T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
MARKALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MARKA TESCİLİNDEN DOĞAN HAKLARIN KAPSAMINDA
İSTİSNA

UZMANLIK TEZİ
HÜSEYİN YILMAZ

ANKARA–2015

T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
MARKALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MARKA TESCİLİNDEN DOĞAN HAKLARIN KAPSAMINDA
İSTİSNA

UZMANLIK TEZİ
HÜSEYİN YILMAZ

ANKARA–2015

ÖNSÖZ

“Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamında İstisna” adlı tez çalışmasında bir
işaretin 556 sayılı KHK hükümlerine göre marka olarak tescil edilmesiyle, sahibine
sağladığı mutlak nitelikteki hakların sınırları ve söz konusu işareti dürüstçe kullanan
üçüncü kişilerin bu hak karşısındaki hukuki durumları marka hukuku açısından ele
alınmıştır. Bu çalışma için ulusal ve uluslararası metinlerden faydalanılmış olup ilgili
yargı kararlarına da yer verilmiştir.

Bu çalışmanın konu ile ilgili kişi ve kuruluşlara faydalı bir kaynak olmasını temenni
eder, hazırlanma sürecinde titiz tavrı ve yol gösterici yaklaşımlarıyla büyük emeği
bulunan hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Burcu Gülseren ÖZCAN BÜYÜKTANIR’a, tez
danışmanlığımı üstlenerek değerli katkılarını sunan hocam Sayın Prof. Dr. Çağlar
ÖZEL’e ve çalışmanın her aşamasında manevi desteğini esirgemeyen arkadaşlarım
Arş. Gör. Selmani OKUMUŞ ve Arş. Gör. Abdurrahim ALTIKAT’a, kıymetli
aileme ve mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.

Hüseyin YILMAZ
Ankara, 2015

i

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ .................................................................................................................... i
İÇİNDEKİLER ...................................................................................................... ii
ÖZET...................................................................................................................... v
ABSTRACT .......................................................................................................... vi
GİRİŞ ..................................................................................................................... 1
1. GENEL OLARAK MARKA VE MARKA HAKKI KAVRAMI..................... 3
1.1. Marka Kavramı ................................................................................................. 3
1.1.1. Markanın Unsurları ................................................................................ 6
1.1.1.1. İşaret Unsuru ................................................................................. 7
1.1.1.2. Ayırt Edicilik Unsuru..................................................................... 8
1.1.2. Markanın İşlevleri .................................................................................10
1.2. Marka Hakkı Kavramı ......................................................................................14
1.2.1. Hukuki Açıdan Marka Hakkının Niteliği ...............................................15
1.2.2. Marka Hakkının Özellikleri ...................................................................16
1.2.2.1. Gayri Maddi Malvarlığı Unsuru Olma ..........................................16
1.2.2.2. Mutlak Hak Olma .........................................................................17
1.2.2.3. Sahibine Tekel Hakkı Sağlama .....................................................18
1.2.2.4. Hukuki İşlemlere Konu Olma .......................................................19
1.2.2.5. Süreye Bağlı ve Yenilenebilir Olma ..............................................20
1.2.3. Marka Hakkının Kazanılması ................................................................21
1.2.3.1. Marka Hakkının Kazanılması İle İlgili Sistemler ...........................21
1.2.3.1.1. Kullanım Sistemi .....................................................................21
1.2.3.1.2. Tescil Sistemi...........................................................................22
1.2.3.1.3. Karma Sistem...........................................................................23
1.2.3.2. Türk Hukukunda Marka Hakkının Kazanılması ............................24

ii

2. TÜRK HUKUKUNDA MARKA HAKKININ KAPSAMI VE SINIRLARI ..27
2.1. Markanın Tescili ..............................................................................................29
2.2. Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı ...................................................33
2.2.1. Tescilin Marka Sahibine Sağladığı Önleme Hakkı .................................35
2.2.1.1. Tescilli Marka İle Aynı Olan Herhangi Bir İşaretin Üçüncü
Kişilerce Aynı Mal veya Hizmetlerle İlgili Olarak Kullanılmasını Önleme
Hakkı ……………………………………………………………………...35
2.2.1.2. Tescilli Marka İle Aynı ya da Benzer Olan Herhangi Bir İşaretin
Üçüncü Kişilerce Aynı ya da Benzer Mal veya Hizmetlerle İlgili Olarak
Kullanılmasını Önleme Hakkı ...................................................................36
2.2.1.3. Markanın Türkiye’de Tanınmış Marka Olması Durumunda, İşaretin
Aynı ya da Benzerinin Benzer Olmayan Mal veya Hizmetlerde Kullanımını
Önleme Hakkı …………………………………………………………….37
2.2.2. Marka Hakkı Sahibinin Yasaklayabileceği Faaliyetler ...........................38
2.2.3. Marka Hakkına Tecavüz Halleri ............................................................39
2.2.4. Tecavüz Halinde Marka Hakkı Sahibinin Talepleri ................................40
2.3. Marka Hakkının Sınırları..................................................................................41
2.3.1. Markanın Sözlük veya Başvuru Eserlerinde Yer Alması ........................41
2.3.2. Markanın Dürüstçe Kullanımı................................................................43
2.3.3. Marka Hakkının Tüketilmesi .................................................................45
2.3.4. Türkiye’de Açılan Sergilerde Markalı Ürünün Kullanılması ..................47
2.4. Marka Hakkının Sona Ermesi ...........................................................................48
2.4.1. Yenilenmeme Sebebiyle Sona Erme ......................................................48
2.4.2. Vazgeçme Sebebiyle Sona Erme ............................................................49
2.4.3. Hükümsüzlük Sebebiyle Sona Erme ......................................................50
3. MARKANIN DÜRÜSTÇE KULLANIMI .......................................................52
3.1. Marka Hakkı Kapsamına Getirilen İstisnanın Amacı ........................................52
3.2. Konuya İlişkin Uluslararası ve Ulusal Düzenlemeler ........................................56
3.2.1. Konuya İlişkin Uluslararası Düzenlemeler .............................................56
3.2.2. Konuya ilişkin Ulusal Düzenleme ..........................................................57
iii

3.3. Üçüncü Kişilerin Markayı Ticarî veya Sınaî Açıdan Dürüstçe Kullanması .......59
3.3.1. Türk Medeni Kanunu Madde 2 Anlamında Dürüst Davranma ................60
3.3.2. Ticari veya Sınai Açıdan Dürüstçe Kullanım Kavramı ...........................63
3.3.3. Markanın Ticari veya Sınai Açıdan Dürüstçe Kullanıldığının Kabul
Edildiği Durumlar ...........................................................................................65
3.3.3.1. Ad Olarak Kullanım......................................................................66
3.3.3.2. Adres Olarak Kullanım .................................................................68
3.3.3.3. Mal ve Hizmetleri Tasvir Amacıyla Kullanım ...............................70
3.3.3.4. Doğrudan Marka Olarak Kullanım ................................................73
3.3.4. Markanın Ticari veya Sınai Açıdan Dürüstçe Kullanımı Bakımından
Tartışmalı Hususlar .........................................................................................80
3.3.4.1. Markanın Alan Adı (Domain Name) Olarak Kullanılması .............81
3.3.4.2. Markanın Yönlendirici Kod (Meta Tag) Olarak Kullanılması........84
3.3.4.3. Markanın Karşılaştırmalı Reklamlarda Kullanılması .....................87
3.4. 556 Sayılı KHK Madde 12’ye İlişkin Değişiklik İçeren Kanun Tasarıları
Üzerine Değerlendirme ...........................................................................................90
SONUÇ ..................................................................................................................94
KISALTMALAR ..................................................................................................97
KAYNAKÇA.........................................................................................................98

iv

ÖZET

Ayırt edici niteliğe sahip herhangi bir işaretin, 556 sayılı KHK (KHK) hükümlerine
göre tescili ile söz konusu işaret, KHK’nın markaya sağladığı korumadan
faydalanabilmektedir. Tescil ile, marka sahibi tescilli işaretten tekelci şekilde
yararlanma ve işaretin üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanılmasını engelleme hak
ve yetkilerine sahip olmaktadır. Marka sahibinin tescil ile kazandığı bu haklar
(marka hakkı) herkese karşı ileri sürülebildiğinden, “mutlak hak” olarak
nitelendirilmektedir.

Tescilden doğan hakların yukarıda belirtilen mutlak niteliğinden dolayı, marka
sahibinin marka hakkına dayanarak üçüncü kişilerin haklarını zedeleme ihtimali
ortaya çıkmaktadır. Bu durumun sonucu olarak, marka hakkına bazı sınırların
getirilmesi ihtiyacı duyulmuştur. Bu çerçevede KHK marka hakkına bazı sınırlar
getirmiştir. Marka hakkına getirilen sınırlardan biri de KHK’nın 12’inci maddesinde
düzenlenen “markanın üçüncü kişiler tarafından dürüstçe kullanılması” durumudur.

Marka tescilinden doğan hakların kapsamında istisna başlığıyla düzenlenen KHK m.
12 hükmüne göre; dürüstçe ve ticari veya sınai konularıyla ilgili olarak kullanılmaları
şartıyla, bir markanın üçüncü kişiler tarafından ad veya adres olarak, ya da üretilen
mal veya sunulan hizmetlerin cinsini, kalitesini, miktarını, kullanım amacını,
değerini, coğrafi kaynağını, üretim ya da sunuluş zamanını veya diğer niteliklerini
açıklamak amacıyla kullanılması marka sahibi tarafından engellenemez. Hükümde
açıkça düzenlenmemiş olmakla beraber, bir marka üçüncü kişiler tarafından dürüstçe
olmak şartıyla, zorunlu olması durumunda doğrudan marka olarak da kullanılabilir.

v

ABSTRACT

With registration of any distinctive sign with respect to the Decree-Law No:556, the
sign can benefit from the protection that Decree-Law provides. With the registration,
the owner of the trademark gets the right and authority to benefit from registered sign
and to prevent unauthorized use of the registered sign by third parties. The trademark
right which is gained by the owner with registiration, is an absolute right because it
can be claimed to any body.

Because of absolute character of the right which are emerged from registration, the
possibility of infregement of third parties’ rights by the owner of the trademark
arises. As a consequence of this situation, some restrictions for trademark right are
needed. Accordingly the Decree-Law introduces some restrictions to trademark right.
One of the restrictions of trademark right is the honest use of the trademark by third
parties, which is regulated in article 12 of the Decree-Law.

According to the article 12 of the Decree-Law, the owner of the trademark can not
prevent the use of the trademark as the name or adress of the third parties or with the
purpose of indicating the kind, quality, quantity, intended purpose, value,
geographical origin, the time of production of goods or of rendering of the service or
the characteristics of goods or services, provided that the usage is honest and is about
commercial or industrial issues. Although it is not stated in the article, a trademark
can be used by third parties honestly if there is a necessity.
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GİRİŞ

Marka, günümüzde tüketicilerin tercihlerini önemli oranda belirleyen unsurlardandır.
Günümüzde, tüketiciler markayı kalite göstergesi olarak algılamanın yanında bazen
de sosyal statü göstergesi olarak algılamaktadır. Tüketiciler mal ve hizmet tercihi
yaparken, markanın tüketiciler nezdinde oluşturduğu kalite algısı ve güvenin bazen
de markanın sosyal algısının etkisiyle hareket etmektedir. Böyle bir ortamda
markanın işletmelerin ürettiği mallar veya sunduğu hizmetlerin pazarlanmasında
markanın önemi çok büyüktür. Bu da markanın reklam ve güven (garanti) işlevinin
ön plana çıktığını göstermektedir.

Açıklanan sebeplerden işletmeler markalarını tanıtmak ve korumak istemektedirler.
Türkiye’de markalar 556 sayılı KHK ile koruma altına alınmaktadır. Ayırt edici bir
işaretin 556 sayılı KHK hükümlerine göre marka olarak tescil edilmesi söz konusu
işarete geniş ve etkili bir koruma sağlamaktadır. Ancak markaya, tescil ile sağlanan
bu koruma alanı sınırsız da değildir.

Çalışmamızın amacı, bir işaretin 556 sayılı KHK hükümlerine göre tescil
edilmesiyle, sahibine sağladığı mutlak nitelikteki hakların sınırlarını tespit etmek ve
söz konusu işareti dürüstçe kullanan üçüncü kişilerin bu hak karşısındaki hukuki
durumlarını belirlemektir.

556 sayılı KHK toplumdaki diğer kişilerin haklarını da gözeterek marka hakkına bazı
sınırlar getirmiştir. Çalışmamızda marka hakkına getirilen bu sınırlardan, 556 sayılı
KHK’nın 12. maddesinde “marka tescilinden doğan hakların kapsamında istisna
başlığı” altında düzenlenen “markanın üçüncü kişiler tarafından dürüstçe
kullanılması” hali ve bu hükmün ülkemizdeki uygulaması incelenmiştir.

Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, marka hakkında genel
bilgiler verilmiştir. Bu kapsamda, markanın ortaya çıkış sürecinden ve özellikle Türk
Hukukunda marka mevzuatının gelişiminden bahsedilmiştir. Ayrıca, markanın
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tanımına ve unsurlarına kısaca değinilmiştir. Bölüm marka tescil sürecinin
açıklanması ile sonlandırılmıştır.

Çalışmamızın ikinci bölümünde, öncelikle marka tescil sürecinden bahsedilmiş
ardından, kural olarak tescil ile kazanılan, marka hakkının kapsamı ve sınırları
incelenmiştir. Bunun nedeni çalışmamızın konusunun marka hakkına getirilen
sınırlardan biri olan “marka tescilinden doğan hakların kapsamında istisna”
olmasıdır. Bölüm, marka hakkına süre bakımından bağlanan hukuki sonuçların ve
markanın hükümsüzlüğü hallerinin tespiti için marka hakkını sona erdiren sebeplerin
açıklanmasıyla sonlandırılmıştır.
Son bölümde ise “marka tescilinden doğan hakların kapsamında istisna” başlıklı
KHK m. 12’de düzenlenen “markanın üçüncü kişilerce dürüstçe kullanılması” hali ve
hükmün ülkemizdeki uygulaması ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bölümde, konunun
düzenlendiği kaynak metinlerde yer alan hükümler ile 556 sayılı KHK’nın 12.
Madde hükmü karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Markanın üçüncü kişiler
tarafından dürüstçe kullanılması halinin tespiti için somut olayın özellikleri dikkate
alınmalıdır. Bu sebeple, öğretideki görüşlerden ve mahkeme kararlarından
yararlanarak, markanın üçüncü kişiler tarafından dürüstçe kullanıldığı haller somut
olaylar açısından incelenmiştir. Konunun daha iyi anlaşılması için bu bölümde
dürüstçe

kullanım

olarak

değerlendirilemeyecek

kullanım

şekillerine

de

değinilmiştir. Çalışmamız, “Markalar Kanunu Tasarısı” ve “Patent Haklarının
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” nın
konuyu düzenleyen hükümlerinin değerlendirilmesiyle sonlandırılmıştır.
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1. GENEL OLARAK MARKA VE MARKA HAKKI
KAVRAMI

1.1. Marka Kavramı
Marka benzeri işaretlerin kullanımına çok eski çağlardan beri rastlanmaktadır. Bu
kullanımlara örnek olarak, eski çağlarda savaş aletleri, vazolar gibi çeşitli eşyalar ve
hayvanlar üzerine aidiyet belirlemek amacıyla konulduğu düşünülen işaretler
verilebilir. Eski Roma döneminde üreticilerin ürettikleri toprak kaplar üzerine kendi
işaretlerini koydukları aktarılmaktadır1. Benzer şekilde, Eski Mısır’da bazı malların
üzerine konulan işaretler vasıtasıyla o malın üreticisinin belirlenerek kusurlu üretim
halinde üreticinin cezalandırılmasının amaçlandığı düşünülmektedir2. Eski çağlarda
kullanılan bu işaretlerin, herhangi bir malın üreticisini belirlemek veya malın sahibi
olan kişiyi, loncayı ya da aileyi belirtmek için kullanıldığı düşünülmekle beraber bu
konuda kesinlik yoktur3.

Markanın; emtiayı, ticarethaneyi benzerlerinden ayırt etmek amacıyla ticaret
hayatına taşınması, ortaçağ Avrupa’sında özellikle İtalya, Almanya, İsviçre ve
Fransa’da lonca örgütlenmesiyle birlikte olmuştur. Bu dönemde bir loncaya üye olan
esnaf ve zanaatkârlar ürünlerini başka loncaların üyelerince üretilen veya ticareti
yapılan ürünlerden ayırt etmek için çeşitli işaretler kullanmışlardır. Ancak markanın
bu kullanımında mal veya hizmetleri benzerlerinden ayırt etme fonksiyonundan
ziyade markanın üreticisini belirleme yani kaynak gösterme fonksiyonunun ön plana
çıktığı görülmektedir4.

Günümüzdeki anlamıyla, bir işletmenin ürettiği veya ticarete konu ettiği malları ve
sunduğu hizmetleri bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ya da aynı
1

Kaya, Arslan, Marka Hukuku, İstanbul 2006 s. 4(Kaya); Yasaman, Hamdi/Altay, Sıtkı
Anlam/Ayoğlu, Tolga/Yusufoğlu, Fülürya/Yüksel, Sinan, Marka Hukuku; 556 Sayılı KHK Şerhi,
İstanbul 2004, s. 16(Yasaman, 2004).
2
Camcı, Ömer, Marka, Patent, Tasarım ve Haksız Rekabet Davaları, İstanbul 1999, s. 3(Camcı).
3
Tekinalp, Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2012, s. 353(Tekinalp).
4
Bently, Lionel /Sherman, Brad, Intellectual Property Law, Second Edition, New York 2003, s.
656; Tekinalp, s. 353; Kaya, s. 4(Bently/Sherman).
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işletmenin diğer mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etme işlevini yerine getiren
işaretler, olarak tanımlanabilecek olan markanın, bu anlamda kullanımına sanayi
devriminden sonraki dönemlerde rastlanmaktadır. Sanayi devrimiyle kitlesel
üretimin başlaması, mal/hizmet tüketim ve ticaretinin yaygınlaşması, dağıtım
imkanlarının gelişmesi günümüzdeki anlamıyla marka kullanımının başlamasında
etkili olmuştur5.

Markanın korunması alanında ilk kanunî düzenlemeler ise, sanayi devrimi ve Fransız
Devrimi’nin etkileri ile 19. yy.da yapılmaya başlanmıştır6. Marka hukuku ile ilgili ilk
kanuni düzenlemeler Fransa’da 1857, Avusturya’da 1858, İngiltere’de 1862,
Almanya’da 1874 tarihlerinde yapılmıştır7.

Türk marka hukukunda yapılan ilk kanunî düzenleme Osmanlı Devleti’nde yapılan
1872 tarihli nizamnamedir8. Söz konusu düzenleme 1888 tarihli “Fabrikalar
Mamulatı ile Eşyayı Ticariyeye Mahsus Alamet-i Farikalara Dair Nizamname” nin
kabul edilmesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Bahsi geçen iki nizamname de
kaynağını 1857 tarihli Fransız Fabrika ve Ticaret Markaları Kanunu’ndan almıştır9.
1888 tarihli Alameti Farika Nizamnamesi’nde 1955 yılında yapılan değişiklikle
Türk marka hukukunda ön inceleme sistemi kabul edilmiştir10. 1965 yılında “Alameti
Farika Nizamnamesi”ni yürürlükten kaldıran 551 sayılı Markalar Kanunu11 ise 1995
yılına kadar yürürlükte kalmış ve 27.06.1995 tarihinde 556 sayılı “Markaların
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin12 (KHK)13 kabulü ile ceza
hükümlerini düzenleyen 51,52 ve 53. maddeleri hariç yürürlükten kalkmıştır. Daha

5

Bently/Sherman, s. 656; Özdal, Şule, Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler (556 sayılı
KHK’nın 5. Maddesi Çerçevesinde), İstanbul 2005, s. 6(Özdal).
6
Tekinalp, s. 354, Kaya, s. 5.
7
Kaya, s. 5.
8
Soyak, Alkan, Fikri ve Sınai Mülkiye Hakları: Tanımı, Tarihsel Gelişimi ve Gelişmekte Olan
Ülkeler Açısından Önemi, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Y:1, S:1, 2005, s. 14(Soyak); Kaya, s.
6; Tekinalp, s. 354.
9
Arkan, Sabih, Marka Hukuku, Ankara 1997, s. 13(Arkan); Kaya, 6; Tekinalp, 354.
10
Çağlar, Hayrettin, Marka Hukuku Temel Esaslar, Ankara 2013, s. 3(Çağlar); Şanal, Osman,
Markalarda Hükümsüzlük Davaları, 2. Baskı, Ankara 2006, s. 12(Şanal).
11
RG. 12.03.1965, S. 11951.
12
RG. 27.06.1995, S. 22326.
13
Çalışmanın devamında KHK olarak ifade edilecektir. KHK tam metni için bkz.
http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/laws/informationDetail?id=102
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sonra KHK’ya 4128 sayılı Kanun’la14 cezai hükümlerin (61/A maddesi)
eklenmesiyle 551 sayılı Markalar Kanunu tümüyle mülga olmuştur15.

KHK’nın uygulamasını göstermek maksadıyla çıkarılan ve 05.11.1995 tarih, 22454
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik ise 556
Sayılı

Markaların

Korunması

Hakkında

Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin

16

Kanun

Hükmünde

Kararnamenin

09.04.2005 tarih ve 25781 sayılı Resmi

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır17.
Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması18 ve bu Anlaşmaya
İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik halen yürürlüktedir19.

Günümüzdeki anlamıyla marka, yukarıda sayılan düzenlemelerden 556 s. KHK’nın
kabulü ile yürürlükten kalkan 551 sayılı Markalar Kanunu’nun 1 inci maddesinde;
“Sanayide, küçük sanatlarda, tarımda; imal, izhar, istihsal olunan veya ticarette
satışa çıkarılan her nevi emtiayı başkalarınınkinden ayırt etmek için bu emtia ve
ambalajı üzerine konulan, emtia üzerine konulmadığı takdirde ambalajlarına konan
ve bu maksada elverişli bulunan işaretler marka sayılır.” olarak tanımlamaktaydı.
Öğretide; “Bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğer bir teşebbüsün mal ve
hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaret”20, “Bir işletmenin ürettiği veya ticaretini
yaptığı malları ya da sunduğu hizmetleri diğer işletmelerin ürettiği veya ticaretini

14

RG. 7.11.1995, S. 22456.
Dirikkan, Hanife, Tanınmış Markanın Korunması, 1. Baskı, Ankara 2003, s. 6(Dirikkan); Çağlar,
s. 3; Kaya, s. 7.
16
Çalışmanın devamında “yönetmelik” olarak anılacaktır. Yönetmelik tam metni için bkz.
http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/laws/informationDetail?id=102
17
Çağlar, s. 4.
18
Markaların Uluslar arası Tesciline İlişkin Madrid Sözleşmesi 14 Nisan 1891 tarihinde Madrid’de
imzalanmış, son revizyonu 14 Nisan 1967 tarihinde Stockholm’de yapılmıştır. Türkiye, bu anlaşmayı
1930 yılında kabul etmiş, 1955 yılında ayrılmıştır. 1997 yılında ise Madrid Anlaşması İle İlgili
Protokole katılmıştır.
19
RG. 12.03.1999, S. 23637; Çağlar, s. 4.
20
Yasaman, 2004, s. 16; Tekinalp, s. 360; Çolak, Uğur, Türk Marka Hukuku, İstanbul 2014, s.
8(Çolak).
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yaptığı mal ve/veya hizmetlerden ayırt etmeye yarayan işaret”21 şeklinde tanımları
mevcut olan markanın kavramının KHK’da doğrudan tanımı yapılmamıştır.

Esasen marka olabilecek işaretlerin hükme bağlandığı KHK m. 5’te dolaylı olarak
marka kavramı da tanımlanmıştır.22 Bu hükme göre “Bir teşebbüsün23 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 yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret..” marka
olarak tanımlanmıştır24.

KHK’da yer alan tanımla marka kavramının kapsamının genişletildiği görülmektedir.
Nitekim kanunî tanım, “…veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşulu…”
diyerek hizmet markalarını da KHK kapsamına almıştır. Ayrıca, 551 s. Markalar
Kanunu’nunda yer alan tanımın aksine, işaretin mal veya ambalaj üzerinde
kullanılmasından bahsedilmemiştir. Bu bakımdan, KHK ile markanın mal veya
ambalaj üzerinde kullanılması zorunluluğundan25 vazgeçilerek markanın, iş
evrakında veya reklamlarda kullanılması da yeterli görülmüştür.26

1.1.1. Markanın Unsurları
KHK m. 5’te yer alan kanunî tanım, markanın iki ana unsuruna işaret etmektedir. Bu
unsurlardan ilki “işaret” ikincisi ise işaretin “ayırt edici” niteliğe sahip olmasıdır.
Markadan bahsedilebilmesi için bir işaret seçilmesi ve seçilen bu işaretin ayırt edici

21

Çağlar, s. 11.
Tekinalp, s. 360.
23
Sabih Arkan, burada “teşebbüs” yerine “işletme” kavramının kullanılması daha isabetli olacağını
belirtmektedir (Arkan, s. 36 ); Arslan Kaya ise marka tescili için ticari işletmenin varlığının zorunlu
olmadığını, “teşebbüs” kavramının hem işletmeyi, hem ticari faaliyeti bulunmayan gerçek kişileri,
hem de dernekler gibi tüzel kişileri de kapsayan bir kavram olduğunu bu sebepten yasa koyucu
tarafından “teşebbüs” kavramının bilinçli olarak kullanıldığını belirtmektedir (Kaya, s. 15-16).
24
556 Sayılı KHK’da marka kavramı tarif edilirken Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumun gözetildiği
görülmektedir. Avrupa Birliği İç Pazarda Uyum Sağlama Ofisi (OHIM) tarafından yapılmış olan
marka tanımı için bkz. https://oami.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-definition (29.05.2015).
25
Bkz. 551 sayılı Markalar Kanunu Md. 4/a.
26
Arkan, s. 23.
22
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niteliğe haiz olması gerekir27. Bu bölümde, yukarıda verilen kanunî tanımın ortaya
koyduğu, markanın iki ana unsuru olan “işaret unsuru” ve “ayırt edicilik unsuru” ayrı
ayrı incelenecektir.

1.1.1.1. İşaret Unsuru
KHK m. 5 hükmünde marka olabilecek işaretler sayılmış ancak, işaretin tanımı
yapılmamıştır. Marka Hukuku anlamında işaret bir mal, hizmet veya işletmeyi
çağrıştıran, onu tanıtan ve temsil eden simge olarak tanımlanabilir28. KHK’da
“işaret” kelimesi henüz marka olarak tescil edilmemiş simgeler için kullanılmıştır29.
Başka bir deyişle bir işaret ilke olarak ancak tescil edildikten sonra marka olarak
adlandırılmıştır. Kanaatimizce, ibarelerin kullanımında böyle bir ayrımın gözetilmesi
marka hakkının kazanılmasında benimsenen “tescil ilkesi” ile bağdaşmaktadır.
KHK m. 5 hükmü, marka olabilecek işaretlerin, çizimle görüntülenebilmesi şartını
aramakla beraber, benzer biçimde ifade edilebilmesinden de bahsetmiştir. Bu
ifadeden, marka olacak işaretin mutlaka elle tutulur gözle görülür olması
gerekmediği, duyu organlarından herhangi biriyle algılanabilmesinin marka olmak
için yeterli olduğu anlaşılmaktadır.30 TRIPS31 m. 15/I32’de, Anlaşmaya katılan
devletlerin, bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için görsel olarak algılanma

27

Tekinalp, s. 360; Yasaman, 2004, s. 61; Karan, Hakan/Kılıç, Mehmet, Markaların Korunması 556
Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Ankara 2004, s. 28-29 (Karan/Kılıç).
28
Tekinalp, s. 360; Çağlar, s. 12.
29
Tekinalp, s. 361.
30
Çağlar, s. 12; Kaya, s. 17.
31
Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması (TRIPS), Dünya Ticaret Örgütünü kuran anlaşmanın
ekidir. Anlaşma uluslararası ticaret sistemine ticaretle bağlantılı fikri mülkiyet haklarını düzenleyen
bir anlaşma olarak 1995 yılında eklenmiştir. Ülkemizde 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Anlaşma tam metni için bkz. https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm
(29.05.2015).
32
TRIPS m. 15/I; “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 kombinasyonları ve bu tür
işaret kombinasyonları, marka olarak tescil edilmek için uygun addedilecektir, işaretler ilgili mal veya
hizmetleri ayırt edici kılacak özelikte olmadıkları takdirde, Üyeler tescil edilebilirliği kullanım
aracılığıyla kazanılan ayırt edici özelliğe bağlı kılabilirler. Üyeler tescil işleminin bir şartı olarak
işaretlerin görsel olarak algılanabilir özellikte olmasını talep edebilirler.”
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öngörülmemiştir33.
KHK m. 5 hükmünde; “gibi”, “benzer biçimde” ve “her türlü” ibarelerinin
kullanılmış olmasından, sayılan işaretlerin sınırlı sayıda olmadıkları anlaşılmaktadır.
Marka olarak tescil edilecek işaretler, sınırsız sayıda işaretten tek bir unsur
içerebileceği gibi, birkaç unsurun kombinasyonundan da oluşabilir. İşaretlerin
kombinasyonu yolu ile marka oluşturma konusunda herhangi bir sınırlama yoktur34.

Tüm bu işaretlerin marka olarak tescil edilebilmesi için olmazsa olmaz unsur ayırt
ediciliktir. Başka bir deyişle her işaret marka olarak tescil edilemez, marka olarak
tescil edilecek işaretin ayırt edici niteliğe haiz olması şarttır. Sonraki başlık altında
ayırt edicilik unsuru ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Tüm bu hususların yanı sıra belirtmek gerekir ki, bir işaretin marka olarak tescil
edilebilmesi için KHK m. 735’de sayılan mutlak red nedenlerinden herhangi birine
girmemesi ve KHK m. 836’de ifade edilen nisbi red nedenlerinden herhangi biriyle
karşılaşmaması gerekir. Gerçekten de kamu düzenine, ahlâka ve adaba aykırı, dinî
değerleri ve sembolleri içeren, ticaret alanında herkesin kullanımına açık olan, cins,
çeşit, vasıf, kalite, amaç, değer, malların üretildiği/hizmetlerin sunulduğu yeri ve
zamanı gösteren işaret ve adlandırmalar marka olarak tescil edilemezler37.

1.1.1.2. Ayırt Edicilik Unsuru
KHK m. 5. “Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya
hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla…” ifadesini kullanarak, bir işaretin
marka olarak tescil edilebilmesini söz konusu işaretin ayırt edici niteliğe haiz

33

Arkan, s. 37.
Tekinalp, s. 361; Kaya, s. 17; Karan/Kılıç, s. 29-30; Meran, Necati, Marka Hakları ve
Korunması, Ankara 2014, s. 30(Meran).
35
Bkz. 556 sayılı markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname m. 7.
36
Bkz. 556 sayılı markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname m. 8.
37
Yasaman, 2004, s. 16.
34
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olmasına bağlamıştır. Söz konusu hükme göre bir işaretin marka olarak tescil
edilebilmesi için ayırt edici niteliğe haiz olması temel koşuldur.

Hüküm, ayırt edicilik unsurunu tanıtmış ancak bu unsurun açık bir tanımını
yapmamıştır38. Bir işaretin bir mal veya hizmeti diğer mal veya hizmetlerden
ayırmayı sağlaması, olarak tanımlanabilen ayırt edicilik kavramı, soyut ayırt edicilik
ve somut ayırt edicilik olarak iki kısımda incelenebilir39. Bir işaret, mal veya
hizmetleri birbirinden ayırabildiği ve ilgili tüketici nezdinde o mal veya hizmetlerin
ticari kökenlerine yönelik algı yaratabildiği ölçüde ayırt edicidir40.

Soyut ayırt edicilik kavramı, bir işaretin bir mal veya hizmetle ilgisi olmaksızın ayırt
edici niteliğe haiz olup olmaması ile ilgilidir. Bir işaretin marka olabilmesinin ön
şartı soyut ayırt edici niteliğe sahip olmasıdır. Buna karşılık, somut ayırt edicilik
kavramı işaretin veya adlandırmanın belirli bir mal veya hizmet için ayırt edici
niteliğe sahip olup olmamasını ifade eder41. Örneğin, “kaliteli” ibaresinin kural
olarak hiçbir mal veya hizmet için ayırt edici niteliğinin bulunmadığı kabul edilebilir.
Bu durumda “kaliteli” ibaresinin soyut ayırt edici niteliğe haiz olmadığı düşünülür.
Öte yandan, “limon” ibaresi limon malı için ayırt edici niteliğe sahip değildir ancak,
“limon” ibaresi bir araba markası olarak kullanılırsa ne olur? Tüketiciler “limon”
markalı bir arabayı markasına bakarak Ford, Toyota gibi diğer markalı arabalardan
rahatlıkla ayırt edebilecektir. Bu şartlar altında “limon” ibaresinin soyut ayırt edici
niteliğe sahip olduğu, ancak limon malı için somut ayırt edici nitelikten yoksun
olduğu söylenebilir.

Öğretide, KHK m. 5’te kastedilen ayırt ediciliğin soyut ayırt edicilik olduğu ifade
edilmektedir. Bu görüşe göre, soyut ayırt ediciliğin marka olabilirliğin bir koşulu

38

Tekinalp, s. 366.
Çağlar, s. 12.
40
Meran, s. 31; Çolak, s. 24; TPE Marka İnceleme Kılavuzu, 2011, s. 8. (Kılavuz tam metni için bkz.
http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/laws/informationDetail?id=102 ) 02.06.2015.
41
Çağlar, s.12; Doğan, Beşir Fatih: Türk Alman ve Avrupa Birliği Hukukuna Göre Marka
Olamayacak İşaretlerin Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanarak Tescil Edilebilirliği
Sorunu, FMR 2006/3, s. 20 vd. (Doğan, Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Sorunu)
http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/frmmakale/2006-3/1.pdf (02.06.2015)
39
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belirtilmektedir42.
İşaretler, en başından itibaren ayırt edici olabilir veya kullanma ve tanıtma ile
zamanla bu niteliği kazanabilir. Her iki durum da işaretler için 556 s. KHK
kapsamında tescili sağlayıcı ve terkini önleyici etkiye sahiptir43. Ancak, bir işaret
veya adlandırmanın kullanım ve tanıtım sonucu, sonradan ayırt edicilik
kazanabilmesi sadece somut ayırt ediciliğin bulunmaması durumunda mümkün
olabilir44.

Bir işaret, kavramsal olarak kullanıldığı mal veya hizmetin tanımına ne kadar
yaklaşırsa ayırt edici niteliği o kadar zayıflar. Buna karşılık, kavramsal olarak
kullanıldığı mal veya hizmetin tanımına ne kadar uzak olursa ayırt edici gücü de o
kadar yüksek olur. Bir marka ne kadar güçlü ve ayırt edici ise o kadar etkin
korumadan yararlanacaktır45. Örneğin, bir ayakkabı markası için seçilen işaretin
“ayakkabı” ibaresi veya sıradan bir ayakkabı resmi olması halinde söz konusu ibare
veya resim bu marka altında üretilen ayakkabıları diğer ayakkabılardan ayırt etmeyi
sağlamaz. Halbuki, ayakkabı markası olarak seçilecek olan “piti” gibi ayakkabı
kavramına uzak bir kelime veya şekil bu marka altında üretilen ayakkabıları diğer
ayakkabılardan rahatlıkla ayırabilir.

1.1.2. Markanın İşlevleri

Marka kavramı tarihsel gelişimi içerisinde, ekonomik ve sosyal gelişmelerden
etkilenerek bazı işlevler kazanmış, bazı işlevleri ise değişime uğramıştır. Ana işlevler
olarak markanın; mal ve hizmetin kaynağını gösterme, mal veya hizmetleri ayırt
etme, reklam/tanıtım işlevi, güven (garanti) işlevinden bahsedilebilir46.

42

Çağlar, s. 12; Doğan, Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Sorunu, s. 20-21; Dirikkan, s. 35-36.
Meran, s. 31; Karan/Kılıç, s. 33.
44
Doğan, Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Sorunu, s. 19.
45
Tekinalp, s .367; Kaya, s. 33.
46
Dirikkan, s. 11; Çolak, s. 13 vd.
43
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Markanın ana işlevlerinden birincisi mal veya hizmetlerin kaynağını gösterme
işlevidir. Yukarıda verilen marka tanımlarından anlaşıldığı üzere, marka için yapılan
tanımlarda markanın, bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal
veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan işaretler olduğu hususunda genel itibarıyla
fikir birliği vardır47.

Belirtilen tespitlerden hareketle markanın, üzerinde kullanıldığı mallar veya
hizmetleri diğer mal veya hizmetlerden ayırt etmesinin yanı sıra, söz konusu mal
veya hizmetler ile bu malları üreten veya hizmetleri sunan işletmeler arasında
bağlantı kurduğu anlaşılmaktadır48.

Tüketiciler, satın alacakları mal veya hizmetin hangi işletme tarafından sunulduğunu
ancak söz konusu mal veya hizmette kullanılan marka vasıtasıyla anlayabilir ve satın
alma kararlarını buna göre verirler49. Sunulan mal veya hizmetler üzerinde aynı
markaların kullanılması, tüketicilere bu mal veya hizmetlerin kaynağının aynı
işletme olduğu yönünde garanti sağlar50 ve tüketici tercihlerini belirler. Ancak,
kaynak gösterme işlevinden, markanın kullanıldığı mal veya hizmetin kaynağı olan
işletmenin adını bildirmesinin ya da marka vasıtasıyla, muhatap tüketiciler tarafından
kaynak işletmenin tanınmasının zorunlu olduğu anlaşılmamalıdır51.

Daha önce de bahsettiğimiz üzere, marka benzeri işaretlerin ilk kullanım amaçları
arasında, markanın mal ve hizmetlerin kaynağını gösterme işlevi ön plana
çıkmaktaydı. Ancak, tarihsel süreç içerisinde kitle üretimin ortaya çıkması, malların
tüketildiği piyasaların ülke sınırlarını aşması, lisans yoluyla üretim yapılması, ortak
markaların kullanılmaya başlanması, pazarlama stratejilerinin değişmesi ve gelişmesi
ile marka kaynak gösterme işlevini yitirmeye başlamış, tüketiciler artık markalar
vasıtasıyla mal veya hizmet ile üretici işletme arasında bağlantı kuramaz hale
gelmişlerdir52. Nitekim, günümüzde marka, malların veya hizmetlerin hangi işletme

47

Çağlar, s. 11, Yasaman, 2004, s. 16; Tekinalp, s. 360; Çolak, s. 8.
Yasaman, 2004, s. 18; Dirikkan, s. 13.
49
Çağlar, s. 33; Dirikkan, s. 11; Çolak, s. 14.
50
Arkan, s. 38.
51
Dirikkan, s. 13-14.
52
Arkan, s. 38.
48
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tarafından sunulduğu göstermekten çıkıp, işletmelerden bağımsız şekilde doğrudan
mal ve hizmetleri birbirinden ayırt etme vasıtasına dönüşmüştür53.

Meydana gelen bu değişim markanın, kaynak gösterme işlevini geri plana iterek mal
veya hizmetleri birbirinden ayırt etme işlevini ön plana çıkarmıştır. Öğretide ve
mevzuatta yapılmış hemen bütün marka tanımlarında vurgu yapılan bu işlev, marka
olmanın hem yasal hem de işlevsel koşulu olan, bir işletmenin ürettiği mal veya
sunduğu hizmeti diğer işletmelerin ürettiği mal veya sunduğu hizmetlerden ayırt
etme yeteneğini ifade eder. Bu sebeple markanın çağdaş ve en temel işlevleri
arasında gösterilir54.

Açıklanan hususlara ek olarak, markanın ayırt edicilik işleviyle ilgili belirtilmesi
gereken önemli bir husus da markanın, mevzuatta ve öğretide yapılan tanımlarında
vurgulanan farklı işletmelerin ürettiği malları veya sunduğu hizmetleri birbirinden
ayırt etme işlevinin yanı sıra aynı işletme tarafından üretilen/sunulan ancak farklı
kaliteye, farklı özelliklere sahip veya hedef pazarları farklı olan ürünleri/hizmetleri
de ayırt etme işlevine sahip olmasıdır55. Artık, işletmeler özellikle farklı kalitede ve
fiyat aralığında olan, farklı tüketici kitlesini hedef alan mal veya hizmetlerini farklı
markalar altında üretme yoluna gitmektedir. Bu husus da markanın kaynak gösterme
işlevinden bağımsız olarak mal veya hizmetleri ayırt etme işlevinin ön plana çıktığını
destekler niteliktedir.
Tüketiciler, talep ettikleri malı marka vasıtasıyla tanır ve satın alma kararını verir56.
Bu sebepten işletmeler, ürünlerinin veya hizmetlerinin tüketiciye en etkin şekilde
ulaşması için yaptıkları reklam ve tanıtım faaliyetlerini marka üzerinden
gerçekleştirdikleri gibi pazarlama stratejilerini de marka üzerinden oluştururlar. Bu
faaliyetler neticesinde tüketiciler artık satın alacakları mal veya hizmetleri markasını
referans alarak tercih etmeye başlar ve tüketici çevresi ile marka arasında güçlü bir
bağ oluşur57. Bu noktada markanın reklam ve tanıtım işlevi kendini gösterir.
53

Tekinalp, s. 378; Çolak s. 13; aksi yönde görüş için bkz. Kaya, s.59.
Çolak, s. 13; Çağlar, s. 33; Kaya, s. 32.
55
Çağlar, s. 33.
56
Arkan, s. 39; Çolak, s. 14.
57
Yasaman, 2004, s. 20; Çolak, s. 14; Çağlar, s. 34.
54

12

Bir markanın, etkili reklam ve tanıtım işlevine sahip olması tanınmışlık düzeyi ile
yakından ilgilidir. Markanın tanınmışlık düzeyi arttıkça reklam etkisi de artar ve artık
o marka mal veya hizmetleri ayırt etmenin yanı sıra tek başına kalite simgesi ve
reklam aracına dönüşerek, tüketicilerin ilgisini çeker ve işletmenin satışlarının
önemli ölçüde artmasını sağlar58.

Geniş tüketici kitlelerine ulaşan bu tür tanınmış markaların değerleri de işletmeden
bağımsız olarak çok yüksek olabilmektedir59. Bu denli etkili reklam işlevine sahip
markaların korunmayı da hak ettiği belirtilmektedir60. Nitekim, KHK’da tanınmış
markaların reklam işlevinin korunması düzenlenmiştir61. KHK m. 8/IV’de marka
sahibinin, markasının toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir
yararın sağlanabileceği, markasının itibarının zarara uğramasının söz konusu
olabileceği durumlarda markanın farklı bir mal ya da hizmet için tesciline dahi itiraz
edebileceği hükme bağlanmıştır62.

Açıklanan bu işlevlerinin yanı sıra marka, üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetin
kalitesi hakkında tüketicilere fikir vererek tüketicilerin söz konusu mal veya
hizmetlerden beklentilerini belirler63. Bu durum markanın güven (garanti) işlevinin
bir sonucudur.

Bir marka altında üretilen mal veya hizmeti daha önce satın alan ve bu tecrübesi
olumlu sonuçlanan tüketici kural olarak, söz konusu markayı, bu marka altında
üretilen veya sunulan mal ve hizmetlerin kalitesinin aynı kalacağını belirten, daha
önce edindiği olumlu tecrübeyi garanti eden bir işaret olarak düşünmektedir64.
Örneğin, bir tüketici herhangi bir marka altında üretilmiş arabayı satın alıp kullanmış
ve bu tecrübesinden memnun kalmışsa, yeni bir araba almak istediğinde yine aynı
58

Çolak, s. 14; Dirikkan, s. 18; Yasaman, 2004, s. 20; Tekinalp, s. 378.
Yasaman, 2004, s. 20.
60
Cornish, W./Llewelyn, D./Aplin, T., Intellectual Property: Patents, Copyrıght, Trade Marks
And Allied Rights, seventh edition, 2010, s. 655(Conish/Llewelyn/Aplin); Çolak, s. 14.
61
Arkan, s. 39.
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Bkz. 556 Sayılı KHK m. 8/IV.
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Yasaman, 2004, s. 19.
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Dirikkan, s. 14.
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markalı bir araba almayı düşünecektir. Burada tüketicinin markaya duyduğu güven
yani markanın güven işlevi kendisini göstermektedir65.

Marka sahibinin, hukuki açıdan bir marka altında ürettiği mal veya hizmetlerin
kalitesini korumak gibi bir yükümlülüğü yoktur66. Ancak, marka sahibinin markalı
mal veya hizmetlerin kalite standardını korumamasının önemli ekonomik etkileri
olacak hatta müşteri kaybı nedeniyle zarara uğrayabilecektir. Bu sebeple üreticiler
ürettikleri markalı malların kalite düzeyi, içeriği, ebadı, miktarı gibi özellikleri
muhafaza etmek ve iyileştirmek durumunda kalmaktadır67.
Güven (garanti) işlevi, bağımsız bir hukuki korumaya sahip olmamakla68 birlikte
KHK, marka hakkı sahibine markanın mal ve hizmetlerin kalitesini garanti etme
fonksiyonundan dolayı bazı yetkiler vermiştir. KHK m. 13/2 hükmü marka sahibine,
markası altında üretilen mal ve hizmetlerin kalitesinin üçüncü şahıslar tarafından
kötüleştirilmesi durumunda, ilgili malların tedavülünü yasaklama yetkisi vermiştir.
Ayrıca, KHK m. 21/8 hükmü marka sahibinin üçüncü kişilere lisans vermesi
durumunda, mal ve hizmetlerin kalitesinin düşürülmemesi için gerekli önlemlerin
alınması gerektiğinden bahsetmektedir69.

1.2. Marka Hakkı Kavramı

Türk hukukunda markalar, 556 s. KHK ile koruma altına alınmıştır. KHK
hükümlerine göre tescil edilen70 bir marka, sahibine; markadan tekelci olarak
yararlanma, markayı hukuki işlemlere konu etme ve markanın üçüncü kişiler
tarafından izinsiz olarak kullanılmasını önleme yönünde haklar ve yetkiler
65

Çolak, s. 15.
Arkan, s. 38; Tekinalp, s. 378 ; Yasaman, s. 19.
67
Yasaman, 2004, s. 19; Dirikkan, s. 15-16.
68
Dirikkan, s. 17.
69
Arkan, s. 39; Yasaman, s. 19; Kaya, s. 62.
70
Konumuzla doğrudan ilgili olmadığından, çalışmamızda tescilsiz markaların sahiplerine sağladığı
haklar ayrıca incelenmeyecektir. Ancak söz konusu haklara gerekli durumlarda değinilecektir. Bu
noktada belirtmek gerekir ki istisnai durumlar dışında, tescilsiz markalar 556 sayılı KHK hükümlerine
göre değil ancak Türk Ticaret Kanunu’nun Haksız Rekabet Hükümleri (TTK m. 54 ila 63)
kapsamında korunur.
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sağlamaktadır71. Bu hak ve yetkiler genel olarak “marka hakkı” olarak ifade
edilmektedir.

1.2.1. Hukuki Açıdan Marka Hakkının Niteliği

Para ile ölçülebilen ve gerektiğinde paraya çevrilebilen bir değer olması itibarıyla
marka, işletmelerin önemli malvarlığı unsurlarından birisidir. Marka, üzerinde
kullanıldığı eşyadan ve marka sahibi işletmeden tamamen bağımsız bir haktır72.
Üzerinde kullanıldığı eşyadan bağımsız bir varlık unsuru olan marka soyuttur73. Bu
yönüyle marka hakkı, işletmelerin ekonomik değerleri içinde gayri maddi (maddi
varlığı olmayan) malvarlığı değerini ifade eder74.

Marka hakkı, herkese karşı ileri sürülebilen ve herkese bu hakkı ihlal etmeme
mükellefiyeti yükleyen mutlak haklardandır. Mallar üzerindeki mutlak haklar
malvarlığı mutlak hakları, kişi üzerindeki mutlak haklar ise şahıs varlığı mutlak
hakları olarak ifade edilmektedir75.

Maddi ve gayri maddi mallar üzerinde mevcut olabilen malvarlığı mutlak hakları
sahiplerine mutlak bir hakimiyet sağlar. Mülkiyet hakkı, sahibine en geniş yetkileri
sağlayan mutlak hak olmakla beraber ancak maddi varlığı olan eşyalar üzerinde
kurulabilir. Markalar ise maddi varlığı olmayan unsurlar olduğundan eşya olarak
nitelenemez76. Bu çerçevede, marka üzerindeki hakkın mülkiyet hakkı olarak
değerlendirilmesi mümkün olmamaktadır. Ancak marka hakkının, sahibine inhisari

71

Fidan, İsmail, Marka Hakkının İhlali, Uzmanlık Tezi, Ankara 2001, s. 7(Fidan).
Arkan, s. 2; Vatansever, Erman, Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı, Uzmanlık Tezi,
Ankara 2010, s. 21-22(Vatansever).
73
Yasaman, 2004, s. 174.
74
Kaya, s. 34.
75
“Mutlak hak” hakkında ayrıntılı bilgi için bkz; Oğuzman, Kemal/Barlas, Nami, Medeni Hukuk,
Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar, İstanbul 2011, s. 153(Oğuzman/Barlas); Dural, Mustafa/Sarı,
Suat, Türk Özel Hukuku, Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri, İstanbul
2011, s. 147 vd(Dural/Sarı).
76
Dural/Sarı, s. 148 vd.; Oğuzman/Barlas, s. 138 vd.
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haklar ve yetkiler vermesi, üçüncü kişilere karşı bu hakkın ileri sürülebilmesi
hususlarından hareketle mutlak hak olduğu sonucuna ulaşılabilir77.

Belirtmek gerekir ki belirgin vasıfları yukarıda kısaca açıklanan marka hakkının
hukuki niteliği konusunda görüş birliği sağlanabilmiş değildir. Marka hakkının;
mülkiyet hakkı, kişilik hakkı, isim üzerindeki hak, teşebbüsün teferruatı nazariyesi,
gayri maddi eşya üzerinde hak olduğu gibi farklı görüşler mevcuttur78. Ancak
öğretide büyük ölçüde görüş birliği sağlanan husus marka hakkının, sahibine markayı
kullanmada, marka üzerinde tasarrufta bulunmada inhisarı haklar sağlayan ve
sahibine izni olmadan kullanılmasını önleme yetkisini veren malvarlığı mutlak
haklarından olmasıdır. Bu çerçevede marka hakkı devredilebilir ve devredildiğinde
devredenin malvarlığından çıkarak devralanın malvarlığına geçer79.

1.2.2. Marka Hakkının Özellikleri

Marka hakkının yukarıda kısaca değinilen en belirgin özellikleri; gayri maddi
malvarlığı unsuru olma, mutlak olma, sahibine tekel hakkı sağlama, süreye bağlılık
ve yenilenebilirlik, hukuki işlemlere konu olma şeklinde sıralanabilir80. Sayılan
özellikler bu başlık altında ayrıntılı olarak incelenecektir.

1.2.2.1. Gayri Maddi Malvarlığı Unsuru Olma
Ayırt edici işaret ve adlandırmalardan oluşan marka, fiziki varlığı olmayan (soyut
olan) ancak para ile ölçülebilmesi itibarıyla ekonomik değer ifade eden bir haktır. Bu
bakımdan marka işletmelerin malvarlığı içinde soyut bir malvarlığı unsurudur81.
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Tekinalp, 381; Yasaman, 2004, 174-175.
Bu konuda farklı görüşler için bkz. Arseven, Haydar, Nazari ve Tatbiki Alameti Farika Hukuku,
İstanbul 1951, s. 13 vd.; Aynı yazar, Alameti Farika Hakkının Mahiyeti, Gayri Kanuni Rekabetle
Münasebeti, İHFM, 1950, C. 16, S. 3-4, s. 822-893; Yasaman, 2004, s. 173-176.
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Kaya, s. 34, Yasaman; 2004, s. 176; Tekinalp, s. 381.
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Çağlar, s.34-35; Karan/Kılıç, s. 63.
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Karan/Kılıç, s. 63; Yasaman, 2004, s. 174-175.
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Buradaki soyutluktan kasıt, markanın üzerinde kullanılmasıyla somutlaştığı eşyadan
farklı ve tamamen bağımsız bir hakkın konusu olmasıdır82.

Marka fiziki varlığı olmayan bir hakkı temsil etmesi yönüyle, işletmenin malvarlığı
içinde yer alan menkul işletme tesisatı veya gayri menkullerden ayrılmaktadır83. Bu
sebeple marka hakkı, diğer malvarlığı unsurlarından ve üzerinde somutlaştığı
eşyalardan ayrı düzenlemeler ile korunmaktadır.

Hukuki anlamda eşya, üzerinde fiili ve hukuki hâkimiyet kurmaya elverişli olan,
genellikle iktisadi bir değer taşıyan, insan dışında bir cismani varlıktır84. Tanımdan
anlaşıldığı üzere bir varlığın eşya olarak nitelenebilmesi için fiziki varlığının olması
gerekmektedir. Oysa marka soyut bir hakkı ifade ettiğinden hukuki anlamda eşya
sayılmamaktadır. Bu sebepten markalar, zilyetlik ve mülkiyete konu olmazlar85.

1.2.2.2. Mutlak Hak Olma

Marka hakkı, sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilen bir haktır. Bu durum
marka hakkına mutlak hak karakteri vermektedir86.

Marka üzerindeki hak birçok yönüyle, eşya üzerindeki mülkiyet hakkına
benzemektedir. Ancak markanın fiziki varlığı olmaması sebebiyle hukukumuzdaki
eşya tanımına girmemektedir. Ayrıca, markadan doğan mutlak hak sınırsız da
değildir. Söz konusu hak, ticaret ve sanayi alanında dürüst kullanım87, marka
hakkının tükenmesi88, koruma süresinin on yıl olması89, lisans verilmesi durumunda
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Arkan, s. 2; Çağlar, s. 34; Kaya, s. 35-36; Vatansever, 21-22.
Kaya, s. 36.
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Akıntürk, Turgut, Eşya Hukuku, İstanbul 2009, s. 26.; Akipek, Jale/Akıntürk, Turgut, Eşya
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lisans verenin yükümlülükleri90 gibi durumlarda sınırlanmıştır. Bu durumun sonucu
olarak marka hakkı, mülkiyet hakkından ayrılmaktadır91.

Yukarıda belirtildiği üzere marka hakkı, mülkiyet hakkı sayılmamaktadır. Ancak,
marka hakkı da mülkiyet hakkı gibi sahibine müsbet yetkiler ve menfi yetkiler
vermektedir. Marka sahibinin, marka ile ilgili borçlandırıcı ve tasarrufi işlemlerde
bulunma ve markayı kendi istifadesi için kullanma yetkileri marka hakkının sağladığı
müsbet yetkilerdir. Marka hakkının sağladığı menfi yetki ise marka sahibinin üçüncü
kişilerin markayı izinsiz kullanımlarını engelleyebilme yetkisi şeklinde kendini
gösterir92.

1.2.2.3. Sahibine Tekel Hakkı Sağlama

Markanın tescili ile birlikte, marka hakkı sahibi markayı bizzat tekelci şekilde veya
izni ile üçüncü kişiler vasıtasıyla iktisadi olarak değerlendirme, kullanma ve
kullandırma konularında inhisari haklar/yetkiler kazanır93.

Marka sahibi tescil ile kazandığı inhisari yetkiler sayesinde markasının üçüncü
kişilerce izinsiz kullanımını engelleyebilmektedir. Burada marka hakkının sahibine
sağladığı menfi yetkiler ön plana çıkmaktadır. Marka sahibinin bu tekelci yararlanma
hakkı, markanın aynısı veya benzeri olan işaret ve adlandırmaların sadece marka
olarak kullanımına mahsus değildir. Söz konusu hak aynı zamanda, marka ile aynı
veya benzer işaretlerin işletme adı gibi ayırt edici işaret biçiminde kullanıldığı
durumları da kapsamaktadır94.

Önemle belirtmek gerekir ki, marka tescilinin sahibine sağladığı tekel hakkı mutlak
hak karakteri göstermekle birlikte sınırsız değildir. Mutlak hak olarak marka
hakkının sahibine sağladığı menfi yetkilerin kapsam ve sınırları özellikle KHK m. 9,
90

Bkz. 556 s KHK m. 20 - 21.
Yasaman, 2004, s. 174-175.
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Kaya, s. 40.
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10, 11, 12, ve 13’de belirlenmiştir95. Ayrıca marka sahibi, tanınmış marka olması hali
dışında, markanın tescil edildiği mal veya hizmetler ile ilişkisiz mal veya hizmetlerde
kullanılması halinde tescil ile sağlanan korumadan yararlanamaz96.

1.2.2.4. Hukuki İşlemlere Konu Olma

Marka, üzerinde somutlaştığı maddenin hukuki durumunun düzenlendiği eşya
hukukundan ayrı ve kendine has hukuki düzenlemelere sahiptir. Marka hukuku,
üzerinde kullanıldığı malların hukuki durumundan bağımsız olarak; marka hakkının
tanımlanması, kime ait olduğunun belirlenmesi, korunması ve çeşitli hukuki
işlemlere konu olması hususlarını düzenlemiştir.

KHK’da marka hakkının bağımsız bir hak olduğu, ticari işletme ile veya işletmeden
bağımsız olarak devir edilebileceği hüküm altına alınmıştır97. Söz konusu hüküm,
markanın bağımsız ekonomik değer ifade eden gayri maddi malvarlığı olduğu fikrini
destekler niteliktedir98. Bağımsız bir hak olan ve ekonomik değer ifade eden marka
hakkı da özel hukuka dahil bu nitelikteki diğer haklar gibi borçlandırıcı ve tasarrufi
işlemlere konu olabilir99. Bu durum marka hakkının sahibine sağladığı hakların
müsbet cephesini ifade etmektedir.

Açıklamalardan anlaşılacağı üzere marka; işletme ile birlikte veya işletmeden ayrı
olarak devredilebilir, üzerinde ticari işletme rehni tesis edilebilir, lisans sözleşmesine
konu edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, üzerinde intifa hakkı tesis edilebilir,
ortaklığa sermaye olarak konulabilir, haczedilebilir, bağışlanabilir100.

95

Marka hakkının kapsam ve sınırları çalışmamızın ikinci bölümünde ayrıntılı olarak incelenecektir.
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Ayrıca belirtmek gerekir ki markanın hukuki işlemlere konu olabilmesi için tescil
edilmiş olması şart değildir. Tescil başvurusu yapılan ancak henüz tescil edilmeyen
markalar da hukuki işlemlere konu olabilirler.

1.2.2.5. Süreye Bağlı ve Yenilenebilir Olma

Tescil edilen bir markanın koruma süresi, tescil başvurusunun yapıldığı tarihten
itibaren on yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenebilir101. Söz konusu
yenilemenin kaç defa yapılacağı hususunda herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir.
Markanın her on yılda bir yenilenerek sonsuza kadar korunması mümkündür.

Marka hakkı, on yılda bir yenilenebilmesi ve bu yolla sonsuza kadar korunmasının
mümkün olmasıyla patent, endüstriyel tasarım gibi diğer sınai haklardan ayrılır102.

On yıllık koruma süresi sona eren markalar, marka sahibinin veya onun yetkili
kıldığı vekilin talebi ve yönetmelikte öngörülen yenileme ücretinin ödenmesi
koşuluyla yenilenir. Yenileme talebi ve ücretin yatırılması işlemleri on yıllık koruma
süresinin son altı ayı içinde yapılır. Söz konusu süreyi kaçıranlar ise koruma
süresinin bitimini takip eden altı ay içinde ek bir ücret ödemek koşulu ile yenileme
talebinde bulunabilirler. Bu süre içinde de yenilenmeyen markalar hükümsüz olur103.

Süresi içinde yenilenmeyen markalar hükümden düşerek serbest kalır. Serbest kalan
bu markalar için üçüncü kişiler tescil talebinde bulunabilir ve tescil edilmesi halinde
marka hakkından artık yeni marka sahibi yararlanır.

101
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1.2.3. Marka Hakkının Kazanılması
Marka hakkı mutlak nitelikli haklardan olup sahibine, inhisari haklar ve yetkiler
sağlar104. Marka hakkının bu niteliği dolayısıyla, nasıl kazanılacağı ve üçüncü
kişilere karşı hangi andan itibaren ileri sürülebileceği önemlidir. Bu bakımdan
çalışmamızın bu bölümünde marka hakkının kazanılması ile ilgili sistemler kısaca
açıklanacak, takiben marka hakkının kazanılması hususunda Türkiye’de uygulanan
sistem değerlendirilecektir.

1.2.3.1. Marka Hakkının Kazanılması İle İlgili Sistemler

Marka hakkı mutlak nitelikli haklardan olup sahibine, inhisari haklar ve yetkiler
sağlar. Marka hakkının bu niteliği dolayısıyla, nasıl kazanılacağı ve üçüncü kişilere
karşı hangi andan itibaren ileri sürülebileceği önemlidir.

Dünyada, marka hakkının kazanılması hususunda iki ana sistemin varlığından
bahsedilebilir. Bu sistemler, Anglo – Amerikan hukuk çevresinde uygulanan
“kullanım yoluyla kazanma” ve Avrupa Birliğinde uygulanan “tescil” sistemidir. Bu
iki ana sistemin yanı sıra, bu sistemlerin ikisinden de belli unsurları benimsemiş olan
“karma sistem” üçüncü bir sistem olarak kabul edilmektedir105. Bu bölümde sayılan
üç sistem incelendikten sonra marka hakkının kazanılmasında Türkiye’de uygulanan
sistem incelenecektir.

1.2.3.1.1. Kullanım Sistemi

Marka hakkının ilk kullanım yoluyla106 kazanıldığı ilkesini benimseyen bu sistemde;
marka üzerindeki öncelikli hak, o markayı ihdas (meydana getirme, seçme) ve
104

Vatansever, s. 22; Güneş, İlhami, Ayırt Edici İşaretler ve Marka Hukuku’nda Önceye Dayalı
Haklar, Ankara 2013, s. 87.
105
Sekmen, Orhan, Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları, Ankara 2013, s. 42(Sekmen);
Yasaman, 2004, s. 176 vd.; Tekinalp, s. 354 – 355.
106
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istimal (kullanma) edene aittir. Bu sistemde markanın tescili kurucu değil bildirici
niteliktedir107.

Marka hakkının kullanım yoluyla kazanılması sistemi Amerika Birleşik Devletleri
(ABD)’nde uygulama alanı bulmuştur. ABD’de marka hakkı, markanın ticaret
alanında kullanılmasıyla doğar. ABD’de, kullanım sonucu kazanılan bir marka tescil
edilmemiş olsa bile Ortak Devlet Hukuku (State Common Law) kapsamında
korunmaktadır. Bu sistemde marka hakkı asıl olarak kullanımla kazanılmakla
beraber, ABD’de Lanham Kanunu ile markalara tescil imkanı getirilmiştir108109.

1.2.3.1.2. Tescil Sistemi

Marka hakkının kazanılmasında tescil sisteminin benimsendiği ülkelerde, markanın
sınai mülkiyet hakkı olarak hukuken varlık kazanması ve marka hakkının
korunabilmesi kural olarak markanın tescil edilmesine bağlanmıştır110. Bu sistemde
marka hakkının kazanılması için markanın tescilden önce kullanılması şartı
getirilmemiştir111.

Marka hakkının kazanılmasında tescil sistemini benimsemiş ülkelerde marka hakkı
tescil ile doğmaktadır. Bu bakımdan tescil sisteminde tescilin hak doğurucu niteliği
olduğu söylenebilir. Bu sistemde; tescilli bir marka karşısında, tescilden daha önce
kullanılan ancak tescilli olmayan marka kural olarak korunmamaktadır112.

Marka hakkının tescil yoluyla kazanıldığı sistemde marka hakkının doğumu için
markanın tescil edilmesi gerekliliği, bu sistemde tescilsiz markaların tamamen
korumasız kaldığı anlamına gelmemektedir. Bu sistemi benimseyen ülkelerde dahi
İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu",Prof. Dr. Kenan Tunçomağ'a Armağan, İstanbul
1997.
107
Kaya, s. 46; Güneş, s. 87.
108
Sekmen, s. 43; Yasaman, 2004, s. 177; Güneş, s. 90; Oytaç, Kutlu, Karşılaştırmalı Markalar
Hukuku, Endüstriyel Tasarımlar İçerikli, Ankara 2002, s. 81(Oytaç).
109
ABD’de uygulanan sistem hakkında daha geniş bilgi için bkz. Yasaman, 2004, s. 177-178.
110
Oytaç, s. 79.
111
Sekmen, s. 44; Kaya, s. 49.
112
Yasaman, 2004, s. 180.
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tescil sisteminin katı şekilde uygulanmasının sebep olacağı sakıncaların giderilmesi
için bazı istisnalar getirilmiştir. Bu istisnalara örnek olarak; Paris Sözleşmesi 2. mük.
6. maddesinin tanınmış marka sahiplerine tescilli markanın hükümsüzlüğünü talep
hakkı tanıması ve kötü niyetli tescilin korunmaması verilebilir. Ayrıca, bu sistemi
benimseyen ülkelerde dahi, tescilsiz markalar haksız rekabet ve Borçlar
Hukuku’ndaki sorumluluk hükümlerine göre korunmaktadır113.

Avrupa Birliği, marka hakkının kazanılmasında tescil sistemini kabul etmiştir.
Türkiye’de ise öğretide görüş birliği olmamakla birlikte KHK’nın kabulü ile tescil
sistemine geçildiği belirtilmektedir114

1.2.3.1.3. Karma Sistem

Tescil sisteminin katı olarak benimsenmesi halinde, markayı ilk defa kullanmış,
markaya yatırım yapmış, markayı tanıtmış ve ekonomik değer kazandırmış kişilerin
hak kayıpları söz konusu olabilecektir. Bu durumun sonucu olarak marka hakkının
doğumunda markayı tescil ettiren ile markayı önceden kullanan kişiler arasında hak
dengesini sağlamak amacıyla tescil sistemi ile kullanma sistemi arasında yer alan
sistemler geliştirilmiştir115. Bu sistemler genel olarak karma sistemler olarak
anılmaktadır.

Karma sistem, hem tescil yoluyla hem de kullanma yoluyla marka hakkının
kazanılmasına imkan veren sistemdir116. Bu sistemde tescilli markaların yanı sıra
kullanılan ancak tescil edilmeyen markaların da korunması kabul edilmektedir.
Karma sistem İngiliz Hukuku’nda uygulama alanı bulmuştur117. Türkiye’de ise 551
sayılı Marka Kanunu döneminde, kanunun 3. maddesine dayanılarak118,

karma

sistemin benimsendiği belirtilmektedir119.
113

Yasaman, 2004, s. 179 – 180.
Tekinalp, s. 355.
115
Güneş, s. 88; Karayalçın, Yaşar, Ticaret Hukuku I. Giriş-Ticari İşletme, Ankara 1968, s. 423.
116
Sekmen, s. 44.
117
Yasaman, 2004, s. 178.
118
551 s. Marka Kanunu m. 3; “Bu kanundaki haklardan faydalanabilmek için markanın Sanayi
Bakanlığınca tescil edilmiş olması şarttır. Tescil edilmemiş bulunan markalar ancak genel hükümlere
114
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TRIPS m. 16/1120 marka hakkının kullanım yoluyla kazanılmasına da imkân verecek
şekilde kaleme alınmıştır. Bu çerçevede, akit devletler tescil sisteminin yanı sıra
marka hakkının doğumunu kullanıma bağlayacak düzenlemeler de yapabilirler121.

1.2.3.2. Türk Hukukunda Marka Hakkının Kazanılması

Türkiye’de KHK’nın kabulü ile, marka hakkının kazanılması bakımından hangi
sistemin benimsendiği hususu tartışmalıdır. Bununla birlikte, öğretide, 551 sayılı
Markalar Kanunu’nun marka hakkının kazanılmasında karma bir sistem benimsediği
belirtilmektedir122. Bu çerçevede, ülkemizde KHK’nın kabulüne kadar marka
hakkının kazanılmasında karma sistemin kabul edilip uygulandığı söylenebilir123.

Yukarıda belirttiğimiz üzere, KHK’nın kabul ettiği sistemin ne olduğu konusunda
öğretide görüş birliği yoktur. Bazı yazarlar124 KHK’nın marka hakkının
kazanılmasında tescil sistemini kabul ettiğini, bazı yazarlar125 ise ilk kullanma
sistemi ile yumuşatılmış tescil sisteminden oluşan karma bir sistemi kabul ettiğini
belirtmektedirler126.
KHK m. 6, “Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan marka koruması tescil
yoluyla elde edilir.” hükmünü, KHK m. 9/III ise “Markanın sahibine sağladığı
haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayın tarihi itibarıyla hüküm ifade
göre himaye görür. Bakanlar Kurulu, bazı emtiaya, bu kanuna göre tescil edilmiş marka konulmasını
mecburi edebilir.”
119
Tekinalp, s. 355; Sekmen, s. 44.
120
TRIPS m. 16/1; “Tescilli bir markanın sahibi, aşağıda belirtilen kullanım şekli karışıklık olasılığına
neden olacak ise, marka sahibinin iznini almamış bütün üçüncü şahısların, ticaretin olağan gidişatı
içinde, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetler için aynı
veya benzer işaretleri kullanmalarını engelleme hakkına münhasıran sahip olacaklardır. Aynı mal veya
hizmetler için aynı işaretin kullanılması halinde, karışıklık olasılığının mevcut olduğu varsayılacaktır.
Yukarıda tanımlanan haklar önceden tanınmış mevcut haklara zarar vermeyeceği gibi, Üyelerin
kullanım esasına göre hak elde etme olanağını da etkilemeyecektir.”
121
Yasaman, 2004, 176.
122
Tekinalp, s. 355; Sekmen, s. 44.
123
Sekmen, s. 44.
124
Tekinalp, s. 355; Aynı Yazar, s. 381 vd.
125
Arkan, s. 129; Yasaman, 2004, s. 181 vd; Kaya, s. 49; Sekmen, s. 46.
126
Kaya, s. 49; Sekmen, s. 45.
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eder…” hükmünü getirmiştir. Söz konusu hükümler birlikte değerlendirildiğinde
KHK’nın ilke olarak tescil sistemini benimsediği anlaşılmaktadır127. Yargıtay
kararlarında da bu yönde görüşler mevcuttur128.

Bahsi geçen, KHK m. 6 ve 9/III hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, KHK’nın ilke
olarak tescil sistemini benimsediği görülmektedir. Ancak önemle belirtmek gerekir
ki KHK getirdiği bir takım istisnalar ile tescil sistemini yumuşatmış olduğu
belirtilmektedir129.

KHK’nın getirdiği istisnalara örnek olarak, KHK‘nın 7/I-ı, 7/II, 8/III, 8/V, 26/I
maddeleri verilebilir. Bu maddelerden;
·

KHK m. 7/I-ı bendi; Paris Sözleşmesinin 1’inci mükerrer 6’ıncı maddesine130
göre tanınmış markaların, sahibinin izni olmadıkça marka olarak tescil
edilemeyeceğini;

·

KHK m. 7/II; bir markanın tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu
mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik
kazanmış olması halinde tescilinin reddedilemeyeceğini;

·

KHK m. 8/III; tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir
başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenen markanın tescil
edilemeyeceğini;

127

Tekinalp, s. 381 vd.
Yargıtay 11. HD’nin 21.03.2006 tarih ve E. 2005/790, K 2006/2934 sayılı Kararı, “…556 sayılı
KHK’nın 6. Maddesi uyarınca anılan KHK ile sağlanan marka korumasının tescil yoluyla elde
edileceğinin açık olması karşısında, davalının elde ettiği kazancın belirlenmesinde başlangıç tarihi
olarak, davacı markasının Türkiye’de tescil edildiği 06.11.1998 tarihinin esas alınması gerekirken…”
(Sekmen, s. 45; www.kazanci.com.tr).; YHGK’nın 27.02.2002 tarih ve 11-62/115 sayılı Kararı,
“…556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki KHK’nın marka hakkını düzenleyen 6. maddesinde
ilke olarak bu düzenlemenin marka korumasının ancak tescille elde edilebileceği…” (Sekmen, s. 45;
www.kazanci.com.tr).
129
Arkan s. 129; Kaya, s. 49; Sekmen, s. 45-46.
130
Paris sözleşmesi 1 inci Mükerrer 6 ncı maddesi; “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.”
128
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·

KHK m. 8/V; tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi,
fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsaması
halinde, hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusunun reddedileceği;

·

KHK m. 26/I; tescil başvurusundaki markanın kullanılacağı malları veya
hizmetleri Türkiye’de açılan milli ve milletlerarası sergilerde veya Paris
Sözleşmesi’ne taraf ülkelerde açılan resmi veya resmi olarak tanınan
sergilerde teşhir eden üçüncü maddenin birinci fıkrasında yazılı gerçek veya
tüzel kişiler, sergideki teşhir tarihinden itibaren altı ay içinde Türkiye’de
marka tescil ettirmek için başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından
yararlanacağını düzenlemiştir131.

Kanaatimizce, KHK m. 6 ve 9/III’te tescil ilkesine yapılan vurgu ve yukarıda sayılan
maddeler ile tescil ilkesine getirilen istisnalar birlikte değerlendirildiğinde, marka
hakkının tescilin yanı sıra seçme ve kullanma ile de oluşabileceği hususu dikkate
alınarak markayı ilk kullananın da korunduğu anlaşılmaktadır132. Getirilen
istisnaların, 551 s. Markalar Kanunu’na göre nispeten genişliği133 de dikkate
alındığında, Arkan’ın mevcut sistemi “…ilk kullanma sistemiyle yumuşatılmış tescil
sisteminden oluşan karma bir sistem…”134 şeklinde tanımlaması isabetli olmuştur.

131

Bkz. 556 s. KHK m. 7/I-ı, 7/II, 8/III, 8/V, 26/I.
Yargıtay’ın bu yöndeki görüşü için bkz. Yargıtay 11.HD, 06.07.1998 tarih ve E.1998/1734,
K.1998/5146 sayılı kararı, (www.kazanci.com.tr).
133
Sekmen, s. 46.
134
Arkan, s. 129.
132
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2. TÜRK HUKUKUNDA MARKA HAKKININ KAPSAMI VE
SINIRLARI

Kural olarak tescil ile kazanılan marka hakkı, marka sahibine markasından
yararlanma ve markasının üçüncü kişilerce izinsiz kullanılmasını önleme yetkisi
verir. Ancak, marka sahibinin bu hak ve yetkileri sınırsız değildir. KHK, toplumun
çıkarlarını gözeterek, markaya sağlanması gereken makul koruma alanını belirlemek
ve marka sahibine amacını aşan bir inhisari hak tanınmasını önlemek maksadıyla
marka hakkına çeşitli sınırlar getirmiştir135. Marka hakkına getirilen bu sınırların bir
kısmı KHK’da açıkça düzenlenmiş iken bir kısmı ise yeterince açık şekilde
düzenlenmemiştir136.
KHK’da açıkça düzenlenmeyen sınırlamaya örnek olarak “Tecavüze Sessiz Kalma
Suretiyle Hak Kaybı” durumu verilebilir137. Tecavüze sessiz kalarak hak kaybı
kavramı; marka hakkı sahibinin, markasının aynısı veya benzerinin üçüncü kişi
tarafından kullanılmasına uzun süre sessiz kalarak, markasını söz konusu üçüncü
kişiye karşı koruma hakkını yitirmesi durumunu ifade eder138.
Avrupa Birliği’nin 21 Aralık 1988 tarih ve 89/104 sayılı “Üye Devletlerin Markalara
İlişkin Mevzuatlarının Uyumlaştırılması Hakkında Marka Yönergesi” nin139 9.
maddesi; markası kesintisiz olarak beş yıl üçüncü kişi tarafından kullanılan marka
sahibinin, bu kullanım bilgisi dahilinde olmasına rağmen söz konusu kullanıma ses
çıkarmaması halinde artık hükümsüzlük davası açamayacağı gibi bu kullanımı
önleyemeyeceğini düzenlemektedir140. Bu hüküm KHK’ya alınmamıştır. Türk
hukukunda, tecavüze sessiz kalarak hak kaybına uğrayan marka sahibinin talepleri

135

Nomer, Füsun, Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Reklam Amaçlı Kullanılması ve VWAUDİ Örneği, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (Prof. Dr. Ergin Nomer’e
Armağan), Y. 22, S. 2002/2, s. 1117(Nomer).
136
Çağlar, s. 157; Kaya, s. 244.
137
Kaya, s. 244.
138
Kaya, s. 244, Tekinalp, s. 454.
139
84/104
sayılı
yönerge
tam
metni
için
bkz.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0104:en:HTML (28.05.2015)
140
Benzer tercüme için bkz. Tekinalp, s. 454.
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Türk

Medeni

Kanunu(TMK)141’nun

2.

Maddesi142

gerekçe

gösterilerek

reddedilmektedir143.
KHK’da açıkça düzenlenen ve uygulamada sıkça rastlanılan sınırlar ise; “Markanın
sözlük veya başka başvuru eserlerinde yer alması” başlıklı 10. maddesi, “Marka
tescilinden doğan hakların kapsamında istisna” başlıklı 12. maddesi ve “Marka
tescilinden doğan hakların tüketilmesi” başlıklı 13. maddesi olarak sayılabilir.
Marka hakkına getirilen bu sınırlardan KHK m. 12’de “Marka tescilinden doğan
hakların kapsamında istisna” başlığı ile düzenlenen “markanın dürüstçe kullanımı ”
çalışmamızın ana konusunu oluşturmaktadır. Marka hakkının söz konusu sınırlarının,
özellikle de çalışmamızın ana konusu olan KHK m. 12’nin anlaşılabilmesi için
öncelikle marka hakkının kapsamının tespitini gerekli görmekteyiz. Bu çerçevede,
çalışmamızın bu bölümünde öncelikle, markanın tescili ve tescilden doğan hakların
kapsamı, ardından da KHK’nın 10, 12, 13 ve 26/5’inci maddelerinde düzenlenmiş
olan marka hakkının sınırlarını ayrı başlıklar altında incelenecektir.

Tüm bu hususların yanı sıra marka hakkının süre bakımından da sınırsız olduğu
söylenemez. Çünkü tescil edilen bir markaya kendiliğinden sonsuza kadar koruma
sağlanmamaktadır. Çalışmamızın ilk bölümünde de belirttiğimiz üzere, tescil edilen
bir marka 10 yıl süre ile koruma altına alınmaktadır. Markanın, KHK korumasından
yararlanabilmesi için 10 yılın sonunda yenilenmesi gereklidir. Belirtilen hususlar
dikkate alındığında marka hakkının süre bakımından da bir çeşit sınırının olduğu
söylenebilir. Bu bakımdan, marka hakkının kapsamı ve sınırlarını inceleyeceğimiz bu
bölümde son olarak marka hakkının sona ermesine değinilecektir.

141

Çalışmanın devamında “TMK” olarak anılacaktır.
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 2; “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine
getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk
düzeni korumaz.”
143
Tekinalp, s. 454.; “Tecavüze sessiz kalarak hakkın kaybedilmesi” kavramı hakkında ayrıntılı bilgi
için bakınız; Karahan, Sami, Haksız Rekabet Davalarında Dava Zamanaşımları ve Sessiz Kalma
Nedeniyle Hakkın Kaybedilmesi İlkesi, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, 2004.
142
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2.1. Markanın Tescili

Türk Hukukunda, KHK ile kabul edilen sistem, ilk kullanım ile marka hakkı
kazanılmasını da korumakla birlikte kural olarak marka hakkının kazanılmasını
tescile bağlamıştır144. Bu çerçevede ülkemizde marka tescilinin, marka hakkının
kazanılması bakımından kural olarak kurucu etkiye sahip olduğu söylenebilir. Bu
bakımdan, çalışmamızın bu bölümünde marka tescil sürecinden bahsetmekte yarar
görmekteyiz.
Yönetmelik m. 6/I “Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamındaki gerçek veya tüzel
kişiler bir markayı tescil ettirmek için Enstitü(Türk Patent Enstitüsü)’ye başvuruda
bulunur.” hükmü ile başvuru yapılacak yeri göstermekle beraber marka tescil
başvurusu yapabilecek kişilere de atıf yapmıştır. Yönetmelik hükmünden de
anlaşıldığı üzere, KHK ve Yönetmelik marka tescil başvurusunda bulunabilecek
kişileri belirli kriterler ile sınırlandırmıştır145.

KHK m. 3 ve Yönetmelik m. 5 hükümlerine göre;
·

Türkiye sınırları içinde ikametgahı olan gerçek ve tüzel kişiler (tüzel kişilerde
ikametgah tespiti için idare merkezine bakılacaktır),

·

Türkiye’de sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler,

·

Paris

Sözleşmesi146
147

Anlaşması (TRIPS)

ve

Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları

hükümlerine göre başvuru hakkına sahip olanlar,

144

Bkz. 556 s. KHK m. 6.
Bkz. 556 s. KHK m. 3; 556 s. KHK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik m. 5.
146
Paris Sözleşmesinin 2. ve 3. maddelerinde başvuru hakkına sahip olanlar belirtilmiştir.
Sözleşme’ye üye ülkelerden her birinin vatandaşları, diğer bütün birlik ülkelerinin fikri ve sinai
mülkiyet korunması ile ilgili kanunlarının kendi
vatandaşlarına tanıdıkları haklardan
faydalanabileceklerdir. Sözleşmenin 2. maddesinin 2. fıkrasına göre bu kişilerin ikametgahlarının,
vatandaşı oldukları ülkede olmasına dahi gerek yoktur. Üye ülkelerden birinde sinai veya ticari
faaliyette olan kişi, üye ülke vatandaşı olmasa dahi, tescil başvurusu yapabilir. (Başer, Eren, Marka
Tescilinde Benzerlik ve Karıştırılma İhtimali Kavramları İle Bu Kavramların Farklı Ülke
Sistemleri İle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Uzmanlık Tezi, Ankara 2014, s. 13(Başer).
147
Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması (Eylül 1986’da başlayan ve 15 Aralık 1993 tarihinde
tamamlanan Uruguay Turu müzakereleri sonucunda 15 Nisan 1994’de Marakeş’te imzalanan ve 1
Ocak 1995 de yürürlüğe giren “Nihai Senet” içerisinde yer alan anlaşmadır.)’na üye devletlerin
vatandaşları ise Paris Sözleşmesi’ne üye ülke vatandaşları gibi öngörülen korumadan
faydalanabilecektir. Çünkü TRIPS üyesi ülkeler, Paris Sözleşmesinin ilk 12 maddesine ve 19.
maddesine uymak zorundadırlar. (Başer, s. 13).
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·

Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere
kanunen veya fiilen marka koruması sağlamış ülke vatandaşları veya tüzel
kişileri,

marka tescil başvurusu yapma hakkına sahiptirler.
Söz konusu düzenlemeler, Türkiye’de ikamet etmeyenlere de belirli şartlarla başvuru
hakkı tanımaktadır. Ancak, Türkiye’de ikamet etmeyenlere ilişkin farklı düzenleme
getirilmiştir. Bu kişiler TPE nezdindeki başvuru dahil bütün işlemlerini Türkiye’de
ikamet eden ve TPE marka vekilleri listesinde kayıtlı olan marka vekilleri
aracılığıyla yapmak zorundadırlar148. Belirtilen hükümlerle belirlenen kapsamın
dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin tescil başvuruları reddedilir149.

Yukarıda metni verilen, Yönetmelik m. 6/I hükmüne göre marka tescil başvuruları
TPE’ye yapılır. Başvuru tarihi, başvuru dilekçesinin ve başvuru için gerekli
evrakların TPE’ye verildiği gün, saat ve dakikadır150. Bir marka tescil başvurusunda
ancak tek bir markanın tescili talep edilebilir151.
Markanın kullanılacağı malların ve hizmetlerin listesi, Nice Anlaşması152 ve anılan
anlaşmanın hükümlerine göre uygulanacak sınıfların listesi153 ve uygulamasına
ilişkin BİK-TPE 96/II numaralı Tebliğ’de yer alan esaslara göre düzenlenmelidir154.
Yapılan marka tescil başvurusunun, KHK 23. maddede155 belirtilen şartlara
uygunluğu ve herhangi bir şekli eksikliğin bulunup bulunmadığı TPE tarafından
148

Bkz. 556 s. KHK m. 80.
Bkz. 556 s. KHK m. 31.
150
Bkz. 556 s. KHK m. 29/1; 556 s. KHK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik m. 6/2.
151
Bkz. 556 s. KHK m. 23/3; 556 s. KHK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik m. 6/3.
152
Markaların Tescili Amaçları İçin Eşyaların ve Hizmetlerin Uluslar arası Sınıflandırılması
Hakkında Nice Anlaşması 1957 yılında
Stockholm’de, 1977 ve 1979 yıllarında Cenevre’de
değiştirilmiştir. Bu anlaşma hükümlerine göre, eşyalar 34 sınıfa ve hizmetler 11 sınıfa ayrılmıştır.
Marka başvuruları bu sınıflar esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Sınıflandırma sisteminin yararı, iki
ayrı başvuruda birbirine benzer markaların tescili talep edildiği zaman, talep edilen eşyaların ya da
hizmetlerin sınıfları aynı ya da benzer ise, ikinci başvurunun ret edilmesi, yani sicilde ve toplumda
kargaşaya neden olacak, benzer marka tescilinin önlenebilmesidir. Nice Anlaşması Türkiye’de,
13.8.1995 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 1.1.1996 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
153
http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/resources/temp/9429D725-3F2C-4E4C-873792CCACF04E5F.pdf
154
Bkz. 556 s. KHK m. 24.
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incelenir156. TPE’ye yapılan bir marka tescil başvurusunun incelemeye alınabilmesi
için, başvuru dilekçesinde başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgilerin bulunması
gerekir. Ayrıca, başvuru dilekçesi ile birlikte markanın yayına ve çoğaltmaya
elverişli örneğinin, markanın kullanılacağı mal veya hizmetlerin listesinin ve başvuru
ücretinin ödendiğini gösterir belgenin aslının TPE’ye verilmesi gerekir. Sayılan bilgi
ve belgelerde eksiklik olması durumunda başvuru reddedilir157. Sayılanlar dışında
bir eksiklik olması durumunda ise, TPE söz konusu eksikliklerin giderilmesi için
başvuru sahibi ya da vekiline iki ay süre tanır158.
Yapılan inceleme neticesinde şekli yönden herhangi bir eksiklik tespit edilmeyen ya
da tespit edilen eksiklikleri süresi içinde tamamlanan başvurular, KHK’nın “mutlak
red nedenleri”159 başlığıyla düzenlenen 7 nci maddesi hükümlerine uygunluğu
açısından TPE tarafından incelenir. Mutlak red nedenleri çerçevesinde yapılan
inceleme sonucunda, başvurunun KHK m. 7 hükümlerine aykırı görülmesi
durumunda , marka tescil başvurusu tamamen veya kısmen reddedilir160.
Şekli yönden herhangi bir eksikliği bulunmayan ve KHK m. 7 hükümlerine uygun
bulunan marka tescil başvuruları Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanır161. Yayınlanan
marka başvurusunun KHK m. 7 ve 8 hükümlerine162 göre tescil edilmemesi
gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar,
ilgili kişilerce başvurunun yayınından itibaren üç ay içerisinde yapılır163.

Ayrıca başvurunun yayınlanmasından sonra ilgili olmalarına bakılmaksızın üçüncü
kişiler, yayınlanan markanın KHK m. 7’ye göre tescil için yeterli nitelikleri

155

556 s. KHK’nın “başvuru şartları” başlıklı 23. Maddesinde, başvuru sırasında Enstitüye ibraz
edilmesi gereken belgeler belirtilmiştir.
156
Bkz. 556 s. KHK m. 29/1.
157
Bkz. 556 s. KHK m. 30/2.
158
Bkz. 556 s. KHK m. 30/1; 556 s. KHK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik m. 12.
159
“Mutlak Red Nedenleri” için bkz. 556 s. KHK m. 7.
160
Bkz. 556 s. KHK m. 32.
161
Bkz. 556 s. KHK m. 33/1; 556 s. KHK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik m. 13/1.
162
556 s. KHK m. 7’de “mutlak red nedenleri”, m. 8’de ise “nisbi red nedenleri” düzenlenmiştir.
163
Bkz. 556 s. KHK m. 35/1.
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taşımadığını belirten yazılı görüşlerini TPE’ye sunabilir. Ancak bu kişiler, TPE
nezdinde söz konusu marka başvurusu ile ilgili işlemlere taraf olamaz164.
TPE markanın yayınına yapılan itirazları geçerli bulmazsa reddeder. İtiraz,
başvuruda kullanılacağı belirtilen mal veya hizmetlerin bir kısmıyla ilgili olarak
geçerli bulunursa, bu mal veya hizmetler için kabul edilir165.

TPE kararlarına karşı, söz konusu karardan zarar görenler kararın bildirilmesinden
itibaren iki ay içinde yazılı olarak itiraz edebilir166. Karara itirazın incelenmesi
neticesinde, söz konusu itiraz yerinde bulunursa Markalar Dairesi Başkanlığı kararı
düzeltebilir. Ancak itiraz yerinde bulunmazsa, söz konusu itiraz, hakkında herhangi
bir

yorum yapılmaksızın, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kuruluna

gönderilir167.
Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun, itiraz işlemleri ile ilgili kesinleşen
kararlarına karşı, kesinleşen kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde, yetkili
mahkemede dava açılabilir168.

Başvuru sırasında herhangi bir eksikliği olmayan veya tespit edilen eksiklikleri süresi
içinde giderilen, yayın tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde itiraz edilmeyen ya
da itiraz edilmekle beraber yapılan itiraz kesin olarak reddedilen bir başvuru, tescil
edilerek sicile kaydedilir ve başvuru sahibine Marka Tescil Belgesi verilir169. Tescil
edilen markalar iki ayda bir yayımlanan “Resmi Marka Gazetesi”nde ilan edilir170.

164

Bkz. 556 s. KHK m. 34.
Bkz. 556 s. KHK m. 36/3.
166
Bkz. 556 s. KHK m. 47.
167
Bkz. 556 s. KHK m. 50.
168
Bkz. 556 s. KHK m. 53.
169
Bkz. 556 s. KHK m. 39/1.
170
Bkz. 556 s. KHK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik m.14/1.
165
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2.2. Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı
Marka tescilinin sahibine sağladığı haklar üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilen
haklardandır. Bu sebeple marka hakkı mutlak hak olarak nitelendirilmektedir171.
Marka tescili ile kazanılan mutlak hakkın; müspet haklar ve menfi haklar olmak
üzere iki cephesi söz konusudur. Marka sahibi, markasını tescil ettirdiği mallar ve
hizmetler ile ilgili olarak tekelci kullanma ve yararlanma, markayı hukuki işlemlere
konu etme haklarına sahiptir. Bu tür haklar, marka hakkının müspet cephesini
oluşturur. Diğer yandan marka hakkı sahibi, markasının kendisinden izin alınmadan
kullanılmasını önleyebilir. Marka sahibinin bu yetkisi ise marka hakkının menfi
cephesini oluşturur172.
Marka hakkı, marka sahibine markasından tekelci şekilde yararlanma hakkı ve
markasının üçüncü kişilerce izinsiz kullanılmasını önleme yetkisi verir. Ancak,
marka sahibinin bu hak ve yetkileri sınırsız değildir. KHK hükümlerine göre tescil
edilen bir markanın sahibine sağladığı bu yetkinin sınırlarını belirlemek hayati
öneme sahiptir. Bu kapsamda, öncelikle KHK’nın marka tescilinin sağladığı söz
konusu tekelci yararlanma hakkı ve önleme yetkisinin mal ve hizmetler bakımından
kapsamını belirlemede hangi sistemi benimsediğinin tespiti gerekir.

Markaların korunması kapsamını belirleme konusunda asıl olarak iki sistemden
bahsedebiliriz. Bu sistemler “mutlak koruma sistemi” ve “sınırlı koruma
sistemi”dir173.

Mutlak koruma sisteminde markalar, tescil edildikleri mal veya hizmetler dikkate
alınmaksızın bütün mal ve hizmetler için korunmaktadır. Bu sistemde bir markayı ilk
kullanan ve tescil ettiren kişi o markanın bütün mal ve hizmetler için mutlak hak
sahibi olmaktadır. Yani, belli mal veya hizmetler için tescil edilen herhangi bir
marka artık üçüncü kişiler tarafından o markanın tescil kapsamı dışında kalan mal
veya hizmetler için dahi tescil edilememektedir. Marka sahibi de tescilli markasının
171

Çağlar, s. 107; Tekinalp, s. 381.
Kaya, s. 236
173
Ocak, Nazmi, Markalarda Tescilin Sağladığı Korumanın Kapsamı, Prof. Dr. Ali Bozer’e
Armağan, Ankara 1998, s. 269(Ocak).
172
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üçüncü

kişiler

tarafından

kullanılmasını,

bütün

mal

ve

hizmetlerde

engelleyebilmektedir174.

Sınırlı koruma sisteminde ise markalar sadece tescil edildikleri mal veya hizmetler
bakımından korunmaktadırlar. Bu sistemde marka sahibi tescilli markasının ya da
benzerinin ancak tescil kapsamında yer alan mal veya hizmetler için kullanılmasına
engel olabilmektedir175.
KHK markaların korunmasında sınırlı koruma sistemini benimsemiştir176. Bu
bakımdan, tescilli bir markanın marka hakkı sahibine sağladığı koruma, kural olarak,
tescilin kapsamında olan mal ve hizmetler ile sınırlıdır177 178. Bu çerçevede markanın
tescil kapsamına giren mal ve hizmetlerin marka hakkının en genel sınırını
oluşturduğu söylenebilir.

Türkiye’de KHK ve Yönetmelik hükümlerine göre tescil edilen bir markanın,
sahibine sağladığı haklar esasen KHK m. 9’da belirlenmiştir. Bunun yanı sıra KHK
m. 61 marka hakkına tecavüz sayılacak halleri, KHK m. 62 ise marka hakkına
tecavüz edilen marka sahibinin mahkemeden talep edebileceği hakları hükme
bağlamıştır. Belirtilen hususlar dikkate alındığında, marka tescilinin sahibine
sağladığı hakların kapsamını sağlıklı belirleyebilmek için bahsi geçen üç maddenin
de değerlendirilmesi gerekir179.

174

Kaya, s. 237; Ocak, s. 269-270.
Sınırlı Koruma sistemi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. Ocak, s. 270 vd.
176
Ocak, s. 280; Fidan, s. 8.
177
Tekinalp, s. 401.
178
556 s. KHK’ya göre marka korumasının kural olarak tescil kapsamındaki mal veya hizmetler ile
sınırlı olduğu belirtilmekle birlikte, KHK’nın tescil kapsamındaki mal veya hizmetler ile benzer olan
mal ve hizmetler bakımından da marka korumasını düzenlediği göz ardı edilmemelidir. (Bkz. 556 s.
KHK m. 8/1-b, 9/1-b)
179
Taylan Çamlıbel, Esin, Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Engellenmesi, Ankara
2001, s. 52.
175
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2.2.1. Tescilin Marka Sahibine Sağladığı Önleme Hakkı
KHK m. 9 öncelikle marka tescilinden doğan hakların münhasıran marka sahibine ait
olduğunu vurgulamıştır. Ardından, tescilli marka sahibinin önlenmesini talep etme
yetkisine sahip olduğu fiilleri belirtmiştir. Söz konusu fiiller aşağıda ayrı ayrı
başlıklar halinde incelenecektir.

2.2.1.1. Tescilli Marka İle Aynı Olan Herhangi Bir İşaretin Üçüncü Kişilerce
Aynı Mal veya Hizmetlerle İlgili Olarak Kullanılmasını Önleme Hakkı

KHK m. 9/1-(a), tescilli bir markanın sahibinin markasıyla aynı olan bir işaretin
markasının

tescil

kapsamındaki

mal

veya

hizmetler

için

kullanılmasını

önleyebileceğini hükme bağlamıştır180.

Hükümde, tescilli bir marka ile aynı olan markanın kullanımından değil işaretin
kullanımından bahsedilmiştir. Bu husustan, tescilli marka sahibinin önleyebileceği
kullanım şeklinin sadece markasal kullanım ile sınırlandırılmamış olduğu
anlaşılmaktadır. Hükümden çıkan sonuca göre, Tescilli marka sahibi, markası ile
aynı olan işaretin sadece markasal kullanımına değil, diğer kullanım şekillerini de
önleyebilecektir. Nitekim öğretide de marka hakkının ihlal edilmiş olması için tescilli
markanın aynısı veya benzerinin üçüncü kişilerce markasal kullanımının şart
olmadığı kabul edilmektedir. Markanın aynısı veya benzerinin, karışıklığa sebep olur
tarzda, ticaret unvanında ya da işletme adında kullanılmasının da marka hakkının
ihlali sayılacağı belirtilmektedir181.

180

Yasaman, 2004, s. 489.
Arkan, s. 216; Yasaman, Hamdi, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler – Hukuki Mütalaalar –
Bilirkişi Raporları, II, İstanbul 2005, s. 100(Yasaman, Mütalâa); Yargıtay’ın aynı yönde kararı için
Bkz. “Yargıtay 11. HD. 22.01.1985 T. 1984/5877 E. 1985/64 K. sayılı “Çavuşoğlu” ibaresi ile ilgili
kararı.” (www.kazancı.com.tr).
181
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2.2.1.2. Tescilli Marka İle Aynı ya da Benzer Olan Herhangi Bir İşaretin
Üçüncü Kişilerce Aynı ya da Benzer Mal veya Hizmetlerle İlgili Olarak
Kullanılmasını Önleme Hakkı

KHK m. 9/1-(b), tescilli bir markanın sahibinin, markası ile aynı veya benzer olan ve
tescilli markanın kapsadığı mal ve/veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal ve/veya
hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından, işaret ile markası arasında
ilişkilendirilme ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin
kullanılmasını önleyebileceğini hükme bağlamıştır182.

Hüküm, tescilli marka sahibinin önleme yetkisini marka ile üçüncü kişilerce
kullanılan işaret arasında (ilişkilendirilme ihtimalini de dahil ederek) karıştırılma
ihtimali olmasına bağlamıştır. Bu çerçevede söz konusu hükmün anlaşılabilmesi için
karıştırılma ihtimali kavramının kısaca açıklanması faydalı olacaktır.
Karıştırılma ihtimali kavramı “Bir mal veya hizmetin alıcısının, yani genel anlamda
halkın almayı tasarladığı, bildiği veya duyduğu bir mal veya hizmeti aldığı zannı ile
başka bir işletmenin aynı veya benzer malını veya hizmetini alma ihtimali (tehlikesi)
ile karşı karşıya olması.” şeklinde tanımlanmaktadır183.

Karıştırılma ihtimalinin varlığından bahsedilebilmesi için üçüncü kişi tarafından
kullanılan işaretin, tescilli markanın aynısı ya da benzeri olması ve tescilli markanın
tescil kapsamında yer alan mal veya hizmetler ile aynı ya da benzer hizmetlerde
kullanılması şartlarının bir arada bulunması gerekir. Tüketicilerin, almayı
düşündükleri mal veya hizmeti aldığı zannı ile başka bir mal veya hizmeti alma
tehlikesinin yanı sıra iki farklı marka ile karşı karşıya olduklarını anlamalarına
rağmen bu iki marka arasında idari veya ekonomik anlamda bir bağlantının
bulunduğu düşüncesine kapılmaları da karıştırılma ihtimalinin varlığı için yeterlidir.

182
183

Yasaman, 2004, s. 490.
TPE Marka İnceleme Kılavuzu, 2011, s, 94.
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Karıştırılma ihtimalinin varlığını tespit ederken uzman ve dikkatli tüketiciler değil
ortalama dikkat düzeyine sahip tüketiciler esas alınmalıdır184.

Yukarıda kısaca açıklanan hususlar doğrultusunda tescilli marka ile üçüncü kişi
tarafından kullanılan işaret arasında karıştırılma ihtimali olduğunun tespiti halinde,
bu bentte yer alan koruma etkisini gösterecektir185.

2.2.1.3. Markanın Türkiye’de Tanınmış Marka Olması Durumunda, İşaretin
Aynı ya da Benzerinin Benzer Olmayan Mal veya Hizmetlerde Kullanımını
Önleme Hakkı

KHK 9/1-(c), tescilli markanın Türkiye’de tanınmış marka olması durumunda, bu
markanın itibarından haksız yarar elde edilmesi ya da itibarına zarar verilmesi, ayırt
edici karakterinin zedelenmesi söz konusu ise, tescilli marka ile aynı ya da benzer bir
işaretin üçüncü kişilerce farklı mal veya hizmetler için kullanılmasının marka sahibi
tarafından önlenebileceğini hükme bağlamıştır186.

Kural olarak markanın tescili, marka hakkı sahibine, tescilli marka ile aynı ya da
benzer işaretin, markanın tescil kapsamında olan mal veya hizmetler ile aynı ya da
benzer mal veya hizmetler için kullanılmasını önleme yetkisi verir187. Ancak KHK
m. 9/1-(c) tanınmış markaların tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerden farklı mal
veya hizmetler için de korunması imkânını getirmiştir.

Yasa koyucu, söz konusu hüküm ile tanınmış markanın koruma kapsamını
genişleterek, tanınmış markanın itibarı ve ayırt edici gücünden yararlanılarak haksız
avantaj sağlanmasını ve aynı zamanda tanınmış markanın itibarına ve ayırt edici
karakterine zarar verilmesini önlemeyi amaçlamıştır188.

184

Tekinalp, s. 408.
Tekinalp, s. 407.
186
Yasaman, 2004, s. 491.
187
Tekinalp, s. 406; Kaya, s. 241.
188
Dirikkan, s. 195; Kaya, s. 241.
185
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Yukarıda ayrı ayrı başlıklar halinde incelediğimiz üç hal de tescilli markanın üçüncü
kişilerce izinsiz kullanılması ihtimalini düzenlemekte ve marka sahibine söz konusu
kullanımları engelleme imkânı tanıyarak, onun markayı tekelci kullanma yönündeki
menfaati korunmaktadır189.

2.2.2. Marka Hakkı Sahibinin Yasaklayabileceği Faaliyetler

KHK m. 9’un ikinci fıkrasında ise tescilli marka sahibinin, yukarıda belirtilen birinci
fıkra hükmü uyarınca yasaklayabileceği fiiller sıralanmıştır. Bu hükme göre tescilli
markanın sahibi;
·

İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulmasını,

·

İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanmasını,
teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin
sunulması veya sağlanmasını,

·

İşareti taşıyan malın gümrük bölgesine girmesi, gümrükçe onaylanmış bir
işlem veya kullanıma tabi tutulmasını,

· İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılmasını,
·

İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir
bağlantısı olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin internet
ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod,
anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanılmasını yasaklama
yetkisine sahiptir.

KHK m. 9/2, tescilli marka sahibinin yasaklayabileceği faaliyetleri belirttiğimiz
şekilde saymışsa da bu sayımın sınırlayıcı olmadığını önemle belirtmek gerekir.
Tescilli markanın sahibi, kullanım şeklinin marka hakkını ihlal eder nitelikte olması
kaydıyla, hükümde sayılanlar dışında kalan kullanım şekillerini de önleme yetkisine
sahiptir190.

189
190

Yasaman, s. 491.
Yasaman, 2004, s. 491.
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2.2.3. Marka Hakkına Tecavüz Halleri

KHK m. 61 esasen marka hakkına tecavüz hallerini hükme bağlamıştır. Marka hakkı
sahibine, marka hakkına tecavüz olarak nitelendirilen halleri engelleme ve zararını
tazmin etme hakkı verildiğinden, marka hakkının kapsamı incelenirken marka
hakkına tecavüz hallerine de değinmek gerekir. KHK m. 61’in birinci fıkrasında
hangi fiillerin marka hakkına tecavüz sayılacağı belirtilmiştir. Söz konusu hükme
göre;
·

Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı9 uncu maddede belirtilen
biçimlerde kullanmak,

·

Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilmeyecek
derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek,

·

Markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle
markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz
yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak veya bir
başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için gümrük
bölgesine yerleştirmek, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma
tabi tutmak veya ticari amaçla elde bulundurmak,

·

Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz
genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek,

marka hakkına tecavüz sayılacaktır.
KHK m. 61/A191 ise tecavüz sayılan fiillere uygulanacak cezai müeyyideleri
belirtmiştir.

Ayrıca

marka

hakkına

tecavüz

suçunun

soruşturulması

ve

kovuşturulmasının şikayete bağlı olduğu ve m. 61/A da belirtilen cezalara
hükmedilebilmesi için markanın Türkiye’de tescilli olması şartının arandığı
vurgulanmıştır.

Başka bir deyişle, marka hakkına tecavüzün soruşturulabilmesi için marka hakkına
tecavüz hakkında şikayetin olması şarttır. Bunun yanında marka hakkına tecavüz

191

Bkz. 556 s. KHK m. 61.
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suçunun

kovuşturulması

sonucunda

KHK

m.

61/A’da

sayılan

cezalara

hükmedilebilir. Ancak bunun için şikayete dayanak olan markanın Türkiye’de tescilli
olması gereklidir.

2.2.4. Tecavüz Halinde Marka Hakkı Sahibinin Talepleri

Tescilli marka sahibinin haklarını incelerken, marka sahibinin, tecavüz halinde
mahkemeden talep edebileceği haklara da değinmek isabetli olacaktır. Söz konusu
haklar KHK m. 62’de düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, marka sahibi;
·

Marka hakkına tecavüz fiillerinin durdurulmasını,

·

Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazminini,

·

Marka hakkına tecavüz dolayısı ile üretilmesi veya kullanılması cezayı
gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, cihaz, makine gibi
vasıtalara el koyulmasını,

·

El konulan ürünler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınmasını, (Bu
durumda, söz konusu ürünlerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu
değer, kabul edilen tazminatı aştığı zaman, marka sahibinin fazlayı karşı
tarafa ödemesi gerekir.)

·

Marka hakkına tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması,
özellikle bu madde hükümlerine göre el koyulan ürünlerin ve araçların
üzerlerindeki markaların silinmesi veya marka hakkına tecavüzün önlenmesi
için kaçınılmaz ise imhasını,

·

Marka hakkına tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının,
masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve
kamuya yayın yoluyla duyurulmasını,

talep edebilir.
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2.3. Marka Hakkının Sınırları
Markanın tescili ile marka hakkı sahibi markasından tekelci şekilde yararlanma
hakkına sahip olmaktadır. Ancak tescilli marka sahibinin bu hakkı sınırsız da
değildir. Nitekim, modern hukuk düzenlerinde hiçbir hakkın sınırsız olarak
kullanılmasına müsaade edilmez. Her hak daha üst düzey haklarla çatıştığında
sınırlanabilir192. Tescilli markanın korunması kapsamının da çeşitli uygulamalardan
doğan ve yasal temele sahip sınırları mevcuttur. KHK’da söz konusu sınırların
başlıcaları KHK m. 10, 12, 13 ve 26/5 hükümleriyle açıkça düzenlenmiştir193. Bu
bölümde bahsi geçen maddeler ayrı ayrı incelenecektir.

2.3.1. Markanın Sözlük veya Başvuru Eserlerinde Yer Alması

Tescilli bir markanın

sözlük, ansiklopedi veya bir başka başvuru eserinde

kullanılması durumu KHK m. 10’da “Tescilli bir markanın, tescilli olduğu
belirtilmeden bir sözlük, ansiklopedi veya bir başka başvuru eserinde, jenerik ad
izlenimi verecek şekilde, yayımlanması durumunda, marka sahibinin talebi üzerine
yayımcı, yayımın sonraki ilk sayısında yanlışlığı düzeltir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Herhangi bir marka, üzerinde kullanıldığı ürünün tüketicilerce fazla tercih edilmesi
durumunda zamanla o ürünü tanımlayan bir kelimeye dönüşebilir194. Bu durumda
markanın “jenerik ad (cins isim)” haline gelmesi söz konusu olabilir. Bu duruma
örnek olarak “Gillette” markasının zamanla tıraş bıçaklarının geneli için kullanılan
ibareye dönüşmesi verilebilir.

Bir markanın, sözlük, ansiklopedi gibi eserlerde, okuyucuda o markanın jenerik ad
olduğu yönünde kanı oluşturacak şekilde kullanılması durumunda o markanın ayırt
edici niteliği azalacak hatta kaybolabilecektir195. İşte KHK m. 10 hükmü bu durumun
önüne geçebilmek adına marka sahibine, markasının başvuru eserlerinde bu şekilde
192

Fidan, s. 11.
Kaya, s. 244; Fidan, s. 12.
194
Yasaman, 2004, s. 513.
195
Oytaç, s. 179.
193
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kullanılması halinde yayımcıdan o kelimenin tescilli marka olduğunu belirtmesi
yönünde talepte bulunma hakkı getirmiştir.

Hükme göre, tescilli bir markayı, sözlük, ansiklopedi veya başka bir başvuru
eserinde tescilli marka olduğunu belirtmeksizin kullanan yayımcı, marka sahibinin
talep etmesi halinde, takip eden ilk baskıda söz konusu markanın tescilli olduğunu
belirtmek yükümlülüğü altındadır. Ayrıca bir görüşe göre, sürekliliği olmayan
(sonraki baskıları söz konusu olmayan) eserlerde de gerekli düzeltmenin, basın
yoluyla açıklama yapmak gibi farklı yollarla yapılması gerekir196.

KHK m. 10’nun, başvuru eserlerinde kullanılma gibi ticari olmayan ve KHK m. 9
kapsamında bulunmayan bir kullanım şeklini düzenlediğinden ve bu kullanıma karşı
marka sahibine hak tanıyan bir hüküm olması itibarıyla istisnai bir hüküm olduğu
belirtilmektedir197.

Marka sahibinin yayımcıdan talebi, kural olarak, sadece kullanımın düzeltilmesi
istemi ile sınırlıdır. Markanın bir başvuru eserinde yer alması markasal kullanım
sayılmadığından marka sahibi yayımcıya karşı KHK’da öngörülen hukuk ve ceza
davalarını açamaz. Ancak marka sahibi talebini yerine getirmeyen yayımcıya karşı
Türk Borçlar Kanunu198 m. 49199 uyarınca tazminat davası açabilir200. Önemle
belirtilmelidir ki yayımcının, marka sahibinin talebine rağmen takip eden ilk sayıda
gerekli düzeltmeyi yapmaması halinde, marka hakkına tecavüzün söz konusu olacağı
belirtilmektedir201.

196

Oytaç, s. 179.
Kırca, İsmail, “Tescilli Markanın Başvuru Eserlerinde Yer Alması”, Batıder, C. XXII., S. 2, s.
7-8(Kırca, Başvuru Eserleri).
198
RG. 04.02.2011, S. 27836. (Çalışmada TBK olarak anılacaktır)
199
Borçlar Kanunu m. 49; “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı
gidermekle yükümlüdür.
Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına
kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.”
200
Tekinalp, s. 415.
201
Arkan, Sabih, “Marka Hakkına Tecavüz - İşaretin Markasal Olarak Kullanılması
Zorunluluğu”,
Batider 2000, C. XX, S. 3, s. 5 – 13(Arkan, Tecavüz).
197
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Tescilli bir markanın KHK m. 10’da belirtilen şekilde başvuru eserlerinde
kullanılması durumunda marka sahibinin ihmal etmeden düzeltme isteminde
bulunması

önemlidir.

Aksi

taktirde

hem

markasının

ayırt

edici

niteliği

kaybolabilecek hem de markanın hükümsüzlüğü gündeme gelebilecektir. Marka
sahibinin, bu hükmün tanıdığı imkandan faydalanmaması sonucu markanın jenerik
ad haline gelmesi durumunda, bu durumun marka sahibinin ihmalinden
kaynaklandığından bahisle markanın, KHK m. 42/1-(d)202 hükmüne dayanılarak
hükümsüzlüğüne karar verilmesi talep olunabilir203.

2.3.2. Markanın Dürüstçe Kullanımı

Tescilli markanın sahibi, markasının üçüncü kişilerce dürüstçe kullanılması
durumunda söz konusu kullanımı engelleme hakkına sahip değildir. Bu husus KHK
m. 12’de “Dürüstce ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmaları
koşuluyla üçüncü kişilerin, ad ve adresini, mal veya hizmetlerle ilgili cins, kalite,
miktar, kullanım amacı, değer, coğrafi kaynak, üretim veya sunuluş zamanı veya
diğer niteliklere ilişkin açıklamaları kullanmaları marka sahibi tarafından
engellenemez.” şeklinde düzenlenmiştir.

Hükme göre, marka sahibi, KHK tarafından kendisine tanınan inhisari hak ve
yetkilerine dayanarak, markasının üçüncü kişilerce tarafından, ad veya adreslerini,
ürettikleri malların veya sundukları hizmetlerin çeşitli niteliklerini ve üretim
amaçlarını belirtmek amacıyla açıklama şeklinde kullanılmasını engelleyemez.
Öğretide hükümde sayılan kullanım şekillerinin sınırlayıcı olmadığı, buradaki
sayımın örnek kabilinde olduğu belirtilmektedir204.

202

KHK m. 42/1-(d); “Aşağıdaki hallerde markanın hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme
tarafından karar verilir:
…
d) Marka sahibinin davranışları nedeniyle, marka mal ve hizmetler için yaygın bir ad haline gelmiş
ise, …”
203
Kırca, Başvuru Eserleri, s. 6.
204
Kaya, s. 247.
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Tescilli bir markanın üçüncü kişiler tarafından kullanılmasının kural olarak dürüstçe
kabul edildiği durumlar, öğretide yer alan tasnifler de dikkate alınarak, konuya ilişkin
ulusal ve uluslararası düzenlemelerin ışığında dört kategoride incelenebilir. Bu
kategoriler “ad olarak kullanım”, “adres olarak kullanım”, “mal veya hizmeti tasvir
amacıyla kullanım” ve “doğrudan marka olarak kullanım” şeklinde sınıflandırılabilir.
Bir şahsın kendi adını ticari faaliyetlerinde kullanma hakkı, kişilik hukukundan
doğan ve sınırlanamayan bir haktır205. Bir kişinin, markasına dayanarak, markası ile
aynı ada sahip olan bir başka kişinin adını kullanmasını engelleyebilmesi kişilik
haklarına tecavüz oluşturabilecektir. Hükümde kullanılan “ad” ibaresinin ad ve soyad
olarak ve “kişi” ibaresinin sadece gerçek kişileri değil aynı zamanda tüzel kişileri de
kapsayacak şekilde anlaşılması gerektiği belirtilmektedir206.
Üçüncü kişiler, dürüstçe olmak şartıyla, başkası adına tescilli olan bir markayı
adreslerini açıklamak amacıyla da kullanabilirler. Örneğin, işletmesi “Akıncılar
Sokağı”nda bulunan bir kişinin, işletmesinin adresini belirtirken “Akıncılar” ibaresini
kullanmasına “Akıncılar” markasının sahibi tarafından engel olunamaz207.

Dürüstçe kullanımın kabul edildiği bir başka kategori ise kişilerin ürettikleri malların
veya sundukları hizmetlerin çeşitli özelliklerini belirtmek için başkasına ait bir
markayı kullanmasıdır208. Örneğin, “dinç” markasının sahibi, üçüncü bir kişinin
ürettiği spor aleti üzerine “bu alet sizi dinç tutar” sloganını yazmasına engel olamaz.
Ancak, “bu alet sizi dinç tutar” sloganında “dinç” sözcüğü başkası adına tescilli olan
“dinç” markasına benzer şekilde (renk, yazı stili vb.) yazılırsa artık dürüst
kullanımdan bahsedilemez209.

KHK m. 12’ de açıkça düzenlenmemiş olmakla beraber, bazı gerekli durumlarda,
tescilli bir markanın üçüncü kişilerce doğrudan marka olarak kullanımının da

205

Tekinalp, Ünal, “Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılması”, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e
Armağan, İstanbul 1998, s. 638(Tekinalp, Üçüncü Kişi).
206
Tekinalp, Üçüncü Kişi, s. 638; Çolak, s. 501.
207
Arkan, s. 132.
208
Çağlar, s. 161.
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mümkün olduğu belirtilmektedir210. Bu kullanıma örnek olarak, çeşitli markalara ait
ayakkabıları bir araya getirerek satan bir ayakkabı mağazasının, sattığı ayakkabıların
markalarını işyeri tabelasında veya reklam ve ilanlarında kendi markası yanında
kullanması gösterilebilir.
Ancak üçüncü kişilerin tescilli markayı, belirtilen şekillerde kullanmalarının KHK m.
12 kapsamında değerlendirilebilmesi için söz konusu kullanımın dürüstçe olması
gerekmektedir. Şayet, üçüncü kişilerin kullanımları tescilli markanın itibarından
yararlanmaya yönelik olursa bu kullanım dürüstlük kurallarına aykırılık teşkil eder.
Bu durumda marka sahibi söz konusu kullanımları marka hakkının ihlali gerekçesi
ile engelleyebilir211.

2.3.3. Marka Hakkının Tüketilmesi

Buraya kadarki açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere marka hakkı, sahibine
markadan yararlanma ve üçüncü kişilerin izinsiz kullanımlarını engelleme hususunda
mutlak yetkiler bahşetmektedir. Ancak marka hakkının mutlak olarak uygulanması
rekabetçi ortamı zedeleyecek ve üretim-pazarlama tekellerinin oluşmasına yol
açabilecektir212. Bu çerçevede marka hakkına getirilmiş sınırlamalardan biri de
“tükenme ilkesidir”213. Tükenme ilkesinin amacı, marka hakkına sağlanan koruma ile
serbest ticaret düzeni, özel mülkiyetin kullanımı ile kamusal yararın korunması
arasında bir denge oluşturmaktır214.

Tükenme ilkesi, marka sahibi veya onun izni ile üçüncü kişiler tarafından, ilgili
markayı taşıyan malların belli bir coğrafi bölgede piyasaya sürülmesinden sonra

210

Tekinalp, s. 451; Kaya, s. 247-248; Yasaman, 2004, s. 523.
Bu konu üçüncü bölümde ayrıntılı olarak incelendiğinden, konuya burada kısaca değinilmiştir.
212
Yasaman, 2004, s. 539
213
“Bazı kaynaklarda söz konusu ilke ‘ilk satış ilkesi’ olarak da anılmaktadır.” Bkz. Kaya, s. 252.
214
Okutan, Gül, Exhaustion of Intellectual Property Rights: A Non – Tariff Barrier to
International Trade?, Annales de la Facultê de Droit d’İstanbul, XXX. No. 46, Mart 1996, s. 111.
(Nakleden, Yasaman, 2004, s. 539)
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yeniden satış ve benzeri şekilde tedavülüne marka hakkı sahibi tarafından engel
olunamamasını ifade eder215.

Tükenme ilkesi KHK m. 13’de düzenlenmiştir. KHK m. 13/1 marka hakkının
tükenmesi ilkesini “Tescilli bir markanın tescil kapsamındaki mal üzerine konularak,
marka sahibi tarafından veya onun izni ile Türkiye'de piyasaya sunulmasından
sonra, mallarla ilgili fiiller marka tescilinden doğan hakkın kapsamı dışında kalır.”
şeklinde düzenlemektedir.

KHK m. 13/1 hükmünden de anlaşıldığı üzere, tükenme ilkesi emtia (ticaret)
markaları için geçerlidir. Hizmet markaları için tükenme ilkesi söz konusu
değildir216. Bu durumun hizmetin sunulduktan sonra kural olarak tedavülünün söz
konusu olmamasından kaynaklandığı belirtilmekle birlikte hizmet markalarının
tümüyle bu ilke dışında bırakılmasının da doğru olmayacağı söylenmektedir217.
Ayrıca hükümde de açıkça belirtildiği üzere marka hakkının tükenmesi ilkesi sadece
markanın tescil kapsamında yer alan mallar bakımından söz konusu olmaktadır.

KHK m. 13 anlamında marka hakkının tükenmesinin söz konusu olabilmesi için
malın, marka sahibi veya onun izni ile üçüncü kişiler tarafından piyasaya sürülmesi
gerekir. Malın, marka sahibinin bilgisi ve izni dışında piyasaya sürülmesi halinde
marka hakkının tükenmesi söz konusu olmayacaktır218.

Marka hakkının tükenmesi ilkesinde, tükenmenin gerçekleştiği coğrafi sınırlar
bakımından; ülkesel tükenme, bölgesel tükenme ve uluslararası tükenme olmak üzere
üç

sistemden

bahsedilmektedir219.

KHK

m.

13

“…Türkiye’de

piyasaya

sunulmasından sonra…” ifadesini kullanmıştır. Söz konusu ifadeden KHK’nın
benimsediği sistemin ülkesel tükenme sistemi olduğu anlaşılmaktadır220.

215

Yasaman, 2004, s. 539.
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Önemle belirtmek gerekir ki, marka hakkının tüketilmesinden kasıt, marka sahibinin
marka tescilinden doğan bütün haklarını yitirmesi değildir. Burada marka sahibinin
markasına ilişkin tükenen hakkı sadece, piyasaya sürdüğü markalı malın üçüncü
kişilerce yeniden ticarete konu edilmesini ve piyasada tedavülünü önlemeye yönelik
haklarıdır221. Yoksa marka sahibinin markası ile ilgili hukuki işlem yapma,
markasından yararlanma ve markası üzerinde üçüncü kişilerin haksız fiillerini
önleme hakları devam etmektedir222. Nitekim KHK m. 13/2 de “Marka sahibinin,
birinci fıkra hükmüne girmesine rağmen, malın piyasaya sunulmasından sonra,
üçüncü kişiler tarafından değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçlı
kullanmalarını önleme yetkisi vardır.” hükmü ile tükenme şartlarının oluşması
halinde bile marka sahibine, markasına üçüncü kişilerce getirilebilecek zararları
önleme yetkisi vermiştir. Bir başka deyiş ile, markalı malın üçüncü kişilerce
değiştirilerek veya

kötüleştirilerek ticari amaçlı kullanılması halinde, marka

sahibinin marka tescilinden doğan hakları, özellikle de önleme yetkisi tükenmeye
rağmen marka hakkı sahibine geri döner223.

2.3.4. Türkiye’de Açılan Sergilerde Markalı Ürünün Kullanılması

KHK m. 26/5 hükmüne göre “Başvurusu yapılmış veya tescil edilmiş bir markanın
kullanılacağı malların Türkiye’de açılan sergilerde teşhir edilmesine ve sergi
bittikten sonra ülkesine geri gönderilmesine engel olunmaz.”

Marka hakkına getirilen sınırlardan birini düzenleyen bu hüküm hep dilinin kolay
anlaşılır olmaması hem de marka hakkının kapsamı bölümünde değil de Rüçhan
Hakkı içinde yer alması bakımından eleştirilmektedir224.

Hüküm, marka sahibinin yasaklayabileceği faaliyetlerden olan ve KHK m. 9/2-(c)’de
düzenlenen işareti taşıyan malın gümrük bölgesine girmesi ve gümrükçe onaylanmış
bir işleme tabi tutulması (ithali/ihracı) hükmüne getirilen bir istisnadır. Hükme göre,
221

Yasaman, 2004, s. 540.
Çolak, s. 480., Kaya, s. 255.
223
Kaya, s. 257.
224
Fidan, s. 21.
222
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marka sahibi; Türkiye’de açılan bir sergide, aynı veya benzer markayı taşıyan
malların teşhir edilmesine ve sergi sonunda memleketine geri götürülmesine engel
olmaz. Öğretide, bu durumda aynı markalı malın Türkiye’de ticarete konu
edilmediğinden markanın kullanımı söz konusu olmayacağı, bu sebeple de marka
hakkına tecavüzün söz konusu olmadığı belirtilmektedir225.

2.4. Marka Hakkının Sona Ermesi

KHK m. 45 hükmüne göre marka hakkı iki sebepten sona erebilir. Bu sebepler
maddede, “koruma süresinin dolması ve markanın süresi içinde yenilenmemesi” ve
“marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi” olarak sayılmıştır. Bu iki sona erme
sebebinin yanında marka hakkını sona erdiren bir diğer sebep de mahkemece
markanın “hükümsüzlüğüne” karar verilmesidir226.

2.4.1. Yenilenmeme Sebebiyle Sona Erme

Tescil edilen bir markanın koruma süresi, tescil başvurusu tarihinden itibaren on
yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenir227. KHK marka koruma
süresinin yenilenme sayısı konusunda herhangi bir kısıtlama getirmemiştir. Marka
koruması onar yıllık dönemlerde yenilenerek sonsuza kadar uzatılabilir.

On yıllık koruma süresi sona eren markanın yenilenebilmesi için yenileme talebi
yapılmalı ve yenileme ücreti ödenmelidir. Yenileme için koruma süresinin sona
erdiği ayın son gününden önceki altı ay içinde, yenileme talebi yapılmalı ve yenileme
ücreti ödenmelidir. Bu süre kaçırıldığı taktirde, yenileme talebi, ek bi ücretin
ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı
aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir. Marka bu süre içinde de yenilenmezse

225

Ocak, s. 285.
Çağlar, s. 173.
227
Bkz. 556 s. KHK m. 40.
226

48

hükümsüz228 sayılır. Yenileme sonrası yeni on yıllık koruma süresi mevcut
korumanın sona erdiği gün başlar229.

Yenilenmeyen markaya KHK hükümleri çerçevesinde sağlanan koruma sona erer.
Ancak belirtmek gerekir ki, markasını yenilemeyen marka sahibi, koruma süresinin
bitiminden itibaren iki yıl boyunca aynı veya benzer mal ve hizmetler için tescil
başvurusu yapılan aynı veya benzer markaların tesciline itiraz edebilir230.

2.4.2. Vazgeçme Sebebiyle Sona Erme

Marka sahibi markasının tescil kapsamında yer alan mal veya hizmetlerin
tamamından ya da bir kısmından vazgeçebilir. Marka hakkından vazgeçmek isteyen
marka sahibi vazgeçme talebini Enstitü’ye yazılı olarak bildirir. Vazgeçme, talebin
marka siciline kaydedildiği tarih itibarıyla hüküm doğurur231.

Marka üzerinde üçüncü kişilerin rehin, lisans hakkı gibi hakları mevcut ise marka
sahibi bu kişilerin izni olmadan marka hakkından vazgeçemez. Ayrıca marka
üzerinde üçüncü bir kişinin hak sahipliği iddiası varsa marka hakkı sahibi bu
durumda da marka hakkından vazgeçebilmek için hak sahipliği iddiasının sahibinden
izin almak zorundadır232.

Marka sahibinin tescil kapsamındaki bir kısım mal veya hizmetler için marka
hakkından vazgeçmesi durumunda marka hakkı vazgeçilen mal veya hizmetler
bakımından sona ermekte, diğer mal veya hizmetler bakımından ise devam
etmektedir. Vazgeçme talebi tescil kapsamında yer alan tüm mal veya hizmetler için
olursa marka üzerindeki hak tamamen sona ermektedir.

228

Yasaman, KHK hükümsüz sayılır ifadesini kullanmışsa da marka hakkının ileriye etkili olarak sona
ereceğini belirtmektedir, bkz. Yasaman, 2004, s. 916.
229
Bkz. 556 s. KHK m. 41.
230
Bkz. 556 s. KHK m. 8/son.
231
Bkz. 556 s. KHK m. 46/1-2.
232
Bkz. 556 s. KHK m. 46/3-4.
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2.4.3. Hükümsüzlük Sebebiyle Sona Erme

Hükümsüzlük

nedenlerinin

varlığı

halinde

mahkeme

tarafından

markanın

hükümsüzlüğüne karar verilebilir. Bu durum, marka hakkını sona erdiren
sebeplerden bir tanesidir233.
Hükümsüzlük nedenleri KHK m. 42’de şu şekilde düzenlenmiştir;

Aşağıdaki hallerde markanın hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme
tarafından karar verilir:
a) 7 ci maddede sayılan haller. (Ancak, 7 nci maddenin (ı) bendinde belirtilen
tanınmış markalarla ilgili davanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde
açılması gerekir. Markanın tescilinde kötü niyet varsa iptal davası süreye
bağlı değildir.)
b) 8 inci maddede sayılan haller. (Ancak, 8 inci maddenin son fıkrası
çerçevesinde açılan davada önceki hak sahibi koruma süresinin bitiminden
itibaren 2 yıl içerisinde markasını kullanmamışsa bu bir hükümsüzlük nedeni
sayılmaz.)
c) Markanın kullanılmaması nedeniyle hükümsüzlüğünü düzenleyen bu
madde Anayasa Mahkemesi’nin 09.04.2014 tarihli kararı ile iptal edilmiştir.
(İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 9/4/2014 tarihli ve E.: 2013/147, K.: 2014/75
sayılı Kararı ile.)
d) Marka sahibinin davranışları nedeniyle, marka mal ve hizmetler için
yaygın bir ad haline gelmiş ise,
e) Hak sahibi veya yetkili kıldığı kişi tarafından kullanım sonucunda tescil
edildiği mal ve hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri ve coğrafi kaynağı
konusunda halkta yanlış anlama ihtimali var ise,
f) 59 uncu maddeye aykırı kullanım.

233

Çolak, s. 739; Çağlar, s. 173.
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Maddede hükümsüzlük nedenleri bu şekilde sayıldıktan sonra, bu nedenlerin
markanın tescil kapsamında yer alan mal veya hizmetlerin yalnızca bir kısmı
bakımından mevcut olması halinde, markanın kısmen hükümsüzlüğüne karar
verilebileceği belirtilmiştir.

Ayrıca, hükümde belirtilen bir başka husus; tescil tarihinden önce kullanım sonucu
ayırt edicilik kazanmış olan markaların, KHK’nın 7. maddesinin (a), (c) ve (d)
bentlerinde düzenlenen “ayırt edici olmama”, “tanımlayıcı olma” ve “ticaret alanında
ortak kullanıma açık olma” sebepleriyle hükümsüzlüğüne karar verilemeyeceği
belirtilmektedir234.

Öğretide, KHK m. 42’de hükümsüzlük nedenleri arasında sayılmamış olmasına
rağmen, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 16.07.2008 tarihli “RG 512” kararıyla
“kötüniyetli tescil” halinin de hükümsüzlük nedeni olarak kabul edildiği
belirtilmektedir235.

Hükümsüzlük

nedenleri

markanın

tescili

sırasında

var

olan

sebeplerdir.

Hükümsüzlük sebepleri mevcut olan bir marka, tescil tarihinde hükümsüzlük
sebepleri mevcut olduğu halde tescil edilmiştir. İptal nedenleri ise markanın tescili
tarihinde mevcut olmayan ancak tescil tarihinden sonra ortaya çıkan nedenlerdir.
İptal nedenleri ileriye yönelik olarak sonuç doğurur236. Hükümsüzlük sebepleri ise
geçmişe de etkili olarak sonuç doğurur237.

KHK m. 42’de iptal nedenlerinin de hükümsüzlük nedenleri arasında hiçbir ayrıma
tabi tutulmaksızın sayılmış olması öğretide eleştirilmektedir. Zira, iptal ve
hükümsüzlük sebepleri238 doğurdukları sonuçlar bakımından birbirinden farklıdır239.

234

Bkz. 556 s. KHK m. 42/III.
Çağlar, s. 182; Çolak, s. 739.
236
Çağlar, s. 173-174.
237
Kaya, s. 323.
238
Hükümsüzlük sebepleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Çolak, s. 739-789.
239
Çolak, s. 739; Çağlar, s. 173-174; Kaya, s. 322-323.
235

51

3. MARKANIN DÜRÜSTÇE KULLANIMI

Önceki bölümlerde ayrıntılı olarak incelendiği üzere, marka tescili marka hakkı
sahibine oldukça geniş hak ve yetkiler sağlamaktadır. Bu hak ve yetkilerin üçüncü
kişilere karşı da ileri sürülebilmesi marka hakkına mutlak hak niteliği
kazandırmaktadır. Bu niteliğinden dolayı herkese karşı ileri sürülebilen marka hakkı,
toplumu ilgilendiren bir hak olarak nitelendirilebilir. Kanun koyucu, marka hakkının
bu özelliğini dikkate alarak, toplumun çıkarlarını korumaya yönelik, KHK m. 12 ile
“marka tescilinden doğan hakların kapsamında istisna” düzenlemesini getirmiştir.

3.1. Marka Hakkı Kapsamına Getirilen İstisnanın Amacı

Önceki bölümlerde ayrıntılı olarak incelendiği üzere, Türk hukukunda bir işaret veya
adlandırmanın marka olarak tescili ile marka sahibi söz konusu işaret veya
adlandırmayı tekelci şekilde kullanma hakkına sahip olmaktadır. Gerçekten de KHK,
tescilli markanın sahibine markadan yararlanmanın yanı sıra markanın üçüncü kişiler
tarafından izinsiz kullanılmasını önlemeye yönelik yetkiler öngörmektedir. Tescil ile
elde edilen marka hakkı mutlak nitelikte olup herkese karşı ileri sürülebilmektedir.
Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde tescilin, marka sahibine oldukça geniş
yetkiler sağladığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Marka olarak tescil edilebilecek işaretlerin sayıldığı KHK m. 5 hükmüne göre, ayırt
ediciliği sağlaması koşulu ile; kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler,
sayılar, malların biçimi veya ambalajları, sesler ve renkler marka olarak tescil
edilebilmektedir. Madde hükmünden anlaşıldığı üzere, KHK marka olarak tescil
edilebilecek işaretleri çok geniş tutmuştur. Hükme göre işletmeler, ayırt edici niteliğe
sahip, çizimle görüntülenebilen veya benzer şekilde ifade edilebilen, baskı yoluyla
yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret ve adlandırma üzerinde tescil
yoluyla tekel hakkı kazanabilmektedir. Bu durum herhangi bir kişinin dürüstçe adını,
adresini, mal veya hizmetlerinin çeşitli niteliklerini açıklamak amacıyla kullanmak
istediği bir işaretin veya ifadenin bir başkası adına tescil edilmiş olma olasılığını
52

beraberinde getirmektedir. Şüphesiz ki tescil sahibinin, tescilli olan işaret veya
ifadenin, bir başkası tarafından ad veya adres bilgisini açıklamak gibi bir amaçla
kullanılmasına engel olabilmesi kişi haklarına tecavüz oluşturacak ve hakkaniyet
kurallarına aykırı olacaktır.

KHK m. 9 hükmü ise marka sahibinin önlenmesini ve yasaklanmasını talep etme
yetkisine sahip olduğu fiilleri saymıştır ve bu yetkilerin münhasıran marka sahibine
ait olduğunu belirtmiştir. Marka sahibinin yasaklayabileceği faaliyetleri hükme
bağlayan KHK m. 9/II hükmünde markanın haksız kullanım şekilleri sayılmıştır.
Ancak maddede sayılan haksız kullanım şekilleri tahdidi nitelikte değildir. Hüküm,
markanın üçüncü kişilerce izinsiz kullanılması halinde marka sahibine müdahale
yetkisi vermekte ve marka sahibinin markası üzerindeki tekelci yararlanma hakkını
korumaktadır240. Üçüncü kişilerin, tescilli markayı ticaret sırasında izinsiz
kullanımları marka hakkının ihlali sonucu doğuracak ve marka sahibi KHK m. 62
vd.’da yer alan marka hakkı ile ilgili hükümlere başvurarak markasının izinsiz
kullanımını engelleyebilecektir241.
Patent ve tasarım hakları242 gibi diğer sınai mülkiyet haklarından farklı olarak marka
hakkı, 10’ar yıllık periyotlarla yenilenerek243 sınırsız süre ile sahibine tekel hakkı
sağlamaktadır. Bu durumda marka hakkı, sahibine süre bakımından, markanın 10’ar
yıllık periyotlarda yenilenmesi şartıyla, sınırsız tekel hakkı sağlamaktadır.

KHK’nın yukarıda kısaca açıklanan hükümleri ile marka sahibine tanıdığı; belirli
şartları taşıyan her türlü işareti marka olarak seçme özgürlüğü, marka sahibinin KHK

240

Yasaman, 2004, s. 491.
Arkan, Tecavüz, s. 11.
242
551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (RG. 27.06.1995,
S. 22326) m. 72; “İncelenerek verilen patentin süresi başvuru tarihinden itibaren hesaplanan ve
uzatılamayan yirmi yıldır. İncelemesiz verilen patentin süresi yedi yıldır. İnceleme talebinin yedi
yıllık süre içinde yapılması ile inceleme sonucunda patent verilmesine kesin olarak karar verilmesi
halinde patentin süresi başvuru tarihinden itibaren hesaplanan yirmi yıla tamamlanır.”
(www.tpe.gov.tr), 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname (RG. 27.06.1995, S. 22326) m. 12; “Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden
itibaren 5 yıldır. Anılan süre beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek üzere toplam 25 yıla kadar
uzatılır.” (www.tpe.gov.tr).
243
556 sayılı KHK m. 40; “Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu
süre, onar yıllık dönemler halinde yenilenir.” (www.tpe.gov.tr).
241
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m. 9 ile düzenlenen önleme ve yasaklama yetkileri, marka hakkına tecavüz hallerini
düzenleyen KHK m. 62 vd. ve tescili süre yönünden sonsuza kadar sağlanabilen
tekel hakkı birlikte değerlendirildiğinde, tescilden doğan marka hakkının marka
sahibine geniş hak ve yetkiler sağladığı daha iyi anlaşılmaktadır. Ancak önceki
bölümlerde de açıklandığı üzere tescilden doğan marka hakkının tamamen sınırsız
olduğu da söylenemez.

KHK tescilli markalara güçlü ve geniş koruma sağlamakla beraber; toplum
menfaatlerini ve ticaret alanında rekabet ortamını gözeterek, tescilli markaya
sağlanması gereken korumanın makul sınırlarını belirlemek ve marka sahibine
maksadı aşan tekel hakkı tanınmasını önlemek amacıyla marka hakkını sınırlayan
düzenlemeler de içermektedir244. Söz konusu düzenlemelerin önemli bir örneği de
“marka tescilinden doğan hakların kapsamında istisna” başlıklı KHK m. 12’dir.
Marka hakkını sınırlayıcı hüküm olarak düzenlenen KHK m. 12, “Dürüstce ve ticari
veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmaları koşuluyla üçüncü kişilerin, ad ve
adresini, mal veya hizmetlerle ilgili cins, kalite, miktar, kullanım amacı, değer,
coğrafi kaynak, üretim veya sunuluş zamanı veya diğer niteliklere ilişkin
açıklamaları kullanmaları marka sahibi tarafından engellenemez.” hükmünü ihtiva
etmektedir.

Hükme göre, marka sahibi, KHK tarafından kendisine tanınan inhisari hak ve
yetkilerine dayanarak, markasının üçüncü kişilerce tarafından, ad veya adreslerini,
ürettikleri malların veya sundukları hizmetlerin çeşitli niteliklerini ve üretim
amaçlarını belirtmek amacıyla açıklama şeklinde kullanılmasını engelleyemez.
Ancak üçüncü kişilerin tescilli markayı kullanmalarının KHK m. 12 kapsamında
değerlendirilebilmesi için söz konusu kullanımın dürüstçe olması gerekmektedir.
Öğretide de tescilli bir markanın üçüncü kişilerce ad, adres veya açıklama şeklinde
kullanılmasının marka hakkına tecavüz oluşturup oluşturmadığına, söz konusu

244

Nomer, s. 1117.
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kullanımın dürüstlük kurallarına aykırı olup olmadığına bakılarak karar verileceği
belirtilmektedir245

Eğer, üçüncü kişilerin kullanımları tescilli markanın itibarından yararlanmaya
yönelik olursa bu kullanım dürüstlük kurallarına aykırılık teşkil eder. Bu durumda
marka sahibi söz konusu kullanımları marka hakkının ihlali gerekçesi ile
engelleyebilir.

Bu düzenlemenin getiriliş amacı, toplum menfaatleri gözetilerek, ticaret ve sanayi
alanındaki

rekabet

ortamının

bozulmaması,

üçüncü

kişilerin

haklarının

zedelenmemesi ile ilgilidir. Kanun koyucu belirtilen hususları dikkate alarak bu
düzenleme ile; markanın sahibine, markaya sağlanması gereken makul koruma
alanını aşan bir tekel hakkı verilmesinin önüne geçmek istemiştir246.

Tescilli bir markanın herhangi bir kişinin adı ve soyadında, adresinde, üretilen
ürünlere veya sundukları hizmetlere ilişkin yapılan açıklamalarda yer alması
muhtemeldir. Eğer böyle bir düzenleme getirilmemiş olsaydı, tescilli markaların
sahipleri, üçüncü kişilerin ticari faaliyetlerinde adlarını, soyadlarını, adreslerini
kullanmalarını veya ürün ve hizmetleriyle ilgili gerekli olan açıklamaları yapmalarını
engelleyebilecekti. En azından teorik olarak bu mümkün olacaktı. Bu durum üçüncü
kişilerin haklarının zedelenmesi ihtimalini doğuracak, hem ticaret ve sanayi
alanındaki faaliyetlerde hem de hukuk alanında belirsizliklere ve karışıklıklara neden
olacaktı.
İşte, kanun koyucu tüm bu ortaya çıkması muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek
maksadıyla; KHK m. 12 düzenlemesi ile tescilli bir markanın üçüncü kişiler
tarafından dürüstçe kullanılması karşısında gösterilecek hukuki tavrı açık bir şekilde
ortaya koymayı amaçlamıştır.

245

Arkan, Tecavüz, s. 8
Tekinalp, Ünal, Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılması, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e
Armağan, İstanbul 1998, s. 636(Tekinalp, Üçüncü Kişi).
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3.2. Konuya İlişkin Uluslararası ve Ulusal Düzenlemeler
KHK m. 12’yi sağlıklı anlayabilmek için maddenin kaynağını oluşturan uluslararası
düzenlemelerin incelenmesi ve söz konusu düzenlemeler ile KHK m. 12’nin
karşılaştırılarak değerlendirilmesinin isabetli olacağı kanaatindeyiz. Bu bölümde
önce konuya ilişkin uluslararası düzenlemeler incelenecek ardından KHK m. 12 bu
çerçevede değerlendirilerek söz konusu düzenlemeler ile karşılaştırılacaktır.

3.2.1. Konuya İlişkin Uluslararası Düzenlemeler

Avrupa Birliği’nin 21 Aralık 1988 tarih ve 89/104 sayılı “Üye Devletlerin Markalara
İlişkin Mevzuatlarının Uyumlaştırılması Hakkında Marka Yönergesi” nin247 6.
maddesinin 1. fıkrasına hükmü şu şekildedir;
“Tescil edilmiş marka, sahibine, sanayi ve ticaret alanındaki dürüst uygulamalara
aykırı düşmedikçe, üçüncü bir kişinin,
a) kendi adını veya adresini,
b) mal ve hizmetlerin cinsine, kalitesine, miktarına, amacına, değerine,
coğrafi kaynağına, üretim veya sunuluş zamanına ya da diğer
karakteristik özelliklerine ilişkin ibareleri,
c) malın veya hizmetin öngörülen amacını ve özellikle aksesuar ya da
yedek parça niteliğini belirtebilmek için gerekli olan hallerde markayı
kullanılmasını engelleme hakkını vermez248.
22 Ekim 2008 tarih ve 2008/95 sayılı Yönerge249’de de aynı şekilde yer alan söz
konusu hüküm KHK m. 12’nin de kaynağını oluşturmaktadır. KHK m. 12’nin
kaynağını oluşturan bir diğer düzenleme ise 20 Aralık 1993 tarih ve 40/94 sayılı
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84/104 sayılı yönerge tam metni için bkz.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0104:en:HTML
(04.06.2015)
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Benzer tercüme için bkz. Nomer, s. 1125-1126.
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2008/95
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için
bkz.
https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/ctm_legal_basis/ctm_direc
tive_en.pdf (04.06.2015)
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Avrupa Topluluğu Marka Tüzüğü250’nün 12. Maddesidir. Söz konusu madde 89/104
sayılı Yönerge’nin 6. Maddesinin bir çeşit tekrarı niteliğindedir.

Dürüst kullanım istisnası ile ilgili düzenlemelerin asıl menşei ise Dünya Ticaret
Örgütü Kuruluş Anlaşması ile Anlaşma’nın eki olan Ticaretle Bağlantılı Fikrî
Mülkiyet Hakları Anlaşması’nın (TRIPS) 17. maddesidir251. TRIPS m. 17’ye göre;
üye devletler, marka sahibinin ve üçüncü kişilerin haklarını korumak şartıyla
açıklayıcı ifadelerin dürüst kullanımı gibi haller için marka ile sağlanan hakların
kapsamını sınırlayıcı istisnalar getirebilirler. Bu maddenin amacının ticari hayatta
mal veya hizmetlerin ayırt edilmesi için gerekli olan ibarelerin bir kişinin tekeline
bırakılmasını önlemek olduğu belirtilmektedir252. Madde metninden anlaşıldığı
üzere, TRIPS m. 17 konu hakkında ayrıntılı düzenleme getirmemiştir. Sadece, dürüst
kullanım gibi hallerde üye ülkelerin marka tescilinden doğan haklara sınırlı istisnalar
getirebileceğini hükme bağlamıştır. Ayrıca getirilen istisnaların hem marka sahibinin
hem de üçüncü kişilerin haklarını zedelememesi gerektiğini vurgulamıştır.

3.2.2. Konuya ilişkin Ulusal Düzenleme

Türk hukukunda bu konunun düzenlendiği mevzuat hükmü KHK’nın “Marka
Tescilinden Doğan Hakların Kapsamında İstisna” başlıklı 12. maddesidir. Söz
konusu hükme göre;
“Dürüstce ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmaları koşuluyla
üçüncü kişilerin, ad ve adresini, mal veya hizmetlerle ilgili cins, kalite, miktar,
kullanım amacı, değer, coğrafi kaynak, üretim veya sunuluş zamanı veya diğer
niteliklere ilişkin açıklamaları kullanmaları marka sahibi tarafından engellenemez.”

250

Avrupa Topluluğu Marka Tüzüğü en son 26.02.2009 tarihli ve 207/2009 sayılı tüzük ile
güncellenmiştir. 40/94 sayılı tüzüğün 12. maddesi 207/2009 sayılı tüzük 12. madde metnine de aynen
aktarılmıştır. 207/2009 sayılı Avrupa Topluluğu Marka Tüzüğü metni için bkz.
https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/ctm_legal_basis/ctmr_en.p
df (04.06.2015)
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KHK m. 12 hükmü KHK’nın tescilli markalara bahşettiği kapsamlı korumanın bir
sınırını oluşturmaktadır253. Hüküm uyarınca, marka sahibi, markasının üçüncü
kişilerce isim, adres olarak ve mal veya hizmetleri tasvir eder nitelikteki kullanımına
engel olamaz254. Hüküm, belirtilen tarzdaki kullanımların marka sahibi tarafından
engellenemeyeceğini belirtmekle birlikte, kaynağını aldığı 89/104 sayılı Yönerge’nin
aksine, üçüncü kişilerin dürüstlük kuralları içinde değerlendirilebilecek markasal
kullanımları hakkında açık bir düzenlemeye yer vermemiştir255

256

. Oysa 89/104

sayılı Yönerge, 6/1 maddesinin (c) bendinde engellenemeyecek kullanımlar arasında,
“Malın veya hizmetin öngörülen amacını ve özellikle aksesuar ya da yedek parça
niteliğini belirtebilmek için gerekli olan hallerde markanın kullanılması”nı da
sayarak dürüstlük kuralları içinde kalan markasal kullanımlar için de düzenleme
getirmiştir.

Öğretide, KHK m. 12’ye yöneltilen bir diğer eleştiri ise madde metninin kaynak
metinlerden hatalı çevrildiği hususudur. Kaynak metinlerde “ticaret veya sanayideki
dürüst uygulamalara aykırı düşmedikçe” şeklinde yer alan dürüstçe kullanma şartı,
KHK m. 12’de “dürüstçe ve ticarî veya sanayi konularıyla ilgili olarak
kullanılmaları koşuluyla” şeklinde yanlış olarak çevrilmiştir257.
Maddede yer alan “dürüstçe” ibaresinin Medeni Kanunun 2. maddesi anlamında mı
yoksa ticaret alanındaki teamüllere uygunluk anlamında mı kullanıldığının açık
olmadığı ifade edilmektedir258. Bu konuda öğretide de görüş birliği yoktur. Bir
görüşe göre, hükümde yer alan “dürüstçe” ibaresi Medeni Kanunun 2. maddesi
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Yasaman, 2004, s. 521.
Nomer, s. 1125.
255
Yasaman, 2004, s. 522.
256
Arslan Kaya, maddede yer alan “… diğer niteliklere ilişkin açıklamalar” ibaresine dayanarak
madde metninde sayılanların tahdidi olmadığını, bu durumda markasal kullanımın da
engellenemeyeceğinin madde kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir (Kaya, s. 247).;
Benzer görüş için bkz. Nomer, s. 1126-1127.; Sabih Arkan ise tescilli bir markanın üçüncü kişilerce,
özellikle yedek parça ve aksesuar gibi mal ya da hizmetin kullanım amacını belirtmenin zorunlu
olduğu hallerde kullanılmasının mümkün olduğunu ifade etmekte ancak bu durumda markanın
“marka” olarak değil mal veya hizmete ilişkin “açıklama” olarak kullanıldığını belirtmektedir (Arkan,
s. 133).
257
Tekinalp, s. 452.;
258
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anlamında kullanılmamıştır. Hükümde yer alan kullanımdan kasıt ticari ahlak ve
teamüle uygunluktur259. Bu konudaki bir başka görüşe göre ise hükümde kastedilen
“dürüstçe kullanım”, dürüstlük kurallarına aykırı olmayan kullanımı ifade
etmektedir260. Kanaatimizce buradaki anlam karmaşası, hükmün kaynak metinlerden
hatalı çevrilmesinden kaynaklanmaktadır. KHK m. 12 kaynağını aldığı hükümlere
paralel olarak değerlendirildiğinde, maddedeki “dürüstçe” ibaresi dürüstlük
kurallarıyla çatışmayan ticari ahlak ve teamüllere uygunluk olarak anlaşılmalıdır261.
KHK m. 12 metninden “dürüstçe kullanma” ile “ticari veya sınai konularla ilgili
olmak” iki ayrı şart olarak belirtilmiş gibi anlaşılmaktadır. Başka bir deyişle, sanki
kullanımın dürüst olarak değerlendirilebilmesi için hem dürüstçe olması hem de
ticari veya sınai konularla ilgili olması gerekirmiş gibi anlaşılmaktadır. Oysa kaynak
metinlerden 89/104 sayılı Yönerge’de kullanılan ifade “ticaret ve sanayideki dürüst
uygulamalara aykırılık oluşturmama”dır. Söz konusu ifadeden bir kullanımın dürüst
kullanım olarak kabul edilebilmesi için o kullanımın ticari veya sınai konularla ilgili
olması gerektiği gibi bir anlam çıkmamaktadır. İfadeden çıkarılabilecek anlam, sınai
veya ticari alanda genel kabul gören doğruluk ve güven kuralları ile teamüllere
uygun olma şartıdır262.

3.3. Üçüncü Kişilerin Markayı Ticarî veya Sınaî Açıdan Dürüstçe Kullanması

Yukarıda da incelediğimiz üzere, bir markanın üçüncü kişilerce kullanımının KHK
m. 12 kapsamında değerlendirilebilmesi için söz konusu kullanımın dürüstlük
kuralları ile çelişmeyen ticari veya sınai teamüllere uygun olması gerekmektedir. Bu
çerçevede konunun anlaşılması bakımından öncelikle Türk Medeni Kanunu m. 2’de
düzenlenen dürüstlük kavramının ve ticari veya sınai açıdan dürüstçe kullanım
kavramının incelenmesi gerekir. Bu bölümde söz konusu kavramlar incelenerek
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Tekinalp, s. 452.
Arkan, s. 132.
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Arkan, s. 132, Tekinalp, Üçüncü Kişi, s. 640-641.
262
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kural olarak dürüstçe kullanımın kabul edildiği durumlar ve tartışmalı olan hususlar
değerlendirilecektir.

3.3.1. Türk Medeni Kanunu Madde 2 Anlamında Dürüst Davranma

Dürüstlük kuralı Türk Medeni Kanunu(TMK)’nun 2. maddesinin I. fıkrasında
düzenlenmiştir. Söz konusu hükme göre, “Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını
yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.”

TMK m. 2/I hükmü herkesin hakların kullanılmasında ve borçların yerine
getirilmesinde dürüstlük kurallarına uymak zorunda olduğunu belirtmiştir. Bu kural,
kişilerin toplum içinde birbirleriyle olan ilişkilerinde nasıl davranmaları gerektiğini
göstermekte ve gösterdiği şekilde davranma zorunluluğu getirmektedir263. Ancak
hüküm, dürüst kurallarının neler olduğunu saymamış ve dürüst davranma kavramının
tanımını da yapmamıştır. Bu bakımdan dürüstlük kuralının muhtevasındaki
belirsizlik sebebiyle her olayın niteliğine göre somutlaştırılması gerekmektedir264.
Öğretide, bu durumun Türk – İsviçre hukukunda kazuistik265 düzenlemelerden ve
belli bir tanım ile bağlı kalmaktan kaçınılması düşüncesinden kaynaklandığı
belirtilmektedir266.

Gerçekten de, normal, makul, orta zekalı kişilerin toplum içinde karşılıklı güvene ve
ahlaka uygun davranışları sonucu meydana gelmektedir. Toplumda kabul görmüş
değerlerden oluşan dürüstlük kuralları zamanla değişiklik gösterebilir267. Bu
çerçevede, karşılaşılabilecek bütün ihtimallerin öngörülmesinin
263

imkansızlığı

Zevkliler, Aydın/Ertaş, Şeref/Havutçu, Ayşe/ Gürpınar, Damla, Yeni Medeni Kanuna göre
Medeni Hukuk (Temel Bilgiler), Ankara 2012, s. 58(Zevkliler/Ertaş/Havutçu/Gürpınar).
264
Okumuş, Selmani, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Aşırı Yararlanma (Gabin),
Ankara 2015, s. 75, 76.
265
Kazuistik yöntemde kanun genel ilkeler ve hükümler içermez. Bu yöntemde kanun koyucu, hayatta
karşılaşılabilecek bütün olayları öngörerek, her olay için ayrı ayrı düzenlemeler getirmeye
çalışmaktadır. Ayrıca, bu yöntemin kanun koymada sağlıklı bir yöntem olmadığı belirtilmektedir.
(Dural/Sarı, s. 20.)
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Edis, Seyfullah, Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Ankara 1989, s. 291(Edis).
267
Yarayan, Ali, Türk Medeni Hukuku, Temel Bilgiler, Ankara 2013, s. 147(Yarayan).
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karşısında, dürüstlük kurallarının, belli maddeler halinde sıralanması, fiili olarak
mümkün olmadığı gibi değişen koşullar altında istenilen sonucu vermeyebilir268.

Dürüstlük kuralının çıkış noktasının, bir hukuki ilişkinin tarafı olan kişilerin birbirini
aldatmamaları gereği, kişilerin karşı tarafın kendisini aldatmayacağını beklemesi
yani karşılıklı “güven düşüncesi” olduğu belirtilmektedir269. Bu doğrultuda dürüstlük
kuralına göre bir hukuki ilişkide taraflardan herhangi biri, diğer tarafça güveninde
aldatılmamalıdır. 270

Öğretide, dürüstlük kuralları; orta zekalı, normal, makul kimselerin toplum içerisinde
karşılıklı güvene, ahlaka ve dürüstlüğe dayalı davranışları sonunda meydana gelmiş
ve toplum ihtiyaçları ile iş hayatının gereklerine cevap veren, bu nedenle de toplum
tarafından benimsenen kurallar bütünü olarak tanımlanmaktadır271.

Tanımdan da anlaşıldığı üzere, dürüstlük kuralları kişilerin bireysel değer, anlayış ve
düşünceleri dışında gelişen, toplum tarafından benimsenip kişilere dayatılan
kurallardır272. Bu bakımdan dürüstlük kuralları genel ve objektif nitelik gösterir273.

Dürüstlük kurallarının objektif niteliğinin sonucu olarak, bireyler kendi düşünceleri,
anlayışları, inanışları ne olursa olsun bu kurallar ile bağlıdırlar274. Başka bir deyişle,
bir davranışın dürüstlük kurallarına uygun olup olmadığının tespiti, kişinin şahsi
düşüncelerinden bağımsız olarak, toplumda egemen olan ahlaki ölçülere, geçerli
adetlere, hakları sağlayan ilişkilerin amacına göre yapılır275.

268
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Emre, Medeni Hukuk, Giriş Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku Aile Hukuku, Ankara 2000, s.
146-147(Zevkliler/Acabey/Gökyayla).
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Öğretide, dürüstlük kurallarının amacının; kişilerin, haklarını kullanırken ve
borçlarını yerine getirirken, “dürüst, namuslu, makul ve fiilinin sonucunu
öngörebilen orta zekâlı bir insanın benzer bir olay karşısında gösterdiği davranış”
gibi davranmalarını sağlamak olduğu belirtilmektedir276.

Dürüstlük kurallarının amacı açıklanırken, esasen dürüst davranma kavramının
tanımı da yapılmış olmaktadır. Dürüstlük kurallarının amacına uygun davranışı ifade
eden dürüst davranma kavramı; namuslu, makul kişinin, doğrulukla ve dürüstlükle
kendisine

gösterilen

güvene

uygun

şekilde

hareket

etmesi

şeklinde

tanımlanmaktadır277.

Açıklandığı üzere, dürüstlük kuralı toplumsal ahlaki esasların, adetlerin, değerlerin
ve iş ilişkilerindeki teamüllerin tümünü kapsayan bir kavramdır278. Bu bakımdan
dürüst davranma kuralları, sadece Medeni Hukuk alanında uygulanacak bir kavram
değil, hukukun her alanında uygulama alanı olan temel bir hukuk ilkesidir279. Bunun
yanı sıra dürüst davranma kurallarının ahlaki boyutu da vardır. Bu açıdan, toplumsal
ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesinde, toplumda makul davranmanın ölçüsü olan
bu kurallar son derece önemlidir280.

Açıklanan hususlardan da anlaşılacağı üzere, dürüst davranma kuralları sadece
sözleşmelerden doğan hakların kullanılmasında ve borçların ifasında değil, kanundan
doğan hakların kullanılmasında ve borçların ifasında da gözetilmelidir281. Bu
bağlamda, marka hakkının ve ilgili düzenlemeler ile marka hakkı sahibi dışındaki
kişilere verilen hakların kullanılmasında da dürüst davranma kurallarının gözetilmesi
gerekir.

Belirtmek gerekir ki, genel ahlak ve kamu yararı gözetilerek düzenlenmiş, temel bir
hukuk ilkesi olan dürüstlük kuralı, TMK m. 2’de emredici bir kural olarak
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düzenlenmiştir282. Dürüstlük kuralına aykırı olan davranışa uygulanacak yaptırım,
TMK’nın 2. maddesinin II. fıkrasında “Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını
hukuk düzeni korumaz” denerek belirlenmiştir. Bir hakkın amacına ve dürüstlük
kuralına aykırı olarak kullanılması hakkın kötüye kullanılması sonucunu doğurur.
Hukuk düzeni hakkın bu şekilde kullanılmasını korumaz. Yani hukuk düzeni hakkını
kötüye kullanan kişiye bu hakkıyla ilgili koruma sağlamaz, anlaşmazlık durumunda
karşı tarafı haklı bulur. Buna, “hakkın kötüye kullanılması yasağı” denir283.

3.3.2. Ticari veya Sınai Açıdan Dürüstçe Kullanım Kavramı

Kavram, markanın dürüst kullanımına ilişkin Türk Hukuku’ndaki düzenlemelerin
kaynağı olan 89/104 sayılı Yönerge ve 40/94 sayılı Tüzük’te “…in accordance with
honest practices in industrial or commercial matters.” şeklinde yer almıştır. Kaynak
metinlerde yer alan bu ifadenin Türkçe karşılığı “…ticaret veya sanayi alanındaki
dürüst uygulamalara aykırı düşmedikçe.” olarak ifade edilmektedir284. Ticari veya
sınai açıdan dürüstçe kullanım kavramının çıkış noktası da bu ifadedir.
Kaynak metinlerde “…ticaret veya sanayi alanındaki dürüst uygulamalara aykırı
düşmedikçe.” ifadesi kullanılarak genel dürüstlük kurallarına değil, ticaret ve sanayi
alanında kabul gören dürüst uygulamalara atıf yapıldığı belirtilmektedir285.
Gerçekten de söz konusu ifadeden çıkarılabilecek anlam bu yöndedir. Hükme göre,
bir markanın üçüncü kişilerce, ticari veya sınai açıdan dürüştçe kullanımının tespiti
için kullanım şeklinin, söz konusu kullanımın ticaret veya sanayi alanında yerleşmiş
olan doğruluk ve güven kurallarına uygunluğu araştırılmalıdır.

Konu Türk Hukukunda ise kavram KHK m. 12’de düzenlenmiştir. Söz konusu
düzenlemeye göre markanın üçüncü kişilerce kullanımının dürüstçe kullanım
sayılabilmesi için kullanımın, madde ifadesi ile “dürüstçe ve ticari veya sınai
konularıyla ilgili…” olması gerekmektedir. KHK m. 12’de yer alan söz konusu
282
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ifadenin kaynak metinlerde yer alan ve yukarıda incelenen “…ticaret veya sanayi
alanındaki dürüst uygulamalara aykırı düşmedikçe.” ifadesinden iki önemli farkı
vardır. Bu farklardan birincisi, KHK m. 12’de “dürüstçe kullanım” ve “ticari veya
sınai konularla ilgili olma” sanki iki ayrı şartmış gibi ifade edilmiştir. İkincisi fark ise
“dürüstçe” sözcüğünün KHK m. 12’de kullanım şeklinin TMK m. 2 anlamında
dürüstlük kullanımını çağrıştırmasıdır286.

KHK m. 12 ile kaynak metinlerde kavramın düzenlenmesi bakımından yukarıda
belirtilen iki önemli fark, Türk hukuk öğretisinde “Ticari veya Sınai Açıdan Dürüstçe
Kullanım” kavramının ne şekilde anlaşılması ve hükmün uygulamasının nasıl
yapılması gerektiği konusunda görüş ayrılıklarına sebep olmuştur.

Konu ile ilgili öğretide üç ana görüş bulunmaktadır. Birinci görüşe göre bir
kullanımın KHK m. 12 kapsamında değerlendirilebilmesi için söz konusu kullanımın
genel dürüstlük kurallarına uygun ve üçüncü kişilerin ticari ve sınai konuları ile ilgili
olması gerekir287. İkinci görüşe göre KHK m. 12 kapsamında değerlendirilebilecek
kullanımlar; doğruluk ve güven kuralları ile çatışmayan ticari ve sınai uygulamalara
uygun olmalıdır288. Üçüncü görüş ise KHK m. 12’de kullanılan “dürüstçe”
ibaresinden sadece TMK m. 2 anlamında dürüstlük kurallarının anlaşılmaması, bu
ifadenin ticari ve sınai alandaki teamülleri de içine alacak şekilde anlaşılması ve
“dürüstçe” ve “ticari ve sınai konularla ilgili” kullanımın iki ayrı şart olarak
değerlendirilmemesi gerektiği yönündedir289.
Kanaatimizce, KHK m. 12 hükmünde “dürüstçe” kelimesinin kullanım şekli göz
önüne alındığında dürüstçe kullanım değerlendirmesi yapılırken, sadece ticaret ve
sanayi alanındaki teamüller, örf ve adetler dikkate alınmamalı, TMK m. 2 anlamında
dürüstlük

kurallarına

uygun

düşen

kullanımlar

madde

kapsamında

değerlendirilmelidir. Ayrıca hükmün amacına uygun düşen uygulama alanının
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sağlanabilmesi bakımından “ticari veya sınai konularla ilgili olma” dürüstçe
kullanımın ayrı bir şartı olarak değerlendirilmemelidir.

Kanaatimizce aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamakla beraber öğretide, hangi
kullanımların

dürüstçe

kullanım

sayılmayacağı

hususunda

çeşitli

ölçütler

getirilmiştir. Bu ölçütlere göre; başkasını aldatma niyetinde olmak, başkasının elde
ettiği good-will290’i kullanmak amacında olmak291, kaçınmak ve sakınmak mümkün
iken gerekli özeni göstermemek, zorunlu olmadığı halde markayı aynen kullanma
yoluna gitmek hallerinde dürüst kullanımdan bahsedilemeyeceği belirtilmektedir292.

3.3.3. Markanın Ticari veya Sınai Açıdan Dürüstçe Kullanıldığının Kabul
Edildiği Durumlar

Yukarıda da belirtildiği üzere KHK m. 12 hükmü markaya tescille sağlanan
korumanın sınırını oluşturmaktadır. Hüküm, marka tescilinden doğan tekel hakkı ile
üçüncü kişilerin kendi adı, adresi, ürettiği mallar veya sunduğu hizmetler ile ilgili
açıklama

yapma

özgürlüğünün

kısıtlanması

ihtimalinin

önüne

geçmeyi

amaçlamaktadır293. Hüküm, belirtilen amaç doğrultusunda, markanın üçüncü
kişilerce kullanılmasının bazı hallerde marka sahibi tarafından engellenemeyeceğini
hükme bağlamıştır. Bu başlık altında, markanın KHK m. 12 kapsamında
değerlendirilebilecek kullanım şekilleri incelenecektir.

Çalışmamızın bu bölümünde, konuya ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemeleri de
dikkate alarak, söz konusu kullanım şekillerini; ad olarak kullanım, adres olarak
kullanım, mal ve hizmetleri tasvir amacıyla kullanım, doğrudan marka olarak
kullanım olarak dört başlık altında inceleyeceğiz.

290
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3.3.3.1. Ad Olarak Kullanım

Bir gerçek kişinin kendi ad ve soyadını ticari veya sınai faaliyetlerinde kullanması
kişilik hukukundan doğan bir haktır. Hatta bazı durumlarda ticari veya sınai
faaliyette bulunan gerçek kişinin ad ve soyadı ticari veya sınai faaliyetlerinde
kullanması zorunludur. Bu duruma örnek olarak, gerçek kişi tacirin ticaret unvanının
ad ve soyadından oluşması zorunluluğu294 ve kollektif ve komandit ortaklıklarda,
ortaklardan en az birinin ad ve soyadının ortaklığın ticaret unvanında yer alması
zorunluluğu295 verilebilir296.
Ayrıca belirtmek gerekir ki KHK m. 12 metninde yer alan “…üçüncü kişilerin ad ve
adreslerini…” ifadesi “kişi” kavramına gerçek kişi sınırlaması getirmemektedir.
İfadeye göre gerçek kişi adlarının yanı sıra tüzel kişi adları da madde kapsamında
değerlendirilmesi gerekir297. Nitekim, Avrupa Birliği Adalet Divanı298 da KHK m.
12’nin kaynağını oluşturan 89/104 (son güncelleme ile 2008/95) sayılı Yönergenin
6/1-(a) maddesinde düzenlenen istisnanın sadece gerçek kişileri kapsadığı görüşünü
kabul etmemiştir299.
Belirtilmesi gereken bir başka husus ise hükümde kullanılan “ad” ifadesinin geniş
yorumlanarak kişilerin soyadını ve ticaret unvanını da kapsayacak şekilde
değerlendirilmesi gerektiğidir300.
İfade edilen hususlar karşısında tescil ile markaya sağlanan tekel hakkının istisnasız
uygulanması durumunda, kişilerin ad ve soyadlarını kullanma özgürlüklerinin
294

Türk Ticaret Kanunu (RG. 14.02.2011, S. 27846) m. 41; “Gerçek kişi olan tacirin ticaret unvanı
46 ncı maddeye uygun olarak yapabileceği ekler ile kısaltılmadan yazılacak adı ve soyadından
oluşur.”
295
Türk Ticaret Kanunu m. 42; “(1) Kollektif şirketin ticaret unvanı, bütün ortakların veya ortaklardan
en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir. (2) Adi veya sermayesi
paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanı, komandite ortaklardan en az birinin adı ve
soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir. Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer
ortakların adları ve soyadları veya ticaret unvanları bulunamaz.”
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kısıtlanması gündeme gelebilecektir. Bu durum, kişisel haklar konusunda olduğu gibi
ticaret ve sanayi alanında da ciddi problemlere yol açabilecektir. Zira tescil edilen bir
markanın üçüncü bir kişinin adını, soyadını hatta her ikisini birden içermesi olası bir
durumdur. İşte KHK m. 12 hükmü, gündeme gelebilecek bu tür sıkıntıların önüne
geçmek amacıyla getirilen bir düzenlemedir. Bu düzenleme sayesinde tescilli marka
sahipleri, kişilerin ticari veya sınai faaliyetlerinde, ticaret unvanlarında ad ve
soyadlarını kullanmalarını engelleyemeyecektir. Ancak KHK m. 12 hükmünün
uygulanabilmesi için söz konusu kullanımların dürüstlük kuralları ile örtüşen ticari
veya sınai uygulamalara uygun olması gerekliliği unutulmamalıdır.
Örneğin, Ziya Yıldız isimli bir kişi “yıldız” markası tescilli iken Ziya Yıldız ismini
ticaret unvanı olarak ticari veya sınai faaliyetlerinde kullanabilir. Ziya Yıldız’ın bu
kullanımı, zorunlu olduğu veya zorunlu olmasa bile dürüstçe kullanım olarak
değerlendirildiği sürece “yıldız” tescilli markasının sahibi tarafından engellenemez.
Dürüstçe kullanımın tespiti için her olayın mevcut şartlarının kendi içinde
değerlendirilmesi gerekir. Örnekte de belirttiğimiz üzere “yıldız” markası tescilli
iken Ziya Yıldız’ın kendi ad ve soyadını ticari işlerinde kullanması kural olarak
dürüstçe kabul edilir ve marka sahibi bu kullanıma engel olamaz.

Öğretide verilen, konuya ilişkin başka bir örnek ise Ronald McDonald örneğidir.
“McDonald” markasının “burger” alanında çok tanınan bir marka olması karşısında
Ronald McDonalt isimli bir şahsın açtığı “burger” dükkanına kendi adını vermesinin
dürüstçe kullanım olarak değerlendirilemeyeceği belirtilmektedir. Çünkü, Ronald
McDonalt’ın hiçbir zorunluluğu yokken, burger dükkanının isminde tanınmış marka
olan “McDonald” markasını kullanması, tanınmış markanın itibarından yararlanma
isteği ile açıklanabilir. Buna karşın, Herbert Smith bir avukatlık bürosu açmak
istediğinde, tanınmış Herbert Smith hukuk burosunun varlığına rağmen, bürosuna
kendi adı olan Herbert Smith ismini verebilir. Bu kullanım Herbert Smith’in faaliyet
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gösterdiği sektörün niteliği gereği fiili bir zorunluluk olduğundan söz konusu
kullanım dürüstlüğe aykırı kabul olunmaz301.

Daha önce de belirtildiği gibi, kişilerin ticari veya sınai faaliyetlerinde adlarını
kullanmaları KHK m. 12 uyarınca tescilli markaların sahipleri tarafından
engellenememektedir. Ancak bunun önkoşulu üçüncü kişilerin kullanımlarının
dürüstçe olmasıdır. Örneklerde de açıkça görüldüğü üzere dürüstçe kullanımın tespiti
için her somut olayda mevcut şartların ayrı değerlendirilmesi gerekir. Bir kullanımın
dürüstçe sayılabilmesi için kullanımın; kanundan veya somut olayın özelliğinden
kaynaklananan bir zorunluluk olması ya da zorunluluk yok ise de kişinin adını
kullanırken başkasına ait markanın itibarından yararlanma amacı gütmemesi gerekir.
Nitekim, Yargıtay 11. HD. de 15.09.2003 tarihli “pınar-kırkpınar” kararında bu
yönde görüşlerini ortaya koymuştur302. Yargıtay 11. HD. söz konusu kararında, KHK
12’nci madde hükmünün, ticaret ve sanayideki dürüstlük kural ve uygulamalarına
aykırı düşmemek koşulu ile kişi adının marka olarak kullanılabileceğini anlamına
geldiğini, ancak böyle bir kullanım ile iltibas yaratılmaya gayret ediliyor veya o
şekilde kullanma bir zorunluluk olmadığı halde sırf başkasının markasından
yararlanmak amacıyla bu madde hükmü bahane ediliyorsa dürüst bir kullanımdan
söz edilemeyeceğinin303 öğretide de kabul edildiğini belirtmiştir. Görülen somut
olayda ise davalının, aynı zamanda soyadı olan, “Kırkpınar” ibaresini markasında
kullanım şeklinin 12’nci madde hükmüne aykırı tarzda dürüstçe olmayan bir
kullanım olduğunun iddia ve ispat edilmediğini belirtmiştir.

3.3.3.2. Adres Olarak Kullanım

Ticaret veya sanayi alanında faaliyet gösteren kişilerin iş evraklarında, reklam ve
ilanlarında, etiket ve ambalajlarında adresini belirtmesi fiili bir zorunluluktur.
301
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Kişilerin adreslerini belirttiğimiz şekilde kullanmalarının, tescilli bir markanın bir
veya birden çok unsurunu içerdiği için engellenmesi düşünülemez. Böyle bir
engellemenin söz konusu olması halinde ticaret alanında büyük problemlerin ve
karışıklıkların çıkmasının yanı sıra üçüncü kişilerin özgürlüklerinin de marka hakkı
yoluyla kısıtlanması gündeme gelebilecektir.
İşte KHK m. 12, marka korumasının aşırı genişletilmesiyle ortaya çıkabilecek bu tür
problemlerin önüne geçmek amacıyla getirilmiş bir düzenlemedir. KHK m. 12’ye
göre “Dürüstçe ve ticari veya sınai konularıyla ilgili olarak kullanılmaları koşuluyla
üçüncü kişilerin … adresini … kullanmaları marka sahibi tarafından engellenemez.”
Hükümde kullanılan “adresi…” ifadesinin kişinin ticari ikametgâhını da içine alacak
şekilde yorumlanması gerektiği belirtilmektedir304.
KHK m. 12’ye göre, “Uludağ Gazozu” markasının sahibi, Bursa Uludağ’da ikamet
eden bir kişinin ürettiği ürünün ambalajında veya iş evraklarında adresini belirtirken
“Uludağ” ibaresini kullanmasını engelleyemez305. Yine ünlü bir kolonya markası
olan “4711” markasının sahibi, “Karşıyaka 4711. Sokak, İzmir” adresinde imal
edilen “Üç Çiçek” markalı kolonyanın ambalajı üzerine imal edildiği yerin adresi
yazılırken “4711” sayısının kullanılmasını engelleyemez306.

Belirtmek gerekir ki verilen örneklerdeki kullanımların kural olarak KHK m. 12
kapsamında değerlendirilmektedir. Ancak, bu tür kullanımların KHK m. 12
kapsamında dürüstçe kabul edilmesi için markadan yararlanma amacı gütmemesi ve
markanın gerçekten adresi açıklama amacıyla kullanıldığının rahatlıkla anlaşılması
gerekir. Bu hususların tespiti için somut olayın özellikleri değerlendirilmelidir.
Misal, yukarıdaki örneklerden “4711” markası adres olarak kullanılmakla beraber,
ambalajdaki adreste ön plana çıkarılmaya çalışılırsa ve adresten bağımsız olarak
algılanacak şekilde yazılırsa söz konusu kullanım
değerlendirilmez307.
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KHK m. 12 kapsamında

Yargıtay 11. HD. konuya ilişkin “kemer” kararında308; davalı tarafın davaya konu
“kemer” ibaresini Kemerburgaz’daki inşaat projesinin adresini belirtmek amaçlı
tescil ettirilip kullanıldığı yönündeki savunmasını kabul etmemiştir. Yüksek
mahkeme, kararında “kemer” ibaresinin adres olarak Kemerburgaz’ı ifade etme gücü
ve işlevinin olmadığını belirtmiştir. Bu gerekçe ile “kemer” ibaresinin bu şekilde
kullanılmasının KHK m. 12 kapsamında değerlendirilemeyeceği yönünde karar
vermiştir.

3.3.3.3. Mal ve Hizmetleri Tasvir Amacıyla Kullanım

Ticaret veya sanayi alanında faaliyet gösteren bir kişinin ürettiği malların veya
sunduğu hizmetlerin; özelliklerini, amacını, coğrafi kaynağını vb. bilgileri
muhataplarına açıklamak istemesi haklı görülmesi gereken bir davranıştır. Kişiler bu
tür bilgilere reklam ve ilanlarında, ambalajlarında yer vererek hem ürün ve
hizmetlerini tanıtmak hem de muhatap tüketicileri bilgilendirmek amacı gütmektedir.
KHK m. 12 hükmü “Dürüstce ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak
kullanılmaları koşuluyla üçüncü kişilerin, … mal veya hizmetlerle ilgili cins, kalite,
miktar, kullanım amacı, değer, coğrafi kaynak, üretim veya sunuluş zamanı veya
diğer niteliklere ilişkin açıklamaları kullanmaları marka sahibi tarafından
engellenemez.” ifadesi ile kişilerin ürün ve hizmetlerinin nitelik ve amaçları
hakkında açıklama yapmak yönündeki meşru isteklerinin, marka sahiplerince
engellenmesinin önüne geçmeyi amaçlamıştır.

KHK m. 12 hükmüne göre, dürüstçe olmak kaydı ile, tescilli marka ile benzer olsa
bile, üçüncü kişilerin ürettikleri mal veya hizmetleri tasvir ve niteleme amaçlı olan
yahut mal veya hizmetin üretiliş/sunuluş amacını gösteren ifadeleri kullanmaları
tescilli markanın sahibince engellenemez309. Hükümde sayılan, mal ve hizmetleri
308

Yargıtay 11. HD.’nin 17.04.2008 tarih ve E. 2006/12863, K. 2008/5125 sayılı Kararı(Çolak, s.
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açıklayıcı beyanlar örnek olarak sayılmıştır310. Hüküm “…diğer niteliklere ilişkin
açıklamalar…” ifadesini kullanarak, hükümde belirtilen niteliklerin dışında kalan
nitelikleri açıklayan beyanların da hüküm kapsamında değerlendirilmesini mümkün
kılmıştır.

KHK m. 12 kapsamında değerlendirilebilecek kullanımlara örnek olarak, sabun
markası olan “Duru” ibaresi verilebilir. Hükme göre; “Duru” markasının sahibi,
“duru” ibaresini, sattığı suyun niteliğini belirtmek amacıyla “temiz ve duru su”
şeklinde kullanan kişinin bu kullanımını engelleme hakkına sahip değildir311.

Mal veya hizmetleri tasvir eden ifadelerin marka olarak tescili için TPE’ye
başvurulması halinde, söz konusu marka tescil başvurusu tasvir ettiği mal veya
hizmetler bakımından KHK m. 7/1-(c) uyarınca reddedilir. Ancak bazı durumlarda,
tasvir edici ibareler bir markanın parçası olarak ya da ayırt edicilik kazanması,
tanınmış olması gibi sebeplerle marka olarak tescil edilebilmektedir312. Bunun yanı
sıra başta tasvir edici nitelikte olmayan ve tescil edilen herhangi bir marka zamanla
kullanıldığı mal veya hizmetler bakımından tasvir edici ibare haline gelebilmektedir.
Örneğin ipler için tescilli bir marka olan “lycra” ibaresi günümüzde ipliklerin ve
kumaşların özelliğini belirtmek için kullanılan bir ibare haline gelmiştir.
Yargıtay 11. HD.’nin 24.03.1997 tarihli “Lycra” kararı313 bu konuya ışık tutar
niteliktedir. Yargıtay bu kararında; davalının yurtdışına sattığı kumaşlara ilişkin
faturalarda belli bir oran göstererek (%...) “Lycra” ibaresini yazdığı tespit edilmekle
beraber, somut olayda mevcut olan söz konusu kullanımın davalının üretmiş olduğu
kumaş ve kumaştaki ipliklerin niteliğini göstermek amaçlı olduğu ifade etmiştir.
Yüksek mahkeme ifade edilen tespitleri karşısında; davalının, davacı tarafa ait
“Lycra” markasını haksız olarak kullanmadığına, dolayısıyla markaya tecavüzün
olmadığına hükmetmiştir.

310
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Örnekteki gibi markanın kendisi tasvir edici nitelikte olabildiği gibi, tanımlayıcı
ibare markanın tali unsuru da olabilir veya marka ibaresinin parçası olabilir314. Bu tür
markalara örnek olarak öğretide, baklava malı için “Güllüoğlu Baklavası”, boya malı
için ise “Boydanboya” ibareleri verilmektedir315. Bu ibarelerin marka olarak tescil
edilmesi “baklava” ve “boya” kelimelerinin üçüncü kişiler tarafından mallarının
cinsini niteliğini belirtmek için kullanılmasına engel değildir.
Yargıtay 11. HD. 17.10.2011 tarihli “polivaks” kararında316; her ne kadar “polivaks”
ibaresi davacı adına, tek başına ve birtakım eklerle, “vaks esaslı ayırıcı krem” emtiası
için tescilli ise de, “polivaks” ibaresinin bir “vaks” çeşidi olduğu ve farklı sektörlerde
bir kimyasal ailenin adı olarak kullanıldığı tespitleri karşısında, davalının “polivaks”
ibaresini kullanmasının KHK m. 12 kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini içtihat
etmiştir.
KHK m. 12 hükmünde sayılan kullanım türlerin de biri de “coğrafi kaynak”
göstermek amaçlı kullanımdır. Örneğin, “Uludağ” ibaresi TPE nezdinde 2005 25645
sayı ile “kaynak suları, sofra suları” malları için tescilli bir markadır317. Tescilli
“uludağ” markası karşısında, “Erikli” markasının su şişeleri üzerinde, suyun
kaynağının Uludağ olduğunu belirtmek amacıyla “Uludağ” ibaresinin kullanılması
malın coğrafi kaynağını göstermek amaçlı kullanım olarak değerlendirilebilir. Bu
kullanım, dürüstçe olması koşuluyla, KHK m. 12 kapsamında dürüst kullanıma örnek
oluşturur.

Belirtilen kullanımların yanında üçüncü kişilerin, ürettikleri malların veya sundukları
hizmetin değerine, miktarına, üretim veya zamanına ilişkin açıklama niteliğindeki
kullanımları da KHK m. 12’de öngörülen kullanımlardır. Bunların dışında kalan
kullanımlar için KHK m. 12 hükmü “… diğer niteliklere ilişkin açıklamalar…”
ifadesini kullanmıştır. Bu ifadenin kullanılmasından hükmün uygulamasının
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sayılanlarla sınırlı olmadığı anlaşılmaktadır318. Önemle belirtmek gerekir ki bu başlık
altında belirttiğimiz kullanım türlerinin dürüstçe kullanım sayılabilmesi için, tescilli
markalar ile iltibas oluşturulmaması ve ibarenin kullanım şeklinden, mal veya
hizmetleri tasvir amacıyla kullanıldığının ilgili tüketiciler tarafından rahatlıkla
anlaşılması gerekir. Bir markanın, malın veya hizmetin amacına, cinsine veya
niteliklerine ilişkin açıklamalar şeklinde kullanılıyor görüntüsü altında, tescilli
markanın kendisiymiş gibi kullanılması durumunda söz konusu markanın itibarından
yararlanma eğilimi olduğu belirtilmektedir319. Böyle bir kullanım KHK m. 12
kapsamında değerlendirilemez.

3.3.3.4. Doğrudan Marka Olarak Kullanım

Yukarıda açıklanan kullanım şekillerinin yanı sıra tescilli bir marka üçüncü kişiler
tarafından doğrudan marka olarak da kullanılabilir. Söz konusu husus Türk
Hukukunda açıkça düzenlenmemiştir. Ancak, açıkça düzenlenmemiş olmasına
rağmen Türk Hukukunda, tescilli bir markanın üçüncü kişiler tarafından marka
olarak kullanılması imkanı olduğu

yargı kararlarında

ve öğretide kabul

edilmektedir320.

Marka olarak (markasal) kullanımdan kasıt, tescilli olan markanın üçüncü kişiler
tarafından ambalajlarda, levhalarda, etiketlerde, malın üstünde, mal veya hizmete
ilişkin reklamlarda kullanılmasıdır321. Bu şekilde kullanımın KHK m. 12 kapsamında
değerlendirilebilmesi için söz konusu kullanımın dürüstçe olması, o markanın
itibarından yararlanma amacı gütmemesi, tescilli olan markaya zarar vermemesi
gerekir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere tescilli markaların üçüncü kişiler tarafından
bu şartlara uyularak kullanılmasının Türk Hukukunda mümkün olduğu yargı
kararlarında ve öğretide kabul edilmektedir322.
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KHK m. 12’nin kaynağını oluşturan, Avrupa Birliği’nin 21 Aralık 1988 tarih ve
89/104 (son güncelleme ile 2008/95) sayılı “Üye Devletlerin Markalara İlişkin
Mevzuatlarının Uyumlaştırılması Hakkında Marka Yönergesi” nin323 6. maddesinin
1. fıkrasının c bendine göre; sınai ya da ticari konularda dürüstçe kullanıyor olması
koşuluyla “Malın veya hizmetin öngörülen amacını ve özellikle aksesuar ya da
yedek parça niteliğini belirtebilmek için gerekli olan hallerde markanın
kullanılması” marka sahibi tarafından engellenemez. Ancak, Yönergenin 6. maddesi
Türk Hukukuna eksik bir şekilde aktarılmış ve yukarıda belirttiğimiz kaynak
hükümde yer alan ve başkasının markasının “marka” olarak kullanılmasını
düzenleyen hüküm KHK m. 12’de açıkça düzenlenmemiştir324. Bu durumun özellikle
belli markalarda kullanılmak üzere üretilen yedek parçalarla ve belli markalara
yönelik hizmetlerle ilgili yürütülen ticari ve sınai faaliyetler açısından büyük eksiklik
olduğu görülmektedir325.

Belirtilen durum karşısında, tescilli bir markanın üçüncü kişiler tarafından marka
olarak kullanılması bakımından KHK m. 12’nin nasıl yorumlanması gerektiği
hususunda farklı yaklaşımlar mevcuttur.
Konuya ilişkin ilk yaklaşım, KHK m. 12’nin kullanım şekillerini sınırlamadığı ve
geniş yoruma imkan verdiği yönündedir. Bu şekilde yapılan bir düzenlemenin,
tescilli bir markanın, üçüncü kişilerce marka olarak kullanılması imkanını bilerek
dışladığı yorumunun yanlış olacağı belirtilmektedir326. Yaklaşıma göre KHK m.
12’de yer alan “… kullanım amacına ilişkin açıklamalar…” ifadesinin, hükmün
amacına göre geniş yorumlanarak, tescilli markanın üçüncü kişilerce marka olarak
kullanılması durumu da madde kapsamında değerlendirilebilir327. Bu görüşü savunan
yazarlardan Arkan’a göre buradaki kullanımda üçüncü kişilere ait bir markanın
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“marka” olarak kullanılması söz konusu değildir. Bu kullanım, üretilen malların
amacını göstermeye yönelik bir açıklama niteliğindedir328.

Konuya ilişkin ikinci yaklaşım da KHK m. 12 hükmünde belirtilen kullanım
şekillerinin sayılanlarla sınırlı olmadığını belirtmektedir. Hükümde yer alan “…
diğer niteliklere ilişkin açıklamalar…” ifadesinin yorumuyla, tescilli markanın
üçüncü kişiler tarafından marka olarak kullanılması durumunun da madde
kapsamında değerlendirilebileceğini belirtmektedir329.

Görüldüğü üzere her iki görüş de KHK m. 12 hükmünde belirtilen kullanım
şekillerinin sayılanlarla sınırlı olmadığı ve hükmün geniş yorumlanabileceği
görüşünü savunmaktadır. Aralarındaki fark, hükümde yer alan hangi ifadenin
yorumuyla markasal kullanımın madde kapsamında değerlendirileceği konusundadır.

Kanaatimizce de KHK m. 12 hükmü konuyu düzenlerken sınırlayıcı ifadeler
kullanmamış, böylece maddenin geniş yorumlanması ile hükümde öngörülmeyen
kullanım şekillerinin de madde kapsamında değerlendirilmesine imkân vermiştir.
Ancak tescilli markanın, üçüncü kişiler tarafından marka olarak kullanılması
durumu; özellikle yedek parçaların, çeşitli markaların mallarının birleşimiyle üretilen
ürünlerin, belli markalara yönelik sunulan hizmetlerin üretimi ve pazarlanmasında
çok karşılaşılan bir durumdur. Bu sebeple bu hususun mevzuatımızda açıkça
düzenlenmesi büyük kolaylık sağlayacaktır. Nitekim, henüz kanunlaşmayan “Patent
Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”330
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ve kadük olan “Markalar Kanunu Tasarısı”331nda bu konuya ilişkin düzenlemeye yer
verilmiştir332.
Konuyla ilgili yürürlükteki düzenleme olan KHK m. 12, “markasal kullanımı” açık
şekilde düzenlemediğinden, tescilli markanın üçüncü kişilerce marka olarak
kullanılması hususunda karşılaşılan sorunların çözümünde ve konuya hukuki
yaklaşımın geliştirilmesinde bu konuda verilmiş olan yargı kararları yol gösterici
olacaktır.

Tescilli markanın üçüncü kişiler tarafından marka olarak kullanılması hususu ile
ilgili olarak, Yargıtay 11. HD. 07.06.2000 tarihli “desa – samsonite” kararında333,
davalı tarafın vitrin ve tabelasında desa ve samsonite markalarını kullanan davalının
gerçekten de işyerinde desa ve samsonite markalı ürünleri sattığını belirterek,
markaları taklit amacı gütmeyen böyle bir kullanımın KHK m. 66334 kapsamında
değerlendirilemeyeceğini belirtmiştir. Yüksek mahkeme, kararda orjinal desa ve
samsonite markalı ürünleri satan bir işletmenin, müşterilerine bu markalı ürünleri
sattığını açıklamak için söz konusu markaları vitrin ve tabelalarında kullanmasının
marka hakkına tecavüz teşkil etmeyeceği yönünde içtihat etmiştir335.

Otomobil tamir-bakım hizmetleri ve yedek parça üretim sektörleri tescilli markanın
açıklama amaçlı markasal kullanımı ile en çok karşılaşılan sektörlerdendir. Bu
kullanımdaki amaç tamir-bakım hizmeti veren tamircinin hangi markalı araçları
tamir ettiğini müşterilerine açıklamaktır. Açıklama amaçlı olan bu kullanım ortaklık
veya yetkili servis intibaı uyandırmadığı sürece KHK m. 12 kapsamında
değerlendirilebilir336. Örneğin, Ford, BMW, Opel marka otomobillerin tamirini
yapan bir tamirci, bu konuda müşterilerini bilgilendirmek amacıyla ve yetkili servis
331
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intibaı uyandırmamak şartıyla reklam panolarında veya işyeri tabelasında bu
markaları kullanabilir337.
Belirtmek gerekir ki, markaların bu şekilde kullanımlarının dürüstçe sayılabilmesi
için kullanılan markaların boyutları, asli-tali unsur olarak kullanılmaları gibi hususlar
da değerlendirilir. Markanın asli (hakim) unsuru, markaya bakıldığında ilk fark
edilen, markanın içerdiği diğer işaret veya kelimelere göre ön planda olan baskın
unsuru ifade eder. Tali unsur ise markanın asli unsuru yanında çeşitli açıklama vb.
amaçlar için kullanılan markanın yardımcı ve görsel olarak da baskın olmayan
unsurunu ifade eder.
Yargıtay 11. HD. 03.10.2003 tarihli “opel” kararında338, tamir-bakım hizmeti veren
bir işletmenin, hakim unsur olarak kendi işletme adını kullanmak şartıyla kendi
işletme adının yanında tamirini yaptığı markaları da tali unsur olarak, marka
sahibinin iznine gerek olmaksızın kullanabileceğini belirtmiştir. Somut olayda ise
davalının, davacı marka ve logosunu hakim unsur olarak kullandığı tespit
edildiğinden bu kullanımın KHK m. 12 kapsamında değerlendirilemeyeceğine
hükmetmiştir339. Kararda, tescilli markanın kullanımının KHK m. 12 kapsamında
değerlendirilebilmesi için söz konusu markanın işletme tabela ve evraklarında, kendi
markasının

yanında

tali

unsur

olarak

kullanılması

gerektiğinin

Yüksek

Mahkeme’nin yerleşik içtihadı olduğu vurgulanmıştır340.

Dürüstçe kullanım değerlendirmesi yapılırken özellikle tamir-bakım sektöründe, aslitali unsur olarak kullanılmasının yanında markanın kullanım şekli ve bu kullanım
şeklinin tüketicide uyandırdığı intibanın da değerlendirilmesi gerekir. Örneğin bir
otomobil tamir dükkanının tabelasında hangi marka otomobillerin tamir edildiğini
açıklamak amacıyla çeşitli otomobil markalarının kullanılması ticari hayattaki
pratiklere göre zorunluluk olarak görülebilir341. Bu durumda kural olarak, bu
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kullanım hukuka uygun kullanım olarak kabul edilir ve KHK m. 12 kapsamında
değerlendirilebilir. Ancak, otomobil tamiri yapılan bir işyerinde tamiri yapılan
otomobil markaları tasarım ve renkleriyle, işyerinin dizaynı, işçilerin kıyafetleriyle o
otomobil markasının yetkili servisi intibaı uyandıracak şekilde kullanılırsa artık
hukuka uygun kullanımdan söz edilemez342. Yargıtay’ın 08.03.2010 tarihli “renault”
kararında343 bu husus değerlendirilmiştir.
Yargıtay 11. HD. 08.03.2010 tarihli “reanult” kararında, davalının “Renault” logo ve
markasını, yetkili servis sözleşmesinin sona ermesine rağmen, yetkili servis izlenimi
verecek şekilde işyerinin tabela ve levhalarında, evraklarında ve işçilerin
kıyafetlerinde kullanmasının marka hakkına tecavüz oluşturacağını içtihat etmiştir.
Yüksek mahkeme bu kararında, üçüncü kişilerin tescilli markayı kullanırken,
açıklama amacını aşmama ve söz konusu marka ile arasında ortaklık, yetkili servis
gibi bir ilişkinin olduğu yönünde intiba uyandırmama yükümlülüğünü esas almıştır.
Burada, bu hususla ilgili, İsviçre Federal Mahkemesi’nin 30.01.2002 tarihli
“Volkswagen/Audi vs. Garage X” kararına344 değinmek faydalı olacaktır. Karara
konu olayda, yetkili satıcılık anlaşması sona erdikten sonra da Valkswagen ve Audi
markalı araçları pazarlamaya devam eden Garage X firması, yetkili satıcılık
sözleşmesi sona erdikten sonra yetkili satıcı olduğuna dair levhaları kaldırmıştır.
Ancak yeni levhasında “VW/AUDİ Experi” ibaresini kullanmaya başlamıştır. Firma;
ilan, broşür, reklam gibi her türlü basılı evrağında da “VW/AUDİ Experi” ibaresini
kullanmaya başlamıştır. Bu durumun üstüne, Valkswagen AG ve Audi AG firmaları,
Garage X firmasını markasal kullanımın önlenmesi istemiyle dava etmişlerdir.
Federal Mahkeme bu dava hakkındaki kararında; orijinal markalı VW ve Audi
markalı araçları piyasaya arz eden ve bu ürünlere ilişkin bakım ve tamir hizmeti
veren davalının kendi hizmetlerini müşterilerine açıklamak amacıyla davacılara ait
markaları kullanabileceğini belirtmiştir. Ancak bu kullanımın davalı ile davacı
arasında ticari bağ bulunduğu izlenimi vermemesi gerektiğini de vurgulamıştır.
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Somut

olayda

davalı,

davacı

markalarını

logolarıyla

beraber

aynen

kullanmamaktadır. VW ve Audi ibareleri markaların logolarından farklı bir şekilde
tabelaya yazılmıştır. Mahkeme bu hususla birlikte davalının söz konusu markaların
yanında “experi” ifadesini de kullanmasının, davalı ile davacılar arasında sözleşme
ilişkisi bulunduğu yönünde algı oluşmasını önlediğini ifade ederek, davacının, davalı
markalarını bu şekilde kullanmasının marka hakkına tecavüz teşkil etmediğine
hükmetmiştir345
Aynı şekilde, yedek parça üretimi yapan işletmeler de ürettikleri parçaların hangi
marka araçlar, makineler veya cihazlar için üretildiğini göstermek için ilgili
markaları kullanmak durumundadırlar. Örneğin, üretici ürettiği bir fotoğraf filminin
“kodak” ve “nikon” fotoğraf makinalarına uyduğunu açıklamak için söz konusu
markaları ürün ambalajında, ilanlarda aynen kullanabilir346. Ancak bu şekilde
kullanmada da markayı kullanan üçüncü kişi, söz konusu kullanım ile açıklama
yapma amacını aşmamalıdır347.

Konuya ilişkin, Yargıtay 11. HD.’nin 07.10.2013 tarihli kararıyla onanan ilk derece
mahkemesi kararında; somut olayda “ford” markalı otomobiller için orijinal olmayan
yedek parçalar üreten bir üreticinin ürünleri üzerinde, “ford” markasını logo, renk ve
tasarım bakımından aynen kullanmasının marka hakkına tecavüz teşkil ettiği
belirtilmiştir348. Somut olayda, davalının “ford” markasını kullanım tarzının, ürettiği
yedek parçaların “ford” markalı otomobiller için olduğunu açıklama amacını aştığı
ve böyle bir kullanımın KHK m. 12 kapsamında değerlendirilemeyeceği
belirtilmektedir349.
Öğretideki görüşler ve incelenen yargı kararlarının ışığında, tescilli bir markanın
üçüncü kişiler tarafından; dürüstçe ve ürettikleri mallar veya sundukları hizmetler ile
ilgili açıklama yapmak amacıyla marka olarak kullanılmasının Türk Hukukunda,
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açıkça düzenlenmemesine rağmen, uygulama alanı bulduğu görülmektedir. Bu
hususta, öğretideki görüşlerin ve yargı kararlarının birleştiği nokta; bir markanın
üçüncü kişiler tarafından doğrudan marka olarak kullanılmasının KHK m. 12
kapsamında değerlendirilebilmesi için kullanılan markanın tali-açıklayıcı unsur
olarak kullanılması ve bu kullanımın muhatap tüketicilere tescilli marka ile kullanan
üçüncü kişi arasında hukuki bir ilişkinin olduğu izlenimini vermemesi gerektiğidir.
Ortalama tüketiciler, kullanım tarzından, söz konusu markanın açıklama amacıyla
kullanıldığını rahatlıkla anlayabilmelidirler.

Yukarıda, tescilli markanın üçüncü kişiler tarafından marka olarak kullanıldığı
durumlardan uygulamada en çok karşılaşılanlar incelenmiştir. İncelediğimiz
örneklerin, bu hususta karşılaşılan ve karşılaşılması muhtemel durumların tamamını
kapsamadığı ve muhtemel tüm durumların örneklendirilmesinin pratikte mümkün
olmadığı önemle belirtilmelidir. Konu başında da belirttiğimiz üzere, bu başlık
altında yaptığımız çalışmanın amacı KHK’da açıkça düzenlenmemiş olan bir
konuya, öğretideki görüşlerden ve yargı kararlarından faydalanarak, hukuki bir
yaklaşım geliştirebilmektir.

3.3.4. Markanın Ticari veya Sınai Açıdan Dürüstçe Kullanımı Bakımından
Tartışmalı Hususlar

Yukarıda ayrıntılı olarak incelediğimiz üzere KHK m. 12 tescilli bir markanın;
üçüncü kişiler tarafından, ticaret ve sanayi alnındaki “dürüstlük ilkesi ile çelişmeyen”
uygulamalara uygun olması şartı350 ile sahibinin izni olmaksızın kullanılmasına
imkân vermektedir. Başka bir deyiş ile KHK m. 12 tescilli markanın sahibinin,
markayı dürüstçe kullanan kişilerin bu kullanımlarını haksız olarak engellemesinin
önüne

geçmeyi

değerlendirilecek

350

amaçlamaktadır.
kullanım

Ancak

şekillerinin

Arkan, s. 132, Tekinalp, Üçüncü Kişi, s. 640-641.
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hepsi

hükümde,
açıkça

madde
ve

kapsamında

sınırlayıcı

olarak

sayılmamıştır351. Bu durum bazı kullanım şekillerinin KHK m. 12 kapsamında
değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda tartışmaları da beraberinde
getirmektedir.

Günümüzde, görsel ve işitsel medyanın, iletişim imkânlarının gelişmesi ile ticari
faaliyetlerin internet ortamında daha fazla yürütüldüğü ve işletmelerin tüketicilere
ulaşmak için daha çok reklama başvurduğu görülmektedir. Bu şartlar altında önemli
olduğunu düşündüğümüz ve KHK m. 12’de açıkça düzenlenmemiş olan üç kullanım
şekli “markanın alan adı olarak kullanılması”, “markanın yönlendirici kod olarak
kullanılması” ve “markanın karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması”dır. Bu başlık
altında, KHK m. 12 kapsamında değerlendirilmesi tartışmalı olan352 bu iki kullanım
şeklini inceleyeceğiz.

3.3.4.1. Markanın Alan Adı (Domain Name) Olarak Kullanılması

Günümüzde internet teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile işletmeler ürün ve
hizmetlerini internet üzerinden tüketicilere ulaştırmaya ve reklamlarını internet
üzerinden yapmaya başlamışlardır. İşletmeler internet üzerinden ticari faaliyetlerini
yürütebilmek için internet sitelerine sahip olmaktadırlar. İnternet ortamında mevcut
olan bütün internet sitelerinin ilgili siteye ulaşılabilmesini sağlayan adresleri vardır.
Örneğin, “www.hepsiburada.com” çeşitli ürünleri bir araya getirerek internet
üzerinden tüketicilere ulaştıran bir internet sitesinin adresidir. İşte internet sitelerine
ulaşmaya yarayan bu adresler “alan adı” olarak adlandırılmaktadır353.
Örnek olarak, “www.inca.com.tr” şeklinde bir alan adının olduğunu varsayalım. Bu
şekilde bir alan adında “www (world wide web)” den sonra gelen, “inca” ibaresi
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internet sitesinin adını gösteren ibaredir. Bu ibare “ikincil düzey alan adı”354 olarak
adlandırılmaktadır. Alan adının, marka hakkı bakımından hukuki sorunlara neden
olan asıl unsuru ikincil düzey alan adıdır. Çünkü bir alan adında asıl ayırt edici
unsurun bu olduğu belirtilmektedir355.
Alan adında yer alan “com” ibaresi ise “jenerik üst düzey alan adı”356 olarak
adlandırılmaktadır.

Alan

adının

bu

unsuru,

alan

adında

zorunlu

olarak

bulunmaktadır. Bu sebepten ayırt edici niteliğe sahip olmadığı ve marka ile alan adı
arasındaki

benzerlik

değerlendirilmesinde

dikkate

alınmaması

gerektiği

belirtilmektedir357.
Alan adının bir diğer unsuru ise “tr” ibaresidir. Bu ibare “ülke kodlu üst düzey alan
adı”358 olarak adlandırılmaktadır. Ülke kodlu üst düzey alan adı belli bir ülkeye
aidiyeti bildirir. Örneğin, Türkiye’nin ülke kodu “.tr” iken Almanya için ülke kodu
“.de” dir359. Alan adının bu unsurunun da markasal anlamda ayırt edici niteliğe sahip
olmadığı,

sadece

ait

olduğu

ülkeyi

gösterdiği

belirtilmektedir360.

“www.hepsiburada.com” gibi Ülke kodu içermeyen alan adları ise dünyanın her
yerinde, herkes tarafından, yetkili kuruluşa başvurularak, alınabilen alan adlarıdır.
Türkiye’de ise “.tr” ülke kodlu alan adlarını vermeye ve tescil etmeye yetkili kuruluş
Orta Doğu Teknik Üniversitesidir361.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi, alan adı almak isteyenlerden bazı
belgeler talep etmektedir362. Talep edilen belgeler arasında “Marka Tescil Belgesi”
de vardır. Ancak bu belgenin verilmesi zorunlu olmayıp, “Ticaret Sicil Belgesi” ile
de alan adı talebi yapılabilmektedir. Bu durumda tescilli bir markanın alan adı olarak
alınması mümkün olmaktadır. Kaldı ki “Marka Tescil Belgesi” verilmesi zorunlu
olsa dahi, alan adları sadece tek kişi tarafından alınabilmektedir. Alınan bir alan adını
354
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bir başkası farklı mal veya hizmetlerde kullanacak dahi olsa alamamaktadır363.
Marka ise farklı mal veya hizmetler için farklı kişiler adına tescil edilebilmektedir.
Bu durumda farklı mal veya hizmetlerde tescilli olan aynı markaların sahiplerinden
sadece biri markasını alan adı olarak tescil ettirip kullanabilmektedir.

Ticari işletmeler, tüketicilerin kendilerine daha rahat ulaşabilmeleri için faaliyet
gösterdikleri internet sitelerinin adresi (alan adı) olarak markalarını veya işletme
adlarını kullanmak istemektedirler364. Ayrıca alan adları markalar gibi internetin yanı
sıra ambalajlarda, iş evraklarında, her türlü reklam ve tanıtım faaliyetinde de
kullanılabilmektedir365. Bu durum marka hakkı ile alan adının ayniyeti veya
benzerliğinden kaynaklanan anlaşmazlıkları gündeme getirmektedir.

KHK m. 9/II tescilli markanın sahibinin yasaklayabileceği faaliyetleri saymıştır. Söz
konusu faaliyetlerden biri de “İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin
hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin
internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar
sözcük veya benzeri biçimlerde kullanılması” olarak ifade edilmiştir366. Hükümde
“alan adı” şeklinde kullanma açıkça ifade edilmiştir. Hükme göre tescilli marka
sahibi, markası ile aynı veya benzer bir alan adının aynı veya benzer mal ve
hizmetlerde kullanılmasını engelleyebilir. Ancak farklı mal ve hizmetlerle ilgili
kullanılan alan adının kullanılmasını engelleyebilmek için markasının tanınmış
marka olması gerekmektedir367. Ancak hükmün değerlendirilmesinde “…işaretin
kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla…” ifadesine
dikkat edilmelidir. Örneğin, yukarıda belirttiğimiz üzere aynı alan adı sadece bir kişi
tarafından alınabilmektedir. Markanın aynısının birden fazla kişi adına farklı mal
veya hizmetler için tescilli olduğu durumda, bu marka sahiplerinden bir tanesi alan
adı alabilecek ve kullanacak diğer markaların sahipleri ise bu kullanıma engel
olamayacaklardır.

363
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Çalışmamızın konusu itibarıyla bizim açımızdan önemli olan husus ise markanın
üçüncü kişiler tarafından alan adı olarak kullanılmasının KHK m. 12 kapsamında
değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususudur.

Kırca; öğretide alan adının kişilerin ad ve adresleri gibi değerlendirilebileceği ve bu
sebeple alan adı olarak kullanımın KHK m. 12 kapsamında mütalâa edilebileceği
yönünde görüşlerin de olduğunu belirterek bu görüşlere katılmadığını ifade
etmektedir368. Kırca’ya göre KHK m. 12’nin dürüstçe olmak şartı ile markanın
kullanılmasına izin verdiği ad ve adresin, alan adını da kapsayacak şekilde
yorumlanması mümkün değildir. Zira, alan adının kullanılması ne fiili ne de hukuki
bir zorunluluktan kaynaklanmamaktadır369. Oysa, KHK m. 12’nin izin verdiği
markanın ad ve adres olarak kullanılmasının, ticaret hayatındaki hukuki veya fiili
zorunluluklardan kaynaklandığını yukarıda “Ad Olarak Kullanım” ve “Adres Olarak
Kullanım” başlıkları altında ifade etmiştik.

Kanaatimizce de kişilerin, alan adında ad veya adreslerini kullanması yönünde fiili
veya hukuki hiçbir zorunluluk olmaması karşısında markanın, üçüncü kişi tarafından
kazanılmış bir hak veya meşru bir bağlantı olmadan alan adı olarak kullanılmasının
KHK m. 12 kapsamında hukuka uygun kullanım olarak kabul edilmesi mümkün
değildir. Kırca’nın ifade ettiği üzere, markayla aynı veya benzer olan alan adının
üçüncü kişiler tarafından marka sahibinin izni olmadan kullanılması marka hakkına
tecavüz oluşturur370.

3.3.4.2. Markanın Yönlendirici Kod (Meta Tag) Olarak Kullanılması

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla, elektronik ticaret veya çok daha başka
amaçlar için kurulan internet sitelerinin sayısı çok fazla artmıştır. Bu durumda
internet kullanıcılarının bütün internet sitelerinin adreslerini bilmeleri mümkün
olmaktan çıkmıştır. Bu şartlar altında, bir internet sitesine ulaşmak isteyen internet
368
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kullanıcısı ulaşmak istediği sitenin adresini yazarak ilgili siteyi bulmak yerine,
çoğunlukla çeşitli internet arama motorlarını (Google, Yandex gibi) kullanarak
istediği siteye ulaşmayı tercih etmektedir.

Yönlendirici kodlar; bir internet sitesinin kaynak kodları arasında yer alan, çoğu
zaman internet sitelerinde görünmeyen, bulunduğu internet sitesinin arama
motorlarınca tasnifine yarayan anahtar kelimeler, olarak tanımlanmaktadır371. Başka
bir deyişle yönlendirici kodlar, arama motorlarına bulundukları internet sitesinin
başlığını, sitede geçen anahtar kelimeleri bildirerek arama motorlarında ilgili
kelimelerle arama yapıldığı zaman bulunduğu sitenin sonuçlar arasında internet
kullanıcısının karşısına çıkmasını sağlar372.

Kısaca açıklanan bu teknik hususlardan dolayı, internet sitelerinin daha fazla kişi
tarafında ziyaret edilmesini ve böylece daha fazla kazanç sağlamak isteyen işletmeler
zaman zaman yönlendirici kod olarak, arama motorları ile yapılan aramalarda daha
çok kullanılan tanınmış markaları kullanmaktadırlar373. Misal, ayakkabı satan bir
internet sitesinde Nike marka ayakkabı satılmamasına rağmen söz konusu sitenin
arama motorlarına gönderdiği yönlendirici kodlar arasında Nike ibaresinin de
bulunması gibi. Bu durumda arama motorunda Nike ibaresi ile yapılan bir aramada
bahsi geçen site de sonuçlar arasında yer alacaktır.

Karşılaşılan bir başka durum ise rakip markaların yönlendirici kod olarak
kullanılmasıdır. Bu durumda ilgilendiği marka ile arama motorunda arama yapan
internet kullanıcısı rakip firmanın internet sitesine yönlendirilmektedir374.
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Konumuz açısından incelenmesi gereken husus, tescilli bir markanın üçüncü kişi
tarafından yönlendirici kod olarak kullanılması durumunda bu kullanımın KHK m.
12 kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olup olmadığı hususudur.

Öğretide, başkasına ait markanın yönlendirici kod olarak kullanılmasının haksız
rekabete neden olduğu, markanın itibarından haksız yararlanma ve markanın
itibarına zarar verme yoluyla marka sahibine zarar verdiği belirtilmektedir. Bu
durumda, başkasına ait markanın yönlendirici kod olarak kullanılması marka hakkına
tecavüz teşkil etmektedir375.

Nitekim, KHK m. 9/II marka sahibinin yasaklayabileceği faaliyetleri sayarken
“yönlendirici kod”ları da açıkça ifade etmiştir. Hüküm aynen şöyledir; “İşareti
kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı
olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki
yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri
biçimlerde kullanılması” marka sahibi tarafından yasaklanabilir.

Belirtilen hususların yanı sıra, başkasına ait bir markanın yönlendirici kod olarak
kullanılmasının KHK m. 12 kapsamında değerlendirilmesi de mümkündür376. Burada
dikkat çekilmesi gereken husus, yukarıda tam metni verilen, KHK m. 9/II hükmünde
yer alan “…meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla,…” ibaresidir. Bu ibareye göre
meşru bir bağlantı olduğu sürece başkasına ait markaların yönlendirici kod olarak
kullanılması caizdir. Bunun yanında, sattıkları mallar veya sundukları hizmetlere
ilişkin açıklama yapmak amacıyla, üçüncü kişilerin, başkasına ait markayı
kullanmasının KHK m. 12 kapsamında değerlendirilebileceğini önceki konularda
ayrıntılı olarak incelemiştik. Kanaatimizce bu iki husus birlikte değerlendirildiğinde;
bir internet sitesinin satışını yaptığı ürünlerin markasını yönlendirici kod olarak
kullanmasının KHK m. 12 kapsamında değerlendirilmesi mümkündür. Örneğin,
otomobil yedek parçalarının satıldığı bir internet sitesinde, satılan yedek parçaların

375
376

Korkut, Yönlendirici Kod, s. 506-507.
Korkut, Yönlendirici Kod, s. 515.

86

ait olduğu otomobil markalarının yönlendirici kod olarak kullanılması KHK m. 12
kapsamında dürüst kullanım olarak kabul edilmektedir377.

3.3.4.3. Markanın Karşılaştırmalı Reklamlarda Kullanılması

Günümüzde işletmeler, ürettikleri ürünleri veya sundukları hizmetleri hedef
tüketicilere

ulaştırmak

için

ve

kendi

markalarını

tanıtmak

için

reklam

yapmaktadırlar. Çünkü günümüzde reklam, ticari faaliyetlerin en dışa açık, dikkat
çeken ve hedef tüketicilerle doğrudan iletişim kurma imkanı veren alanlarından biri
olarak kabul edilmektedir378. Reklamın tanımı; en genel anlamıyla, bir markaya ait
malların veya hizmetlerin satışını artırmak için yapılan her türlü faaliyet olarak
yapılmaktadır379. Satış artırmanın yanı sıra reklamların, tüketicilerin potansiyel alıcı
oldukları mal veya hizmetlerle ilgili bilgi sahibi olmasını sağlama, piyasada rekabeti
canlandırma gibi fonksiyonları da vardır380.

Belirttiğimiz fonksiyonlarından dolayı özellikle ticari işletmelerin reklama verdikleri
önem giderek artmaktadır. Reklam faaliyetlerinin artması ile reklam çeşitliliğinin de
büyük oranda arttığı görülmektedir. Artık işletmeler reklamlarında, sadece kendi
ürün veya hizmetlerinin tanıtımını yapmakla kalmamaktadır. Zaman zaman rakip
markalara ait ürün veya hizmetlere de göndermeler yaparak kendi ürün veya
hizmetlerinin

rakip

markalara

ait

ürün

veya

hizmetlerden

üstünlüklerini

vurguladıklarını da görmekteyiz. İşte işletmelerin reklam faaliyetlerinde böyle bir
yola başvurması “karşılaştırmalı reklam” kavramını gündeme getirmiştir.

Türk Hukuku’nda karşılaştırmalı reklamlara ilişkin herhangi bir tanımlama mevcut
değildir. Karşılaştırmalı reklam kavramı, Yanıltıcı Reklamlara İlişkin Avrupa Birliği
84/450/EEC sayılı Direktifi’nin381 2/II-(a) bendinde “alenen veya ima yoluyla rakibi
377
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ya da rakibin mallarına veya hizmetlerine göndermeler yapan reklam” şeklinde
tanımlanmıştır382.

Karşılaştırmalı reklamların çalışmamızın konusu ile doğrudan ilgili olan yönü, bu
reklamlarda üçüncü kişilere ait markaların kullanılmasının KHK m. 12 kapsamında
mütalâa edilip edilmeyeceğidir. KHK m. 12’de karşılaştırmalı reklamlarda başkasına
ait markanın kullanılması ile ilgili açık bir düzenleme yer almamaktadır. Bununla
beraber Türk Hukuku’nda karşılaştırmalı reklamlar ile ilgili düzenlemelere; 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu383 ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun384’da rastlanmaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu(TTK)’nun 55 inci maddesi haksız rekabet hallerini
sayarken karşılaştırmalı reklamlara da değinmiştir. Maddede sayılan haksız rekabet
halleri arasında “(1) Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını,
faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici
açıklamalarla kötülemek,” ve “(5) Kendisini, mallarını, iş ürünlerini, faaliyetlerini,
fiyatlarını, gerçeğe aykırı, yanıltıcı, rakibini gereksiz yere kötüleyici veya gereksiz
yere onun tanınmışlığından yararlanacak şekilde; başkaları, malları, iş ürünleri veya
fiyatlarıyla karşılaştırmak ya da üçüncü kişiyi benzer yollardan öne geçirmek,”
halleri sayılarak, sayılan bu hallerin dürüstlük kurallarına aykırı olduğu belirtilmiştir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun(TKHK)’un 61 inci maddesinin
2 ve 5 inci fıkraları ise şu şekildedir; “(2) Ticari reklamların Reklam Kurulunca
belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, doğru ve
dürüst olmaları esastır.”, “(5) Aynı ihtiyaçları karşılayan ya da aynı amaca yönelik
rakip mal veya hizmetlerin karşılaştırmalı reklamı yapılabilir.” Bununla beraber
6502 sayılı TKHK uyarınca 10.01.2015 tarihinde yayımlanarak bu tarihte yürürlüğe
giren Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 1 ve 2 inci fıkraları çalışmamızın konusu ile

sayılı direktif, 12.12.2006 tarihli 2006/114/EC sayılı direktifin kabulü ile yürürlükten kaldırılmıştır.
2006/114/EC
sayılı
direktif
metni
için
bkz.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX:32006L0114 (28.05.2015)
382
Oytaç, s. 182.
383
RG. 14.02.2011, S. 27846.
384
RG. 28.11.2013, S. 28835.

88

yakından ilgilidir. Söz konusu yönetmeliğin 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası
karşılaştırmalı reklamların hukuka uygun olması için gereken şartları;

a) Aldatıcı ve yanıltıcı olmaması,
b) Haksız rekabete yol açmaması,
c) Karşılaştırılan mal veya hizmetlerin aynı nitelikte olması ve aynı istek ya
da ihtiyaca cevap vermesi,
ç) Tüketiciye fayda sağlayacak bir hususun karşılaştırılması,
d) Karşılaştırılan mal veya hizmetlerin, fiyatı da dahil, bir ya da daha fazla
maddi,

esaslı,

doğrulanabilir

ve

tipik

özelliğinin

objektif

olarak

karşılaştırılması,
e) Nesnel, ölçülebilir, sayısal verilere dayanan iddiaların; bilimsel test, rapor
veya belgelerle ispatlanması,
f) Rakiplerin fikri ve sınai mülkiyet haklarını, ticaret unvanını, işletme adını,
diğer ayırt edici işaretlerini, mallarını, hizmetlerini, faaliyetlerini veya diğer
özelliklerini kötülememesi veya itibarsızlaştırmaması,
g) Menşei belirtilmiş mal veya hizmete ilişkin karşılaştırmada, mal veya
hizmetlerin aynı coğrafi yerden olması,
ğ) Reklam veren ile rakibinin markası, ticaret unvanı, işletme adı veya diğer
bir ayırt edici işareti ya da mal veya hizmetleri ile ilgili karışıklığa yol
açmaması,
şeklinde sıralamıştır. Maddenin 2 inci fıkrası ise; “Karşılaştırmalı reklamlarda,
rakiplere ait isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadeler ile ticaret
unvanı veya işletme adlarına, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hükümlere
uygun olması koşuluyla yer verilebilir.” hükmünü getirmiştir.

Belirttiğimiz hükümler birlikte değerlendirildiğinde, bir karşılaştırmalı reklamın
hukuka uygun sayılabilmesi için söz konusu reklamın; dürüst olması, doğru bilgiler
vermesi, rakibi gereksiz yere kötülememesi, rakibin markasının tanınmışlığından
fayda sağlayacak veya karışıklığa yol açacak şekilde rakibin marka ve diğer ayırt
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edici ad ve işaretlerini kullanmaması ve karşılaştırılan mal veya hizmetlerin aynı
amaca yönelik (ikâme edilebilir) mal veya hizmetler olması gerekir385.

KHK m. 12’de karşılaştırmalı reklamların açıkça düzenlenmediğini belirtmiştik.
Bununla beraber, kanaatimizce TTK ve THTK’nın belirttiğimiz hükümlerinden
hareketle ulaşılan sonucun aslında KHK m. 12 hükmünün ruhuna aykırı olmadığı
görülmektedir. KHK m. 12’de sayılan kullanım şekillerinin sınırlayıcı olmadığı386
hususu da göz önüne alındığında, yukarıda anılan hükümlere uygun olan
karşılaştırmalı reklamlarda başkasının markasının kullanılmasının KHK m. 12
kapsamında değerlendirilmesi mümkündür.

Nitekim, öğretide de karşılaştırmalı reklamlarda başkasının markasına gönderme
yapılmasının, marka tescilinden doğan hakların kapsamının bir istisnası olduğu
belirtilmektedir387. Ayrıca, 6502 sayılı TKHK uyarınca yürürlüğe girmiş olan
Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 2 inci fıkrasında rakiplere ait markaların, 1 inci
fıkradaki hükümlere uygun olmak şartıyla, karşılaştırmalı reklamlarda kullanılma
imkânının olduğu açıkça belirtilmiştir. Ancak, bu tür kullanımın da KHK m. 12
kapsamında değerlendirilebilmesi için dürüstlük kuralları ile çelişmeyen ticari ve
sınai uygulamalara uygun olması gerektiği unutulmamalıdır388.

3.4. 556 Sayılı KHK Madde 12’ye İlişkin Değişiklik İçeren Kanun Tasarıları
Üzerine Değerlendirme

Bu çalışmayı yaptığımız tarih389 itibariyle Markalar Kanunu Tasarısı, Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ne sunulduğu 23’üncü yasama dönemi içinde kanunlaşmadığından
kadük olmuştur. Tasarı’nın “Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamında
İstisna” başlıklı 12. maddesi KHK m. 12’ye göre önemli değişiklikler içermektedir.
385

Reha Poroy/Hamdi Yasaman, Ticari İşletme Hukuku, 14. Bası, İstanbul 2012, s. 333.
Kaya, s. 247; Nomer, s. 1126-1127.
387
Oytaç, s. 181.
388
Arkan, s. 132.
389
25.05.2015
386
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TBMM’de komisyon incelemesinde olan Marka Tasarının 12. maddesi aşağıdaki
şekilde düzenlenmiştir;
“(1) Marka sahibi, markasının, üçüncü kişiler tarafından, dürüstçe ve ticari veya
sanayi konularıyla ilgili olarak, ticari hayatın gidişatı içinde, aşağıda belirtilen
biçimlerde kullanmasını engelleyemez;
a) Kendi adı veya adresini belirtmek,
b) Malların veya hizmetlerin türü, kalitesi, miktarı, kullanım amacı, değeri,
coğrafi kaynağı, üretim veya sunuluş zamanı veya bunların diğer niteliklerine
ilişkin açıklamalarda bulunmak,
c) Özellikle aksesuar, yedek parça gibi, malların ya da hizmetlerin kullanım
amacını göstermek bakımından zorunluluk bulunan hallerde kullanmak.”

Marka Tasarı m. 12’ye göre, üçüncü kişilerin tescilli bir markayı maddede sayılan
şekillerde kullanması, markayı “…dürüstçe ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili
olarak, ticari hayatın gidişatı içinde…kullanması…” şartıyla mümkündür. KHK’da
ise bu

şart

“Dürüstce ve ticari

veya sanayi konularıyla ilgili olarak

kullanılmaları…” şeklinde ifade edilmiştir.
Görüldüğü üzere Marka Tasarı’da, KHK’daki ifadeye “…ticari hayatın gidişatı
içinde” ifadesi eklenmiştir. Söz konusu bu değişikliğin, KHK m. 12 metnindeki
ifadeye yöneltilen eleştirilere390 konu olan ve önceki bölümlerde ayrıntılı olarak
incelediğimiz, “kaynak metindeki anlamı yansıtmadığı” ve “ifadede anlam netliği
olmadığı”

sorunlarının

giderilmesi

bakımından yeterli olduğunu

söylemek

kanaatimizce güçtür. Nitekim, öğretide de söz konusu değişiklikle maddeye eklenen
ifadenin bir şart olmadığı ve madde içinde kullanımının gereklilik arz etmediği
belirtilmektedir391.

Açıkladığımız nedenlerle, kaynak metin olan 89/104 sayılı Yönerge’nin 6.
maddesinde “ticaret veya sanayideki dürüst uygulamalara aykırı düşmedikçe”
390

Tekinalp, s. 452; Yasaman, 2004, s. 523; Tekinalp, Üçüncü Kişi, s. 640; Çolak, s. 500.
Can, Ozan, Markalar Kanunu Tasarısı Taslağının 12. Maddesi Üzerine Düşünceler, Terazi
Aylık Hukuk Dergisi, Y. 3, S. 18, Şubat 2008, s. 111 (Can).
391
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şeklinde düzenlenen şartın KHK’da olduğu gibi Marka Tasarı’ya da başarısız şekilde
aktarıldığını düşünmekteyiz. Çünkü, Marka Tasarı’da yer alan ifadede kullanılan
“…dürüstçe…kullanması…” ibaresinin Türk Medeni Kanunu m. 2 anlamında mı
yoksa ticaret veya sanayi alanındaki dürüst uygulamalar anlamında mı kullanıldığı
halen açık değildir392. Bu durumda KHK’da yer alan ifadede anlam belirsizliği
olduğu yönündeki eleştirilerin Marka Tasarı’ya da aynen yöneltilebileceğini
düşünmekteyiz. Kanaatimizce, KHK’daki ifadeye eklenen “…ticari hayatın gidişatı
içinde…” ifadesi söz konusu anlam belirsizliğini gidermekte yetersiz kalmıştır.
Öğretide, KHK m. 12’de yer alan “Dürüstçe ve ticari veya sınayi konularıyla ilgili
olarak kullanılmaları…” ifadesine yöneltilen bir diğer eleştiri ise; ifadeden, sanki
“kullanımın dürüstçe olması” ve “ticari veya sınai konularıyla ilgili olması” gibi iki
şartın öngörüldüğünün anlaşılmasıdır393. Tasarıdaki ifadenin bu sorunu da çözdüğü
söylenemez. Zira, KHK’da yer alan söz konusu ifade Marka Tasarı’ya hemen hemen
aynı şekilde alınmıştır. Bu durumda, maddenin kaynak metinden yanlış tercüme
edilerek alındığı yönündeki eleştiriler Marka Tasarı’ya da yöneltilebilir.
Marka Tasarıda yer alan markayı “…dürüstçe ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili
olarak, ticari hayatın gidişatı içinde…kullanması…” şartı 11/03/2013 tarihinde
TBMM’ye sunulan “Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı394”nın 556 s. KHK’nın 12’inci maddesinin
değiştirilmesine dair 61’inci maddesinde de aynı şekilde yer almıştır395. Dolayısıyla
yukarıda belirtilen eleştirilerin Patent Tasarı’ya da aynı şekilde yöneltilebileceği
kanaatindeyiz.
Marka Tasarı’nın 12. Maddesinin (c) bendinde yer alan “Özellikle aksesuar, yedek
parça gibi, malların ya da hizmetlerin kullanım amacını göstermek bakımından
392

Çolak, s. 500.
Tekinalp, Üçüncü Kişi, s. 640-641.
394
Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, çalışmamızı yaptığımız
25.05.2015 tarihi itibarıyla TBMM’de olup henüz kanunlaşmamıştır.
395
Patent Tasarı m. 61’de yer alan KHK m. 12’ye ilişkin düzenleme metni için bkz.
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0756.pdf (25.05.2015)
393
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zorunluluk bulunan hallerde kullanmak.” ifadesi KHK’da olmayan bir düzenlemedir.
Söz konusu ifade ile Tasarı’da, kaynak metindeki düzenlemeye uygun olarak “marka
olarak kullanımın” da açıkça düzenlenmek istendiği anlaşılmaktadır. Ancak, söz
konusu bent metninde “…marka olarak…” ifadesinin açık şekilde kullanılmadığı
görülmektedir.

Patent Tasarı’nın 61’inci maddesinde yer alan KHK m.12 düzenlemesinin (c) bendi
ise “Özellikle aksesuar, yedek parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin amacının
belirtilmesinin gerekli olduğu hallerde markayı kullanmak.” şeklinde düzenlenmiştir.
Görüldüğü üzere “… markayı kullanmak” ifadesine düzenlemede açıkça yer
verilerek tescilli markanın üçüncü kişiler tarafından doğrudan marka olarak
kullanımı durumu daha açık şekilde düzenlenmiştir. Kanaatimizce Patent Tasarı’da
yer alan bu düzenleme kaynak düzenlemelere uygun olmuştur.
Kaynak metinde yer alan “özellikle aksesuar ve yedek parça gibi, mal veya hizmetin
öngörülen

amacını

belirtebilmek

için

gerekli

olması

halinde

markanın

kullanılması…” ifadesinin markanın kullanılması için örnekleme yolu ile kaleme
alındığı, Marka Tasarıda ise aynı konunun sınırlı sayma şeklinde düzenlendiği
belirtilmektedir396. Kanaatimizce bu husus Patent Tasarıda da sınırlı sayma şeklinde
düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin “malların ve hizmetlerin kullanım amacı, şekli,
yeri ve özellikleri gibi hususları göstermek bakımından gereklilik bulunan haller”
denilmek

suretiyle

örnek

kabilinde

savunulmaktadır397.

396
397

Can, s. 112.
Can, s. 112.
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sayılmasının

daha

uygun

olacağı

SONUÇ

Marka, işletmelerin ekonomik değer ifade eden varlıkları arasında önemli bir yere
sahiptir. Bu sebeple işletmeler, bağımsız olarak ekonomik değere sahip gayri maddi
mal varlığı unsuru olan markalarını, haklı olarak, korumak istemektedir. Devletler de
markaların korunmasına yönelik çeşitli düzenlemeler yapmaktadır.
Türk hukukunda markalar, 556 s. KHK ile koruma altına alınmıştır. KHK
hükümlerine göre tescil edilen bir marka, sahibine; markadan tekelci olarak
yararlanma, markayı hukuki işlemlere konu etme ve markanın üçüncü kişiler
tarafından izinsiz olarak kullanılmasını önleme yönünde haklar ve yetkiler
sağlamaktadır. Bu hak ve yetkiler genel olarak “marka hakkı” olarak ifade
edilmektedir. Marka hakkı, herkese karşı ileri sürülebilen mahiyette olduğundan
mutlak hak olarak nitelendirilmektedir.
Marka hakkının koruma kapsamının geniş olmasını, çalışmamızda da belirttiğimiz
üzere üç temel unsura dayanmaktadır. Bunlardan ilki ayırt edici olması koşuluyla,
çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla
yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretin KHK m. 5 hükmü ile marka olarak
tescilinin mümkün kılınmasıdır.
İkinci unsur; markanın koruma süresinin sınırsız olmasıdır. Şöyle ki; bir işaretin
marka olarak tescili ile marka sahibi bu hakkını 10 yıl süre ile kullanma hakkı elde
eder. Ancak bu süre bununla sınırlı olmayıp; her 10 yılda bir yenilerek sahibine
sınırsız bir tekel hakkı sağlamaktadır.
Son unsur ise; marka hakkının tecavüzünü oluşturan sebeplerin kanunda tahdidi
olarak sayılmamasıdır. KHK m. 9/II’de sayılan haksız kullanım şekilleri sınırlayıcı
olmayıp, örnek kabilinde sayılmıştır. Buna göre, marka sahibi tekel hakkına
dayanarak, kanunda sayılanlar dışında kalan kullanımları da engelleyebilecektir.
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Açıklanan hususlardan da anlaşılacağı üzere marka hakkı, sahibine oldukça geniş
inhisari hak ve yetkiler sağlamaktadır. Bu husus göz önüne alındığında, marka
sahiplerinin, üçüncü kişilerin de kullanması çeşitli sebeplerle gerekli olan işaretler
üzerinde bu geniş inhisari hak ve yetkilere sahip olması gündeme gelebilecektir. Bu
durum, marka hakkına dayanarak üçüncü kişilerin haklarının zedelenmesi riskini
doğuracaktır. Bu sebeple, KHK marka hakkına bazı sınırlar getirmiştir.

KHK ile marka hakkına getirilen sınırlardan biri de “dürüstçe kullanım” halidir.
Markanın üçüncü kişiler tarafından dürüstçe kullanılması hali, KHK’nın “marka
tescilinden

doğan

hakların

kapsamında

istisna”

başlıklı

12.

maddesinde

düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre, tescilli bir markanın üçüncü kişiler tarafından,
adlarını, adreslerini, ürettikleri malların veya sundukları hizmetlerin çeşitli
özelliklerini ve amaçlarını açıklamak için dürüstçe kullanmaları engellenemez.
Kanun koyucu bu hükümle toplumun çıkarlarını ve rekabet ortamını gözeterek,
marka hakkının kapsamı ile toplumdaki diğer kişilerin hakları arasında bir denge
kurmayı amaçlamıştır. Böylece markaya, amacını aşan bir koruma sağlanmasının
önüne geçmek istemiştir. Gerçekten de marka sahibinin, sırf içinde markası geçiyor
diye, toplumdaki diğer kişilerin maddede belirtilen açıklamaları yapmalarını
engellemesi düşünülemez. Aksi durum marka sahibinin, marka hakkına dayanarak
üçüncü kişilerin haklarını zedelemesi anlamına gelir.

Ancak, markanın üçüncü kişiler tarafından dürüstçe kullanımını düzenleyen KHK m.
12’nin, çalışmamızda açıkladığımız üzere, kaynağını aldığı 89/104 (son güncelleme
ile 2008/95) sayılı yönergenin 6. maddesindeki anlamı tam olarak yansıtmadığı
görülmektedir. Bu durumun, maddenin kaynak metinden tercümesinin hatalı
yapılmasından kaynaklandığı anlaşılmakltadır. Ayrıca, 89/104 sayılı yönergenin 6.
Maddesin (c) bendinde düzenlenen, markanın üçüncü kişiler tarafından doğrudan
marka olarak kullanılması hali KHK m. 12’de açıkça düzenlenmemiştir.
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Marka Tasarı ve Patent Tasarı ile KHK’nın 12. maddesinde yapılan değişikliklerin,
KHK m. 12’ye yöneltilen yukarıdaki eleştirilerin bir kısmını karşıladığını söylemek
mümkündür. Ancak, KHK’da yer alan ve anlam belirsizliği yönünde eleştirilen
“dürüstçe ve ticari veya sanayi konuları ile ilgili olarak” ifadesi398, Tasarılara da
aynen alınmıştır. Tasarılarda bu ifadeye eklenen “…ticari hayatın gidişatı içinde…”
ifadesinin de söz konusu anlam belirsizliğini gidermekte yetersiz kaldığı
görülmektedir. Ayrıca, Tasarılarda yer alan 12. madde taslaklarının (c) bendi ile
tescilli markanın üçüncü kişiler tarafından doğrudan marka olarak kullanılması
halinin açıkça düzenlenmek istendiği anlaşılmaktadır. Söz konusu bende ilişkin
Patent Tasarı’da yapılan değişikliğin kaynak metinlerde yer alan düzenlemelerle
örtüştüğü ve düzenlemenin amacına uygun olduğu kanaatindeyiz.

398

Bu ifadeden, kullanımın, madde kapsamında değerlendirilebilmesi için “dürüstçe olması” ve “ticari
ve sınai konularıyla ilgili olması” şeklinde iki şartın birlikte gerçekleşmesi gerektiği gibi bir anlam
çıkmaktadır. Oysa kaynak düzenlemede bu şekilde iki şart öngörülmemiş, kullanımın “ticaret ve
sanayi alanındaki dürüst uygulamalara aykırı düşmemesi” aranmıştır. Ayrıca KHK m. 12’de yer alan
dürüstçe ibaresi ile Medeni Kanun m. 2 anlamında dürüstlük ilkesinin mi yoksa ticaret ve sanayi
alanındaki dürüst uygulamaların mı kastedildiği açık değildir.

96

KISALTMALAR

ATAD

: Avrupa Topluluğu Adalet Divanı

Enstitü

: Türk Patent Enstitüsü

HD

: Hukuk Dairesi

KHK

: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname

Marka Tasarı

: Markalar Kanunu Tasarısı

OHİM

: Office for Harmonization in the Internal
Market (İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi)

Patent Tasarı

: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname

ile

Bazı

Kanun

ve

Kanun

Hükmünde

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
RG

: Resmi Gazete

TRIPS

: The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights (Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları
Anlaşması)

TBK

: Türk Borçlar Kanunu

TMK

: Türk Medeni Kanunu

TTK

: Türk Ticaret Kanunu

Tüzük

: 2007/2009 (Eski 40/94) Sayılı Topluluk Marka Tüzüğü

Yönerge

:89/104 (Son güncelleme ile 2008/95) Sayılı Üye

Devletlerin

Markalara İlişkin Mevzuatlarının Uyumlaştırılması Hakkında
Marka Yönergesi.
Yönetmelik

: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik.
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