlerine dayanılması mümkün değildir. Bu gibi marka 

korumasının işletilemediği durumlarda haksız rekabet ve alan adlarına ilişkin ulusal 

ya da uluslararası alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına ise her zaman 

başvurulabilmektedir. 

Burada ayrıca Wagner ve Kilian görüşü doğrultusunda internet sitesinin 38. 

Sınıf- Haberleşme Hizmetleri olduğu çıkarımı yapılırsa; ticari etkili kullanım olması 

şartıyla web site muhteviyatı boş olsa (web sitede yazı, görsel, vb herhangi bir içerik 

olmasa) dahi, web sitesinin 38. Sınıf hizmetine dahil olduğu genellemesi yapılarak 

SMK md. 7/2 (a) ve (b) bentleri uygulanabilir. Ancak bu halde de tüm web siteleri 

bir ön kabul olarak 38. sınıf’a dahil edilmiş olur; ki bu da özellikle diğer sınıflarda 

tescilli olup kötü niyetle alan adı olarak tescil edilmiş markalar açısından 

hakkaniyete aykırı sonuçlar doğurabilecektir. Kanımızca bu tip durumlarda ortada 

SMK hükümleri çerçevesinde bir marka ihlali söz konusu olmadığından, yapılması 

gereken: haksız rekabet hükümlerine ya da alan adı ihtilaf çözümleri için öngörülen 

alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurulmasıdır. Zira markanın aynı veya 

benzerinin alan adı olarak kötü niyetle dahi olsa kullanılması423 her zaman markasal 

bir kullanım olmayabilir ya da kullanım sebebiyle marka sahibinin hakkını 

kullanabilmesi için gerekli şartlar sağlanamamış olabilir. Netice olarak, alan adı-

marka ihtilaflarında salt markanın tescilli olmasından bahisle marka hukuku 

normlarını işletmek her zaman mümkün olmamaktadır. 

3.5. Markanın Aynı veya Benzerinin İnternet Alan Adı Olarak 

Kullanılması Halinde Hukuki Koruma Yolları 

3.5.1. İnternet Alan Adı Olarak Kullanılan İşaretin Üçüncü Kişi Adına Marka 

Olarak Tescilli Olması İhtimali 

3.5.1.1. Genel Olarak 

Yukarıdaki bölümlerde açıkladığımız üzere, tescilli bir markanın aynısının ya 

da benzerinin internet alan adı olarak tescil edilmesi bazı durumlarda marka hakkı 

ihlali teşkil edebilmektedir. Sözgelimi tescilli marka ile aynı bir sözcüğün, yine tescil 

                                                 

423 Domaingrabbing, Cybersquatting vs. 
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kapsamındaki emtiaların –örn. 15. Sınıf müzik aletleri- internet ortamında satışının 

yapıldığı bir internet sitesinin alan adı olarak kullanılması halinde -söz konusu 

kullanımın ticari etki yaratması ve kullanımında meşru bir bağlantı olmaması 

şartıyla- marka hakkına tecavüz söz konusu olacaktır. Kanun koyucu bu gibi 

ihlallerin önüne geçmek, hiç değilse ihlal halinde ivedilikle ihlalin sona 

erdirilebilmesi amacıyla 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 7’nci maddesi 

kapsamında marka hakkı sahibine, markasının aynı veya benzerinin internet alan adı 

olarak kullanılmasını –yukarıdaki bölümlerde açıklanan şartlar dairesinde- engelleme 

hakkı tanımıştır. 

Yine internet alan adlarına ilişkin hukuki düzenlemelerde de internet alan 

adları vasıtasıyla meydana gelebilecek marka hakkı ihlalleri öngörülmüş; marka 

hakkı sahibine ihlali önlemek için birtakım haklar tanınmıştır. Ülkemiz açısından (.tr 

ÜKÜDAA) mevcut sistemde ODTÜ Uyuşmazlık Çözüm Kurulu(kurul oluşturulana 

dek ise DNS Çalışma Grubu) internet alan adı vasıtasıyla meydana gelen marka 

hakkı ihlallerinde başvuru ve karar makamı olarak çalışmaktadır.424 TRABİS’in 

faaliyete geçmesi ile ise .tr ÜKÜDAA bakımından başvuru ve karar makamı 

Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı olacaktır.425 Yine uluslararası tahkim 

mekanizması olarak ICANN tarafından düzenlenen ve 2000 yılında yürürlüğe 

koyulan Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy (Yeknesak Alan Adı 

Uyuşmazlık Çözüm Politikası-Yeknesak Kurallar) da ICANN tarafından akredite 

edilmiş bulunan Institute for Dispute Resolution, eResolution, National Arbitration 

                                                 

424 ODTÜ Nic .tr Alan Adı Kayıt Politikası ve Kurallar, md. 32-33. Çevrimiçi: 

https://nic.tr/forms/politikalar.pdf?PHPSESSID=15068921108510362141823338 (Erişim: 

06.11.2018) ODTÜ Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun nasıl çalışacağı, hangi hallerde alan adını terkin 

edeceği UDRP (Yeknesak Kurallar)’deki gibi belirli değildir. Bu haliyle UÇK’nın ICANN’den önce 

internet alan adlarını yöneten Network Solutions Inc.(NSI) gibi çalıştığı gözlemlenmektedir. Zira 

UDRP’nin uygulamaya koyulmasından önce NSI da bir internet alan adının üçüncü kişinin marka 

hakkını ihlal ettiği durumlarda marka hakkı sahibinin marka tescil belgesi ile kendisine başvurmasını 

öngörmüştür. (Cafer Canbay, Alan Adları Yönetimi, Dünya Uygulamaları ve Türkiye İçin 

Çözümsel Yaklaşımlar, Telekomünikasyon Kurumu, Uzmanlık Tezi, 2005, Ankara, s.40. Çevrimiçi: 

https://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FTez%2FCafer_CANBAY.PDF 

(Erişim: 06.11.2018)) Mevcut sistemdeki uygulamada da marka hakkının ihlal edildiğini ileri süren 

taraf, online olarak ODTÜ Nic .tr yönetimine başvuruda bulunarak ilgili alan adının terkinini veya 

kendisine devrini talep etmektedir. 

425 Bkz. 07.11.2010 tarihli 27752 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İnternet Alan Adları 

Yönetmeliği md. 23 v.d. 

https://nic.tr/forms/politikalar.pdf?PHPSESSID=15068921108510362141823338
https://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FTez%2FCafer_CANBAY.PDF
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Forum, WIPO ve Asian Domain Name Dispute Resolution Center tarafından 

uygulanmaktadır.426  

Hemen belirtmek gerekir ki; gerek mevcut sistemdeki ODTÜ UÇK’nın 

işleyişi, gerek TRABİS sonrası yürürlüğe girecek UÇHS’nin işleyişi, gerekse 

ICANN Yeknesak Kurallar’ı uygulayan akredite kuruluşların işleyişi; internet alan 

adı tescili aşamasında başvuruculara onaylatılan birer tahkim şartına bağlı olarak 

yürütülmektedir. Başka bir ifadeyle, kişi alan adı tescili aşamasında tescil 

sözleşmesini onaylarken sözleşme ile kendisine zorunlu bir tahkim şartı da 

onaylatılmaktadır.  

Marka hakkının, bir internet alan adı vasıtasıyla ihlal edildiğini iddia eden 

kişi dilerse marka hukuku hükümlerine dilerse de yukarıda değindiğimiz tahkim 

yollarına başvurabilmektedir. Uygulamaya bakıldığında; marka sahibi salt alan adı 

kullanımını durdurmak istiyorsa tahkim yoluyla yetinildiği görülmektedir. Yine 

marka sahibi, alan adı kullanımını ivedilikle durdurmak istediğinde de tahkim 

yolunun hızlı olması sebebiyle tahkim yolunun kullanıldığı görülmektedir. Ancak 

marka sahibinin tecavüz sebebiyle tazminat talebi de varsa ve alan adı kullanımının 

engellenmesi ivedilik arz etmiyorsa ya da alan adı .tr uzantılıysa tahkim yolundan 

ziyade genellikle marka hükümlerine dayanarak men, ref ve tazminat davaları 

açıldığı görülmektedir.  

Tüm bu talepler kural olarak markayı (aynı ya da benzerini) alan adı olarak 

tescil ettiren kişiye karşı ileri sürülmekte olsa bile, aslında alan adı tescilini 

gerçekleştiren tahsis kurumlarına karşı da bunların ileri sürülmesine hukuki bir engel 

yoktur.  

Hukuki imkan böyle olmakla birlikte, gerek alan adı tescillerinin niceliksel 

fazlalığı gerekse tahsis kuruluşlarının marka ihlali değerlendirmesini yeterince 

yapmaması sebebiyle uygulamada mahkemeler tarafından alan adı tescil 

                                                 

426 Canbay, a.g.e., s.51.  
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kuruluşlarının sorumlu tutulmaktan kaçınıldığı görülmektedir.427 Alan adı tahsis 

kuruluşları, genel işlem koşulu olarak tanzim ettikleri sözleşmelere koydukları 

klozlarla başvuru sahibinden tescil ettirdiği alan adının üçüncü bir kişinin fikri ve 

sınai haklarını ihlal etmediği taahhüdünü almaktadırlar.428 Tahsis kuruluşu her ne 

kadar bu yönde taahhütler alsa da, sözleşmelerin nisbiliği ilkesi gereğince bu 

taahhütler yalnızca tescil ettirene karşı (rücu kapsamında) ileri sürülebilecektir.429 

Kanımızca tahsis kuruluşunun kast ya da ağır ihmal sonucu alan adı tescili yapması 

halinde tescil ettiren ve tahsis kuruluşu, marka hakkı ihlal edilen kişiye karşı 

müteselsilen sorumlu olmalıdır.430 

Aşağıda da marka olarak tescilli bir işaretin internet alan adı olarak 

kullanılması halinde marka hakkı sahibinin marka hukuku kapsamında 

başvurabileceği hukuki koruma yolları kısaca açıklanmış, usul kurallarına 

değinilmiştir. 

3.5.1.2. Marka Sahibinin Açabileceği Davalar ve İleri Sürülebilecek Talepler 

3.5.1.2.1. Markanın İnternet Alan Adı Olarak Kullanıldığının Tespiti Davası 

6769 sayılı SMK’nın 149’uncu maddesinde düzenlenmiş olan tespit davası 

sonucunda eylemin tecavüz olup olmadığı tespit edilecektir. SMK’dan farklı olarak 

556 sayılı mülga KHK’nın “delillerin tespiti” başlığı altındaki 75’inci madde 

düzenlemesi; eylemin tecavüz olup olmadığını değil, tecavüz sayılabilecek olayların 

tespitine yönelik bir dava öngörmüş idi. Nitekim mülga KHK döneminde 75’inci 

maddede öngörülen “delillerin tespiti davası” ile HMK md. 400’de öngörülen “tespit 

                                                 

427 Yıldırım, a.g.e., s.690. 

428 Örn. “.tc Alan Adı Tescili Genel Koşulları” md. 6.1: “Tescil sahibi tescil ettirdiği alan adının 

üçüncü kişi veya kuruluşların fikri ve sınai haklarını ihlal edecek şekilde kullanmayacağını beyan ve 

taahhüt eder. ” şeklinde tanzim edilmiştir.  

429 Yıldırım, a.g.e., s.692. Her ne kadar rücu ilişkisi kapsamında iç ilişkide tescil ettirene karşı ileri 

sürülebilecekse de, bu taahhüt esasında bir sorumsuzluk kaydı olup, sorumsuzluk kaydının ağır ihmal 

ve kast halinde geçersiz olması kuralı karşısında tescil ettiren kişi, olası bir rücu davasında tahsis 

kuruluşunun ağır ihmali ya da kastı olduğunu ispatladığı takdirde rücu davasını da lehine 

sonuçlandırabilecektir.  

430 Yıldırım, a.g.e., s.699. Alan adı tahsis kuruluşlarının sorumluluğu hakkında detaylı bilgi için bkz. 

Yıldırım, a.g.e., s.683-709. 
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davası” doktrinde tartışma konusu olmakta, bu iki davanın birbiri ile benzer olduğu 

ve fakat aynı nitelikte davalar olmadığı belirtilmekteydi.431  

Ancak günümüz açısından bakıldığında kanun koyucunun tartışmaları sona 

erdirecek kesinlikte düzenleme yaptığı, açılacak tespit davasının “tecavüzün 

varlığı”nı tespite yönelik olduğu gözlemlenmektedir. Örneğin, tescilli markasının 

çok benzeri nitelikte olan bir sözcüğün internet alan adı olarak kullanıldığını fark 

eden marka hakkı sahibi, söz konusu kullanımın marka hakkına tecavüz teşkil edip 

etmediğini Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri’nde ikame edeceği bir tespit 

davası ile tespit ettirebilecektir.  

3.5.1.2.2. Markanın İnternet Alan Adı Olarak Kullanılmasının Önlenmesi, 

Markanın İnternet Alan Adı Olarak Kullanılmasının Durdurulması (Men’i) 

Davası ve İhtiyati Tedbir Talebi 

6769 sayılı SMK’nın 149’uncu maddesinde sayılan davalardan bir diğeri ise 

muhtemel tecavüzün önlenmesi davasıdır. 556 sayılı mülga KHK döneminde 62’nci 

maddede muhtemel tecavüzün önlenmesi davasına yer verilmemiş olması doktrince 

eleştirilmiş ve özellikle KHK’nın 9/I’inci maddesinden yola çıkılarak her ne kadar 

KHK’da muhtemel tecavüzün önlenmesi şeklinde bir dava bulunmasa da marka 

hakkı sahibinin muhtemel tecavüzün önlenmesi talepli dava açabileceği kabul 

edilmekteydi.432 

Söz konusu eleştiriler doğrultusunda kanun koyucu 6769 sayılı SMK’nın 

149’uncu maddesinde açıkça “muhtemel tecavüzün önlenmesi”ne yönelik dava 

açılabileceğini düzenlemiştir. 

Marka sahibi her zaman muhtemel tecavüz tehlikesinin farkında 

olmayabileceğinden, tecavüz vuku bulduğu anda marka hakkını korumak için 

tecavüz teşkil eden eylemlerin durdurulmasına yönelik dava da açabilecektir. 

                                                 

431 Çağlar, a.g.e., s. 121; Leyla Akyol Aslan, Medeni Usul Hukukunda Delil Tespiti, Ankara, 

Yetkin, 2011, s.39. 

432 Çağlar, a.g.e., s.122; Tekinalp, a.g.e., s. 491 v.d.; Arkan, a.g.e., C.II, s. 234. 
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SMK’nın 159’uncu maddesinde ihtiyati tedbir talebi düzenlenmiştir. 

159’uncu madde düzenlemesine baktığımızda talebe konu tedbirlerin esasında 

tecavüzün önlenmesini veya tecavüzün durdurulmasını sağlamaya yönelik tedbirler 

niteliğinde olduğu görülmektedir.433 Gerçekten de uygulamada, marka hakkına 

süregelen/mevcut bir tecavüz halinde tecavüzün men’i, ref’i ve tazminat davaları 

birlikte açıldığından, tecavüzün men’ini sağlamak için aslında çoğu kez ihtiyati 

tedbir talep edildiği görülmektedir.  

Örneğin; ODTÜ nezdinde tescil edilmiş ancak henüz aktif bir şekilde 

kullanılmayan bir internet alan adı, bu zaman zarfında üçüncü bir kişinin marka 

hakkını ihlal etmemekle birlikte artık internet alan adı tahsisi gerçekleştiğinden, 

marka hakkı sahibi açısından SMK md. 149 anlamında “muhtemel tecavüz” söz 

konusu olmaktadır. Marka hakkı sahibi muhtemel tecavüzün önlenmesi davası ikame 

edebileceği gibi bunu SMK 159 kapsamında ihtiyati tedbir talebi olarak da ileri 

sürebilir. Buna karşın; alan adının aktif olarak kullanılmaya başlanması –başka bir 

ifadeyle; web site içeriğinin SMK 7/3-d’deki şartları sağlayacak biçimde 

doldurulmuş olması- halinde artık muhtemel değil mevcut bir tecavüzden söz 

edilebileceğinden, marka hakkı sahibi mahkeme nezdinde tecavüzün men’ini talep 

edebileceği gibi, ihtiyati tedbir talebi olarak da ileri sürebilir. Bu meyanda muhtemel 

tecavüzün önlenmesi ya da tecavüzün men’ini sağlamak adına ODTÜ’nün ilgili alan 

adı kullanıcı adı ve şifrelerini alan adı sahibine vermemesi yönünde karar 

verilebileceği gibi, ilgili alan adına erişimin engellenmesi yönünde de karar 

verilebilecektir.  

                                                 

433 SMK md. 159/2’de ihtiyati tedbirlerin; davacının sınai mülkiyet hakkına tecavüz teşkil eden 

fiillerin önlenmesi ve durdurulmasını, sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilerek üretilen veya ithal 

edilen tecavüze konu ürünlere, bunların üretiminde münhasıran kullanılan vasıtalara ya da patenti 

verilmiş usulün icrasında kullanılan vasıtalara, tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin 

üretimini engellemeyecek şekilde, Türkiye sınırları içinde veya gümrük ve serbest liman veya bölge 

gibi alanlar dâhil, bulundukları her yerde el konulmasını ve bunların saklanmasını, ilgili kişiye 

verilebilecek herhangi bir zararın tazmini bakımından teminat verilmesini kapsaması gerektiği açıkça 

ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere kanun koyucu, ihtiyati tedbir kapsamında talep edilen tedbirin 

mahiyetinin tecavüzü engelleyici ya da –tecavüz başlamış ve devam ediyorsa- tecavüz teşkil eden 

eylemi sona erdirici nitelikte olmasını aramaktadır.  
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3.5.1.2.3. Markanın İnternet Alan Adı Olarak Kullanılmasına Son Verilmesi 

(Ref’i) Davası 

Kanun koyucunun SMK md. 149’da düzenlediği taleplerden/davalardan bir 

diğeri de tecavüzün giderimi (ref’i) davasıdır. Bu davada marka hakkı sahibinin 

talebi, marka hakkına tecavüz teşkil eden eylemin tüm sonuçlarıyla ortadan 

kaldırılması olacaktır.434 Ref davası açısından önemli olan tecavüzün devam ediyor 

olması değil, tecavüz teşkil eden eylemin sonuçlarının/etkilerinin hali hazırda mevcut 

olmasıdır.435 Şayet mevcut durum itibariyle tecavüz teşkil eden eylemin herhangi bir 

sonucu kalmamışsa, ref davası da konusuz kalmış olacaktır. 

Örneğin, SMK 7/3-d kapsamında bir kullanım söz konusuysa, yani tescilli bir 

markanın aynısı, ticari etki yaratacak biçimde ve meşru bir bağlantı olmaksızın 

internet alan adı olarak tescil edilmişse, etkileri devam eden bir tecavüzden 

bahsedilebilecektir. Söz konusu tecavüzün men’i için her ne kadar ilgili alan adına 

erişim engelleme tedbiri uygulanabilecekse de tecavüzün ref’i için erişim engelleme 

tedbirinin uygulanması yeterli olmayacaktır. Zira whois kayıtlarında tecavüz teşkil 

eden alan adı mütecaviz adına tescilli göründüğü gibi, çeşitli teknik yöntemlerle 

(proxy ayarlarının değiştirilmesi, VPN kullanımı vs.) ilgili internet sitesine erişmek 

her zaman mümkün olabilecektir. Dolayısıyla tecavüzün ref’i için erişim engelleme 

etkin ve kalıcı bir yöntem değildir. Bunun yerine uygulamada da sıklıkla talep ve 

hüküm konusu yapıldığı üzere, alan adının devri yönünde karar verilerek tecavüzün 

ref edilmesi sağlanabilecektir. Bu noktada, alan adı devri veya terkini yönünde 

verilen ref kararlarının .tr ÜKÜDAA alan adları için ya da Türkiye’de faaliyet 

gösteren alan adı tescil kuruluşlarından alınmış JÜDAA alan adları için efektif sonuç 

verdiği söylenmelidir. Zira aksi halde –yani alan adının yurt dışında faaliyet gösteren 

bir kuruluş vasıtasıyla tescil edilmiş olması halinde- Türkiye Cumhuriyeti 

mahkemelerinden verilen kararların yabancı hukuktaki icrai kabiliyetinin sağlanması 

adına tanıma/tenfiz kurumuna başvurulması gerekecektir. 

                                                 

434 Çağlar, a.g.e., s.123. 

435 Çolak, a.g.e., s. 680. 
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3.5.1.2.4. Markanın İnternet Alan Adı Olarak Kullanılması Sebebiyle Oluşan 

Maddi ve/veya Manevi Zararların Tazmini Davası 

SMK 149’da düzenlenen bir diğer talep ise maddi ve manevi zararların 

tazminine ilişkin davadır. Yukarıda sayılanların aksine tazminat davasında kusur 

aranmakta, bunun yanında, zarar ve illiyet bağının da ispatlanmış olması 

gerekmektedir.  

SMK düzenlemesine göre marka hakkı sahibinin tecavüz teşkil eden eylem 

sebebiyle uğradığı maddi zarar fiili kayıp ve yoksun kalınan kar kalemlerinden 

oluşmaktadır.436 Manevi zararların tazmininde ise marka hakkı sahibinin marka 

hakkına tecavüz teşkil eden eylem sebebiyle uğradığı acı, elem ve kederin –

zenginleşme aracı olmamak kaydıyla- giderimi amaçlanmaktadır.437 

Maddi zarar kalemlerinden kabul edilen yoksun kalınan kazanç, marka hakkı 

sahibinin talebine göre: mütecavizin rekabeti olmasa idi hak sahibinin elde edeceği 

muhtemel gelir veya mütecavizin elde ettiği net kazanç ya da farazi lisans bedeli baz 

alınarak hesaplanmaktadır. Yoksun kalınan kazanç hesaplanırken marka hakkının 

ekonomik değeri, tecavüz sırasında marka hakkı kapsamında –varsa- verilmiş 

lisansların sayısı, süresi ve çeşidi ile tecavüzün nitelik ve boyutunun göz önünde 

bulundurulacağı SMK md. 151’de düzenlenmiştir.  

556 s. KHK’da olduğu gibi 6769 s. Kanun’da da “itibar tazminatı” 

düzenlenmiştir. Marka hakkı sahibinin SMK md. 149 uyarınca talep edebileceği 

manevi tazminat, marka hakkı sahibinin manevi zararları için öngörülmüştür. SMK 

md. 150/2’de düzenlenen itibar tazminatı ise, markanın itibarının zedelenmesi hali 

için öngörülmüştür. İtibar tazminatı, maddi ve manevi tazminat taleplerine ek olarak 

talep edilebilir.438 

                                                 

436 6769 s. SMK md. 151/1: “Hak sahibinin uğradığı zarar, fiili kaybı ve yoksun kalınan kazancı 

kapsar.”; Çağlar, a.g.e., s.126. 

437 Çağlar, a.g.e., s.130. 

438 Çağlar, a.g.e., s.131. 
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Çalışma konumuz açısından somutlaştırmamız gerekirse; 35. Sınıfta tescilli 

bir markanın aynısının internet alan adı olarak kullanılmak suretiyle internet 

ortamında perakende ticaret yapılması SMK md. 29/1(a) atfıyla SMK md. 7/3(d) 

uyarınca marka hakkına tecavüz teşkil edecektir. Bu halde marka hakkı sahibi maddi 

tazminat olarak malvarlığının aktifinde meydana gelen azalmayı ya da pasifinde 

meydana gelen artışı fiili kayıp olarak tazmin edebilecektir. Ayrıca marka hakkı 

sahibi, internet alan adı üzerinden perakende ticaret yapılmasa idi elde edeceği net 

geliri veya internet alan adı üzerinden perakende satış yapılmak suretiyle 

mütecavizin elde ettiği net kazancı ya da markayı internet alan adı olarak kullanan 

kişiye lisans vermiş olsa idi bu lisans bedelini yoksun kaldığı kazanç olarak talep 

edebilecektir. Bununla birlikte internet alan adı üzerinden satılan ürünlerin kalitesiz 

olması, nihai tüketicilere hiç teslim edilmemesi, cayma hakkının kullandırılmaması, 

ücret iadelerinin geç veya hiç yapılmaması gibi durumlar söz konusu ise marka hakkı 

sahibi ek olarak itibar tazminatı da talep edebilecektir. 

3.5.1.2.5. Marka Hakkına Tecavüz Suçu  

Marka hakkına tecavüz haksız fiil olarak düzenlendiği gibi aynı zamanda 

ceza hukuku anlamında suç olarak da düzenlenmiştir. 556 sayılı KHK döneminde 

1995 yılında yapılan değişiklik ile marka tecavüzü suç olarak düzenlenmiş ve aynı 

düzenleme 6769 s. SMK ile de korunmuştur. 

6769 sayılı SMK’nın 30’uncu maddesi ile marka hakkına tecavüz suçu 556 s. 

KHK ile paralel biçimde düzenlenmiştir. Buna göre başkasına ait marka hakkına 

iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üretmek, hizmet sunmak, satışa arz 

etmek, satmak, ithal ya da ihraç etmek, ticari amaçla satın almak, bulundurmak, 

nakletmek veya depolamak eylemleri 1 ilâ 3 yıl arası hapis ve yirmi bin güne kadar 

adli para cezası müeyyidesine bağlanmıştır. Doktrinde 556 s. KHK döneminde, 

marka hakkına tecavüz suçunu düzenleyen 61/A hükmünün lafzında “iktibas veya 

iltibas” ifadelerinin kullanılması, bu ifadelerin KHK’nın bütünlüğüne uygun 

olmadığı gerekçeleri ile eleştirilmekte idi ve bu ifadelerin yerine “aynen veya 

karışıklığa yol açacak şekilde benzerinin kullanılması” ifadesinin tercih edilmesinin 
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daha uygun olacağı belirtilmekte idi.439 Aynı eleştiri 6769 s. SMK’nın 30’uncu 

madde düzenlemesi için de geçerliliğini koruyacaktır. Nitekim doktrinde söz konusu 

düzenlemeye getirilen eleştiri kanımızca da yerindedir. Zira gerek 556 s. KHK 

gerekse 6769 s. SMK hükümlerinin lafzında “marka ile iktibas” hususu markanın 

aynısı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kullanılması; “marka ile iltibas” 

hususu ise karışıklığa yol açacak şekilde markanın benzerinin kullanılması ifadeleri 

ile düzenlenmiştir. Hal böyle iken, marka hakkına tecavüz suçunu düzenleyen 

hükümlerde kanunun genel lafzi istikrarından sapmak her şeyden önce suçta ve 

cezada kanunilik ve öngörülebilirlik ilkeleri karşısında yerinde olmamıştır.   

Yine doktrinde, markanın internet ortamında kullanılması eyleminin kanun 

koyucu tarafından suç olarak düzenlenmediği belirtilmektedir.440 Ancak kanımızca 

SMK md. 7’de ve md. 29’da sayılan, marka sahibinin engelleyebileceği eylemlerin 

tümü aynı zamanda SMK md. 30 uyarınca marka hakkına tecavüz suçunun maddi 

unsurlarını oluşturabilecektir.441 Sözgelimi, markanın aynısının, tescil kapsamındaki 

malların internet ortamından satışı amacıyla internet alan adı olarak tescili nasıl SMK 

md. 29 uyarınca marka hakkına tecavüz eylemini oluşturuyorsa442 aynı şekilde SMK 

md. 30 uyarınca başkasına ait marka hakkına iktibas suretiyle hizmet sunma eylemini 

oluşturacaktır. İltibas suretiyle marka hakkına tecavüz suçunun oluşabilmesi için 

kanımızca markanın tescil kapsamındaki mallarla aynı veya benzer malların internet 

ortamından karıştırma ihtimali yaratacak biçimde satışı amacıyla markanın aynı veya 

benzerinin internet alan adı olarak tescil edilmiş olması gerekmektedir. 

Belirtmeliyiz ki SMK md. 30’da düzenlenen marka hakkına tecavüz suçunun 

soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Şikâyet süresine ilişkin SMK’da 

herhangi bir düzenleme olmadığından TCK md. 73 düzenlemesi gereğince şikâyet 

süresi, fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır. Şikâyet hakkına kimlerin 

                                                 

439 Çağlar, a.g.e., s. 152. 

440 Çağlar, a.g.e., s.153.  

441 Suçun manevi unsurları ise genel ceza hukuku prensiplerine göre tespit edilmelidir.  

442 Zira SMK md. 29/1(a)’da “Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7 nci maddede belirtilen 

biçimlerde kullanmak” eyleminin marka hakkına tecavüz teşkil edeceği düzenlenmiştir. 
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sahip olduğu da SMK’da düzenlenmemiştir. Ancak kanımızca marka hakkı sahibinin 

yanı sıra, SMK md. 158/1 uyarınca inhisari lisansa sahip olan kişinin de şikâyette 

bulunma hakkını kabul etmek gerekir.443 İnhisari olmayan lisans hakkı sahibi ise, 

marka hakkı sahibine yapacağı bir bildirimle şikâyette bulunmasını isteyebilir. 

Bildirime rağmen 3 ay içerisinde şikâyette bulunulmaması halinde inhisari olmayan 

lisans hakkı sahibi de şikâyette bulunabilecektir.  

Son olarak cezaya hükmolunamayacak ve şikâyette bulunulamayacak hallere 

değinmek gerekmektedir. SMK, 30’uncu maddenin son fıkrasında ceza hukuku 

anlamında şahsi cezasızlık sebebi olarak kabul edilebilecek bir düzenleme yer 

almaktadır. Buna göre “başkasının hak sahibi olduğu marka taklit edilerek üretilmiş 

malı, satışa arz eden veya satan kişinin bu malı nereden temin ettiğini bildirmesi ve 

bu suretle üretenlerin ortaya çıkarılmasını ve üretilmiş mallara el konulmasını 

sağlaması hâlinde” ilgili kişi aleyhine cezaya hükmolunamayacaktır. Yine mütecaviz 

fail hakkında cezaya hükmolunabilmesi için, kovuşturma konusu markanın 

Türkiye’de tescilli olması gerekmektedir.444 Her ne kadar madde metninde “tecavüz 

teşkil eden eylemin gerçekleştiği anda Türkiye’de tescilli olması” şeklinde bir ifade 

yer almasa da suçta ve cezada kanunilik ilkesi çerçevesinde “Türkiye’de tescilli 

olma” şartı, şikâyet anında veya kovuşturma sırasında değil, “fiilin işlendiği anda 

Türkiye’de tescilli olma” olarak anlaşılmalıdır. SMK 153’te ise marka hakkı veya 

inhisari lisans hakkı sahibinin kimlere karşı şikâyet hakkını kullanamayacağı 

düzenlenmiştir. Bunlardan ilki “marka hakkına tecavüz eden tarafından piyasaya 

sürülmüş ürünleri kişisel ihtiyaçları ölçüsünde elinde bulunduran veya kullanan 

kişilere” karşı şikâyette bulunulamamasıdır. İkincisi ise “sebep olduğu zarardan 

dolayı kendisine tazminat ödeyen kişi tarafından, marka mülkiyet hakkı sahibinin el 

koymaması nedeniyle piyasaya sürülmüş ürünleri ticari amaçla kullanan kişilere” 

karşı şikâyette bulunulamamasıdır.  

                                                 

443 Nitekim uygulamada da inhisari lisans sahibinin marka hakkına tecavüz suçuna ilişkin şikayette 

bulunduğu sıklıkla görülmektedir. Özellikle markanın yabancı menşeli olduğu ve marka hakkı 

sahibinin Türkiye’de mukim olmadığı durumlarda, marka hakkına tecavüz sebebiyle yürütülen 

kovuşturmalarda, inhisari lisans hakkı sahibinin müşteki/katılan olduğu görülmektedir. 

444 Bkz. 6769 s. SMK md. 30/5. 
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3.5.1.3. Hak Sahibinin Açabileceği Davalar Bakımından Milletlerarası Özel 

Hukuk Kuralları  

Marka hakkı sahibi, davasını her zaman için Türkiye Cumhuriyeti 

mahkemelerinde açabileceği gibi -sözgelimi- dava konusu internet alan adının 

yabancı bir ülkedeki tescil kuruluşu tarafından tahsis edilmiş olması halinde ilgili 

ülkede de davasını açabilecektir.445 

Alan adı tescil kuruluşu yabancı ülkede ise ve dava Türkiye’de açılıp da 

yargılama sonucunda alan adının terkinine veya devrine karar verilmişse, davacı/ 

marka hakkı sahibi, bu mahkeme ilamını davaya konu alan adı tahsisini yapan alan 

adı tescil kuruluşunun bulunduğu ülke hukukuna göre tenfiz ettirerek Türk 

mahkemesince verilen ilamın yabancı ülkede icrasını sağlayabilecektir. Bununla 

birlikte şayet alan adı tesciline aracılık eden şirket Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına 

göre kurulmuş bir şirketse zaten Türk Mahkemelerinin vermiş olduğu alan adı terkin 

ya da devir kararlarını yerine getirmek zorundadır.446 Örneğin Türkiye’de yaşayan 

bir kişi, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş bir şirkete ait “kuzgun” 

ibareli markanın aynısını ABD’de faaliyet gösteren GoDaddy isimli alan adı tescil 

kuruluşundan www.kuzgun.com şeklinde alan adı olarak tescil ettirdiğinde, marka 

hakkı sahibi şirket, doğrudan doğruya ABD’de, ABD hukukuna göre dava açarak 

alacağı kararı GoDaddy nezdinde icra edebileceği gibi447, Türkiye’de mütecaviz 

                                                 

445 Ancak bu halde davacı marka hakkı sahibi, davasını ikame edeceği ülkenin marka mevzuatına tabi 

olacağından dava açma hakkının bulunup bulunmadığı o ülkenin marka mevzuatına göre tespit 

edilecektir. Davacının vatandaşı olduğu ülke ile davanın açılacağı ülke Paris Sözleşmesi’ne taraf bir 

ülke ise, Sözleşme’nin 2’nci maddesi uyarınca davacı, ilgili ülke vatandaşı olmasa dahi Sözleşme’den 

doğan dava açma hakkı bulunmaktadır. Nitekim bu husus, 6769 s. SMK’nın 3/1(c) maddesine de 

yansımıştır. Buna göre, Paris Sözleşmesi veya 15/4/1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş 

Anlaşması hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler, 6769 s. SMK’da sağlanan 

korumalardan yararlanabileceklerdir. Benzer nitelikte düzenlemeler, Paris Sözleşmesi’ne taraf tüm 

ülkelerin mevzuatlarında yer almaktadır. 

446 Çolak, a.g.e., s.780. 

447 Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de icra edilebilmesi için tenfiz kurumuna başvurulması 

gerekmektedir. MÖHUK md. 54’e göre yabancı bir mahkeme kararının tenfizi için ise ilamın Türk 

mahkemelerinin münhasır yetkisine giren bir konuda verilmemiş olması gerekmektedir. Marka 

hukuku kapsamında, hükümsüzlük davası dışındaki –özellikle konumuz açısından önem arz eden 

tecavüze ilişkin – davalar MÖHUK md. 54 çerçevesinde münhasır yetki niteliğinde olmadığından 

yabancı bir mahkemece verilmiş marka tecavüzü hakkındaki bir ilamın ülkemizde tenfizi mümkündür. 

http://www.kuzgun.com/
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aleyhine açacağı davayı ABD’nin milletler arası usul hukuku kuralları çerçevesinde 

tenfiz kurumu vasıtasıyla GoDaddy nezdinde icra edebilecektir. Buna karşın davalı/ 

mütecaviz yabancı bir ülke vatandaşı ise ve alan adı tescil kuruluşu da yabancı 

ülkede ise, MÖHUK md. 1 uyarınca “yabancılık unsuru”448 söz konusu olacağından 

bu noktada Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisini ve uygulanacak hukuku 

tartışmak yerinde olacaktır. Kanımızca alan adının yabancı ülkede faal bir kayıt 

kuruluşu nezdinde tescil edilmiş olması ya da web sitesinin yurt dışında bulunması449 

dahi tek başına “yabancılık unsuru” teşkil edebilecektir.450 

İhtilafta yabancılık unsuru tespit edildikten sonra tespiti gereken ikinci nokta 

Türk mahkemelerinin milletler arası yetkisinin bulunup bulunmadığıdır. Türk 

mahkemelerinin milletlerarası yetkisinin iç hukukun yer itibariyle yetki kuralları, 

başka bir anlatımla, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair kanunların yetki 

hükümleri çerçevesinde tespit edileceği MÖHUK md. 40’ta öngörülmüştür. Bu 

meyanda, internet alan adı olarak kullanılan tescilli bir marka sebebiyle ortaya çıkan 

–yabancılık unsuru içeren- bir ihtilaf bakımından HMK’nın haksız fiil ile genel yetki 

kuralı hükümlerine ve 6769 s. Kanun’un 156’ncı maddesine bakmamız 

gerekmektedir. Gerek HMK’da gerekse 6769 s. SMK’da marka hakkı ihlaline dayalı 

davalar bakımından kesin yetki kuralı öngörülmemiştir.451 Buna göre yetkili 

                                                                                                                                          
Ayrıntılı bilgi için bkz. Aysel Çelikel/B. Bahadır Erdem, Milletlerarası Özel Hukuk, 13. Bası, 

İstanbul, Beta, 2014, s. 534 v.d. 

448 Vatandaşlık, yerleşim yeri, sözleşmenin ya da hukuki işlemin yapıldığı yer, ifa yeri, haksız fiilin 

gerçekleştiği ya da haksız fiilin etkilerinin meydana geldiği yer gibi durumlarda söz konusu olabilen; 

hukuki ilişki ya da olayı, birden fazla ülke hukuku ile ilişkili kılan unsur, yabancılık unsuru olarak 

adlandırılabilir. Bkz. Çelikel/Erdem, a.g.e., s. 8-9; Cüneyt Süzel, “Çatmadan Kaynaklanan 

Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukuk”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk 

Bülteni, Y.28, Sa. 1-2, 2008, s. 179, d.n. 23.   

449 “Web sitesinin yurt dışında bulunması”ndan kasıt, web site sunucu bilgisayarının yurt dışında 

bulunmasıdır.  

450 Oğuz, a.g.e., s.369. 

451 Ancak SMK’nın 156/5’inci maddesinde üçüncü kişilerin sınai mülkiyet hakkı sahibine karşı 

açacağı davalarda –hükümsüzlük veya menfi tespit davası- kesin yetki kuralı öngörülmüştür. Buna 

göre kesin yetkili mahkeme, davalının yerleşim yeri mahkemesidir. Dolayısıyla bu tür davalarda 

MÖHUK anlamında “münhasır yetki” bulunduğunun bir kez daha altını çizmek gerekir. Yine .tr 

ÜKÜDAA alan adları bakımından, bu nitelikte alan adları resmi makamlar tarafından tahsis 

edildiğinden bu resmi alan adı siciline yönelik davalar açısından da Türk mahkemelerinin münhasır 

yetkisi vardır. (Oğuz, a.g.e., s.372.) 
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mahkemeler: davacının yerleşim yeri mahkemesi veya hukuka aykırı fiilin 

gerçekleştiği yer mahkemesi ya da hukuka aykırı fiilin etkilerinin görüldüğü452 yer 

mahkemesi; davacının Türkiye’de yerleşim yeri yoksa dava tarihinde davacının 

vekilinin işyerinin bulunduğu yer mahkemesi(şayet vekillik kaydı silinmişse TMPK 

merkezinin bulunduğu yer mahkemesi) ve nihayet HMK’daki genel yetki kuralı olan 

davalının ikametgâhı mahkemesi olacaktır. Şayet yabancılık unsuru içeren bir marka-

internet alan adı ihtilafında, davacı marka hakkı sahibi, yukarıdaki yetkili 

mahkemelerden birinde davasını ikame edebilecek ise, Türk mahkemelerinin 

milletler arası yetkisi vardır. Ancak söz konusu internet olduğunda, HMK’nın 

öngördüğü klasik yetki kurallarının nasıl algılanacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu 

meyanda, internet alan adı altında bulunan web sitesinin Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşlarına yönelik kullanılması ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde web 

sitesine erişilebilir olması halinde hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği ya da hukuka 

aykırı fiilin etkilerinin görüldüğü veyahut zararın meydana geldiği ya da zararın 

meydana gelme ihtimalinin bulunduğu yer Türkiye olacağından, Türk 

mahkemelerinin milletlerarası yetkisinin bulunduğu söylenebilecektir.453 

Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi de tespit edildikten sonra, ihtilafa 

hangi ülkenin hukuk kurallarının uygulanacağını ortaya koymak gerekmektedir. 

MÖHUK md. 23/1’e göre, fikri mülkiyete ilişkin haklar, hangi ülkenin hukukuna 

göre koruma talep ediliyorsa, o ülkenin hukukuna tabidir. Bu meyanda tescilli bir 

markanın internet alan adı olarak kullanılması halinde de eylemin tecavüz teşkil edip 

etmediğine, tecavüze ilişkin taleplere ve tecavüzün sonuçlarına ilişkin koruma talep 

edilen ülkenin hukuku yani lex loci protectionis uygulanacaktır.454 Örneğin 

uluslararası alanda tanınan ve tescilli bir Türk şirketine ait markanın aynısı, 

Brezilya’da mukim bir kişi tarafından Brezilya’da alan adı olarak tescil edilmiş ve 

alan adı altında kurulu web sitesi Brezilya vatandaşlarına yönelik olarak karıştırılma 

                                                 

452 Kanımızca SMK’da kullanılan “hukuka aykırı fiilin etkilerinin görüldüğü yer” ifadesi, HMK md. 

16’daki “zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer” ifadesini karşılamaktadır.  

453 Aksu, a.g.e., s. 942; Oğuz, a.g.e., s. 372. 

454 B. Bahadır Erdem, Patent Hakkının Korunmasına ve Patent Hakkına İlişkin Sözleşmelere 

Uygulanacak Hukuk, 2. Bası, İstanbul, Beta, 2002,  s. 105; Çelikel/Erdem, a.g.e., s. 318. 
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ihtimali yaratacak biçimde kullanılıyorsa, Türk şirketinin Türkiye’de ikame edeceği 

bir davada455, koruma Brezilya’da talep edildiğinden Brezilya hukuku 

uygulanmalıdır. Bunun için milletlerarası yetkisi bulunan Türk mahkemesi hâkimi, 

öncelikle lex fori’ye yani MÖHUK’a göre “koruma ülkesi hukuku”nu tespit edecek, 

akabinde lex fori’ye göre tespit ettiği Brezilya’nın marka hukuku mevzuatını (yani 

lex causae’yı) somut olaya tatbik ederek ihtilafı çözecektir.456  

Fikri ve sınai haklarda ülkesellik ilkesinin bir doğrultusu olarak Lex Loci 

Protectionis ilkesi uluslararası ölçekte benimsenmiştir.457 Böyle bir anlayışın 

benimsenmesinin nedeni, ihlal eden davranışta bulunan kişinin “ihlali 

gerçekleştirdiği ülke hukukunu bilmediği” iddiasında bulunamamasıdır; başka bir 

ifadeyle, mütecaviz, X ülkesinde ihlal teşkil eden bir davranışta bulunduğunda X 

ülkesi hukuku uygulanacağı için, mütecaviz “X ülkesi hukuk kurallarını 

bilmiyordum” şeklinde bir savunmada bulunamayacaktır.458  

MÖHUK md. 23/2’ye göre “taraflar, fikri mülkiyet hakkının ihlalinden doğan 

talepler hakkında, ihlalden sonra mahkemenin hukukunun uygulanmasını 

kararlaştırabilirler.” Yukarıdaki örnek bakımından, Brezilya’da alan adı tescilini 

yapan kişinin Türk vatandaşı olması halinde (Türk vatandaşı olması zorunlu değildir) 

marka hakkı sahibi ile Brezilya’da mukim Türk mütecaviz, Türkiye Cumhuriyeti’nde 

görülecek olan yargılamada Türk hukukunun uygulanmasını kararlaştırabileceklerdir. 

                                                 

455 Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda, yabancılık unsuru içeren bu uyuşmazlık bakımından 

Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi bulunmaktadır. Zira 6769 s. SMK’ya göre marka sahibinin 

ikame edeceği davalar bakımından davacının yerleşim yeri veya hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği ya 

da hukuka aykırı fiilin etkilerinin görüldüğü yer mahkemeleri yetkili mahkemeler olarak kabul 

edilmiştir. Örneğimiz bakımından da davacı sıfatı Türk kanunlarına göre kurulu bir şirket olduğundan, 

MÖHUK md. 40 çerçevesinde Türk Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri’nin milletlerarası 

yetkisi bulunmaktadır. 

456 Erdem, Patent, s. 106. 

457 Yavuz Kaplan, İnternet Ortamında Fikri Hakların Korunmasında Uygulanacak Hukuk, 

Ankara, Seçkin, 2004, s.188; Kaplan, a.g.e., s.229.; Şebnem Akipek/Esra Dardağan, “Sanal Ortamda 

Gerçekleşen Telif Hakkı İhlallerine Uygulanacak Hukuk”, AÜHFD, C. 50, Sa. 3, s. 116-117. 

458 Kaplan, a.g.e., s.185. Zira hukuku bilmeme mazeret sayılamayacağı için, lex loci protectionis 

kuralının benimsenmesi sonucu mütecavizin eyleminin yaptırımsız kalması söz konusu olmayacaktır. 
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3.5.1.4. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları 

Markanın internet alan adı olarak kullanılması halinde marka hakkı sahibi 

marka hukuku hükümlerinin yanı sıra, sahip olduğu marka hakkı sayesinde alternatif 

uyuşmazlık çözüm yollarına da başvurabilmektedir. Zira marka ya da haksız rekabet 

hükümlerine dayanılarak açılan davalar marka hakkı sahibinin lehine sonuçlansa dahi 

fiili durum itibariyle alan adı olarak kullanımın engellenmesi –ilama rağmen- kimi 

zaman uzun zaman alabilmekte, uyuşmazlığı çözümsüz bırakabilmektedir.459 Hem 

hızlı olması hem de tanıma- tenfiz gibi prosedürlerinin olmaması sebebiyle hak 

sahipleri genellikle mahkeme yerine alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına 

başvurmaktadır.460 Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının ilki: her alan adı sahibine 

JÜDAA tescili sırasında genel işlem şartı biçimindeki -zorunlu olarak kabul ettirilen- 

tahkim klozu niteliğindeki ICANN UDRP Yeknesak Kurallar’dır. Bunun dışında 

ÜKÜDAA tescil edilmişse, ÜKÜDAA tahsis makamlarının öngördüğü ulusal tahkim 

yoluna da başvurulabilecektir. Ülkemiz açısından -mevcut sistemde TRABİS 

faaliyete geçmediği için- ODTÜ .tr Alan Adları Politikalar, Kurallar ve İşleyiş 

Sürüm 5.1.2’de öngörülen Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, .tr ÜKÜDAA alan adları 

bakımından başvurulabilecek bir alternatif çözüm merciidir. TRABİS’in faaliyete 

başlamasıyla ise ICANN UDRP kurallarından birebir iktibas edilen bir tahkim 

sistemine geçiş yapılacaktır.  

Marka hakkı sahibi, şayet marka hukuku korumasından umduğu sonucu 

alamazsa alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurabilir. Zira alternatif 

uyuşmazlık çözüm yollarının temel çıkış noktası ve amacı, marka hakkını korumak 

ve marka hakkını ihlal edici kötü niyetli alan adı tescillerini engellemektir.461,462 

                                                 

459 Karahan/Suluk/Saraç/Nal, a.g.e., s.413. 

460 Karahan/Suluk/Saraç/Nal, a.g.e., s.414. 

461 Oğuz, a.g.e., s. 379. 

462 Zira sözgelimi bir eser adının ya da ticaret unvanının internet alan adı olarak kullanılması halinde 

ICANN UDRP kuralları çerçevesinde herhangi bir sonuç alınamayacaktır. Ancak tahkim başvurusu 

için markanın tescilli olması şartı aranmadığından, tescilsiz marka olarak tanımlanabilecek nitelikteki 

–yani ayırt edicilik kazanmış olma ve markasal kullanıma konu- kişi adı, eser adı, ticaret unvanı gibi 
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Sözgelimi internet alan adının 6769 s. SMK md. 7-3(d) anlamında ticari etki 

yaratacak nitelikte olmaması ya da bunun ispat edilememesi halinde UDRP 

Yeknesak Kurallar’a ya da sair tahkim usullerine göre tahkim yoluna –şartları 

oluşmuşsa- başvurulabilmektedir. Bu noktada; alternatif uyuşmazlık çözüm 

yollarının marka hukuku hükümleri kapsamındaki koruma yollarına göre daha hızlı 

ve etkili sonuç verdiği, görece mali yükünün daha az olduğu ve marka mevzuatlarına 

göre daha geniş bir koruma imkânı sağladığı söylenebilir.463 Ancak bu geniş koruma 

imkânı, yalnızca alan adının terkini ve/veya marka hakkı sahibine devri 

noktasındadır. Yoksa marka hukukundan doğan diğer talepler açısından UDRP 

Yeknesak Kuralları’nın herhangi bir çözüm getirme imkânı bulunmamaktadır.  

3.5.1.4.1. ODTÜ Nic.tr Kuralları Bağlamında DNS Çalışma Grubu’na Başvuru 

Yukarıda açıklandığı üzere, her ne kadar İnternet Alan Adları Yönetmeliği, 

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişse de günümüz itibariyle TRABİS 

faaliyete geçmediğinden “.tr” ÜKÜDAA alan adlarını tahsis mercii ODTÜ 

bünyesindeki Alan Adları İdaresi’ndedir. Hal böyle olunca mevcut sistemde 

ÜKÜDAA’ler bakımından uyuşmazlık çözüm mercii de “.tr” Alan Adları Politikalar, 

Kurallar ve İşleyiş Sürüm 5.1.2 uyarınca ihdas edilen ODTÜ bünyesindeki 

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (“UÇK”)’dur. 

“.tr” Alan Adları Politikalar, Kurallar ve İşleyiş Sürüm 5.1.2’ye göre gerek 6 

aylık itiraz askısı464 boyunca gerekse itiraz askı süresi bittikten sonra tahsis edilmiş 

                                                                                                                                          
unsurlar da UDRP md. 4/a uyarınca “marka” olarak kabul edilebilmektedir. (Oğuz, a.g.e., s.383-384; 

Bozbel, a.g.e., s.66.) 

463 Nitekim doktrinde de ICANN tahkim sisteminin marka hakkı sahiplerini çok kapsamlı bir şekilde 

koruması eleştirilmektedir. ICANN tahkim usulünün tersine alan adı korsanlığı adı verilen, aslında 

alan adının meşru bir şekilde ve iyi niyetle tescil edilip kullanılmasına rağmen marka hakkı sahibinin 

alan adını terkin ettirmek/kendisine devrettirmek için ICANN tahkim yoluna kötü niyetle başvurması 

durumunu doğurduğu ifade edilmektedir. (Oğuz, a.g.e., s.380-381; Abdülkadir Gül, İnternet Alan 

Adları Uyuşmazlıkları Alternatif Çözüm Mekanizmasında Dünya Uygulamalarının İncelenmesi 

ve Türkiye İçin Öneriler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Uzmanlık Tezi, Ankara, Haziran 

2015, s.124. Çevrimiçi: 

https://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FTez%2FABDÜLKADİR+GÜL+

TEZ-isbn.PDF (Erişim: 16.11.2018)) 

464 “.tr” Alan Adları Politikalar, Kurallar ve İşleyiş Sürüm 5.1.2. md. 21’ye göre: İki şirket adına ortak 

alan adı tahsis edilmesi veya marka tescil başvurusu ile tahsis edilmesi veya kısaltma olması veya 

tescilindeki sözcüklerin yabancı dildeki karşılıklarını içermesi sebebiyle tahsisi koşullu(sonradan iptal 

https://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FTez%2FABDÜLKADİR+GÜL+TEZ-isbn.PDF
https://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FTez%2FABDÜLKADİR+GÜL+TEZ-isbn.PDF


136 

 

herhangi bir alan adına yönelik gelebilecek bir itiraz UÇK tarafından 

çözümlenecektir.465 Ancak hali hazırda UÇK oluşturulmadığından, “.tr” Alan Adları 

Politikalar, Kurallar ve İşleyiş Sürüm 5.1.2. uyarınca şikayetler DNS Çalışma Grubu 

tarafından çözümlenmektedir.466 

İnternet Alan Adları Yönetmeliği’ndeki alan adı tahsisinin iptali ya da alan 

adının şikayetçiye devrini gerektirecek haller, UDRP ve sair uluslararası alan adı 

çözüm kuralları ile paralel düzenlenmişken, “.tr” Alan Adları Politikalar, Kurallar ve 

İşleyiş Sürüm 5.1.2’de öngörülmüş genel geçer kurallar bulunmamaktadır.467 Bunun 

yerine “.tr” Alan Adları Politikalar, Kurallar ve İşleyiş Sürüm 5.1.2. md. 27’de “Alan 

adı başvurusunda bulunan kişi ve kuruluşlar, DNS Çalışma Grubu ile Uyuşmazlık 

Çözüm Kurulu (UÇK)’nun aldığı kararlara uymayı ve ayrıca ilgili kurullarca alan 

adının iptaline ilişkin karar verilmesi durumunda da söz konusu alan adıyla ilgili 

tüm haklarından feragat ettiklerini beyan, kabul ve taahhüt ederler.” şeklinde bir 

ifade kullanılarak, itiraz konusu alan adının akıbetinin UÇK’nın inisiyatifi 

doğrultusunda belirleneceği dolaylı olarak vurgulanmıştır. Kanımızca bu her şeyden 

önce “hukuk devleti ilkesi” ile bağdaşmamaktadır. Zira UÇK’nın hangi düzenlemeye 

göre, hangi somut durumda hangi kararı vereceği öngörülebilir değildir. Kaldı ki 

“.tr” Alan Adları Politikalar, Kurallar ve İşleyiş Sürüm 5.1.2. md. 1’de, “.tr” alan 

adı uzayının T.C. kamu ortak malı olduğunun vurgulanmış olması sebebiyle, ODTÜ 

Alan Adı Yönetimi’nin .tr ÜKÜDAA tahsisi bağlamında kamusal bir faaliyet yerine 

getirdiği, kamusal faaliyetin ifası sırasına ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözmek ile 

görevli UÇK’nın da kamusal bir faaliyet gösterdiği sonucuna varılmalıdır. Bu halde 

UÇK’ların hangi durumlarda alan adı tahsisini iptal edeceği önceden öngörülebilir 

olması en başta Anayasal hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. Halbuki “.tr” Alan 

                                                                                                                                          
edilebilir) notu ile birlikte yapılan alan adları ya da meslek odalarına kayıtlı olanların yaptıkları 

başvurular ya da süresiz yayınlara ilişkin yapılan başvurular ya da birden fazla sözcük içeren 

markanın bir kısmını alan adı içinde barındıranlar ya da dilekçe ile yapılan ve DNS Çalışma Grubu 

tarafından onaylanan net.tr başvuruları 6 ay süre ile www.nic.tr internet sitesinde itiraz askısına 

çıkartılmaktadır. 

465 Bozbel, Değerlendirme, s.31; Oğuz, a.g.e., s.100. 

466 Gül, a.g.e., s.99. 

467 Aksu, a.g.e., s. 926- 927. 

http://www.nic.tr/
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Adları Politikalar, Kurallar ve İşleyiş Sürüm 5.1.2.’e bakıldığında öngörülebilirlikten 

ve dolayısıyla hukukilikten uzak bir uyuşmazlık çözüm sistemi göze çarpmaktadır. 

Kaldı ki diğer yandan usulüne uygun olarak Resmî Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren bir İnternet Alan Adları Yönetmeliği ve bu Yönetmelik’e 

dayanılarak yayımlanan bir Tebliğ bulunmaktadır. Yönetmelik ile, ODTÜ- DNS 

Çalışma Grubu elindeki tahsis yetkisi, BTK’nın oluşturacağı TRABİS’e 

devredilmiştir. Usulüne uygun olarak yayımlanarak yürürlüğe giren bir mevzuat 

(Yönetmelik) hali hazırda internet alan adı rejimini ve uyuşmazlık çözümünü 

düzenlemişken, hiçbir yasal dayanağı olmayan Nic.tr kurallarının geçerliliği son 

derece tartışmalıdır. Nic.tr kuralları, “.tr” alan adı tahsis sözleşmesi içeriğinde 

önceden yazılı bulunan ve tahsis başvurusunda bulunan herkese dayatılan ve kabul 

edilmeden bir sonraki adıma geçilemeyen koşullar olduğundan, bu kuralların hukuki 

niteliğinin Türk Borçlar Kanunu md. 20 anlamında genel işlem koşulu olduğu kabul 

edilmelidir.  

Netice olarak, markasının aynısının veya benzerinin .tr ÜKÜDAA altında 

internet alan adı olarak kullanılmasını engellemek isteyen marka hakkı sahibi, ODTÜ 

UÇK’ya başvuruda bulunarak ilgili alan adının iptali ya da devri suretiyle söz konusu 

kullanımı engelleyebilecektir. Ancak hangi şartlarda UÇK’ya yapılan itirazın kabul 

edileceği, itiraz sahibince hangi koşulların sağlanması gerektiği, belirli ve 

öngörülebilir değildir. Bu nedenle uygulamada, itiraz dilekçeleri -ki bu dilekçeler 

genellikle başvuranın marka hakkı sahibi olduğu, markası ile aynı ya da benzer 

mahiyette bir kelimenin alan adı olarak tahsis edildiği, ilgili alan adı içeriğinde 

marka kapsamındaki mal ve hizmetlere çok benzer mal ve hizmetlerin pazarlandığı 

gibi hususları içermektedir- www.nic.tr internet sitesi üzerindeki Yardım-Destek 

sekmesi altındaki Belge Gönderme (Web) sekmesi üzerinden çevrimiçi ortamda 

gönderilebilmektedir.     

3.5.1.4.2. İnternet Alan Adları Yönetmeliği Bağlamında UÇHS’ye Başvuru  

.tr ÜKÜDAA tahsis, yönetim ve uyuşmazlık çözüm mekanizmasını 

modernize etmek, uluslararası yeknesak uygulamalar ile paralelize hale getirmek 

amacıyla 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 35’inci maddesi uyarınca 

http://www.nic.tr/
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07/11/2010 Tarihli ve 27752 Sayılı Resmî Gazete'de "İnternet Alan Adları 

Yönetmeliği"(Yönetmelik) yayımlanmış olup, Yönetmelik ile .tr ÜKÜDAA’in tahsis 

ve yönetim yetkisi ODTÜ’den alınıp TRABİS isimli kuruluşa verilmiştir. Ancak 

günümüzde TRABİS henüz fiilen faaliyete geçememiş olduğundan Yönetmelik 

hükümleri uygulanamamaktadır.468  

Yönetmelik’in uyuşmazlık çözümüne ilişkin olarak yaptığı düzenlemeler 

UDRP kurallarının hemen hemen aynısıdır.469 Şüphesiz ki bunun en önemli sebebi, 

Yönetmelik ile ODTÜ Alan Adı Yönetimi tarafından benimsenen “belgeli tahsis”e 

ağırlık verilen karma tahsis yöntemi yerine, uluslararası kabul görmüş olan “ilk gelen 

alır” yönteminin ağırlık kazandığı “belgesiz tahsis” yöntemine geçilmesidir. 

Sözgelimi ODTÜ uygulamasında “.com.tr” ÜDAA için marka tescil belgesi gibi bir 

belge gerekli iken, TRABİS uygulamasında “.com.tr” ÜDAA için ilk gelen alır 

prensibi geçerli olacaktır. Bu da şüphesiz ki alan adı uyuşmazlıklarını artıracağından, 

Yönetmelik ve Tebliğ ile “ilk gelen alır” / “belgesiz tahsis” prensibine göre 

düzenlenen UDRP kuralları iktibas edilmiştir.  

Yönetmelik’te, alan adı uyuşmazlıklarını çözüm için Uyuşmazlık Çözüm 

Mekanizması (“UÇM”) adı verilen bir usul öngörülmüş, uyuşmazlıkları çözen kurum 

ve kuruluşlar ise Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı (“UÇHS”)470 olarak 

adlandırılmıştır. UÇM usulü aynı zamanda BTK tarafından 21.08.2013 tarihli Resmî 

Gazete’de İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği (“Tebliğ”) 

olarak detaylı bir şekilde hukuki düzleme kavuşturulmuştur.471 Her ne kadar 

                                                 
468 Bununla birlikte, ODTÜ Rektörlüğü tarafından 08/05/2019 tarihinde yapılan kamuoyu 

açıklamasında TRABİS’in faaliyete geçmesi için BTK ile 28/12/2018 tarihinde bir protokol 

imzalandığı, protokol kapsamında 24 aylık bir geçiş ve uyum sürecinin öngörüldüğü ve bu süreç 

sonunda alan adı tahsis ve yönetim yetkisinin BTK’ya devredileceği belirtilmiştir. (bkz. Çevrimiçi: 

https://turk-internet.com/odtu-rektorlugu-nic-tr-devri-icin-btk-ile-anlasma-yapmis/ Erişim: 

09/05/2019) 

469 Gül, a.g.e., s.100. 

470 Yönetmelik’e göre Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı (UÇHS): “Alan adları ile ilgili ihtilafların 

çözüm sürecini hakemler veya hakem heyetleri vasıtasıyla yürüten kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarını, üniversiteleri veya uluslararası kuruluşları” ifade etmektedir. 

471 Tespit edilebileceği üzere, TRABİS’in faaliyete geçmesiyle uygulanmaya başlanacak olan alan adı 

tahsisi, alan adı yönetimi ve alan adı uyuşmazlık çözümü usulleri, uluslararası diğer muteber alan adı 

uygulamaları seviyesine ulaşacaktır.  

https://turk-internet.com/odtu-rektorlugu-nic-tr-devri-icin-btk-ile-anlasma-yapmis/
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aşağıdaki başlıkta ICANN’in UDRP usulüne etraflıca değinilecekse de ülkemiz 

açısından önem arz etmesi ve yakın gelecekte uygulanmaya başlanacağı ümidiyle, 

Yönetmelik ve Tebliğ’de öngörülen uyuşmazlık çözüm düzenlemelerine kısaca 

değinmemiz gerekmektedir. Hemen belirtmemiz gerekir ki, aşağıda yapacağımız 

uyuşmazlık çözüm usulüne dair açıklamalar, TRABİS’in faaliyete geçmesi halinde 

değer kazanabilecektir. 

Bu usulde şikayetçi, iptalini ya da devrini talep ettiği alan adına ilişkin 

mevcut uyuşmazlığı çözmesi için akredite edilmiş UÇHS’lerden birine, web sitesi 

üzerinden başvuruda bulunur.472 Başvurusunda, uyuşmazlığın tek hakem tarafından 

mı yoksa üç hakemlik kurul tarafından mı çözümlenmesini talep ettiğini de 

belirtmesi gerekmektedir. Uyuşmazlık çözümü için kendisine başvuru yapılan 

UÇHS, 1 iş günü içerisinde uyuşmazlığın çözümünde görev alıp almayacağını 

şikayetçiye bildirir.473 Şikâyet dilekçesi, 1 iş günü içerisinde şikâyet edilen alan adı 

sahibine gönderilir ve kendisine şikâyet hakkında savunmalarını iletmesi için 10 

günlük süre verilir.474 Alan adı sahibi, ek olarak 10 günlük bir süre daha isteyebilir. 

Bu sürecin tamamlanmasının ve hakemlerin belirlenmesinin ardından, hakem veya 

heyet, 15 gün içerisinde uyuşmazlık hakkındaki kararını verir. Bu süre 5 gün daha 

uzatılabilir.475 Akabinde hakem veya heyet, vermiş oldukları gerekçeli kararı derhal 

UÇHS’ye iletir, UÇHS de 1 gün içerisinde ilgili gerekçeli kararı hem TRABİS’e hem 

ilgili alan adı kayıt kuruluşuna hem de taraflara bildirir ve aynı zamanda web 

sitesinde yayınlar.476  

Tebliğ’de Yönetmelik’in 25. Maddesinin birinci fıkrasına atıf yapılarak, bu 

fıkrada düzenlenen şartların tümünün sağlandığını ispat yükü şikayetçi üzerine 

                                                 

472 Tebliğ md. 7. 

473 Tebliğ md. 7/2. Ancak Tebliğ’in lafzına göre UÇHS, ancak kapasitesinin yetersiz kaldığı 

durumlarda şikayet başvurusunu reddetme hakkına sahiptir. Bunun dışındaki hallerde uyuşmazlığın 

çözümünde görev almak zorundadır. 

474 Tebliğ md. 8-9. 

475 Yönetmelik kapsamında başvurulan tahkim süreci, süjelerin en uzun süreleri kullanması 

varsayımında dahi azami 62 gün sürmektedir. Bkz. Gül, a.g.e., s. 108, Şekil 4.3. 

476 Tebliğ md. 14. 



140 

 

yükletilmiştir. Bu şartlar, UDRP Yeknesak Kurallar md. 4(a)’da düzenlenen –

aşağıdaki başlıkta da belirtilmiştir- şartların hemen hemen aynısıdır. Yönetmelik md. 

25/1’de düzenlenen ve şikayetçinin varlığını ispatlaması gereken şartlar:  

-Alan adının, tescilli ya da tescilsiz olup ticarette kullanılan marka, ticaret 

unvanı, işletme adı ya da diğer tanıtıcı ad ve işaretlerle aynı veya benzer olması,477 

-Alan adı sahibinin, söz konusu alan adına konu işaret ile ilgili herhangi bir 

yasal hakkı ya da bağlantısı olmaması, 

-Alan adının kötü niyetle tescil ettirilmesi veya kötü niyetle 

kullanılmasıdır.478  

İlk iki şartın nasıl ispatlanacağı, hangi durumlarda ilk iki şartın oluşmuş 

olacağı Yönetmelik ve Tebliğ’de düzenlenmemiştir.479 Ancak kanımızca ikinci şart 

olan “söz konusu alan adına konu işaret ile ilgili herhangi bir yasal hakkı ya da 

bağlantısı olmaması” şartının aynısı Yeknesak Kurallar’da da düzenlendiğinden, 

meşru menfaat ya da yasal bir hakkın bulunmasına dair UDRP md. 4(c)’de sayılan 

örnek haller, Yönetmelik uygulamasında da esas alınabilecektir. Yine yasal bir 

hakkın ya da bağlantının bulunmaması şartına ilişkin, UDRP uygulamasında kabul 

edilen “yaklaşık ispat” yaklaşımını benimsemek yerinde olacaktır. Zira şikayetçinin, 

alan adı sahibinin yasal bir hakkı ya da bağlantısı bulunmadığına dair yaklaşık ispatta 

bulunması halinde artık aksini ispatın alan adı sahibine geçtiği UDRP uygulamasında 

hakemler tarafından kabul edilmektedir.480 Son şarta –kötü niyetli tescil ya da kötü 

                                                 

477 Yeknesak Kurallar’da –tescilli veya tescilsiz- marka ya da markasal olarak kullanılan bir tanıtıcı 

işaretin alan adı ile aynı veya benzer olması aranmışken, Yönetmelik’te bu genişletilmiş, “diğer 

tanıtıcı işaretler” denilerek kapsam esnek tutulmuştur. 

478 Yeknesak Kurallar md. 4(a)’da bu şart, “kötü niyetle tescil ve kötü niyetle kullanım” olarak 

düzenlenmiş, olup, şikayetçinin hem kötü niyetli tescilin hem de kötü niyetle kullanımın varlığını 

ispatlaması zorunlu tutulmuştur. Yönetmelik’te ise kanımızca -UDRP’nin bu düzenlemesine doktrinde 

yapılan eleştiriler doğrultusunda- kötü niyetli tescil VEYA kötü niyetli kullanımdan herhangi birisinin 

varlığını ispatlamak yeterli kabul edilmiştir. 

479 Gül, a.g.e., s.101. 

480 Gül, a.g.e., s.111. 
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niyetli kullanım- ilişkin ise Tebliğ’in 19. maddesinde bir takım örnek haller 

sayılmıştır.481 Bunlar: 

-İnternet alan adının marka, ticaret unvanı, işletme adı veya kişi adı ya da 

diğer tanıtıcı işaretin sahibi olan şikayetçiye ya da şikayetçinin rakibine, alan adın 

tescil masraflarını ve yatırım maliyetini aşan miktardaki bir meblağ karşılığında 

satma veya devretme amacıyla tahsis ettirilmiş olması, 

-İnternet alan adının, marka, ticaret unvanı, işletme adı veya kişi adı ya da 

diğer tanıtıcı işaretin sahibi olan şikayetçinin, sahibi olduğu marka, ticaret unvanı, 

işletme adı veya adı ya da diğer tanıtıcı işareti alan adı olarak kullanmasını 

engellemek amacıyla tahsis ettirilmiş olması, 

-İnternet alan adının, rakiplerin iş veya faaliyetlerine zarar vermek amacıyla 

tahsis ettirilmiş olması, 

-İnternet alan adının, şikayetçinin marka, ticaret unvanı, işletme adı veya adı 

ya da diğer tanıtıcı işaretleri ile benzerliği sebebiyle karışıklık yaratılarak internet 

kullanıcılarının ilgili alan adına bağlı internet sitesine ya da alan adı sahibinin 

yönlendireceği bir başka internet sitesine yönlendirilmesi amacıyla tahsis ettirilmiş 

olması halleridir. 

Yönetmelik ve Tebliğ ile düzenlenen uyuşmazlık çözüm mekanizmasına 

(UÇM) genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, şikayetçinin ispatlaması gereken 

hususlara bakıldığında SMK 7-3(d)’den kısmen daha kolay kısmen ise daha zor ispat 

yükümlülüğünün bulunduğu görülmektedir. Her şeyden önce markanın aynı veya 

benzerinin kullanıldığını ispatlamak UÇM’de yeterli iken, SMK’da –tanınmış marka 

söz konusu değilse- ek olarak bir de mal veya hizmetlerin ayniyetine ve benzerliğine 

ilişkin ispat yükü bulunmaktadır. Yine SMK’da markanın aynı veya benzerinin alan 

adı olarak kullanılması noktasında kullanıma ilişkin hak ya da meşru bağlantının 

bulunmaması ispatlanmalıdır. Bununla birlikte SMK uyarınca markanın aynı veya 

benzerinin ticari etki yaratacak biçimde alan adı olarak kullanılması gerekmekte 

                                                 

481 Tebliğ’in 19/2. maddesinde bu hallerin tahdidi olmadığı açıkça belirtilmiştir. 
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iken, UÇM’de böyle bir kısıtlama yapılmaksızın ticari etki ya da ticari amaç olsun 

olmasın, Yönetmelik md. 25/1’deki şartlar ispatlanmışsa alan adı terkin ya da devir 

edilebilecektir. Bu bağlamda kanımızca tescilli markanın internet alan adı olarak 

kullanılması halinde, şayet marka tanınmış değilse veya alan adı altındaki web sitede 

farklı sınıfta mal ve hizmetler satışa arz edilmişse SMK hükümleri uyarınca koruma 

talep etmek yerine UÇM kuralları çerçevesinde koruma talep etmek daha net sonuç 

verecektir. Kaldı ki UÇM tahkim yolu her zaman SMK hükümleri uyarınca koruma 

talep etmekten daha hızlı sonuç verecek ve daha düşük maliyetlere sebep olacaktır.482 

3.5.1.4.3. ICANN UDRP Kuralları Bağlamında Uluslararası Tahkime Başvuru 

ICANN’in ihdas ettiği UDRP kuralları, WIPO tarafından 30 Nisan 1999 

tarihinde yayınlanan, alan adı uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin önerilerin de yer 

aldığı Final Raporu sonucunda, Ekim 1999’da kabul edilerek resmen 2000 yılı 

itibariyle yürürlüğe girmiş, yeknesak kurallar bütünüdür.483 JÜDAA alan adı tescil 

eden herkesin bu Yeknesak Kurallar’ı en baştan kabul etmesi ve olası uyuşmazlık 

halinde bu kuralların uygulanacağını taahhüt etmesi alan adı tescili için ICANN 

tarafından zorunlu tutulmuş bir öneldir. Dolayısıyla her bir alan adı sahibi, daha ilk 

baştan ICANN’in öngördüğü tahkim usulüne tabi tutulmayı kabul ve taahhüt 

etmektedir.484  

Buna göre ICANN UDRP kuralları çerçevesinde davacının birtakım hususları 

ileri sürerek ispat etmesi gerekmektedir. Bunlar UDRP Yeknesak Kurallar’ın 4’üncü 

maddesinin (a) bendinde sayılan 3 unsurdur.485 Marka hakkı tarafından ispatı gereken 

ilk unsur: alan adının, markanın aynısı veya karıştırılma ihtimali yaratacak biçimde 

                                                 

482 Zira yukarıda UÇM usulünün azami 62 gün sürebileceği belirtilmiş idi. Nitekim tek hakemli bir 

tahkim yargılamasında 1000 TL hakem ücreti, 500 TL UÇHS ücreti olmak üzere toplamda 1500 

TL’ye uyuşmazlığın çözülebilmesi mümkündür. 

483 Gül, a.g.e., s.39-42; Bozbel, a.g.e., s.57; Saadet Arıkan, a.g.e. ,s.108; Soysal, a.g.e., s.500-501; 

Kırcı, a.g.e., s.82. 

484 Anık, a.g.e., s.84; Kırcı, a.g.e., s.83. 

485 UDRP Yeknesak Kurallar için ayrıca bkz. https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-

25-en  

https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en
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benzeri olduğu.486 İkinci unsur: alan adı sahibinin, alan adı üzerinde meşru bir 

menfaatinin ya da yasal bir hakkının bulunmaması. Üçüncü unsur: alan adının kötü 

niyetle tescil edilmiş olması ve kötü niyetle kullanılıyor olması. Meşru menfaat ya da 

yasal bir hakkın bulunması hallerine Yeknesak Kurallar’ın 4’üncü maddesinin (c) 

bendinde sınırlı olmayan sayıda birtakım örnekler sayılmıştır. Bunlar:487 

-Alan adını iyi niyetli olarak mal veya hizmet sunumu için kullanmak ya da 

alenen kullanma hazırlıklarında bulunmak. 

-Alan adı marka olarak tescil edilmemiş olsa dahi alan adı altında tanınmış 

olmak. 

-Alan adını, gayri ticari amaçlarla ya da dürüst kullanım ilkesine uygun 

biçimde kullanmak.488 

Bu şart bakımından uygulamada ve bazı ülkelerin alan adı uyuşmazlık çözüm 

usulü düzenlemelerinde, şikayetçinin bu şarta ilişkin geçerli ve kabule şayan deliller 

sunması halinde, yasal bir hakkının ya da meşru bir menfaatinin bulunduğunu ispat 

yükümlülüğü şikâyet edilen alan adı sahibine geçeceği kabul edilmektedir. Başka bir 

ifadeyle, UDRP uygulamasında “meşru menfaat ya da yasal bir hakkın 

bulunmaması” şartı bakımından yaklaşık ispat yeterli görülmekte, aksini ispat alan 

adı sahibine yükletilmektedir.489 

                                                 

486 Marka ile alan adının aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak biçimde benzer olup olmadığı 

marka hukukuna tabi bir değerlendirme olup, bu değerlendirme yukarıdaki bölümlerde de 

açıkladığımız görsel, işitsel veya kavramsal olarak alan adının ortalama bir tüketici nezdinde bıraktığı 

genel intibaa göre tespit edilmelidir. (Oğuz, a.g.e., s.389.) 

487 Bozbel, a.g.e., s.69-70; Kırcı, a.g.e., s.83 v.d. 

488 WIPO ve NAF içtihatları çerçevesinde, alan adı altında üçüncü bir kişiye ait mal ve hizmetlerin 

eleştirilmesi meşru menfaat olarak kabul edilmemektedir. (Bozbel, a.g.e., s.70-71.) İlgili kararlar için 

bkz. Bozbel, a.g.e., s.71, d.n.47. 

489 Gül, a.g.e., s.111-112. 
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Kötü niyetin ispatına ilişkin ise Yeknesak Kurallar’ın 4’üncü maddesinin (b) 

bendinde sınırlı sayıda olmayan bir takım kötü niyetli tescil ve kullanıma ilişkin 

örnekler sayılmıştır. Bunlar:490 

-Alan adını marka sahibine ya da marka sahibinin rakiplerine tescil 

masraflarını aşan bir meblağ karşılığında satmayı, kiralamayı ya da herhangi bir 

şekilde devretmeyi teklif etmiş olmak. 

-Alan adının, üçüncü kişiye ait bir markanın alan adı olarak kullanılmasını 

engellemek amacıyla tescil edilmiş olması. 

-Alan adının rakibin işlerini bozman/engellemek amacıyla tescil edilmiş 

olması. 

-Alan adı sahibinin, marka sahibinin markası ile karıştırılma ihtimali yaratıp 

bunun sonucunda kendi web sitesine ya da benzeri bir platforma internet 

kullanıcılarını çekmek suretiyle ticari kazanç elde etme amacına girişmesi.491 

Tüm bunlar Yeknesak Kurallar’da tahdidi olarak sayılmadığından hakem 

uygulamalarıyla çeşitli nitelikte kullanım ya da tescillerin kötü niyetli kabul edilmesi 

gerektiği içtihatlaşmıştır. Örneğin; tescil başvurusu sırasında kimlik ve adres 

bilgilerinin gizlenmesi ya da yanlış verilmesi, UDRP kapsamında kendisine 

yöneltilen davaya cevap verilmemesi, alan adına bağlı internet sitesinin itibar 

zedeleyici –pornografik ve benzeri- içeriklere ya da rakip markanın web sitesine 

                                                 

490 Bozbel, a.g.e., s.72. 

491 Bu bentte sayılan hal, “kötü niyetli alan adı kullanımı”na ilişkin olup, üstteki diğer üç bentte 

sayılan haller ise “kötü niyetli tescil”e ilişkindir. (Bozbel, a.g.e., s.73.) Uygulamada bazı hakemler 

hem kötü niyetli tescil hem de kötü niyetli kullanımı bir arada ararken bazı hakemler kötü niyetli tescil 

ya da kötü niyetli kullanım hallerinden birisinin gerçekleşmesi ile yetinmektedirler.(Oğuz, a.g.e., 

s.390-391.) Ancak kanımızca UDRP 4/(a) hükmü açık olup, hem kötü niyetli kullanım hem de kötü 

niyetli tescilin bir arada aranması gerekmektedir. Hemen belirtmek gerekir ki, pasif bir davranışta 

bulunulmak suretiyle de kötü niyetli kullanım şartı gerçekleşmiş olabilir. Örneğin kişi alan adını kötü 

niyetli tescil etmiş ve fakat marka sahibi ya da rakiplerine satmak için herhangi bir girişimde 

bulunmuyor, kendisine bir takım tekliflerin gelmesini bekliyor ise bu davranış kötü niyetli kullanım 

teşkil etmektedir. (Oğuz, a.g.e., s.393.) Dolayısıyla hem kötü niyetli tescil hem de kötü niyetli 

kullanım sabit olmadıkça/ortaya koyulmadıkça, UDRP kapsamında tahkim incelemesi yapılması –

daha doğrusu başvurucu lehine bir karar çıkması- mümkün görünmemektedir. Bu hallerde, marka 

hukuku hükümlerine ya da haksız rekabet gibi genel hükümlere başvurularak mahalli mahkemelerden 

alan adı terkin, erişim engelleme ya da alan adı devri gibi taleplerde bulunulmalıdır. 
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yönlendirilmesi UDRP uygulamasında kötü niyetli tescil ve/veya kullanım olarak 

kabul edilmiş hallerden bazılarıdır.492 Yine aynı şekilde tanınmış bir veya daha fazla 

markanın, aynı kişi tarafından alan adı olarak tescil edilmesi ile tanınmış ya da 

alelade bir markanın birden çok JÜDAA altında alan adı olarak tescil edilmesi halleri 

de kötü niyetli tescil olarak kabul edilmiş hallerden bazılarıdır.493  

Son olarak UDRP’nin uygulama usulüne değinmemiz gerekirse; UDRP 4(a) 

ve devamı maddelerdeki şartları sağladığını düşünen marka sahibi, ICANN 

tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardan494 herhangi birisine vereceği bir şikâyet 

dilekçesi ile süreci başlatabilecektir. Davacının tercihine göre tahkim yargılaması 3 

kişilik hakem heyeti ya da tek kişilik hakem tarafından görülebilecektir. Ancak tek 

kişilik hakem seçilmiş olsa dahi davalı/alan adı sahibinin talebi ile bu sayı üçe 

çıkartılabilmektedir. Başvuru dilekçesi alan adı sahibinin tescil sırasında bildirdiği 

tüm iletişim adreslerine gönderilir. Davalı alan adı sahibinin, dilekçenin kendisine 

gönderildiği495 tarihi takiben 20 gün içerisinde başvuruya karşı cevap verme hakkı 

bulunmaktadır. Bu arada akredite kuruluşun tahkim yargılamasını düzenleyen idari 

organı tarafından yargılamayı gerçekleştirecek hakem ya da heyet tespit edilir. 

Yargılama dili kural olarak alan adı tescili işlemlerinin gerçekleştirildiği dil olmakla 

birlikte, taraflar mutabık kalmak suretiyle bir başka yargılama dili de 

seçebilmektedirler. Yeknesak Kurallar’ın uygulanma usulünü düzenleyen 

RUDRP’ye göre hakem ya da heyet, davaya atanmasını takiben en geç 14 gün 

içerisinde nihai kararını vermekle yükümlüdür. Hakem ya da heyet tarafından 

verilebilecek kararlar: başvurucunun talebinin kabulü ile alan adının kendisine devri 

ya da alan adının terkini olabileceği gibi, başvurucunun talebinin reddi yönünde de 

karar verilebilecektir. Ayrıca UDRP tahkim yargılamasının devamı sırasında mahalli 

mahkemeler nezdinde alan adı ihtilafına ilişkin herhangi bir dava ikame edilmişse, 

                                                 

492 Bozbel, a.g.e., s.74-75. 

493 Oğuz, a.g.e., s.391-393. 

494 ICANN tarafından UDRP uygulaması kapsamında yetkilendirilmiş kuruluşlar: WIPO, e-

Resolution, NAF, CPR, ADNDRC ve ADR.eu’dur. 

495 Sürenin başlangıcında, başvuru dilekçesinin tebliği değil, gönderildiği tarih baz 

alınmaktadır.(Bozbel, a.g.e., s.78.) 
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hakem veya heyet, yargılamayı durdurma yönünde karar da verebilmektedir.496 

Hakem veya heyet tarafından verilen nihai karar, ICANN’e gönderilmek ve icra 

edilmek üzere ilgili akredite kuruluş ana organına gönderilir ve aynı zamanda 

taraflara da bildirilir. Kararın ICANN’e bildirimini takiben 10 günlük süre içerisinde 

aleyhine karar verilen taraf, genel mahkemede ya da tescil kuruluşunun bulunduğu 

yer mahkemesinde alan adı sahipliğine ilişkin bir dava ikame ederse ve dava ikame 

ettiğini ispatlarsa, tahkim kararının icrası söz konusu yargılama sonuçlanıncaya dek 

durur.497 

ICANN UDRP usulünde genel bir değerlendirme yapmamız gerekirse: 

Davacının ispatlaması gereken hususlara bakıldığında SMK 7-3(d)’den kısmen daha 

kolay kısmen ise daha zor ispat yükümlülüğünün bulunduğu görülmektedir. Her 

şeyden önce markanın aynı veya benzerinin kullanıldığını ispatlamak UDRP’de 

yeterli iken, SMK’da –tanınmış marka söz konusu değilse- ek olarak bir de mal veya 

hizmetlerin ayniyetine ve benzerliğine ilişkin ispat yükü bulunmaktadır.498 Yine 

SMK’da markanın aynı veya benzerinin alan adı olarak kullanılması noktasında 

kullanıma ilişkin hak ya da meşru bağlantının bulunmaması ispatlanmalıdır. Bununla 

birlikte SMK uyarınca markanın aynı veya benzerinin ticari etki yaratacak biçimde 

alan adı olarak kullanılması gerekmekte iken, Yeknesak Kurallar’da böyle bir 

kısıtlama yapılmaksızın ticari etki ya da ticari amaç olsun olmasın, UDRP 

                                                 

496 Bozbel, a.g.e., s.83. 

497 Bozbel, a.g.e., s.84. 

498 Nitekim Kanada .ca ÜKÜDAA tahkimi için öngörülen “CIRA Domain Name Dispute Resolution 

Policy”de, UDRP md.4/a’da yer alan “karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzerlik” şartına 3.3. 

maddede yer verilmiş olup, karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzerlik incelemesinde yalnızca 

markanın görünüm, ses veya düşünce açısından benzerliği incelenmekte olup, bunun dışında markanın 

tescil kapsamında bulunan mal veya hizmetlere ilişkin herhangi bir benzerlik incelemesi yapılması 

öngörülmemiştir. (Oğuz, a.g.e., s.388, d.n.55; CIRA Domain Name Dispute Resolution Policy için 

bkz. https://cira.ca/cira-domain-name-dispute-resolution-policy)  

CIRA Domain Name Dispute Resolution Policy md. 3.3.: ““Confusingly Similar”. In determining 

whether a domain name is “Confusingly Similar” to a Mark, the Panel shall only consider whether 

the domain name so nearly resembles the Mark in appearance, sound or the ideas suggested by the 

Mark as to be likely to be mistaken for the Mark.” 

https://cira.ca/cira-domain-name-dispute-resolution-policy
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md.4/a’daki şartlar ispatlanmışsa alan adı terkin ya da devir edilebilecektir499. Bu 

bağlamda kanımızca tescilli markanın internet alan adı olarak kullanılması halinde, 

şayet marka tanınmış değilse veya alan adı altındaki web sitede farklı sınıfta mal ve 

hizmetler satışa arz edilmişse ya da web site içeriği boşsa SMK hükümleri uyarınca 

koruma talep etmek yerine ICANN UDRP kuralları çerçevesinde koruma talep 

etmek daha net sonuç verecektir. Kaldı ki ICANN UDRP tahkim yolu her zaman 

SMK hükümleri uyarınca koruma talep etmekten daha hızlı sonuç verecek ve daha 

düşük maliyetlere sebep olacaktır. 

3.5.1.4.4. ICANN URS Kuralları Bağlamında Uluslararası Tahkime Başvuru 

Yeni üst düzey alan adlarının (“YJÜDAA”) ihracı ve tahsisi üzerine ICANN, 

2013 yılında mevcut UDRP Yeknesak Kurallar’ın marka hakkı sahiplerini korumada 

yetersiz kalacağı, çözüm sürecinin uzunluğu500 ile başvuru ücretlerinin fazlalığı, 

kararlara itiraz olanağının/temyiz mekanizmasının bulunmaması ve benzeri 

nedenlerle Yeknesak Hızlı Askı Sistemi (Uniform Rapid Suspension System/”URS”) 

adı verilen bir alternatif uyuşmazlık çözüm sistemi geliştirmiştir.501 URS ile UDRP 

kuralları temelde aynı prensiple düzenlenmiş olup, URS kurallarında kullanılan 

ifadelerden dolayı doktrinde URS’nin daha kesin ve açık ihlallerde uygulanacağı 

ifade edilmektedir.502  

URS kuralları UDRP kuralları ile hemen hemen aynı olduğundan, şikayetçi 

tarafından ispatlanması gereken hususlar ile şikâyet edilenin ileri sürebileceği 

savunmalara ilişkin yukarıda UDRP sistemi altında yaptığımız açıklamalara atıf 

yapmakla yetiniyoruz. UDRP’de olduğu gibi URS’de de meşru ve yasal bir hak ile 

kötü niyetin tanımı yapılmadığından; URS uygulaması açısından da UDRP 

uygulaması ile içtihatlaşmış olan meşru ve yasal bir hakkın ve kötü niyetin varlığını 

gösteren durumlar baz alınabilecektir. 

                                                 

499 Oğuz, a.g.e., s.384. 

500 URS usulünde hakem, üç iş günü ve her halde 5 gün içerisinde nihai kararını vermek zorundadır. 

501 Gül, a.g.e., s. 69-70. 

502 Gül, a.g.e., s.79. 
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URS’nin UDRP’den temel ve öne çıkan farkları ise şu şekilde sıralanabilir: 

İlk olarak UDRP, Anglo-Amerikan hukukunda değer atfedilen tescilsiz markaları da 

koruma kapsamına almasına rağmen URS, 1.2.6’ncı maddesinde açıkça ulusal ya da 

bölgesel tescili bulunan ibaresini kullanmak suretiyle tescilsiz markaların koruma 

kapsamı dışında tutmuştur.503 URS, UDRP’nin aksine sadece yeni JÜDAA’ler 

kapsamında tatbik edilebilmekte olup, yine UDRP’nin aksine karara karşı 14 günlük 

bir temyiz süresi bulunmaktadır.504 Tahkim yargılaması başvuran lehine 

sonuçlandığında, UDRP usulünde alan adının başvurana devri ya da alan adının iptali 

kararları verilmekte iken URS usulünde alan adına yönelik askı kararı505 

verilmektedir.506 

3.5.2. İnternet Alan Adı Olarak Kullanılan İşaretin Üçüncü Kişi Adına Marka 

Olarak Tescilli Olmaması İhtimali 

Yukarıda, internet alan adı olarak kullanılan işaretin, marka olarak tescilli 

olması halinde başvurulabilecek hukuki yollara değinilmiş idi. Bu başlık altındaki 

koruma yolları ise, internet alan adı olarak kullanılan işaretin marka olarak tescilli 

olup olmadığı fark etmeksizin her halde başvurulabilecek hukuki yollardandır.507 

Başka bir ifadeyle, bu başlık altındaki hukuki koruma yollarına hem tescilli markası 

haksız bir şekilde internet alan adı olarak kullanılan hak sahibi hem de tescil 

edilmemiş olan işletme adı, alan adı, adı, eseri, markası, ticaret unvanı ve sair işareti 

haksız bir şekilde internet alan adı olarak kullanılan -işaret üzerinde hak iddia eden- 

                                                 

503 Gabriela Kenedy/Karen H. F. Lee, The URS – A Strong Alternative to UDRP Actions for New 

JÜDAAs?, t.y., s.3 Çevrimiçi: https://www.mayerbrown.com/files/Publication/90b26e76-12a7-4e69-

a8e4-3998682cbc96/Presentation/PublicationAttachment/9d5ecec5-f6bb-43a3-b381-

29d5d18179a8/131129-HKG-IP-Litigation-TMT.pdf (Erişim: 16.11.2018) 

504 Gül, a.g.e., s.79. 

505 Alehyine askı kararı verilen alan adı, askı kararı verildiği hususunun belirtildiği bir internet sitesine 

yönlendirilmiş vaziyette tahsis süresinin bitimine kadar kalmaktadır. Tahsis süresi sona erdiğinde ise 

alan adı tekrar tahsise açık hale -başka bir ifadeyle aynı mahiyetteki başka ihlallere açık hale- 

gelmektedir. 

506 Gül, a.g.e., s.79. 

507 Vatansever, a.g.e., s. 98. 

https://www.mayerbrown.com/files/Publication/90b26e76-12a7-4e69-a8e4-3998682cbc96/Presentation/PublicationAttachment/9d5ecec5-f6bb-43a3-b381-29d5d18179a8/131129-HKG-IP-Litigation-TMT.pdf
https://www.mayerbrown.com/files/Publication/90b26e76-12a7-4e69-a8e4-3998682cbc96/Presentation/PublicationAttachment/9d5ecec5-f6bb-43a3-b381-29d5d18179a8/131129-HKG-IP-Litigation-TMT.pdf
https://www.mayerbrown.com/files/Publication/90b26e76-12a7-4e69-a8e4-3998682cbc96/Presentation/PublicationAttachment/9d5ecec5-f6bb-43a3-b381-29d5d18179a8/131129-HKG-IP-Litigation-TMT.pdf


149 

 

hak sahibi başvurabilmektedir.508 Bununla birlikte dünyada marka hukukunda 

“ülkesellik” prensibi benimsenmiş olduğundan, yabancı bir ülkede tescilli olup 

Türkiye’de tescilli olmayan ya da Türkiye’de tescilli olup yabancı bir ülkede tescilli 

olmayan bir marka sahibinin, marka hukuku korumasından –ilgili ülkede tescil 

edilmemiş olması sebebiyle- yararlanamadığı hallerde haksız rekabet korumasından 

yararlanması mümkündür. Zira Paris Sözleşmesi 10. mükerrer 2’nci maddesi ile üye 

devletlere, diğer üye devletlere haksız rekabetin engellenmesi amacıyla uygun yasal 

yollara başvurma hakkını temin etme zorunluluğu getirilmiştir.509 Aşağıda açıklanan 

hukuki koruma yollarının temelini Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen “haksız 

fiil” oluşturmaktadır. Dolayısıyla kusur, ispat, illiyet bağı, zarar ve sair hususlarda 

“haksız fiil” hükümleri her daim tatbik edilebilmekte, boşluklar genel haksız fiil 

düzenleme ve ilkeleriyle doldurulabilmektedir. Çalışma konumuzun temelinde 

“marka” olduğu için, bu başlık altındaki açıklamalarımızda “tescil edilmemiş bir 

markanın” internet alan adı olarak kullanılması halinde başvurulabilecek hukuki 

koruma yollarına değinilmiştir. İnternet alan adı olarak kullanılan işaret, hukuken 

“tescilsiz marka” olarak nitelendirilemese dahi, tescilli ya da tescilsiz tanıtıcı ad ve 

işaretler karşısında TTK’nın haksız rekabet hükümlerine göre korunabilmektedir.510   

                                                 

508 Zira bir işaretin marka olarak tescilli olması, hak sahibine marka hukukundan doğan bir takım 

ayrıcalıklar sağlamaktadır. Bununla birlikte bir işaretin marka olarak tescilli olması, hak sahibinin 

genel hükümlere –başta haksız fiil olmak üzere, haksız rekabet, adın korunması vs- başvurma hakkını 

elinden almamaktadır. Nitekim Yargıtay 11. H.D. 2001/4502 E. 2001/6197 K. sayılı ilamında 

“Davacının tescilli markası yazılış, okunuş, görsel açıdan ayniyet derecesinde taklit edilmesi marka 

haklarına tecavüz olduğu gibi, ürün ambalajlarında da dizayn, renk, kompozisyon bakımından iltibas 

yaratacak derecede benzerlik haksız rekabet teşkil eder.” şeklinde bu hususu vurgulamıştır. 

(www.kazanci.com) Yine Yargıtay 11. H.D. 2014/6008 E. 2014/11969 K. sayılı ilamında: 

“…davalının "Euro" ibaresini markasal olarak kullanmasının davacının marka hakkına tecavüz ve 

aynı zamanda haksız rekabet oluşturduğu…” şeklinde vurgulanmıştır. (www.kazanci.com) Nitekim 

uygulamada da hemen hemen açılan her marka ihlaline dayalı davada, aynı zamanda haksız rekabetin 

tespiti, men’i ya da maddi durumun ortadan kaldırılması taleplerinde bulunulmaktadır.  

509 Paris Sözleşmesi md. 10 mükerrer 2 f.1 “Birlik ülkeleri, 9., 10. ve 10. birinci mükerrer maddelerde 

anılan bütün fiil ve davranışları yasaklayacak olan uygun yasal yolları diğer birlik ülkelerinin 

vatandaşları için de etkili bir şekilde sağlamayı taahhüt ederler.” 

510 İnternet alan adlarının diğer tescilli ya da tescilsiz ad ve işaretlere karşı korunması hakkında 

ayrıntılı bilgi için bkz. Oğuz, a.g.e., s.335-378. 

http://www.kazanci.com/
http://www.kazanci.com/
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Tescil edilmemiş olmakla birlikte, markasal olarak kullanılan -yani markanın 

işlevlerini temin edecek şekilde kullanılan- bir işaretin511(tescilsiz marka) aynısının 

veya karıştırılma ihtimaline yol açacak derecede benzerinin internet alan adı olarak 

kullanılması halinde tescilsiz marka sahibi TTK md. 55/1(a-4) hükmü uyarınca 

haksız rekabet hükümlerine başvurmak suretiyle tescilsiz markasını 

koruyabilecektir.512 Nitekim uygulamada da ilk ve sıklıkla başvurulan hukuki 

koruma yolu TTK 54 v.d. maddelerinde düzenlenen haksız rekabet hükümleridir. 

TTK md. 55/1(a-4) hükmüne göre, “başkasının malları, iş ürünleri, 

faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan önlemler almak”,513 rakipler 

arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya 

dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalardan 

birisi olarak kabul edilmiştir. Buna göre, üçüncü bir kişi tarafından daha önceden 

kullanılagelen bir işaretin514, internet alan adı olarak tescil edilmesi, TTK md. 

55/1(a-4)’e göre haksız rekabet teşkil etmektedir.515 Zira günümüz ticari koşullarında 

                                                 

511 Cahit Suluk/Yasemin Kenaroğlu, Türk Fikri Mülkiyet Hukukunda Güncel Gelişmeler, 

İstanbul, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2012,  s.41. 

512 Özdilek, a.g.e., s.137; Güneş, Tez, s.135; Armağan Ebru Bozkurt Yüksel, “Elektronik Ortamda 

Haksız Rekabet”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Y.5, Sa.18, Temmuz, 2014, s.100-101. 

513 55’inci maddenin gerekçesinde bu alt bent ile ilgili olarak; eTTK’nın 57’nci maddesinin 5 numaralı 

bendini karşıladığı, ancak eTTK düzenlemesine nazaran kapsamının daha geniş tutulduğu, eTTK’da 

yer alan “ad, unvan, marka, işaret gibi tanıtma vasıtaları ile iltibasa meydan verebilecek surette, ad, 

unvan, marka, işaret gibi tanıtma vasıtaları” kelime grubuna kasıtlı olarak yer verilmediği, zira bu 

şekilde sıralamanın hem gereksiz hem de yorum güçlüğüne sebep olacağı, bunun yerine “başkasının 

malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açmak” ibaresi kullanılarak sınırlayıcı 

olunmadığı ve haksız rekabet koruması kapsamının geniş tutulduğu vurgulanmıştır. Kanımızca da 

yTTK ile kapsamın daha geniş tutulması yerinde olmuştur. Zira tanıtıcı ad ve işaretleri madde 

hükmünde saymak suretiyle sınırlamak, özellikle özgünleşmiş ancak ne ticaret unvanı ne kişi adı ne 

de marka işlevleriyle kullanılmayan işaretler/sözcükler açısından (örneğin; alan adları.) kapsam 

sorunu yaratabilecektir.    

514 Şüphesiz ki bu işaretin tescilsiz marka olarak kabul edilebilmesi için markanın işlevlerine sahip 

olması gerekmekte, yani işaretin markasal olarak kullanılıyor olması gerekmektedir.   

515 Nomer, a.g.e., s.406; Aksu, a.g.e., s. 936- 937; Yargıtay 11. H.D.’nin 2014/1282 E. 2014/6511 K. 

sayılı ilamına konu olayda davacı, ANKAMAK ibaresini uzun yıllardır markasal olarak kullanmak 

suretiyle tescilsiz marka olarak (bu ibare aynı zamanda davacının ticaret unvanının ayırt edici kısmını 

oluşturmaktadır.) kullanmaktayken, davalının da ANKAMAK ibaresini ticaret unvanı olarak tescil 

ettirmesi, ANKAMAK ibaresini markasal olarak kullanması, ANKAMAK ibaresini iş evraklarında ve 

tanıtım evraklarında kullanması ve ayrıca www.ankamak.com.tr alan adı olarak tescil ettirmesi 

üzerine davacı haksız rekabetin tespiti ve önlenmesi davası açmıştır. Akabinde ilk derece mahkemesi, 

http://www.ankamak.com.tr/


151 

 

tacirler için –tanıtıcı ad ve işaretlerden birisi olan- internet alan adları, neredeyse 

marka kadar büyük ayırt etme ve reklam gücüne sahiptir.516 Günümüzde hemen 

hemen her teşebbüsün faaliyetlerini aynı zamanda çevrimiçi(online) ortamdan 

gerçekleştirdiğini ve mallarını –satışa arz etmese dahi- sergilemek amacıyla internet 

ortamına koyduğu gözetildiğinde, haksız rekabet teşkil eden eylemlerin 

gerçekleşebileceği mecralarının en başında internet ortamı -ve haliyle internet siteleri 

ile internet alan adları- gelmektedir. Bu nedenle, bir markanın aynı veya benzerinin 

karıştırılmaya yol açacak biçimde internet alan adı olarak kullanılması haksız rekabet 

oluşturacaktır.517 Ancak haksız rekabete ilişkin TTK hükümlerinin uygulanabilmesi 

için, yani haksız rekabetin gerçekleştiğinden bahsedilebilmesi için: tescilsiz 

markanın alan adı olarak kullanılması suretiyle rekabetin kötüye kullanılmış olması, 

tescilsiz markanın objektif iyi niyet ve dürüstlük kuralına aykırı biçimde alan adı 

olarak kullanılması ve tescilsiz markanın alan adı olarak kullanılması durumunun bir 

zarar veya zarar tehlikesi yaratması gerekmektedir.518 

Bu meyanda tescilsiz marka sahibi, TTK md. 56/1(c)’de düzenlenen “haksız 

rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını isteme” hakkı 

kapsamında internet alan adının terkinini veya kendisine devrini ya da alan adına 

bağlı web sitesine erişimin engellenmesini talep edebilecektir.519 

Ayrıca, tescilsiz olarak kullanılan marka aynı zamanda bir kişi adı ise, haksız 

rekabet hükümlerinin yanı sıra tescilsiz markanın –yani kişi adının- aynı veya 

benzerinin alan adı olarak kullanılması halinde tescilsiz marka –yani kişi adı- sahibi, 

                                                                                                                                          
davacının ANKAMAK ibaresi üzerinde önceye dayalı kullanım hakkı bulunduğunu ve aynı zamanda 

davacının ANKAMAK ibaresini markasal olarak kullanması sebebiyle bu ibarenin artık davacının 

tescilsiz markası haline geldiğini belirterek davacının davasını kabul etmiş, davalı adına tescilli 

ANKAMAK unvanını ile yine davalı adına kayıtlı www.ankamak.com.tr alan adının terkinine karar 

vermiş; Yargıtay’ca karar onanmıştır. Ayrıca bkz. Yargıtay 11. H.D. 2014/6008 E. 2014/11696 K. 

26.06.2014 T. sayılı ilamı. 

516 Bozkurt Yüksel, a.g.e., s.100. Günümüzde, özellikle bir mal veya hizmetin satışa sunulduğu 

internet siteleri bakımından alan adları, tanıtma, ayırt etme, kaynak gösterme ve garanti işlevlerini 

yerine getirmesi sebebiyle tescilsiz marka olarak nitelendirilebilir. 

517 Bozkurt Yüksel, a.g.e., s.101. 

518 Oğuz, a.g.e., s.341. 

519 Çolak, a.g.e., s.780. 

http://www.ankamak.com.tr/
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Türk Medeni Kanunu’nun 26’ncı maddesinde düzenlenen hükümler kapsamında 

tescilsiz markasını –yani adını- koruyabilecektir.520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

520 Oğuz, a.g.e., s.338-339; Nomer, a.g.e., s.410. 
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SONUÇ 

 Soğuk Savaş yıllarında ABD’deki güvenlik endişesi sebebiyle temelleri 

ortaya atılan internet, başlangıçta askeri kaynak ve amaçlarla geliştirilmeye 

çalışılmıştır. İnternet, ABD, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde ilk dönemlerde kamu 

ve askeri tekelde olan bir “intranet” niteliğinde kullanılmaktaydı. Ancak internetin 

iletişimi (dolayısıyla bilgiye ulaşmayı) kolaylaştırıcı ve hızlı gelişen yapısı devletler 

tarafından fark edilerek ilk olarak eğitim alanında, üniversiteler arası iletişim ağ 

omurgaları kurulmak suretiyle kullanılmıştır. Ülkemizde de ULAKNET kapsamında 

1986 yılında oluşturulan TÜVAKA ağı bunun bir örneğidir. Takip eden yıllarda 

internet askeri ve eğitim kurumlarının yanında özel kişilerce de –ilk olarak e-posta 

yoluyla iletişim/veri transferi amacıyla- kullanılmaya başlanmıştır.  

İnternetin özel ve ticari hayatta kullanılmaya başlamasını takiben internet 

siteleri kurulmuştur. Özellikle markalar, ünlü işletmeler ve kişiler kendi adları, 

unvanları ve markalarıyla aynı internet siteleri kurmuş, mallarını, hizmetlerini, 

işlerini, projelerini bu internet siteleri üzerinden duyurmuşlardır. 2000’li yıllarda 

internet siteleri artık sadece birer kaynak gösterme ve reklam amacıyla değil, 

doğrudan mal ve hizmet satışı amacıyla da kullanılmıştır. Bu gelişme, özellikle nihai 

tüketicilere mal ve hizmet satan tacirler için internet sitelerinin önemini bir kez daha 

göstermiştir. Dolayısıyla artık tacirler internet sitelerini çevrimiçi (online) şubeleri 

olarak görmüşler; işletme adı, ticaret unvanı ve markaya yükledikleri anlamı ve 

önemi internet sitelerinin isimlerine de yüklemişlerdir. Zira bu tacirler için internet 

site isimleri, adeta onların “internetteki adresleri” ve “mallarının ve hizmetlerinin 

kaynağını gösteren, diğer mal ve hizmetlerden ayırdını sağlayan ve reklam 

yapmalarını sağlayan birer işaret” olmuştur.  

 İnternet siteleri esasen internete bağlı bir sunucu bilgisayardan ibarettir. 

İnternete bağlı her cihazın kendine has bir IP adresi olduğu bilinmektedir. 

Dolayısıyla “internete bağlı sunucu bilgisayar” olan internet sitelerinin de kendine 

has bir IP adresi bulunmaktadır. Bilindiği üzere IP adresleri çok uzun sayısal ibareler 

olup, bunların akılda tutulması –hele ki günde ortalama 10-15 internet sitesini ziyaret 

ettiğimiz varsayılırsa- oldukça zordur. İşte bu zorluk, “İnternet Alan Adları Sistemi” 
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–Domain Name System (“DNS”)- olarak adlandırılan iletişim kuralları vasıtasıyla 

giderilmiştir. Bu sisteme göre her web sitesinin IP adresine karşılık gelecek olan, 

sayı ve sözcüklerden oluşan bir alan ismi vardır. Bir internet kullanıcısı ulaşmak 

istediği internet sitesinin IP adresini yazmak yerine, internet sitelerinin “alan adını” 

yazarak ulaşabilmektedir. Her web sitesinin kendine has bir IP adresi olduğu için, bu 

IP adresine karşılık gelen internet alan adının da kendine has olması gerekmektedir.  

İnternet Alan Adları Sistemi (DNS) ile kullanıcılar nezdinde bir web sitesi ile 

o web sitesinin alan adı artık özdeşleşmiştir. Somut bir ifadeyle, “Palto Boyacılık 

şirketinin internet sitesi” denildiğinde internet kullanıcısı zihninde 

www.paltoboyacilik.com internet sitesi ve dolayısıyla “paltoboyacilik” İDAA’sı 

canlanmaktadır. 

Yukarıdaki iki paragraf boyunca yaptığımız açıklananlar göstermektedir ki:  

i) Tüketiciler nezdinde internet siteleri, alan adlarının ikincil düzey kısmı ile 

özdeşleşmiş durumdadır. 

ii) Tacirler için internet siteleri, onların “internetteki adresleri” ve “mallarının 

ve hizmetlerinin kaynağını gösteren, diğer mal ve hizmetlerden ayırdını sağlayan ve 

reklam yapmalarını sağlayan birer mecra” niteliğindedir. 

iii) Dolayısıyla tacirler için internet alan adları hayati öneme sahiptir. Zira 

internet alan adları tacirlerin sanal ortamdaki ticaret unvanları, işletme adları ve 

markaları gibi kuvvetli ayırt edici, tanıtıcı ve kaynak gösterici potansiyele sahiptir.  

Bu nedenle tacirler “ticaret unvanları, markaları, işletme adları ve kişi adları” 

gibi ad ve işaretlerle aynı adın ve işaretin ikincil düzey alan adını teşkil ettiği birer 

internet alan adına sahip olmak istemektedirler. “İlk gelen alır” uygulamasının cari 

olduğu alan adı tescil sisteminde, tacirlerin kendi ticaret unvanları, markaları, işletme 

adları ve kişi adları ile aynı ya da benzer nitelikteki ibarelerin alan adı olarak tescili 

noktasında büyük bir rekabet söz konusu olmuştur. Rekabet hem benzer marka 

sahipleri arasında hem marka-ticaret unvanı çatışması doğrultusunda ticaret unvanı 

sahibi ile marka sahibi arasında ve çoğu kez de kötü niyetli –marka sahibi olmayan- 

üçüncü kişi ile marka sahibi arasında olmuştur. “İlk gelen alır” uygulaması her ne 

http://www.paltoboyacilik.com/
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kadar serbest rekabet ilkeleri ile bağdaşsa da öte yandan marka hakkı sahiplerini 

korumak gerekmiştir. Bu sebeple ulusal ve uluslararası düzenlemelerde ya da 

mahkeme kararlarında, markanın alan adı olarak kullanılması halinde marka hakkı 

sahibine –belli şartlar dairesinde- engelleme hakkı tanınmıştır. 

İhtilaf çoğu zaman üçüncü bir kişinin tescilli bir markanın aynısını ya da 

benzerini internet alan adı olarak tescil etmesinin hukuka uygun olup olmadığı, 

marka hakkını ihlal edip etmediği noktasında toplanmaktadır. Her ne kadar mehaz 

Direktif’te açık bir düzenleme bulunmasa da SMK’da tam da bu duruma ilişkin 7’nci 

maddenin 3’üncü fıkrasının (d) bendi düzenlemesi mevcuttur. Yine alan adı 

ihtilaflarına ilişkin ICANN ve ulusal otoritelerce ihdas edilen alternatif uyuşmazlık 

çözüm kuralları da markanın kötü niyetle alan adı olarak tescil edilmesi halinde 

marka hakkı sahibine bu tescili terkin ya da kendi adına devrettirme hakkı 

tanımaktadır. 

 Hukukumuz açısından SMK md. 7/3(d) düzenlemesine bakıldığında marka 

hakkı sahibinin markasının aynı veya benzerinin internet alan adı olarak 

kullanılmasını engelleyebilmesi için birtakım şartların gerçekleşmiş olması 

gerekmektedir. 

i) Markanın aynı veya benzerinin internet alan adı olarak kullanılması 

noktasında kullanan kişinin meşru bir bağlantısının olmaması ya da kullanıma ilişkin 

hakkının bulunmaması, 

ii)  Markanın aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak 

biçimde kullanılması, 

Bu şartların gerçekleşmemesi halinde, kullanım kötü niyetli dahi olsa marka 

hakkı sahibinin SMK md. 7/3(d) korumasından yararlanması mümkün değildir. 

Bununla birlikte, SMK md. 7/3(d) düzenlemesine baktığımızda, 3. fıkranın ilk 

cümlesinde “ikinci fıkra hükmü uyarınca yasaklanabilir” ifadesi kullanılmıştır. Yani 

kanun koyucu, md.7/3’te sayılan hallerin gerçekleşmesi halinde hâkimin SMK md. 

7/2’ye gitmesi gerektiğini öngörmüştür. Bu durumda marka hakkı sahibi markasını 
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ancak SMK md. 7/2’deki usul ve esaslar dairesinde koruyabilecektir. SMK md. 

7/2’deki düzenlemeye baktığımızda ise 3 ana kullanım biçimi öngörülmüştür: 

i) Markanın aynısının, tescil kapsamındaki aynı mal ve hizmetlerde 

kullanılması, 

ii) Markanın aynı veya benzerinin, tescil kapsamındaki aynı veya benzer mal 

ve hizmetlerde karıştırılma ihtimali yaratacak biçimde kullanılması, 

iii) Tanınmış bir markanın aynı veya benzerinin herhangi sınıftaki mal ve 

hizmetlerde kullanılması. 

 Görüldüğü üzere tanınmış marka hariç olmak üzere, diğer markalarda, 

ayniyet ve benzerlik hem markalar hem de mal ve hizmetler için aranmıştır. 

Dolayısıyla markanın internet alan adı olarak kullanılması halinde koruma talep 

edilebilmesi için kural olarak, internet alan adı olarak kullanımın, markanın tescil 

kapsamındaki mal ve hizmetlerle aynı ya da benzer olup olmadığının tespit edilmesi 

gereklidir. Peki bu tespit nasıl yapılacaktır? “Çiftlik Halı” ibareli 27. sınıfta tescilli 

markanın üçüncü kişi tarafından www.ciftlikhali.net şeklinde alan adı olarak tescil 

edilmesi halinde, bu kullanımın 27. sınıf malları ile aynı ya da benzer olup olmadığı 

nasıl tespit edilecektir? Müstesna halleri ayrı tuttuğumuzda bu sorunun tek bir cevabı 

vardır: “web site muhteviyatı.” Çalışmamızın ilgili bölümünde de web site içeriğinin 

incelenmesi gerekip gerekmediğine ilişkin çeşitli mahkeme kararlarına ve doktrinden 

görüşlere yer verilmiştir. Doktrindeki görüşlerin ağırlıklı bölümü web site 

muhteviyatının incelenmesi gerektiği yönündedir. Yargıtay kararlarına bakıldığında, 

Yargıtay böyle bir gereklilik bulunduğunu açıkça belirtmemektedir. Yargıtay, bir 

kısım kararlarında web site içeriğini incelemiş, bir kısım kararlarında ise web site 

içeriğini incelememiş ve hatta mevzubahis dahi etmemiştir. Yargıtay’ın bu tutumu 

eleştiriye açıktır.  

Mehaz Direktif açısından bakıldığında, her ne kadar Direktif’te SMK md. 

7/3(d)’deki düzenleme bulunmasa da web site muhteviyatının incelenmesi gerektiği 

noktasında bu çalışmamızda vardığımız sonuçla paralel bir sonuca varılmalıdır. Zira 

Direktif’te SMK md. 7/3(d)’nin karşılığı bulunmamaktadır. Buna karşın içtihatlar ve 

http://www.ciftlikhali.net/
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doktrin, markanın internet alan adı olarak kullanılmasının ihlal teşkil edebileceği 

yönünde fikir birliğine sahiptir. Marka sahibinin kullanımı önleme talep edebileceği 

düzenleme SMK md. 7/2 olup, aynı düzenleme mehaz Direktif’te de bulunmaktadır. 

Dolayısıyla Direktif açısından da markanın alan adı olarak kullanımının 

engellenebilmesi için mal ve hizmetlerin ayniyeti ya da benzerliği tespiti 

yapılmalıdır.  

Yine çalışmamızda 6769 s. Kanun’a, mehaz Direktif’e ve Kıta Avrupası 

marka hukukuna uzak düzenlemeler içeren Anglo- Amerikan düzenlemelerine ve 

yüksek mahkeme kararlarına da yer verilmiştir. ABD hukukunda da web site 

içeriğinin –tanınmış marka hali ayrık olmak üzere- incelenmesi gerektiği yönünde 

yüksek mahkeme içtihatları oluşturulmuştur.  

Netice olarak, tanınmış marka hali ayrık olmak üzere, günün sonunda bir alan 

adı, tescilli marka ile aynı olsa dahi web site içeriği incelenmek suretiyle mal ve 

hizmetlerin de aynı ya da benzer olduğu tespit edilmedikçe marka hukuku 

hükümlerine dayanılarak markanın internet alan adı olarak kullanılması 

engellenemeyecektir. 

Ancak internet alan adı sahipliğine ilişkin ihtilafları düzenleyen hükümlere ya 

da haksız rekabet hükümlerine başvuru yolu her zaman açıktır. Bu nedenle bu 

noktada marka koruması hükümleri ile internet alan adı sahipliğine ilişkin ilkeleri 

birbiri ile karıştırmamak gerekmektedir. Yukarıdaki bölümlerde de açıklandığı üzere, 

internet alan adlarında “ilk gelen alır” uygulaması vardır. Bu kuralın sınırı ise alan 

adı ihtilaflarını düzenleyen kurallarla521 çizilmiştir. İnternet alan adı sahipliğine 

ilişkin olarak; marka hakkı, alan adı sahipliğinin belirlenmesinde etkin bir rol 

oynamakla beraber tek başına alan adı sahipliğinin sağlanması için yeterli 

görülmemiştir. Alan adını oluşturan ibare (sözcük, sayı, sözcük-sayı kombinasyonu 

vb.) üçüncü bir kişinin marka hakkına konu ise ve alan adını tescil ettiren kişinin 

tescilinin kötü niyetli olduğu ve alan adını oluşturan ibare üzerinde meşru bir 

bağlantısının olmadığı hususları kanıtlandığı takdirde artık alan adı sahipliğinin 

                                                 

521 Örn. UDRP yeknesak kuralları, İnternet Alan Adları Yönetmeliği’nin 6. Bölümü altında 

düzenlenen kurallar. 
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değişmesi gündeme gelecektir. Ancak böyle bir durum; yani alan adı sahipliğinde 

değişiklik talep etme hakkının doğması, söz konusu alan adının marka hakkı ihlaline 

yol açtığını söylemek için yeterli değildir.  

Dolayısıyla bir markanın aynısının/benzerinin alan adı olarak tescilini her 

zaman marka ihlali olarak değerlendirmek doğru olmayacaktır. Alan adı sahipliği 

ayrı bir hukuki değerlendirme konusu iken, alan adı vasıtasıyla marka hakkı ihlali de 

apayrı bir hukuki değerlendirme konusudur. Ancak uygulamaya bakıldığında, 

genellikle mahkemelerin SMK md. 7/3-d (556 s. KHK md. 9/2-e) kapsamındaki 

talepleri değerlendirirken dava konusu alan adını, alan adı sahipliğine ilişkin ilkeler 

ve haksız rekabete ilişkin ilkeleri gözeterek incelediği görülmektedir. Bunun 

neticesinde birçok somut olayda ticari etki doğuran bir kullanım bulunmamasına 

rağmen –sözgelimi web site içeriği boş olmasına ya da tescil kapsamı dışında 

birtakım malların satışa arz edilmiş olmasına rağmen- alan adı sahipliğine ilişkin 

ilkeler zikredilerek marka ihlali kararı verilebilmektedir. Hâlbuki marka hakkı 

sahibinin SMK hükümleri ile bir sonuca varamaması halinde elbette ki alan adı 

sahipliğine ilişkin ihtilaf çözüm mercilerine başvurarak alan adını terkin ettirmesi ya 

da kendi üzerine devrini sağlaması veya TTK haksız rekabet hükümlerine 

başvurulması mümkündür.522 

Tüm bunlar için ise ihtilaf konusu alan adının yukarıda zikredilen istisnalar 

dışında içeriğinin mutlaka incelenmesi, ticari etki doğuran kullanım olup olmadığının 

titizlikle değerlendirilmesi ve tescil kapsamında kalan mal ve hizmetlerin ilgili web 

sitesi içinde arz edilip edilmediği tespitinin yapılması gerekmektedir. Aksi halde 

marka sahibine, marka hukuku, haksız rekabet hukuku ve alan adı düzenlemelerinde 

tanınan korumadan çok daha geniş bir koruma imkânı sağlanmış olacaktır. Kaldı ki 

                                                 

522 Gerçekten de internet alan adı sahipliği ile marka hakkı sahipliğinin ayrı değerlendirilmesi, alan adı 

sahipliğine ilişkin hukuki başvuru yolları ile marka hakkı ihlallerindeki hukuki başvuru yolları 

birbirinden ayrı tutulmalıdır. Her ne kadar alan adı sahipliği bakımından marka hakkı sahibi olmak 

önemli bir avantaj ve alan adının devri için ispat aracı ise de, alan adı sahipliğine ilişkin hukuki 

başvuru yollarının salt marka hukuku temellerine oturtulmaması gerekmektedir. Nitekim ABD Doğu 

Pennsylvania Bölge Mahkemesi’nin 03.01.2000 tarihli bir kararına konu olayda da NSI’ın ihlal teşkil 

edebilecek alan adlarını tescil etmemesi yönünde mahkemenin verdiği karar, NSI’ın “benzerlik teşkil 

eden alan adlarının araştırılabileceği bir kaynaklarının bulunmadığı” yönündeki itirazı üzerine geri 

çekilmiştir. Bkz. WorldSport Networks Ltd. v. Artinternet S.A., 2000 U.S. Dist. LEXIS 17 (E.D. Pa. 

1/3/2000) 
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iç hukuk bakımından baktığımızda web site muhteviyatının incelenmesini tartışmasız 

biçimde zorunlu kılan bir düzenleme mevcuttur. Bu, 6769 s. SMK md. 7/3(d) hükmü 

olup, mahkemeler tarafından bu hükmün titizlikle değerlendirilmesi gerekmektedir.  
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