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ÖZET

Bu çalışmada Türk ve AB hukukunda dini değer ve sembolleri içeren, kamu
düzenine ve genel ahlaka aykırılık taşıyan marka başvurularının reddedilmesini
gerektiren mutlak ret nedenleri incelenecektir. Bu incelemenin yapılması için Türk
Patent Enstitüsü, Türk mahkemeleri, OHIM ve AB mahkemeleri kararları analiz
edilecektir.

Türk hukukunda bir marka başvurusu dini değer ve sembolleri içeriyorsa, kamu
düzenine veya genel ahlaka aykırı ise reddedilecektir. Benzer şekilde AB hukukunda
da bir Topluluk Markası başvurusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı ise
reddedilecektir. Marka başvurularının dini değerlere ve sembollere, kamu düzenine
ve genel ahlaka aykırılığı bir mutlak ret nedeni olarak, Türk ve AB hukukunda bazı
küçük farklılıklar dışında benzer şekilde uygulanmaktadır.

VI

ABSTRACT

In this study the absolute grounds for refusal that ensure rejection of the trademark
applications which contain religious values and symbols or which are contrary to
public policy or accepted principles of morality, will be examined. In order to make
this examination the decisions of Turkish Patent Institute, Turkish courts, OHIM and
courts of EU will be analyzed.

In Turkish law a trademark application shall be rejected if it contains religious values
and symbols or it is contrary to public policy or accepted principles of morality.
Similarly, in EU law a Community Trademark application shall be rejected if it is
contrary to public policy or to accepted principles of morality. Contradiction of
trademark applications to religious values and symbols, public policy or accepted
principles of morality, except some minor differences, is applied similarly as
absolute grounds for refusal in Turkish and EU law.

VII
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GİRİŞ

Hak kavramı hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkileri ve kişilerin hukuku düzeni
tarafından korunan menfaatlerini ifade eder. İnsanoğlu yaratılışından itibaren bir
arada yaşamak zorunda kalmış ve bu zorunluluk sonucunda insanların birbirlerinin
haklarını ihlal etmemesini sağlamak amacıyla bir takım kurallar ve kurumların
oluşmasıyla hukuk ve hukuk düzeni kavramları ortaya çıkmıştır. İnsanlığın ilk
zamanlarında temel olarak korunan hak yaşam hakkı iken zamanla mülkiyet hakkının
korunması fikri ortaya çıkmıştır. Mülkiyet kavramı ilk ortaya çıktığında doğadaki
insanların toprak gibi bazı sahipsiz malları üzerinde bir sahiplik hakkı olarak
algılanmış, daha sonra ise insanın bedeni çalışmaları ile doğadaki maddeleri
kullanarak bir şey üretmeleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerin sahipliği olarak
tanımlanmıştır.

Günümüzde haklar temel olarak mutlak haklar ve nispi haklar olmak üzere ikiye
ayrılabilir. Nispi haklar yalnızca belli bir kişiye veya belli bazı kişilere karşı ileri
sürülebilen haklardır, bu hak türü borç ilişkisinden doğar. Mutlak haklar ise herkese
karşı ileri sürülebilen haklardır ve mallar üzerindeki mutlak haklar ve kişiler
üzerindeki mutlak haklar olarak ikiye ayrılır. Kişiler üzerindeki mutlak haklar bir
kimsenin maddi-manevi bütünlüğü, bir kimsenin başka bir kimse üzerindeki velayet
ve vesayet hakkı gibi haklardır. Mallar üzerindeki mutlak haklar maddi mallar
üzerindeki mutlak haklar ve maddi olmayan mallar üzerindeki mutlak haklar olarak
iki çeşittir. Maddi mallar üzerindeki mutlak haklar ayni haklar olarak ifade edilir ve
mülkiyet hakkı ve sınırlı ayni haklar olarak ikiye ayrılır. Gayri maddi mallar
üzerindeki mutlak haklar; ilim, edebiyat, müzik, güzel sanatlar, sinema gibi alanlarla
eser verenlere ait telif hakları ile sınaî mülkiyet hakları olarak adlandırılan patent,
marka, coğrafi işaret gibi haklardan ibarettir.

Marka tüketicilerin piyasada karşılaştıkları çok sayıdaki mal ve hizmet arasından
tercih yapmasını kolaylaştıran bir araçtır. Tüketiciler piyasada bulunan ve daha
önceden kullandıkları mal ve hizmetlere ilişkin zihinlerinde negatif veya pozitif bir
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konumlandırma yapmaktadırlar ve bu konumlandırma marka olarak maddi dünyada
kendine yer bulmaktadır.

Tüketici zihninde pozitif veya negatif bir duygu ortaya çıkaran markalar tescil
yoluyla korunmaktadır. Bu şekildeki korumanın esas amacı marka sahibine markası
üzerinde bir tekel hakkı sağlayarak üçüncü kişilerin marka sahibinin markasını
kullanarak haksız kazanç elde etmesinin önüne geçmektir. Ülkemizde marka
koruması alanındaki temel hukuki kaynak 556 Sayılı Markaların Korunması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamedir. 556 s. KHK’nın 7.maddesinde bir marka
tescil başvurusunun markanın kendisinden kaynaklanan nedenlerle reddi anlamına
gelen mutlak ret nedenleri düzenlenmiştir.

556 s. KHK’nın 7.maddesinde düzenlenen ret nedenlerinden en önemlilerinden ikisi
dini değerleri ve sembolleri içeren markaların tescil edilmesinin engelleyen 7/1-j
bendi ve kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markaların tescil edilmesinin
engelleyen 7/1-k bendidir. Bu çalışmada 556. KHK’nın 7/1-j ve 7/1-k bentlerinde
düzenlenen mutlak ret nedenleri ele alınacak ve bu bentlerde düzenlenen mutlak ret
nedenlerinin AB hukukunda nasıl düzenlendiği incelenecektir.

Çalışmanın ilk bölümünde genel olarak marka kavramına değinilerek markanın
tanımı, unsurları, çeşitleri ve işlevleri hakkında bilgi verilecektir. Takiben marka
tescil başvurularının Türk Patent Enstitüsü tarafından nasıl incelendiği, marka tescil
başvurularının mutlak ve nispi ret nedenlerine ve markaların tescil edileceği mal ve
hizmet sınıflarına da değinilerek incelenecektir.
İkinci bölümde Türk hukukunda dini değerleri ve sembolleri içeren markalar ile
kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar konusu ele alınacaktır. Bu bölümün
temelini söz konusu mutlak ret nedenlerine ilişkin Türk Patent Enstitüsü Yeniden
İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararları ile mahkeme kararları oluşturacaktır.

Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise Avrupa Birliği hukukunda kamu düzenine
ve genel ahlaka aykırılığın bir mutlak ret nedeni olarak nasıl düzenlendiği ve
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uygulandığı analiz edilerek, meseleye ilişkin örnek OHIM kararları ve AB mahkeme
kararları incelenecektir.
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1. MARKA KAVRAMI
1.1. Markanın Tarihi, Tanımı, İşlevleri ve Türleri

1.1.1. Markanın Tarihi
İnsanoğlunun ekonomik faaliyetleri neolitik devrim öncesi çağlarda temel olarak
avcılık ve toplayıcılıktan ibaretti. Tarih öncesi çağlar olarak nitelendirilen bu zaman
diliminde insanlar sadece yaşamlarını sürdürebilecek kadar yiyecek bulma
motivasyonu içinde yaşamaktaydılar ve ihtiyaçlarından fazla mal veya yiyeceğe
sahip olmamaları sebebiyle birbirleriyle ekonomik ilişki içinde bulunmamışlardır.
Neolitik devrim ile birlikte tarım faaliyetlerine başlayan insan ırkı; zamanla
hayvanları evcilleştirmeye, topraktan çanak çömlek gibi çeşitli eşyalar üretmeye
başlamış ve böylece avcı-toplayıcı toplum düzeni içinde kendi kendine yeter şekilde
yaşayan insanlar birbirleriyle ilişkiye geçerek ilk temel ekonomik faaliyetlere
başlamıştır.

Tarımın başlaması, hayvanların evcilleştirilmesi, toprak ve temel madenlerden
üretimin başlaması insan toplulukları arasında ticaretin başlamasına sebebiyet
vermiştir. İnsan toplulukları arasında başlayan bu ticaret ilişkisi zamanla üreticilerin
mallarını birbirlerinin mallarından ayırt etmek istemelerine neden olmuştur. İlk
olarak hayvan sahipleri hayvanlarını çeşitli şekillerde işaretleyerek bunları
başkalarının hayvanlarından ayırt etmek istemişler, daha sonra tacirler de malları
üzerine çeşitli işaretler koyarak bunların başkalarının mallarıyla karışmasını
engellemek istemişlerdir.1

Markalar kullanılmaya başlandıkları ilk zamanlardan itibaren devlet otoritesi
tarafından korunmuştur fakat bu koruma hukuk düzeni içinde sistemli bir koruma
olmaktan ziyade yöneticilerin emir ve talimatları etrafında şekillenmiştir. Marka

1

Seville, Catherine; EU Intellectual Property Law and Policy, Edward Elgar Publishing Limited,
Cheltenham, 2009, s. 210
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korumasına ilişkin ilk yasal düzenlemeler Avrupa’da ortaya çıkmıştır: Fransa 1857
yılında marka koruması alanında bir kanun yürürlüğe koymuş ve Fransa’yı 1858
yılında Avusturya, 1862 yılında İngiltere, 1868 yılında İtalya, 1879 yılında Belçika
ile 1874 yılında Almanya takip etmiştir. 2

Ülkemizde marka konusunda yapılan düzenlemelere baktığımızda ilk olarak Osmanlı
İmparatorluğu’nda “Alamet-i Farika” olarak adlandırılan marka kavramına ilişkin
1871 tarihli nizamnameyi görmekteyiz. Bu düzenlemeyi takiben 1888 yılında
“Farikalar Mamulâtı ile Eşyayı Ticariye’ye Mahsus Alameti Farikalara Dair
Nizamname” kabul edilerek ilk nizamname yürürlükten kaldırılmıştır. 1888 tarihli
nizamname 1965 tarihine kadar yürürlükte kalmıştır.3

1888 tarihli nizamnamenin, özellikle temel olarak aldığı 1857 tarihli Fransız
Markalar Kanunundaki değişiklikler sebebiyle, yetersiz kalması üzerine; 1961
yılında 551 sayılı Markalar Kanunu kabul edilmiştir.4 Türkiye’nin 1987 yılından
itibaren AB’ye katılım sürecini hızlandırması sonucunda alınan 1995 tarihli 1/95
sayılı Ortaklık Konseyi Kararında, Türkiye’de fikri ve sınaî hakların korunmasının
sağlanmasının hükme alınmasını takiben 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında
Kararname kabul edilerek, 551 sayılı Markalar Kanunun yerini almıştır. 5

1.1.2. Markanın Tanımı ve Unsurları

Marka kavramının tanımlanması kavramın değişik alanlarda çok çeşitli amaçlarla
kullanılmasından dolayı zor olabilmektedir. En genel algılanış biçimi ile marka mal
ve hizmetlerin başka mal ve hizmetlerden ayırt edilebilmesinin sağlayan bir
müessesedir. Esasen marka mal ve hizmetlerin tüketiciler tarafından alışılan

2

Özdal, Şule; 556 Sayılı KHK’nin 5.Maddesi Çerçevesinde Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler,
Beta Basım, İstanbul, 2005, s. 6-7
3
Kala, Ahmet & İnce İrfan; Alamet-i Farikadan Markaya, Türk Patent Enstitüsü Yayınları
No:23,Ankara, 2009, s.12
4
Arkan, Sabih; Marka Hukuku (Cilt 1), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları,
Ankara, 1997,s.14
5
Arkan, s.18
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kalitesinin bir göstergesi, bu kalite duygusunun maddi âleme yansımasının bir
aracıdır.

Markanın

Türk

hukukundaki

ilk

tanımı

1888

tarihli

Alameti

Farika

Nizamnamesinde, alamet-i farika terimi ile şu şekilde yapılmıştır:
“Mamulat ve eşyanın imal olunduğu mahallin veya fabrikanın veyahut bunları imal
edenlerin veya ticaret zımnında satanların isim ve şöhret ve mevkilerini bildirmek
için ol şeylerin üzerine vazolunan isim ve mühür ve resim ve huruf ve erkam ve
mahfaza ve saire yani temyiz ve tahsis için ittihaz kılınan her nevi işaret ve damga
alameti farika ad ve itibar olunur.” 6

1888 tarihli nizamnamenin yerini alan 1965 tarihli 551 sayılı Markalar Kanunu ise
markayı şu şekilde tanımlamıştır:
“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.”7

Bu iki tanımda da markanın esas olarak mallar üzerinde kullanılacağı kabul edilmiş,
markanın

hizmetlerin

bahsedilmemiştir.

birbirinden

Markanın

ayırt

hizmetleri

edilmesine
de

yönelik

kapsaması

kullanımından

dünya

ticaretinde

küreselleşmeyle birlikte hizmetlerin payının arttığı daha sonraki yıllarda olacaktır.
556 sayılı KHK ise markayı; “Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka
teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları
dahil,

özellikle;

sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya

ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı
yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.” şeklinde tanımlamıştır.8
6

Fabrika Mamulatiyle Eşyai Ticariye Mahsus Alameti Farikalara Dair Nizamname, 1888, Madde 1
3 Mart 1965 kabul tarihli, 551 sayılı kanun RG. 12.3.1965 S.11951
8
8.6.1995 tarih ve 4113 sayılı Yetki Kanunu’na dayanarak, 24.6.1995 tarih ve 556 sayılı Markaların
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, RG. 27.6.1995, S.22326; 4128 sayılı Kanun’la
değişik RG. 7.11.1995, S.22456.
7

6

Markanın 556 s. KHK tarafından yapılan tanıma göre iki unsurdan oluştuğu
söylenebilir: işaret ve ayırt edicilik. 9 İşaret kavramından yalnızca “şekil”
anlaşılmamalıdır; tanımda sayılan kişi adları, sözcükler, harfler, sayılar ve tanımda
yer almayan ama marka olarak kullanılan sloganlar, üç-boyutlu bileşimler de
işarettir. Marka tanımında kullanılan “…gibi çizimle görüntülenilen”, “her türlü
işaret” ifadeleri, marka olarak tescil edilebilecek işaretlerin sınırlı sayıda olmadığına
işaret etmektedir.10 İşaretin ayırt edici olması markanın en temel işlevi olan mal ve
hizmetleri birbirinden ayırt etme işlevinin temel şartıdır. Ayırt edicilik işaretin
üzerinde tescil edildiği mal ve hizmetler için tüketici üzerinde somut bir anlam
yaratabilmesidir. Eğer ki marka birden fazla parçadan oluşan bir işaretse, markanın
ayırt ediciliği işaretin bir bütün olarak ele alınması ile değerlendirilir. Bu durumda
işaretin kapsadığı ve duyu organlarımızda algılanan parçalar, markanın kapsadığı
mal veya hizmeti diğerlerinden ayrıştırabiliyorsa, işaretin ayırt edici olduğundan söz
edilebilir. 11 Ek olarak eğer marka asli ve tali unsurlar şeklinde birden fazla parçadan
meydana gelen bir marka ise esas unsurun ayırt edicilik vasfının diğer unsurlara
nazaran daha fazla olması gerekmektedir.12
1.1.3. Markanın İşlevleri

Markanın işlevleri çeşitli yazarlar tarafından farklı yaklaşımlar çerçevesinde farklı
şekillerde ele alınmış olsa dahi, temelde markanın ayırt etme işlevi, kaynak gösterme
işlevi, garanti ve kalite işlevi ve reklam işlevi olmak üzere 4 ana işlevi olduğu kabul
edilmektedir.
1.1.3.1. Ayırt Edicilik İşlevi

Markanın ayırt edicilik işlevi markanın üzerinde kullanılacağı mal ve hizmetleri
diğerlerinden ayırt etme işlevini sağlayan, markaya hüviyet kazandıran, mal ve
9

Tekinalp, Ünal; Fikri Mülkiyet Hukuku, Beta Basım, İstanbul, 1999, s. 333
Karan, Hakan & Kılıç, Mehmet; Markaların Korunması, Kanun Hükmünde Kararname Şerhi ve
İlgili Mevzuat,Turhan Kitabevi, Ankara 2004, s. 29
11
Karan & Kılıç, s.32
12
Karahan Sami&Suluk, Cahit&Saraç Tahir,&Nal Temel; Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Seçkin
Yayıncılık, Ankara, 2009, s.141
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hizmete isim veren bir işlevdir. 13 Markanın hukuku ilgilendiren esas işlevinin ayırt
edicilik olduğu, diğer işlevlerinin ekonomik işlevler olduğu da markanın işlevlerinin
tasnif edilmesinde kullanılan bir yorumdur.14

Markanın ayırt edicilik işlevini hakkıyla yerine getirebilmesi için, markada
kullanılan işaretin anlamsız olması, işaretin üzerinde marka olarak kullanılacağı mal
veya hizmetin adına yakın olmaması, işaretin günlük hayatta herkes tarafından
kullanılan işaretlerden olmaması gereklidir. 15
1.1.3.2. Kaynak Gösterme İşlevi

Markanın kaynak gösterme işlevi, markanın üzerinde kullanıldığı mal veya
hizmetlerin hangi işletmeden geldiğini gösterir ki böylece bir mal veya hizmet ile
işletme arasında bir bağlantı kurulmuş olur.16

Mal veya hizmeti üreten kişi ile marka sahibinin genellikle aynı olduğu eski
tarihlerde markanın kaynak gösterme işlevi temel işlev olarak kabul görmekteydi. Bu
görüş, günümüzde özellikle küresel üretim süreçlerinin gelişmesi ile ticaret tarzının
değişmesi nedeniyle değişmeye başlamıştır. Özellikle lisans sözleşmeleri ve
franchising sözleşmeleri markanın malın kaynağına ilişkin bağını zayıflatmıştır; bu
yeni durumda marka malın kaynağını gösteren bir işaretten ziyade malın adı haline
gelmiştir, yani marka ile tüketici malın kaynağından ziyade malın diğer benzer
mallardan farkını belirlemektedir.17

Markanın kaynak gösterme işlevinin önemini kaybettiğine işaret eden bir başka
örnek de ünlü kişilerin isim veya resimlerinin pazarlama amaçlı kullanılmasıdır. Bu
durumda marka eşya üzerinde kullanılan ünlü ismi veya resmi olup, tüketici malı

13

Tekinalp, s.347
Özdal, s.47
15
Tekinalp, 338-339
16
Çolak ,Uğur; Türk Marka Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2014, s.13
17
Özdal, s.48
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ünlü kişinin ürettiği düşüncesiyle almamakta sadece o ünlü kişiyi sevdiği için
almaktadır ve bu tip bir örnekte tüketici ürünün kaynağını önemsemeyecektir.18
1.1.3.3. Garanti ve Kalite İşlevi

Markanın garanti fonksiyonu, tüketicinin mal veya hizmetine güvendiği firmayı daha
sonra yapacağı alış verişlerde de kullanmasını ifade eden bir işlevdir. Bu işlev
tüketicinin işletmenin bir mal veya hizmetini alıp, bundan tatmin olmasını takiben
işletmenin sözü edilen mal veya hizmet üzerinde kullanmış olduğu markasını başka
bir mal veya hizmeti üzerinde de kullanması ile kendisini gösterir. 19 Tüketici
markanın kalitesine duymuş olduğu güven neticesinde işletmenin diğer mallarına
karşıda bir güven geliştirecektir, bu güven tüketicinin güvendiği markayı diğer
markalara nazaran daha fazla ücret ödeyerek almasını dahi sağlayabilmektedir.20
1.1.3.4. Reklam İşlevi

Üretim ölçeğinin artması ile üretici ile tüketici arasındaki yüz yüze ilişkinin sona
ermesiyle ortaya çıkan iletişim sorunu reklamlar ile giderilmiştir. Marka bu amaçla
ortaya çıkan reklamların en temel unsurudur.21 Markanın reklam işlevi sayesinde
işletmeler seçtikleri uygun markalar ile piyasayı etkileme gücüne kavuşmalarını ifade
eder. Markanın piyasada kullanıldıkça tanınması bir reklam etkisi yaratır ve
işletmeye rakip yeni firmaların piyasaya girmeleri zorlaşır. 22 Markanın reklam işlevi
sayesinde müşteri ile marka arasında güçlü bir bağ tesis edilir ve markaya yapılan
reklam harcamaları arttıkça bu bağ kuvvetlenerek markanın değeri de artar.23 Bu
anlamda markanın reklam işlevi içinde markanın yatırım işlevini de bulundurur
denilebilir. Markanın reklam işlevi ayrıca markanın iletişim işlevini de içinde
barındırır.24

18

Bainbridge I. David; Intellectual Property, Pearson Education Limited, 2007, s. 585
Tekinalp, s.347
20
Özdal, s.49
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Özdal, s.50
22
Tekinalp, s.347
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Çolak, s.14
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Çolak, s.14
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1.1.4. Marka Türleri

Markalar kullanım amaçlarına göre ticaret markaları ve hizmet markaları, tanınmışlık
derecesinde göre standart markalar ve tanınmış markalar, sahiplerine göre bireysel
markalar, ortak markalar ve garanti markaları şeklinde sınıflandırabilirler.25

1.1.4.1. Ticaret Markaları
Ticaret markaları “mal markası” olarak da adlandırılan ve “bir işletmenin imalatını
veya ticaretinin yaptığı malları başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yaran
işaret” şeklinde tanımlanan markalardır. 26 Ticaret markası yalnızca bir işletme
tarafından üretilen ürünler üzerinde değil, aynı zamanda ticaret konusu olan mallar
üzerinde de kullanılabilir.27

1.1.4.2. Hizmet Markaları

Hizmet markaları bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt
etmek üzere kullanılan markalardır. Dünya üzerinde hizmet ticaretinin önemi
özellikle Dünya Ticaret Örgütünce 1995 yılında kabul edilen Hizmet Ticareti Genel
Anlaşması (GATS) ile artmış ve hizmet endüstrisi28 kavramının oluşmasıyla birlikte
artan hizmet arzının fikri haklarının korunması için hizmet markaları önemli hale
gelmiştir.

1.1.4.3. Tanınmış Markalar
Öğretide “alelade markalar” olarak adlandırılan standart markalar marka sahibine
markanın üzerinde tescil ettirildiği mal/hizmetle sınırlı olmak üzere bir koruma

25

Çolak, s.17-18
Tekinalp, s. 341
27
Tekinalp, s.341
28
Erol, Pınar; Hizmet Ticareti Genel Anlaşması GATS ve Tüm Hizmetlerin Kapitalist Çevrime Dahil
Edilmesi,2002,ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Konferansı,
http://www.antimai.org/gr/peodtu.htm ( Erişim Tarihi: 10.04.2015)
26
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sağlarlar. 29 Tanınmış markalar ise geniş kitleler tarafından bilinen, tanınan ve belirli
bir üne sahip markalardır. Bu tip markaların bütün toplum nezdinde veya en azından
ilgili tüketici çevresi tarafından çok iyi bilinmesi gereklidir. 30 Markaya tanınmış
marka statüsü verildikten sonra marka üzerinde tescilli bulunmadığı mal/hizmetler
bakımından da korunmaya sahip olabilir. 31

1.1.4.4. Bireysel Markalar

Bireysel marka, marka sahibinin gerçek veya tüzel kişi olup olmadığına
bakılmaksızın tek kişiye ait markadır. Markanın ticari vekil veya temsilci vasıtasıyla
tescil ettirilmesi durumunda da bireysel bir markadan söz edilir. 32 Marka üzerinde
iştirak halinde mülkiyet veya müşterek mülkiyet hallerinin bulunması da markanın
bireysel marka olma durumunu değiştirmeyecektir.33

1.1.4.5. Ortak Markalar
Ortak marka KHK’ da “Ortak marka, üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden
oluşan bir grup tarafından kullanılan işarettir.”34 şeklinde tanımlanmıştır. Ortak
markanın esas kullanım amacı gruba dahil olan işletmelerin mal veya hizmetlerini
diğerlerinden ayırmaktır. Ortak markaya sahip olan grubun tüzel kişiliğe sahip
olması gerekli değildir. 35 Ortak marka tescili için yapılan başvuruda markanın
kullanılma usul ve şeklini gösterir bir teknik yönetmeliğin verilmesi gereklidir.36 Bu
teknik yönetmelikte ortak markayı kullanmaya yetkili olan işletmeler belirtilir, ortak
markanın tescili için ortak marka sahipleri birlikte hareket eder ve ortak markanın
yenilenmesi için ortaklardan birinin başvurması yeterlidir. 37
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Çolak, s.15
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Ortak marka ile grup markası kavramları birbirinden farklı kavramlardır. Grup
markası bir holding veya şirketler grubu adına tescilli olan ve bunlara dâhil
şirketlerce kullanılabilen markalardır; oysa ortak marka bir tüzel kişilik adına tescilli
olmayıp birden çok şahıs adına tescillidirler ve marka bunlar tarafından usulüne
uygun olarak kullanılabilir. 38

1.1.4.6. Garanti Markaları
Garanti markası KHK’ da “marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme
tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve
kalitesini garanti etmeye yarayan işaret” olarak tanımlanmıştır.39 Doktrinde garanti
markasının KHK’ da yapılan tanımı, garanti markasının işletmelerin özellikleri ve
üretim usulleri gibi noktaları garanti etmediği; bu tür markaların garanti ettiği esas
unsurun markayı kullanan işletmeler tarafından üretilen ürünler olduğu gerekçesiyle
eleştirilmektedir.40 Garanti markasının tescil edilmesinde tıpkı ortak markada olduğu
gibi bir teknik şartname sunulması zorunluluğu bulunmaktadır.41 Garanti markası
esasen belirli bir kişi üzerine tescillidir ve teknik yönetmelikte belirtilen şartlara
uymak kaydıyla gereken izni alanlar markayı kullanabilir. 42

1.1.4.7. Diğer Marka Türleri
Markalar esasen yukarıda tasnif edildiği şekilde çeşitlendirilmektedirler fakat bunlara
ek olarak tescil amacına göre marka türlerinin tasnifi de yapılabilir. Bu anlamda
koruyucu marka sahibinin tescilli markasının koruma alanını genişletmek amacıyla
markasına benzer markaları tescil ettirerek oluşturulan markalardır.43 Örneğin
ADİDAS markasının sahibinin “abidas”, “abibas” gibi markaları da tescil ettirmesi
bu kullanım amacına örnek gösterilebilir. İhtiyat markaları ise marka sahibinin bir

38
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marka tescili yaparken esasen hemen kullanma amacında olmadığı halde ileride
kullanma düşüncesiyle başvuruda bulunup tescil ettirdiği markalardır.44

1.2. Markaların Tescili
Marka üzerindeki hak, markanın oluşturulması ile doğmaktadır45; buna karşın
markanın KHK hükümlerine göre korunabilmesi için tescil edilmesi şarttır ki bu şart
KHK’nın 6.maddesinde “Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan marka
koruması tescil yoluyla elde edilir.” şeklinde hükme bağlanmıştır.

Marka tescili süreci Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan başvuru üzerine başlar. Süreç
başvurunun mal/hizmet sınıflandırılmasının yapılması, başvurunun mutlak ret
nedenlerine göre incelenmesi, başvurunun yayınlanması, yayınlanan başvuruya karşı
yapılan itirazların nispi ret nedenleri çerçevesinde incelenmesi, Enstitü kararlarına
karşı yapılan itirazların incelenmesi ve nihai olarak markanın tescil edilmesi veya
reddedilmesi aşamalarını kapsamaktadır.

1.2.1. Marka Tescil Başvurusunda Bulunabilecekler

Marka başvurusunda bulunabilecek kişiler KHK’nın 3. maddesinde tanımlanmıştır:
“Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü koruma; Türkiye Cumhuriyeti
sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya
tüzel kişilerce veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması
hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişilerce elde edilir.” Bu Kanun
Hükmünde Kararname kapsamına girmemekle beraber, Türkiye Cumhuriyeti
uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen marka koruması tanımış yabancı devletlerin
gerçek veya tüzel kişileri de karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye'de marka
korunmasından aynı şekilde yararlanır.”
KHK’nın yapmış olduğu tanımdan da anlaşılacağı üzere marka tescil başvurusunda
bulunmak için Türk vatandaşı olmak mecburi değildir. Başvuru sahibi, Türkiye

44
45

Çolak, s.18
Çolak, s.89
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sınırları içerisinde ikametgâh sahibi olan gerçek kişiler yanında idare merkezi
Türkiye sınırlarında bulunan tüzel kişiler de olabilir.46 Bunların yanı sıra Paris
Sözleşmesi çerçevesinde başvuru hakkı olanlar ve Dünya Ticaret Örgütü anlaşmasına
göre başvuru hakkı olanlar ile bunlar arasında bulunmamakla birlikte karşılıklılık
çerçevesinde Türk vatandaşlarına benzer kanuni hakkı veren ülke vatandaşları da
başvuru sahibi olabilir.47 Karşılıklılık ilkesi Türk marka mevzuatında “Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlarının markalarını, diğer devletlerin tescil etmesi veya
edeceğini yazılı olarak bildirmesi” olarak tanımlanmıştır.48 Bu hükümden
anlaşılacağı üzere burada bahsedilen karşılıklılık kanuni bir karşılıklılığın aksine fiili
bir karşılıklılıktır yani Türkiye’de bu kurala göre markasını tescil ettirmek isteyen bir
yabancı kendi ülkesinde Türk vatandaşlarına benzer bir koruma sağlandığını ispat
edebilirse bu hükümden yararlanacaktır.49

Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS) 1. maddesi uyarınca
TRIPS anlaşması tarafı olan devletler Paris Sözleşmesine de taraf olarak kabul
edildiklerinden, TRIPS anlaşmasına taraf devletlerin vatandaşları da marka
başvurusunda bulunabileceklerdir. 50

1.2.2. Sınıflandırma

Marka başvuruları KHK’nın 23. maddesinde belirtildiği üzere markanın kullanılacağı
mal ve hizmetlerin listesini içermelidir. KHK’nın 24.maddesinde mal ve hizmetlerin,
malların veya hizmetlerin uluslar arası sınıflandırılmasına ilişkin esaslara göre
sınıflandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Enstitü tarafından Marka Tescil Başvurularına Ait

Mal Ve Hizmetlerin

Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ, 1957 tarihli “Markaların Tescili Amaçları İçin

46
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Eşyaların ve Hizmetlerin Uluslar arası Sınıflandırılması Hakkında Nice Anlaşması”
hükümlerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

Enstitü tarafından hazırlanan tebliğde gerekliği olduğu zamanlarda değişiklik
yapılmakta ve bu değişiklerle birlikte yeni tebliğ resmi gazetede yayınlanmaktadır.
Hali hazırda güncel olan tebliğ TPE: 2014/2 numaralı 2014 tarihli tebliğ olup,
tebliğin 1-34. sınıfları malları; 35-45. sınıfları ise hizmetleri kapsamaktadır.

Başvuru sahipleri marka başvurularında Enstitü tarafından hazırlanan tebliğdeki mal
ve hizmet sınıflarını veya alt sınıflarını doğrudan kullanabilecekleri gibi, markalarını
kullanacakları mal veya hizmetin adını doğrudan yazarak da başvuru yapabilirler.
Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken husus mal ve hizmet listesinde genel
tabirler kullanılmamasıdır. Şayet marka başvurusunda mal ve hizmetlere ilişkin genel
tabirler kullanılmış ise Enstitü genel tabirlerin açıklanması için başvuru sahibine 2
aylık bir süre verir, bu süre içinde açıklama yapılmazsa söz konusu genel tabirler mal
ve hizmet listesinden çıkarılır.51

1.2.3. Mutlak Ret Nedenleri

Enstitü’ye ulaşan marka tescil başvuruları yukarıda anlatılan sınıflandırma işleminin
tamamlanmasından sonra marka uzmanları tarafından KHK’ da sayılan mutlak ret
nedenlerine göre incelemesi yapılır. KHK’nın 7.maddesinde sayılan mutlak ret
nedenlerinde düzenlenen haller marka başvurularının herhangi bir itiraz olmaksızın
Enstitü tarafından resen reddedileceği halleri içermektedir. Mutlak ret nedenleri
içinde sayılan durumlar esas itibariyle bir başkasının hakkına ilişkin olmayıp, marka
üzerinde kullanılan işaretlerin nitelik ve özellikleri itibariyle herkese kapalı işaretler
olmasıyla ilgilidir.52 Mutlar ret nedenleri toplumun ortak menfaatlerine ilişkin
yasaklamaklardır ve bu nedenle kamusal nitelik gösterir, ayrıca bu ret nedenleri aynı
zamanda markaların hükümsüzlük nedenidir. 53 Mutlak ret nedenleri Enstitü
51
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tarafından resen uygulanırlar ve bu nedenleri bir veya birkaçının varlığı halinde
marka başvurusu kısmen veya tamamen reddedilir. Mutlak ret nedenleri sınırlı sayıda
olup, kıyas yoluyla yeni mutlak ret nedenleri yaratılamaz.54

Mutlak ret nedenleri KHK’nın 7. maddesinde 11 bent halinde sayılmıştır. Bu
bentlerden dini değerleri ve sembolleri içeren markaların tescilini engelleyen 7/1-j
bendi ile kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markaların tescilini engelleyen 7/1-k
bendi bu çalışmanın esas konusunu oluşturduğundan, bu iki bende bu bölümde yer
verilmeyecek olup; 2. bölümde bu bentler ayrıntısıyla incelenecektir.
1.2.3.1. Marka Olarak Tescile Elverişli Olmayan İşaretler ( 7/1-a)

Bu bentte hüküm altına alınmış olan mutlak ret sebebi, markanın tanımını yapan
KHK’nın 5.maddesi kapsamına görmeyen işaretlerdir. KHK’ da yapılan tanıma göre
bir işaretin marka olabilmesi için ayırt edicilik vasfını kazanması ve ayrıca çizimle
görüntülenebilmesi veya benzer biçimde ifade edilebilmesi, baskı yoluyla
yayımlanabilmesi ve çoğaltılabilmesi gereklidir; bu nitelikleri taşımayan işaretlerin
marka sayılmaması durumu söz konusudur.55

Herhangi bir kişinin tekeline bırakılmaması gereken bir işaret veya ayırt edici niteliği
olmayan bir işaret, markanın tescil tarihinden önce kullanım sonucu ayırt edicilik
kazanmışsa bu bent kapsamında reddedilemez. Bu husus KHK’nın 7.maddesinin
ikinci fıkrasında şu şekilde ifade edilmiştir:
“Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle
ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (a), (c) ve (d)
bentlerine göre tescili reddedilemez.”
Bu istisnanın uygulanabilmesi için ayırt edicili niteliğin markanın tescil tarihinden
önce kullanım yolu ile kazanılması gerekir ve bu durumun başvuru sahibi tarafından
bilgi ve belgelere dayanılarak kanıtlanması zorunludur. 56
54
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1.2.3.2. Tescil Edilmiş veya Tescil Başvurusu Yapılmış Bir Marka ile Aynı veya
Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer Markalar ( 7/1-b)

Kısaca markaların benzerliği olarak ifade edilebilecek bu mutlak ret nedenine göre,
marka başvurusundan önce tescil edilen veya tescil başvurusu yapılan marka var ise
başvuru, benzer marka ile çakışan mal ve/veya hizmetleri ölçüsünde kısmen veya
tamamen reddedilir. Avrupa Birliği hukukunda sadece nispi ret nedeni olarak
düzenlenen benzerlik, Türk hukukunda hem nispi hem de mutlak ret nedeni olarak
düzenlenmiştir.

Markaların aynılığının veya ayırt edilemeyecek kadar benzerliğinin tespiti
doktrinden, yargı kararlarından ve Enstitü uygulamalarından yola çıkılarak tespit
edilmekte ve uygulanmaktadır. Markaların aynılığından anlaşılması gereken
markaların tamamen birbirlerinin aynısı olması ve müşterilere aynı şeyi ifade
etmeleridir. 57 Avrupa Birliği İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) uygulamalarına
göre markalar arasındaki tek bir harf farklılığı bile markaların benzer olmadığına
işaret eder.58 Markaların ayırt edilemeyecek derecede benzerliği ise markaların
kapsadıkları mal veya hizmetleri kullanan ortalama tüketicilerin markaları algılama
biçimidir. Bu değerlendirmede markalardaki ayırt edici nitelik taşımayan tali
unsurlar değerlendirme dışı bırakılır ve markaların esas unsuruna göre benzerlik
değerlendirmesi yapılır. 59

1.2.3.3. Tanımlayıcı Markalar (7/1-c)

Bu mutlak ret nedenine göre ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç,
değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı, zamanı,
gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret
ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar tescil
edilemezler. Bu ret nedeninin arkasındaki temel mantık da tıpkı 7/1-a bendinde
57
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olduğu gibi herkesi kullanımına açık olan işaretlerin bir kişinin tekeline
verilmemesinin sağlanmasıdır. 60 Ticaret alanında cins ve çeşit, vasıf, kalite, miktar,
amaç, değer, coğrafi kaynak bildiren markalar, başvurunun kapsadığı mal ve/veya
hizmetler göz önünde bulundurularak değerlendirilir ve eğer işaret bu mal/hizmetler
için tanımlayıcı görülürse marka reddedilir. 61 Tanımlayıcı olan işaretin bazı harfleri
değiştirilerek oluşturulan işaretler de tanımlayıcı olarak kabul edilir, örneğin
Yargıtay “0live” ifadesini zeytinler için tanımlayıcı olan “Olive” ibaresine benzer
kabul ederek, tanımlayıcı kabul etmiştir.62

Kullanım sonucu ayırt edicilik kazanan bir işaret KHK’nın yukarıda bahsedilen
hükümleri uyarınca 7/1-c bendine dayanılarak reddedilemez. Burada esas olan nokta
tanımlayıcı işaretin tescil edileceği mal/hizmetler üzerinde uzun süredir, reklam
faaliyetleri ile desteklenen bir şekilde kullanıyor olması ve bu kullanım sonucunda
markanın kapsadığı mal/hizmetleri talep eden tüketici kesiminde işaretin bir marka
olarak algılanmaya başlaması gereklidir.63 Bu şekilde kullanılan işaret esas
manasından

uzaklaşarak

ikinci

bir

anlam

kazanarak,

temel

anlamından

uzaklaşacaktır. Öğretide “bağımsızlaşma” olarak tanımlanana bu durum şu şekilde
tanımlanmaktadır: “bir malın veya hizmetin adının, cinsinin, bazı özelliklerinin,
miktarının, çeşidinin, işaretinin, veya coğrafi kaynağının herkes tarafından bilinen,
kullanılan, herkesin aklına gelen anlamından farklı ve bağımsız bir anlam kazanması
ve herkesin aklına bu adlandırmalar değil de köken işlevi bağlamında bir işletmeye
ait ürünü veya hizmeti getirmesi”64
1.2.3.4. Ticaret Alanında Herkes Tarafından Kullanılan İşaretler (7/1-d)

Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya
ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran
veya esas unsur olarak içeren markalar bu bent hükmü gereği tescil edilemezler.
Örneğin bankacılık sektöründe faaliyet gösterenlerin “banka”, “kredi” gibi ifadeleri
60
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esas unsur olarak kullanarak tescil ettirmeleri mümkün değildir. Bununla birlikte
herkesin kullanımına açık bu gibi işaretler markanın esas unsurunun yanında tali
unsur olarak kullanılabilir ve bu durumda markaya bir bütün olarak koruma
sağlanır. 65
1.2.3.5. Malın Şeklinden, Özgün Yapısından Kaynaklanan İşaretler ( 7/1-e)
KHK’ da marka olarak şekillerin de tescil edilebileceğinin hükme bağlanması,
sebebiyle marka olma niteliğine haiz olmayan bazı şekillerin marka olarak tescil
edilmesi engellenmek istenmiştir. Bu sebeple “malın özgün doğal yapısından ortaya
çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın
şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretlerin” tescil edilemeyeceği
hükme bağlanmıştır. Bu mutlak ret nedeni esasen üç boyutlu markalarla ilgilidir ve
malın asli fonksiyonunu yerine getirebilmesi için belirli bir biçimde üretilmesi
zorunluluğu vardır. 66

Söz konusu mutlak ret nedeni sebebiyle tescil edilemeyecek işaretlere, futbol topu,
çamaşır mandalı, yastık, tıraş bıçağı örnek verilebilir. Burada vurgulanması gereken
husus bu mutlak ret nedeninin söz konusu işaretleri esas unsur olarak içeren
markalara uygulanması gerekliliğidir; söz konusu işaretler markada tali unsur olarak
bulunuyorsa ve marka 7/1-e bendi uyarınca reddedilemeyecektir. 67

1.2.3.6. Yanıltıcı Markalar (7/1-f)

KHK’ da yer alan bu mutlak ret nedenine göre; bir mal veya hizmeti niteliği, kalitesi
veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar tescil
edilemez. Bu mutlak ret sebebi esasen tüketiciyi koruma amacı gütmektedir ve
marka sahibinin marka başvurusunda bulunurken aldatma, yanıltma amacının olup
olmadığının ret sebebinin uygulanmasına etkisi yoktur.68 Bir marka başvurusunun
65
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yanıltıcılık sebebiyle reddedilebilmesi için, başvurunun eşya listesinde yer alan mal
ve hizmetlerin özellikleriyle markada yer alan işaret arasında açık ve belirgin bir
zıtlık olması gereklidir. 69 Yanıltıcılıktan bahsedebilmek için tüketicinin malın
niteliğine dair tüketici yanılgısı oluşması ihtimali hakkında güncel ve ciddi bir
tehlike bulunmalıdır.70

1.2.3.7. Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6. Maddesi Kapsamındaki Markalar
(7/1-g)

Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6. Maddesi (Article 6ter) kapsamında birlik
ülkelerinin bayrak, flama gibi egemenlik işaretleri ile ülkelerin üye oldukları uluslar
arası kuruluşların logo ve adlarını, bunların kısaltmalarını asli veya tali unsur olarak
içeren markaların tescil edilmesini engellemektedir.71 Padişah tuğraları, Osmanlı
İmparatorluğu’na ait flamalar, nişanlar da bu hüküm dâhilinde koruma altında
bulunmaktadır.72
1.2.3.8. Kamuyu İlgilendiren ve Halka Mal Olmuş Tarihi ve Kültürel Değerleri
İçeren Markalar (7/1-h)

Bu mutlak ret nedenine göre Paris Sözleşmesinin 2.mükerrer 6. maddesi kapsamı
dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka
mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya
nişanlar içeren markalar tescil edilemez. Bu tip işaretlerin toplumun ortak mirası
olması nedeniyle bunların tek bir kişinin tekeline bırakılmaması gerekliliğinden
hareketle bu yönde bir mutlak ret nedeni oluşturulmuştur.73

Bu mutlak ret nedeni uyarınca Atatürk’ün ismi, fotoğraf veya resmi; Osmanlı
İmparatorluğunun padişahlarının isimleri ve fotoğraf veya resimleri (Fatih Sultan
Mehmet gibi), Anıtkabir’in ismi, resmi veya fotoğrafı gibi değerler tescil edilemez.
69
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1.2.3.9. Tanınmış Markalar (7/1-ı)

Paris Sözleşmesinin 1.mükerrer 6.maddesine göre (Article 6bis) birlik üyesi devletler
tanınmış bir markanın (sözleşmenin ifadesiyle well-known marks) sahibinin izni
olmaksızın, aynı veya benzer mal/hizmetler için tescil edilemeyeceğini hüküm altına
almıştır.74 Yine sözleşmeye göre birlik üyesi ülkeler mevzuatlarının uygunluğuna
göre bu ret sebebini ya bir mutlak ret sebebi olarak resen uygulamalı ya da başvuru
sahibinin müracaatı üzerine markayı reddetmelidir. Tanınmış marka kavramı ne
KHK’ da ne de bir uluslararası mevzuatta tanımlanmadığı için uygulamada bazı
güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bu tip güçlükler Enstitü uygulamaları, yargı kararları
ve doktrin kullanılarak aşılmaya çalışılmaktadır.

Tanınmış markalara ilişkin ifade edilmesi gereken bir başka husus söz konusu ret
sebebinin hem bir mutlak ret sebebi hem de KHK’nın 8/4. maddesi çerçevesinde bir
nispi ret sebebi olarak düzenlendiğidir. Her ne kadar KHK’nın 8/4. maddesinde
doğrudan bir “tanınmış marka” ifadesi kullanılmamış olsa da, markanın toplumda
ulaştığı tanınmışlık düzeyi ifadesiyle tanınmış markaya işaret edilmiştir ve bu
anlamda her iki durumdaki tanınmış marka kavramları farklı değildir. 75

1.2.4. Nispi Ret Nedenleri

Nispi ret nedenleri, mutlak ret nedenlerinin aksine işaretin nitelik ve özelliklerinden
kaynaklanan ret nedenleri değildir; bu ret nedenleri işaret üzerinde üçüncü bir kişinin
herhangi bir sebebe bağlı olarak ileri sürdüğü hak iddiasını içerir.76 Nispi ret
nedenleri Enstitü tarafından resen uygulanmazlar, Enstitü bu ret sebeplerini hak
sahibinin itirazı üzerine değerlendirir.77 Nispi ret nedenlerini ileri sürebilecek kişiler
markasını önceden tescil ettirmiş kişiler veya tescilsiz bir işaret üzerinde hak sahibi
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olan kişiler olabilir, yani nispi ret nedenleri kullanılarak tescilsiz markaların
korunması da mümkünüdür.78

Nispi ret nedenleri KHK’nın 8.maddesinde sayılmıştır:

a) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa
marka tescil edilemez.

b) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil
için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya
benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk
tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya
tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa
marka başvurusu reddedilir. Bu durumda a bendinde sayılan durumdan farklı olarak
markalar

arasında

karıştırılma

ihtimalinin

bulunup

bulunmadığı

araştırılır.

Karıştırılma ihtimali “ortalama tüketicilerin, iki işaret arasında bir şekilde bağlantı
kurması” olarak tanımlanabilir. 79 Karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkması için
markalar arasında bir benzerlik olmalıdır ki bu benzerlik markaların bir bütün olarak
yan yana konulduklarında ortalama zekâ, dikkat ve kültür düzeyinde bulunan
kişilerce bir benzerlik algısının oluşması gereklidir.80

c) Marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi tarafından markanın kendi adına
tescili için, marka sahibinin izni olmadan ve geçerli bir gerekçe gösterilmeden
yapılan marka başvurusu reddedilir. Buradaki “ticari vekil” ve “ticari temsilci”
kavramları marka sahibinin ticari vekili ve temsilcisinin yanında marka sahibi ile
acentelik, dağıtıcılık veya lisans ilişkisi olanları da kapsar.81 Maddede ifade edilen
“geçerli gerekçe” kavramına yabancı bir markanın Türkiye’de tanıtımının yapılması
78
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ya da markanın koruma süresi dolduktan sonra marka sahibinin markayı
yenilememesi üzerine yapılan başvuru örnek olarak gösterilebilir.82

d) Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin
itiraz etmesi üzerine, tescili istenen marka; markanın tescili için yapılan başvuru
tarihinden önce veya markanın tescili için yapılan başvuruda belirtilen rüçhan
tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmişe veya belirtilen işaret, sahibine daha
sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkını veriyorsa tescil edilemez.
Burada düzenlenen nispi ret nedeni Türkiye’de tescilli olmayan markalara rüçhan
hakkı dahilinde bir koruma sağlamasının yanında tescilsiz olarak kullanılan markalar
ve işaretlere de bir koruma sağlamaktadır.83

e) Tescilli bir marka kural olarak markanın tescil edildiği mal/hizmetler üzerinde
marka sahibine bir koruma sağlar. Üçüncü bir kişi markayı farklı mal/hizmetler için
kullanabilir ve tescil ettirebilir. Fakat KHK tescil edilmiş veya tescil için başvurusu
yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın
sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu
yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği
durumda; itiraz gerekçesi marka farklı sınıfta sahi olsa marka başvurusunun
reddedilebileceğini

hükme

bağlamıştır.

Doktrinde

bu

duruma

sömürünün

engellenmesi adı da verilmektedir.84

f) Tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif
hakkı veya herhangi bir sınaî mülkiyet hakkını kapsaması halinde, hak sahibinin
itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir. Başkasına ait isimlerin tescilinin
engellenebilmesi için ismin herkesçe kullanılan bir isim olmasından ziyade,
toplumca tanınan bir kişi ile özdeşlemiş olması gereklidir. 85 Örneğin Ahmet, Mehmet
gibi isimler bu hüküm uyarınca korunamayacakken, Sezen Aksu ve Aziz Yıldırım
isimleri isim sahibinin itirazı üzerine bu hüküm gereğince korunabilecektir. Telif
82
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haklarının nispi ret nedeni olarak kullanılmasında, telif hakkının ne kadar süre ile
nispi ret için temel teşkil edeceği tartışmalı bir husustur. Çolak’a göre telif hakları
kişinin yaşam süresi ve ölümünün ardından 70 yıl boyunca korunduğundan, telif
hakları sebebiyle yapılacak olan itirazın bu süre içinde yapılması gereklidir.86 Sınaî
mülkiyet hakkına dayanılarak yapılacak itirazlar ticaret unvanı, işletme adı, tasarım,
faydalı model veya coğrafi işaret hakkından kaynaklanabilir.87

g) Ortak ve garanti markalarının sona ermesinden itibaren üç yıl içinde ortak marka
veya garanti markası ile aynı veya benzeri olan marka tescil başvurusu itiraz üzerine
reddedilir.

h) Bir markanın yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin dolmasından sonra iki yıl
içerisinde aynı veya benzer markanın, aynı veya benzer mal ve hizmetler için yapılan
tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir.
1.2.5. Enstitü Kararlarına İtiraz ve Markanın Sicile Kaydı

Yukarıda bahsedilen işlem aşamalarında marka başvurusu ile ilgili verilen Enstitü
kararlarına karşı itiraz edilebilir. Enstitü kararlarına karşı itiraz karardan zarar gören
kişilerce ve kararla ilgili işlemlere taraf diğer kişilerce yapılabilir. 88 Enstitü
kararlarına karşı itiraz, kararın bildiriminden sonraki iki ay içerisinde yazılı olarak ve
ücretinin ödenmesi şartıyla Enstitüye yapılır.89 Enstitünün ilgili dairesi (bu
çalışmanın konusu olan markalar için Markalar Dairesi) itirazın haklı olduğuna
kanaat getirirse kararını düzeltebilir aksi halde itiraz hakkında yorumda
bulunmaksızın itirazı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na (YİDK)
gönderir. YİDK itirazı inceledikten sonra kararını verir ve bu karara karşı kararın
bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde, yetkili mahkemede dava açılabilir.90
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Çolak,s.322
Tekinalp,s.390
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556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Madde 48
89
556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Madde 49
90
556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Madde 53
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Eksiksiz olarak yapılan marka tescil başvuruları yukarıda yapılan süreçlerin
tamamlanmasından sonra tescil aşamasına gelir. Bu aşamada marka sicile kayıt
edilerek sahibine bir “Marka Tescil Belgesi” verilir. Marka sicili çevrimiçi olarak
tüm kullanıcılara açık olup, bu özelliği ile aleni bir sicildir. Sicile kayıt edilen
markalar 10 yıl süre ile korunmakta olup, bu süre TRIPS anlaşmasında asgari
koruma düzeyi olarak öngörülen 7 yıllık süreye uygundur. 91 Tescilli markalar
başvuru tarihinden itibaren korunur ve bu koruma süresinin bitmesinden itibaren 6 ay
içinde başvurusu yapılmak ve ücreti ödenmek kaydıyla koruma süresi 10’ar yıl
olmak üzere sonsuza kadar uzatılabilir. Bu süre zarfında koruma süresinin uzatılması
için yenileme talebinde bulunulmayan markalar hükümden düşer, fakat markanın
hükümsüz hale gelmesi marka sahibinin markasını kullanmasına engel teşkil etmez.92

91
92

Çolak,s.326
Tekinalp, s.398
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2. TÜRK HUKUKUNDA DİNİ DEĞERLERİ ve SEMBOLLERİ İÇEREN
MARKALAR ile KAMU DÜZENİNE ve GENEL AHLAKA AYKIRI
MARKALAR
2.1. Dini Değer ve Sembolleri İçeren Markalar

KHK’nın 7/1-j bendi dini değerleri ve sembolleri içeren markaların tescil
edilemeyeceğini hüküm altına almıştır. Bu yönde bir tescil engelinin mutlak ret
nedeni olarak düzenlenmesinin temel nedeni halka mal olmuş dini değer ve
sembollerin ticari çıkarlar için kullanılarak toplumun bir kemsinin sömürülmesinin
önüne geçilmesi ve bu değerleri önemli gören toplum kesiminin rencide edilmesinin
önlenmesidir. 93 Bu hüküm uyarınca kutsal kitap isimleri, haç işareti, Peygamber
isimleri, tasvirleri, Halifelerin isimleri gibi semboller marka olarak tescil edilemez.

Dini değer ve sembollerin marka olarak tescil edilememesi konusunda vurgulanması
gereken önemli bir nokta bu değer ve sembollerin yanlıca İslam dinine ait olanlarla
sınırlandırılmaması gerektiğidir. İslam dinine ek olarak toplumda inananı bulunan
diğer dinlerin değer ve sembolleri de KHK’nın 7/1-j bendi gereğince koruma
altındadır yani toplumda karşılığı olarak bütün dinlere ait değer ve semboller marka
olarak tescil edilemez.94 Toplumda karşılığı olmayan veya kendisine inananlar
tarafından din olarak tanımlanan inanç veya düşünce akımlarına ait değer ve
semboller bu bent kapsamında korunamaz.

2.1.1. Türk Patent Enstitüsü Uygulaması
KHK hükmünün çok açık bir şekilde dini değer ve sembollerin marka olamayacağını
düzenlemesine rağmen, bu hükmün hangi durumlarda ve nasıl uygulanacağı açık
değildir. Doktrinde yer alan temel kaynaklarda bu hükmün uygulanmasına ilişkin
birkaç klasik örnek dışında bilgiye yer verilmemiştir. Bununla birlikte Enstitü
uygulamalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanan Türk Patent Enstitüsü Marka

93
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Karan & Kılıç,s.98
Yasaman, Hamdi; Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, C.I, Vedat kitapçılık, İstanbul,2004,s.275

26

İnceleme Kılavuzu’nda95 7/1-j bendinin Enstitü tarafından nasıl uygulandığı geniş bir
biçimde açıklanmıştır.

Kılavuz’a

göre

marka

tescil

başvurularının

7/1-j

bendi

kapmasında

değerlendirilmesinde 2 temel unsur bulunmaktadır:

1) Toplumda sadece dini bir terim ya da sembol olarak kullanılan ya da doğrudan
dini bir çağrışım yapan işaretleri münhasıran ya da esas unsur şeklinde içeren
işaretler 7/1-j bendi kapsamında değerlendirilir.

Bu kapsamda “Allah”, “Hz.

Muhammed” gibi doğrudan dini bir değer ve sembolü akla getiren marka
başvuruları reddedilir.96

2) Dini bir içerik ve anlama sahip olmakla birlikte başka alanlarda da kullanılması,
ya da doğrudan dini çağrışım yapan bir ibare olmaması gibi nedenlerle doğrudan
dini

değerlere

atıfta

bulunmayan

işaretler

kural

olarak

bu

kapsamda

değerlendirilmez. Bununla birlikte, nihai değerlendirmede, mal ve hizmetlerin
niteliği de dikkate alınarak işaretin toplumun genelinde bırakacağı etki ve algılanma
ihtimali esas alınır. Bu kapsamda, öncelikle ve doğrudan dini bir çağrışım yapan ya
da dini değerleri zedeleme ihtimali bulunan işaretler bu kapsamda değerlendirilir. 97
2.1.1.1. Din Görevlilerinin İsim ve Unvanları

Kılavuz’a göre din görevlilerinin isimleri marka başvurularında münhasıran ve/veya
esas unsur olarak bulunursa reddedilmelidir, bununla birlikte din görevlilerinin
isimleri marka örneğinde yan unsur olarak bulunursa ve doğrudan dini çağrışım
yapmaması halinde marka olarak kabul edilebilir. Kılavuzun bu yorumuna uygun
olarak Enstitü tarafından “İmam” ve “Pope” ibareli marka başvuruları reddedilmiş
olmakla beraber “Papaz” ibareli marka 43.sınıfta tescil edilmiştir.

95

Çalışmanın devamında “Kılavuz” olarak adlandırılacaktır.
Türk Patent Enstitüsü Marka İnceleme Kılavuzu,s.83
97
Türk Patent Enstitüsü Marka İnceleme Kılavuzu,s.83
96
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Kanımızca Enstitü tarafından “Papaz” ibareli markanın 43.sınıfta marka olarak tescil
edilmesi uygun olmamıştır. Zira “Papaz” kelimesi “Hıristiyan din adamı98”
anlamındadır ve doğrudan dini bir değere atıfta bulunmaktadır. 43.sınıfta yer alan
“Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri” alt sınıfında faaliyette bulunan bir
işletmenin bu markayı kullanması durumunda, toplumda yaşayan Hıristiyan
tüketiciler işletmenin bir rahip veya Hıristiyan bir kimse tarafından işletildiği zannı
ile işletmenin hizmetlerine ilgi gösterebilecek veya bu işletmenin Hıristiyanlık dinine
aykırı davranışları nedeniyle işletmenin kendi dinlerine ait bir değeri marka olarak
kullanmasından rahatsız olabileceklerdir. Her iki durumda da KHK’nın 7/1-j
bendiyle ulaşmak istediği toplumun bir kemsinin sömürülmesinin önüne geçilmesi ve
dini değerleri önemli gören toplum kesiminin rencide edilmesinin önlenmesi
amaçlarına ulaşılamayacaktır.
Enstitü tarafından “İmamoğlu” , “İmam Çağdaş”, “İmam Usta”, “İmamzade”,
“Papazın Bağı”, “Papazın Evi” marka başvuruları ise dini değerlerin yanlarına
aldıkları diğer unsurlarla birlikte dini çağırışım yapan işaret olmaktan uzaklaşmaları
sebebiyle 7/1-j bendi kapsamında reddedilmemiştir.

2.1.1.2 Kutsal Kelimeler

Kılavuz’a göre bir din mensupları için kutsal sayılan işaret ve adlandırmaları
münhasıran veya esas unsur olarak içeren ve doğrudan dini çağrışım yapan markalar
reddedilmelidir. Buna uygun olarak “Kuran”, Kuranıkerim”, “Kuran Tv”, Kuran
Radyo”, “I-Quran”, “ The Holy Quran Recitation”, “Smart Quran”, “Kuran Ailesi”, “
The Lighting Bible”99, “Bible Language International”, “İmamseccade” markaları
7/1-j bendi uyarınca reddedilmiştir.
2.1.1.3 Kutsal Mekânlar ve/veya İsimleri

98
99

Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük

“The Lighting Bible” markasının 7/1-j bendi uyarınca reddedilmesi üzerine başvuru sahibi karara itiraz etmiş,
bunun üzerine YİDK ret kararını “ 'Aydınlatan İncil' anlamına gelen iş bu başvurunun belli bir dini inanca sahip
insanlar için kutsal olan temel değerleri içeriyor olması sebebiyle isabetli görülmüştür.” ifadesiyle uygun
bulmuştur. (2007-M-7326 sayılı YİDK kararı)
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Dinler için kutsal sayılan kutsal mekânların hem isimleri hem de bunların fotoğraf
veya resimleri 7/1-j bendi kapsamında marka olarak tescil edilemez.100 Yasaman’a
göre cami resimleri ile dini yazıların 7/1-k bendi uyarınca da tescil edilmemesi
mümkündür101 fakat yerleşik uygulama ve doktrindeki diğer kaynaklar bu tip kutsal
mekân fotoğraf ve resimlerinin 7/1-j bendi kapsamına girdiğinde hem fikirdir. Diğer
durumlarda olduğu gibi kutsal mekân isimleri, fotoğrafları veya resimleri doğrudan
bir dini çağrışım yapmıyorsa marka olarak tescil edilebilir.
Enstitü bu kapsamda “Kâbe”, “Kâbe tv”, “Cami” marka başvuruları 7/1-j bendi
kapsamında reddedilmiştir. “Ayasofya” ve “Blue Mosque” marka başvuruları ise
7/1-h bendi kapsamında kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından
halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler
veya nişanlar içeren markalardan olduğu gerekçesiyle reddedilmiştir. Ayasofya ve
Blue Mosque (Sultanahmet Camii) yapılarının tarihi ve kültürel değerlerinin olduğu
açık olmakla beraber bu yapıların toplum nezdinde dini bir çağrışım yaptıkları da
açıktır, bu nedenle söz konusu başvuruların 7/1-h bendi yanında 7/1-j bendi
kapsamında reddedilmesi de yerinde bir karar olacaktır. İslam dinine ait bu kutsal
mekân isimlerinin yanında kilise, sinagog, gibi mekânların isimlerinin, resimlerinin
veya fotoğraflarının yer aldığı marka başvuruları da 7/1-j bendi kapsamında
reddedilmelidir.
2.1.1.4. Din, Mezhep veya Tarikat İsimleri

Din, mezhep veya tarikat isimlerini veya bunların mensuplarına verilen isimlerin
marka olarak kullanılmaması esastır. Bununla birlikte bu isimleri içermekle birlikte
doğrudan dini bir çağrışım yapmayan işaretlerin marka olarak tescilinde bir engel
yoktur.
Enstitü bu kapsamda “Müslüman Roma”, “Muslim Aid”, “Muslim Up” ibareli marka
başvurularını 7/1-j bendi uyarıca reddetmiştir.

100
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Türk Patent Enstitüsü Marka İnceleme Kılavuzu, s.83
Yasaman, s.275
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“Nakşiler” ibaresinin

gösterilen şekilde olduğu gibi baskın bir

şekil unsuru ile birlikte kullanılmasıyla yapılan marka başvurusunun 7/1-j bendi
uyarınca reddedilmesi sonucunda yapılan itiraz üzerine, YİDK şu şekilde bir karar
vermiştir: “NAKŞİLER ibaresinin marka üzerinde tüketicilerce marka algısına konu
olacak unsur durumunda bulunduğu, "NAKŞİ" ibaresinin ise Abdulhalik-ıl
Güjdevani tarafından sistemleştirilen, Muhammed Bahauddin Şah-ı Nakşibendi'nin
isim babası olduğu İslam dini tarikatı mensuplarına verilen ad olduğu tespit
edilmiştir, başvurunun 7/1-j bendi kapsamında reddi kararı isabetli bulunmuştur.”102
Bu karardan da anlaşılacağı üzere dini bir değer ismini daha baskın bir şekil
unsuruyla içeren marka başvurularında, toplumun markayı söz konusu dini değer
olarak algılayacağı açıktır. Bu sebeple dini değerleri açıkça içeren ve ayrıca bir şekil
unsuru da içeren marka başvurularının 7/1-j bendi kapsamında reddedilmesi yerinde
olacaktır.

“Tevhid” ibaresinin

gösterilen şekilde olduğu gibi kullanıldığı bir

başka başvuruda da yukarıda ifade edilen şekilde başvuruda bulunan şekil
unsurundan ziyade marka yazılı unsur olan “Tevhid” olarak değerlendirilerek
başvuru 7/1-j bendi uyarınca reddedilmiştir. Söz konusu ret kararı YİDK tarafından “
“Tevhid” kelimesinin bir şeyin tek olduğuna hükmetmek ve onun böyle olduğunu
bilmek anlamına geldiği ve tevhid kelimesinin Allah'ın zatını bütün tasavvurlardan,
zihinlerdeki hayal ve evhamdan tecrit etmek (soyutlamak) anlamında kullanıldığı”
gerekçesiyle uygun bulunmuştur.103
“Mevlevi” ibareli marka tescil başvurusunun 7/1-j bendi kapsamında reddedilmesi
üzerine yapılan itirazı değerlendiren YİDK şu şekilde bir karar almıştır: “Yapılan
incelemede, başvurunun standart büyük harf karakterlerle yazılmış münhasıran
102
103

2013-M-4000 sayılı YİDK kararı
2014-M-14196 sayılı YİDK kararı
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"mevlevi" ibaresinden müteşekkil olduğu, "mevlevi" ibaresinin ise "Mevlânâ
Celâleddin Rûmi'nin özel olarak yaptığı zikir ve törenleri göz önünde tutarak
ölümünden sonra oğlu Sultan Veled tarafından kurulan tarikata giren kimselere
verilen ad" olduğu; Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğünde "mevlevi"
kelimesinin anlamının "Mevlevi tarikatına bağlı kimse" olarak yer aldığı ve
başvurunun atıf yaptığı mevlevilik tarikatının da felsefesi ve ritüelleri ile
kültürümüzün bir parçası haline gelmiş olduğu da tespit edildiğinden toplumun ortak
kültürel mirasının bir parçası olan "mevlevi" ibaresinin marka tescili yoluyla ticaret
alanında tek bir kişinin inhisarına bırakılamayacağı kanaatine varılmış ve
başvurunun 556 sayılı KHK'nın 7/(j) uyarınca reddi kararı isabetli bulunmuştur.”104
2.1.1.5. Kutsal Sözcükler, Şahıs isimleri, Sembolik Kavramlar
Bir dinin mensuplarınca kutsal sayılan sözcükleri şahıs isimleri veya sembolik
kavramları içeren işaretler eğer doğrudan dini bir çağrışım yapıyorlarsa, bu tip
işaretleri içeren marka başvuruları 7/1-j bendi kapsamında reddedilir.
Bu kapsamda Enstitü “Rahman”, ve “Vedud” (Allah’ın 99 isminden birisidir)
markalarını reddetmiştir. Bunlara ek olarak “Kadem-i Şerif” (Hz. Muhammed’in
ayak izi anlamındadır), “Nal-i Şerif” (Hz. Muhammed’in ayak izinin tasviri
demektir), “Asar-ı Nebeviye” (Hz. Muhammed’e ait eşyalar demektir), “Şemal-i
Şerif” ( Hz. Muhammed’in dış görünümü, giyimi anlamındadır), “Dürru Meknun”
(İmam-ı Azam Ebu Hanife’ye ait bir kasidenin ismidir), “Tıbbi Nebevi Ürünleri”
(Nebevinin kelime anlamı peygamberlik, peygamberle ilgili, Hz. Muhammed
vasıtasıyla yapılan işler ve mucizeler anlamındadır ve bu sebeple markanın doğrudan
dini çağrışım yapması nedeniyle başvuru reddedilmiştir) ibareli markalar da 7/1-j
bendi uyarınca reddedilmiştir.
“Asay-ı Şerif” ve “Sürmedan-ı Şerif” ibareli başvurularında ise başvuruları
değerlendiren uzmanlar, marka ibarelerinde bulunan asay-ı şerif ve sürmedanı şerif
ifadelerinin doğrudan bir kullanımının olmadığını (yani Hz. Muhammed’e ait bir asa
104

2012-M-3510 sayılı YİDK kararı
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ve sürmedan, sürmelik bulunmadığını) tespit etmişlerdir. Bununla birlikte toplumda
“şerif” ibaresini taşıyan eşya isimlerinin Hz. Muhammed’e ait eşyaları akla getirmesi
sebebiyle tüketici zihninde “asay-ı şerif” ibaresinin Hz. Muhammed’e ait asayı,
“sürmedan-ı şerif” ibaresinin ise Hz. Muhammed’e ait sürmedanı canlandıracağı
gerekçesiyle her iki başvuru da 7/1-j bendi uyarınca reddedilmiştir.
“Allah’ın Kılıcı Halid bin Velid” ibareli marka başvurusunun 7/1-j bendi uyarınca
reddedilmesi üzerine, karar yapılan itirazı değerlendiren YİDK şu şekilde bir karar
almıştır: “Yapılan inceleme sonucunda başvurunun salt "Allah'ın Kılıcı Halid bin
Velid" ibaresinden müteşekkil olduğu, "Halid bin Velid"in ise "Allah'ın kılıcı olarak
da bilinen ve Mekke'yi fetheden Arap komutan"ın adı olduğu, İslam tarihinde önemli
yeri bulunduğu ve ilk ve tek çağrışımının doğrudan dini içerikli olduğu tespit
edildiğinden
bulunmuştur.”

başvurunun

reddine

yönelik

karar

ve

gerekçeleri

isabetli

105

İçinde İslam dini için kutsal bir kelime sayılabilecek ve Tanrı'nın büyüklüğünü,
yüceliğini anmak için söylenen ve
gelen

“Tekbir”

Allahuekber

ibaresini

yanda

sözü ile başlayan dua106 anlamına
gösterildiği

şekilde

“sılacan”

kelimesiyle birlikte içeren marka başvurusu, marka uzmanı tarafından 7/1-j ve 7/1-k
bentleri gereğince reddedilmiştir. Bu karara itiraz eden başvuru sahibi marka örneği
üzerinde bulunan “tekbir” ibaresinin asli unsur olmadığını iddia etmiş fakat bu itiraz
YİDK tarafından, “yapılan incelemede başvuruya konu markanın büyük puntolarla
"sılacan" ve nispeten küçük puntolarla "tekbir" ibresini içerdiği, "tekbir" ibaresinin
görece olarak "sılacan" ibaresinden küçük olarak yer almasına rağmen markanın
asli unsurlarından biri olarak kabul edilmesi gerektiği görülmüştür. Zira "tekbir"
ibaresi marka örneği üzerinde görülmesi dikkat gerektiren küçüklükte, ilk bakışta
fark edilmeyecek boyutta yer almamaktadır.” gerekçesiyle reddedilmiştir. 107 İlgili
YİDK kararının devamında söz konusu ret kararının 7/1-j bendi kapsamında isabetli
olduğu fakat başvurunun 7/1-k bendi kapsamına değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle
105

2013-M-3965 sayılı YİDK kararı.
Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük
107
2014-M-12970 sayılı YİDK kararı
106
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7/1-k bendi ret gerekçeleri arasından çıkartılmıştır. Benzer şekilde “Tevid”

kelimesini

yandaki şekilde “seda” kelimesi ile birlikte içeren marka

başvurusu da 7/1-j bendi uyarınca reddedilmiştir. Söz konusu ret kararına karşı
yapılan itiraz da YİDK tarafından reddedilmiştir. 108 Burada bahsedilen iki örnekten
yola çıkılarak dini bir değeri marka örneğinde başka bir kelime unsuru ile içeren
markaların da tıpkı dini bir değeri tek başına asli unsur olarak içeren markalar gibi
7/1-j bendi gereğince reddedilmesinin yerinde olacağı söylenebilir. Zira dini
değerlere karşı, özellikle ülkemizde İslam dininin değerlerine karşı, toplumda var
olan yüksek seviyedeki hassasiyet bu değerlerin marka örneğinde tali olarak dahi
olsa kullanılmasının önlenmesini gerektirmektedir.

2.2. Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı Markalar

KHK’nın 7/1-k bendi kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markaların tescil
edilemeyeceğini hüküm altına almıştır. “Kamu düzeni” ve “genel ahlak”
kavramlarının tanımları KHK’ da yapılmamıştır, bu nedenle bu kavramlardan ne
anlaşılması gerektiği açık değildir. Bununla birlikte Kılavuz’a göre “Kamunun
(toplumun) her bakımdan genel çıkarlarını koruyucu hükümlerin tümü; bir ülkede
kamu hizmetlerinin iyi yapılması, devletin güvenliğini ve düzenini, bireyler
arasındaki ilişkilerde hukuku, huzuru ve ahlak kurallarına uygunluğu sağlamaya
yarayan kurum ve kuralların tümü; toplumun huzur ve sükûnunun sağlanmasını,
devletin ve devlet yapısının korunmasını hedef tutan, toplumun her alanındaki
düzeninin temelini oluşturan bütün kurallar” kamu düzenini oluşturmaktadır.
Kılavuz’a göre suça teşvik edici, insan haklarına ve demokratik düzene aykırılık ya
da bölücülük içeren unsurları taşıyan işaretler kamu düzenine; aile nizamı ve yerleşik
örf ve adetlere aykırı unsurları taşıyan işaretler ise genel ahlaka aykırıdır.109 İlaveten
kamu düzeni kavramının yalnızca yazılı kurallardan oluşmadığı, bununla birlikte

108
109

2014-M-12590 sayılı YİDK kararı
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yazılı kurallarla yasaklanmış her türlü davranışın da kamu düzeni nedenine aykırılık
olarak algılanmaması gerekliliği belirtilmelidir. 110
Markanın kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılığı markanın sahip olduğu şekil,
sözcük, sayı vb unsurların yarattıkları imaj ve verdiği mesaj ile ortaya çıkar.111
Kanunen yasak olan faaliyetleri özendiren markaların tescili mümkün değildir. Bu
kapsamda terörist organizasyonların isimleri, sembol ve kısaltmaları veya bunlarla
ilgisi olabilecek herhangi bir işaret veya sembolün marka olarak tescili mümkün
değildir. 112 İlaveten toplumun ahlak anlayışına ters düşen, zararlı alışkanlıkları
özendiren ve cesaretlendiren, suça teşvik eden, küfür, hakaret, ırkçılık veya
ayrımcılık içeren işaretler de genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı olarak kabul
edilerek marka olarak tescil edilemezler.113

Tekinalp’e göre tarihi kişileri kötüye kullanan, toplumu itaatsizliğe yönelten
işaretlerle ile yanlış anlamalara ve aldanmalara yol açabilecek işaretler de 7/1-k
bendi gereğince reddedilmelidir.114

Bir markanın marka niteliğine haiz olmaması yani KHK’ da sayılan marka olma
niteliklerini taşımaması, bir markanın başka bir markaya benzerliği markanın
tescilinin kamu düzenine aykırı olduğunu göstermez.115 İlaveten telif haklarına
aykırılık teşkil eden marka başvurusunun kamu düzeni sebebiyle reddedilmesi de
mümkün değildir. 116 Doktrindeki bir diğer görüşe göre tescil başvurularındaki kötü
niyet bir mutlak ret nedeni olarak 7/1-k bendi içersisinde uygulama alanı
bulabilecektir ki bununla ifade edilmek istenen bir marka başvurusunun kötü niyetli
olarak yapıldığı eğer ispatlanabilirse bu marka başvurusu 7/1-k bendi uyarınca
reddedilebilir. 117
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Markanın kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılığı incelenirken kişisel değer
yargıları değil, Türkiye’de yaşayan normal düzeyde duyarlılığa sahip makul
insanların değer yargıları esas alınmalıdır. 118 Kamu düzenine ve genel ahlaka
aykırılığın tespiti tescil başvurusunun yapıldığı zamana göre de değişiklik
gösterebilir. Eğer normal koşullarda kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olmayan
bir ifade başvurunun yapıldığı tarihte kazandığı anlam itibariyle kamu düzenine ve
genel ahlaka aykırı hale gelmişse başvuru reddedilmelidir. 119

Markanın tescil edileceği mal/hizmet sınıfları da markanın kamu düzenine ve genel
ahlaka aykırılığı değerlendirmesinde etkili olabilmektedir. Örneğin Uzakdoğu’da
seks tekniği anlamına gelen “Kamasutra” sözcüğünün prezervatif markası olarak
kullanılması Yargıtay tarafından uygun bulunmuştur.120 Ayrıca işaretin olumsuz
çağrışım yapması da başvurunun reddi için yeterli değildir. Örneğin “Fcuk” ifadesi
hem Türkiye’de hem de dünyada yaygın olarak kullanılan bir küfrü çağrıştırmakla
beraber, ifade hem Türkiye’de hem de İngiltere’de tescillidir. 121

Yukarıda sayılan haller dışında toplumda infial uyandıracak işaretler, demokratik
düzen aleyhine anlam taşıyan işaretler, çocukları ve yaşlıları suiistimal eden işaretler
de 7/1-k bendi gereğince reddedilmelidir. 122

2.2.1. Türk Patent Enstitüsü Uygulaması
“Double Happiness” ibareli marka başvurusu 34.sınıfta yer alan “Sigara ve tütün”
malları için 7/1-k bendi uyarınca reddedilmiştir. Söz konusu ret kararına yapılan
itiraz neticesinde YİDK şu şekilde bir karar almıştır: “Türkiye'de ve dünyada son
yıllarda sigara ve tütün mamullerinin sağlığa zararları konusunda ciddi
kampanyaların sürdürüldüğü, bu konuda kanunlar çıkartıldığı, hukuki mücadelelerin
sürdürüldüğü ve önemli kamuoyu desteği sağlandığı belirlenmiştir. Ülkemizde kabul
edilen ve uygulanması yönünde yoğun çaba sarf edilen 4207 sayılı "Tütün
118
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Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun" da belirtilen hususun
Türkiye'de genel kamu sağlığının korunması için öneme sahip olduğunu ve özel
kanunlarla düzenlenen bir konu olduğunu göstermektedir. Kurul; "double
happiness" ibaresinin Türkçe karşılığının "iki kat (daha fazla) mutluluk", "çifte
mutluluk" olduğu dikkate alındığında, bu ibarenin sigara veya tütün kullanıcıları
tarafından, üründe var olan bir özellik, katkı nedeniyle ürünün iki kat daha fazla
mutluluk hissi verdiği, tatmini ikiye katladığı biçiminde algılanabileceği, bu yolla
"double happiness" ibaresinin kısmi ret kararı kapsamındaki mallar bakımından
özendirici,

alım

kararı

bakımından

teşvik

edici

bir

ifade

olarak

değerlendirilebileceği görüşündedir. Sigara ve tütün mamulleri ile mücadelenin
toplum sağlığını ilgilendiren kritik önemde bir kamu politikası olması ve dolayısıyla
kamu düzeninin bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatinde olan
Kurul, "double happiness" ibaresinin anlamından kaynaklanan özendiricilik,
tüketimi teşvik hususlarını da dikkate alarak, başvuru hakkında "Sınıf 34: sigaralar,
tütün" malları bakımından verilen kamu düzenine aykırılık gerekçeli ret kararını
yerinde bulmuştur.”123 Karardan da anlaşılabileceği üzere YİDK “double happiness”
ifadesinin

verdiği

mesaj nedeniyle,

tüketilmesinde sakınca görülen tütün

mamullerinin kullanımını artırabileceği hususunu göz önünde bulundurarak ifadeyi
kısmen reddedilen mallar için 7/1-k bendi kapsamında değerlendirmiştir. Burada
önemli olan nokta “double happiness” ifadesinin başvurunun kapsamında bulunan
diğer mallar olan “tütün içenlere mahsus malzemeler; kibritler” malları için 7/1-k
kapsamında değerlendirilmemiş olmasıdır. Zira söz konusu ifade bu mallar açısından
olumsuz bir mesaj ifade etmemektedir, dolayısıyla söz konusu malların 7/1-k bendi
kapsamında reddi gerekmemektedir.
“Bonzai” ibareli marka başvurusunun daha önceki tarihte tescil edilmiş “bonzai”
unsurlu markalar nedeniyle 7/1-b bendi gereğince reddedilmesi üzerine başvuru
karara itiraz etmiştir. İtirazı değerlendiren YİDK kararı yerinde bulmuş ve ilaveten
…Öte yandan Karar Kriterinde de belirtildiği üzere, sahip olduğu genel ilke ve
değerler itibariyle toplumun normal işleyişine zarar verebilecek nitelikte olan,
toplumun ahlak anlayışına ters düşen, zararlı alışkanlıkları özendiren veya
123
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cesaretlendiren, suça teşvik eden, küfür, hakaret, ırkçılık, ayırımcılık içeren ibareler,
şekiller ve benzeri işaretler genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı işaretler olarak
kabul edilir. Bu bağlamda yapılan yeniden incelemede, başvuru kapsamında yer alan
mal ve hizmetlerin, başvurunun asli ve ayırt edici unsuru olan "bonzai" ibaresinin
"sentetik uyuşturucu madde" adı olması nedeniyle”124 başvuruyu 7/1-k bendi
uyarınca da reddetmiştir. YİDK’nın daha önceki tarihlerde 7/1-k bendi kapsamında
reddedilmeyerek 2001 tarihinde tescil edilebilmiş bir işareti, söz konusu örnekte
olduğu gibi 7/1-k bendi uyarınca reddetmesi bir tutarsızlık olarak algılanmamalıdır.
Zira yukarıda da bahsedildiği üzere bir işaretin genel ahlaka ve kamu düzenine
aykırılığı, başvurunun yapıldığı zamana bağlı olarak değişiklik gösterebilir. “Bonzai”
ifadesinin tescil edildiği ilk tarih olan 2001 yılında söz konusu ifade bir sentetik
uyuşturucu maddesinin ismini ifade etmemekteydi. Bununla beraber özellikle son
yıllarda “bonzai” isimli sentetik uyuşturucunun kullanımının artması ve buna bağlı
olarak ölüm olaylarının gerçekleşmesi ile toplumun bu maddeye karşı olan
hassasiyeti artmıştır. Dolayısıyla “bonzai” ifadesinin toplum nezdinde kazandığı yeni
anlam ve verdiği mesaj nedeniyle ifade kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olarak
nitelendirilebilmiştir.
“Kanalistanbul” ibareli marka başvurusu 7/1-k bendi uyarınca reddedilmiştir.
Başvuru sahibinin yapmış olduğu karara itiraz sonucunda YİDK şu değerlendirmede
bulunmuştur: “Kurul, kamu düzenine aykırı kelime, kısaltma, terim veya
adlandırmalar tespit edilirken incelemenin yapıldığı zaman diliminin kendine özgü
şartlarının da dikkate alınması gerektiği kanaatindedir. Bu çerçevede yapılan
incelemede, "kanalistanbul" ibaresinin medyada çok sıklıkla yer alan, çılgın proje,
asrın projesi gibi ifadelerle anılan, İstanbul şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan ve
İstanbul şehrine büyük oranda önemli bir hizmet ve imkan sağlayacak bir projenin
adı olduğu, gazetelerde ve tüm medya organlarında sıklıkla tartışma ve
değerlendirme konusu olduğu, halkın büyük çoğunluğu tarafından kamusal bir
hizmet ve projenin adı olarak benimsendiği, ortalama tüketicide oluşan bu algı ve
intiba dolayısıyla herhangi bir firmanın tekeline vermenin kamu yararına aykırı
olacağı bu sebeple de söz konusu markanın tescilinin 556 s. KHK'nın 7/1-k bendi
124
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hükmü çerçevesinde reddi gerektiği anlaşıldığından Markalar Dairesi Başkanlığının
ilgili kararı yerinde bulunmuştur.”125 YİDK bu kararı da daha önceki kararda ifade
edilen marka ibaresinin ifade ettiği mesajın ve algının zaman içinde değişmesinden
dolayı markanın 7/1-k bendi uyarınca reddedilebilmesine bir örnektir. 2011 tarihli
tescilli “kanalistanbul” ibareli marka bulunmasına rağmen, YİDK 2013 yılında
verdiği söz konusu kararda “kanalistanbul” ibaresinin halk nezdinde önemli bir alt
yapı projesinin ismi olarak algılanmaya başladığından hareketle söz konusu ibarenin
marka olarak tek bir kişinin tekeline verilmesinin uygun olmadığına karar vermiştir.
Bu karara paralel şekilde “HaydarpaşaPort” ibareli başvuru da 7/1-k bendi uyarınca
reddedilmiştir.126
“www.devletpersonel.com” ibareli başvuru 7/1-a bendi uyarınca reddedilmiştir.
Başvuru

sahibi

tarafından

yapılan

karara

itiraz

neticesinde

YİDK

“

"www.devletpersonel.com" ibaresinin Devlet Personel Başkanlığı kurumunu
çağrıştırması dolayısıyla ortalama tüketicide marka algısı yaratacak ayırt edici
mahiyette olmadığı kanaatine varılarak Markalar Dairesi Başkanlığı kararı ve
gerekçeleri yerinde bulunmuş ayrıca söz konusu başkanlığın bir kamu kurumu
olması dolayısıyla söz konusu ibarenin marka olarak tescilinin kamu düzenini bozan
özellikte olacağı kanaati de hâsıl olduğundan” 7/1a bendinin yanında başvurunun
7/(k) bendi gereğince de reddinin gerekli olduğunu ifade etmiştir.127 Bu karara göre
kamu kurumlarının isimlerini veya bunların isimlerinin çağrıştıran ifadeleri içeren
marka başvurularının 7/1-k bendi gereğince reddedilmesi gereklidir.

“Abdullah Gül” ibaresini

gösterilen şekildeki gibi içeren marka tescil

başvurusu, marka uzmanı tarafından 7/1-h bendi gereğince reddedilmiştir. Ret
kararına yapılan itiraz neticesinde itirazı değerlendiren YİDK “marka örneğinin şekil
unsuru ve ABDULLAH GÜL ibaresi dışındaki kelime unsurları ile birlikte bütün
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olarak değerlendirildiğinde 556 Sayılı KHK'nın 7/1 (h) bendi kapsamında
değerlendirilemeyeceği düşünülmüş” şeklinde karar vermiş ve başvuruyu ilan
etmiştir.128 Ek olarak başvuruyu tekrar değerlendiren YİDK “kamu hizmetlerinin iyi
yapılmasına yönelik, devletin güvenliğini ve düzenini sağlamaya yarayan kurum ve
kuralların tümü, devletin ve devlet yapısının korunmasını hedef tutan, toplumun her
alanındaki düzeninin temelini oluşturan bütün kurallar kamu düzeni kapsamında
değerlendirilmelidir. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 ncü
maddesinde "Cumhurbaşkanı Devletin başıdır" şeklinde açık bir tanımlamaya yer
verilmiş,

Anayasanın

Madde

101

ve

devamındaki

maddelerinde

ise,

Cumhurbaşkanlığı Kurumu Yasama, Yürütme ve Yargı alanlarında önemli görev ve
yetkilerle donatılmıştır. Bu nedenle halen Devletin en önemli Anayasal Kurumunun
başında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün adının, ticari faaliyetlerde
kullanılmak üzere özel kişi ya da kuruluşlar adına marka olarak tescil edilmesi, bu
şekilde piyasada marka olarak kullanımı, Cumhurbaşkanlığı makamının manevi
varlığına zarar verebileceği gibi, kamu düzenine de aykırılık teşkil edecektir.”
şeklinde bir karar vererek başvuruyu 7/1-k bendi kapsamında reddetmiştir.
Yukarıda sayılan kararlara ek olarak Enstitü “penis”, “penisbüyücüpompa”, “vajina
estetiği”, “seks”, “heroin”, “extacy”, “cocaine”, “eroin”, “erotik” ibareli marka tescil
başvurularını da 7/1-k bendi kapsamında reddetmiştir.

2.3 Mahkeme Kararları
2.3.1. “Zam Zam” Kararı

“Zam Zam” ibaresini

gösterilen şekilde içeren marka tescil

başvurusu, Markalar Dairesi Başkanlığı (MDB) tarafından 7/1-j ve 7/1-k bentleri
uyarınca reddedilmiştir. Söz konusu ret kararına karşı yapılan itirazı YİDK
tarafından “dini açıdan kutsal olduğu kabul edilen bir suyun adı olan "zam zam"
128
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ibaresinin bir firma adına gıda ve içecekler için tescil edilmesi 7/1-(j), (k) bentlerine
aykırı bulunmuştur.” denilerek reddedilmiştir.129

Başvuru sahibi söz konusu YİDK kararının iptali için Ankara 3.Fikri ve Sınai Haklar
Hukuk Mahkemesinde dava açmıştır. İddia ve savunmayı değerlendiren mahkeme
aşağıda özetlenen şekilde bir gerekçeyle karar almıştır130

Mahkeme

öncelikle

marka

başvurusundaki

şekil

ve

kelime

unsurlarını

değerlendirerek markanın esas unsurunun kelime unsuru olduğuna kanaat getirmiştir:
“Her ne kadar başvuru, 'zam zam' sözcüğü yanında ayrıca bir şekil içermekte ise de,
markanın genel görünümü ve tüketiciler nezdinde akılda kalıcı baskın unsurunun
sözcük olduğu açıktır. Zira şeklin sözcüğü ikinci planda bırakması hali
olmadığından, somut olayda "sözcük şekilden daha yüksek sesle konuşur" ilkesinin
geçerli olduğu bir karma marka başvurusu mevcuttur.”
Kararın devamında Mahkeme “zam zam” ibaresinin karşılığının Türkçede “zem
zem”

şeklinde olduğu belirterek şu tespitte bulunmuştur: “Bu ifade, bütün

Müslümanlarca kutsal kabul edilen, dinler tarihinde büyük önem verilen kuyunun ve
bu kuyudan çıkan suyun adıdır. Hac ziyaretinden dönenlerin bu suyu yanlarında
getirip konuklarına ikram ettikleri bilinen ve halen yaşayan geleneksel ve dini bir
uygulamadır. Esasen bu uygulama ve bilinirlik sadece tüm dünyada da yaygındır
Ülkemizde giderek artan yabancı turist sayısı, küreselleşme nedeniyle İngilizcenin
tüm dünyada ve ülkemizde en çok konuşulan yabancı dil olması, ifadenin İngilizce ya
da Türkçede kullanım halinin tercih edilmesi arasındaki farkı tamamen ortadan
kaldırmaktadır.”
Mahkeme kararında “‘Zam Zam’ sözcüğünün, tüm gıda ürünleri bakımından üretim
yerinin Suudi Arabistan olduğu izlenimi bir yana bırakılacak olursa, İslam dinince
kutsal bir değer olması nedeniyle marka olarak verilmesi 556 sayılı KHK'nin 7-1-(j)
ve (k) hükümlerine aykırıdır. Zira yasa koyucu markanın hangi mal veya hizmetler
129
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üzerinde kullanılacağına göre bir ayrım yapmamıştır.” şeklinde bir yorumda
bulunarak, dini değerler içeren markaların başvurunun yapıldığı mal/hizmetlere göre
bir ayrım yapılmaksızın reddedilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.
Mahkeme kararının son kısmında “Bu ret nedeninin her ülkenin kendi sosyal ve dini
kabullerine göre farklı algılanması doğaldır. Ancak ülkemiz yönünden hangi dine ait
olursa olsun tüm dini değerler itibariyle bu engelin uygulanacağı kuşkusuzdur. Diğer
taraftan doğrudan dini bir değeri ifade eden bu ibarenin, bir kişiye marka olarak
verilmesi, dini değerlerin ticarileştirilmesi anlamına gelmesi nedeniyle, başlı başına
bu inancı paylaşan kişileri rencide edicicidir. Bu haliyle de kamu düzeni ve ahlaka
aykırılığı içinde barındırmaktadır ve KHK'nin 7/1-(k) hükmüne de aykırıdır. Son
olarak, bu ibarenin bir kişiye marka olarak verilmesinin, ibarenin dindar
vatandaşlar nezdinde sahip olduğu cazibe ve saygınlık göz önüne alınırsa, istismara
ve haksız rekabete yol açacağı kuşkusuzdur.” tüm dinlere ait değerlerin marka olarak
tescilinin önlenmesinin tüketicilerin sömürülmesinin ve rencide edilmesinin önlemesi
bakımından önemli olduğuna işaret etmiştir.

Yukarıda özetlenen gerekçeler çerçevesinde Mahkeme YİDK kararını hukuka uygun
bularak davayı reddetmiştir. Daha sonra söz konusu mahkeme kararı temyiz edilmiş
ve karar Yargıtay tarafından onanmıştır. 131
2.3.2. “Mecca Cola” Kararı

“Mecca Cola” ibaresini

gösterilen şekilde içeren marka tescil

başvurusu Markalar Dairesi Başkanlığı (MDB) tarafından 7/1-j bendi uyarınca
reddedilmiştir. Başvuru sahibi tarafından yapılan karara itirazın incelenmesi
neticesinde YİDK ret kararını uygun bulmuştur.132

131
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kararı.
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2005-M-4620 sayılı YİDK kararı.
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YİDK tarafından verilen karar üzerine başvuru sahibi, söz konusu marka ibaresini
içeren markasının Fransa’da tescilli olduğunu ve dolayısıyla markanın tescili için bir
engel olmadığını iddia ederek YİDK kararının iptali talebiyle mahkemeye
başvurmuştur.

Davaya bakan Ankara 1.Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi, başvuruda yer alan
“Mecca” kelimesinin İslam dini bağlamında kutsal bir şehrin adı olduğu tespitinde
bulunmuştur. Kararın devamında Mahkeme “Bahsi geçen şehir Türkçede her ne
kadar ‘Mekke’ olarak biliniyorsa da, ‘Mecca’ kelimesini gören tüm tüketicilerin
hiçbir duraksama yaşamadan bunun ‘Mekke’ şehri olduğunu fark edecekleri kuvvetle
muhtemel, hatta kaçınılmazıdır. Hal böyle olunca “Mecca Cola” ibaresi tereddütsüz
Mekke şehriyle ilintilendirilecek ve kullanılacağı ürün anılan şehirle ilgili bir mal
olarak algılanacaktır. Özellikle İslam dinini tercih eden veya bu dine kendini yakın
hisseden tüketiciler, markanın kullanıldığı ürünlerin üzerlerinde salt kutsal bir İslam
şehrinin isminin yazılı olması nedeniyle tercihlerini kullanacaklar, örneğin
16.sınıftaki kırtasiye eşyalarını, 30.sınıftaki gıdaları veya 32.sınıftaki içecekleri sırf
bu nedenle satın alma yoluna seçeceklerdir. Oysa dini ve kutsal değerleri içinde
barındıran böyle bir şehir adının ticarileştirilmesi hem dini hem de yasal anlamda
doğru olmayacaktır. Kuşkusuz Dünyadaki her hangi bir şehrin adının marka olarak
kullanılması yasal sınırlılıklar içinde mümkündür. Ancak tüketici tercihlerini,
özellikle İslam dinini tercih eden tüketiciler yönünden alım tercihlerini böylesine
etkileyen bir şehir adının markalaştırılması mahkememizce doğru görülmemiştir.
Türkiye ulusunun tamamına yakın bir kesiminin İslam dinini benimsemesi veya bu
dine kendini yakın hissetmesi ile Mekke şehrinin yine dini anlamda hayli önemsenen
zemzem suyuyla özdeşleşmiş olduğu düşünüldüğünde ulaşılan sonucun yerindeliği
daha iyi anlaşılacaktır.”133 yorumunda bulunarak söz konusu YİDK kararının
hukuka uygun olduğunu tespit etmiş ve davayı reddetmiştir.

Mahkemenin bu kararından da anlaşılacağı üzere, dini bir diğeri ifade deden ibare
yanına tanımlayıcı bulunan ayırt ediciliği düşük başka bir kelime dahi alsa başvuruda
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Ankara 1.Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 13.03.2007 tarihli, 2006/177 Esas ve 2007/44
Karar numaralı kararı.
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dini değeri ifade eden ibare esas unsur olarak kabul edilmeli ve başvuru 7/1-j bendi
kapsamında reddedilmelidir.

Davacı taraf Mahkemenin kararını temyiz etmiş ve karar temyiz incelemesinin yapan
Yargıtay 11.Hukuk Dairesi tarafından onanmıştır. 134
2.3.3. “Tekbir” Kararı

ibareli marka tescil başvurusu “tekbir” esas unsurlu markalara
dayanılarak 7/1-b bendi kapsamında kısmen reddedilmiş, ilaveten başvurunun
kapsamında bulunan bazı mallar da 7/1-j bendi uyarınca reddedilmiştir.

Başvurunun Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanmasından sonra, başvurunun 7/1-j ve
7/1- k bendi uyarınca reddedilmesi gerektiğine dair bir itiraz yapılmış ve MDB itirazı
kısmen haklı bularak başvuruyu “Cinsel amaçlı aletler ve malzemeler. Prezervatifler
( condom/kaput).” malları içinde reddetmiştir. MDB’nin verdiği bu kararı yeterli
bulmayan itiraz sahibi bu kararı yeterli ve yerinde bulmayarak karara itiraz etmiştir.
YİDK itirazı incelemiş ve ilk kararda ve itiraz incelemesi sonucunda çıkarılan
mallara ek olarak "Suni yılbaşı ağaçları ve bunlar için süsler, suni karlar, çıngıraklar,
eğlence (parti, diskotek vb.) süsleri, parti şapkaları" açısından da markayı
reddetmiştir.135

YİDK kararını mahkemeye götüren davacı Enstitü’nün dini bir değeri ifade eden
“tekbir” ibaresini yeterli derecede koruyamadığını ve bu ibarenin marka olarak
tescilinin dini değerlerin sulandırılmasına ve bu değerlerin itibarının zedelenmesine
sebep olduğunu iddia etmiştir. Ek olarak davacı Enstitü’nün marka başvurusunu bazı
mal/hizmetler açısından 7/1-j bendi kapsamında reddediyor ve marka ibaresini dini
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Yargıtay 11.Hukuk Dairesi’nin 07.04.2009 tarihli, 2007/15063 Esas ve 2009/4012 Karar numaralı
kararı.
135
2010-M–2147 sayılı YİDK kararı.
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değer olarak kabul ediyorsa bunun tüm mal ve hizmetleri kapsaması gerektiğini iddia
etmiş ve YİDK kararının iptalini talep etmiştir.136
Enstitü davacının iddiasına karşılık “tekbir” ibaresinin reddedilen mallar için dini
çağrışımı yüksek bir ibare olduğunu fakat tesciline izin verilen mal ve hizmetler için
dini duyguları zedeleyen ve istismar eden bir ibare olmadığını ifade etmiş ve ayrıca
“tekbir” ibaresinin 2000 yılından bu yana marka olarak kullanıldığını belirtmiştir.
Mahkeme kararına “tekbir” kelimesinin kelime anlamından başlamış ve “Türk Dil
Kurumu

Türkçe

Sözlükte

‘tekbir’

kelimesinin

Müslümanlıkta

Tanrının

büyüklüğünü,yüceliğini anmak için söylenen ve Allah Ekber sözü ile başlayan duanın
adı” olarak “tekbir” kelimesinin tanımlandığını tespit etmiştir. İlaveten kararda
davacının Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan “tekbir”
ibaresinin dini değer olup olmadığı ve bu ibarenin ticarete konu edilmesinin
sakıncaları hakkında aldığı “Tekbir’in dini çağrışımlı bir kelime olduğu, bu ve
benzeri ifadelerin ticari reklam aracı olarak kullanılması ve paraya tahvil
edilmesinin dinen uygun olmadığı” yönündeki görüşe yer verilmiştir.
Mahkeme kararında Enstitünün ve davalının “tekbir” kelimesinin dini değer olduğu
hususunda mutabık olduklarını fakat mutabık olunmayan hususun dini bir değer olan
“tekbir” ibaresinin tesciline izin verilen mal/hizmetler için marka olarak
kullanılmasının dini duyguları istismar edip etmeyeceği olduğunu belirtmiştir. Bu
noktada mahkeme 7/1-j bendi anlamında dini değer olarak kabul edilen bir ibarenin
kullanımının yalnızca belirli mal/hizmetler için mi yoksa tüm mal/hizmetler için mi
engellenmesi gerektiği sorusunun cevabını aramıştır. Mahkemenin kararında yer
verdiği “ ‘Cami’ ibaresi veya sembolünün sadece şarap ürünleri için tescil edilmek
istenmesi halinde mi ret edilmesi gerekmektedir, yoksa bu ibarenin örneğin
pastacılık ürünleri açısından tesciline de mi engel olunmalıdır? ‘Haç’ işaretinin
marka olarak tescil edilmek istenmesi halinde başvuru kapsamındaki mal/hizmetler
incelendikten sonra mı bir karara varılacaktır?” sorularının cevabı 7/1-j bendinin
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Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 15.06.2011 tarihli, 2010/257 Esas ve
2011/221 Karar numaralı kararı.
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uygulamasının esasını tescil edecektir. Özetle Mahkeme dini değer olduğu açık olan
bir ifadenin marka olarak tüm mal/hizmet sınıfları için mi, yoksa sadece halkın din
duygularının sömürülebileceği ve/veya o dini paylaşanların rencide edilebileceği
mal/hizmetler sınıflarında mı reddedilmesi gerektiği sorusuna cevap aramaktadır.
Mahkemeye göre 7/1-j bendinden “dini değer ve sembollerin sadece o dini değer
veya sembolün ifade ettiği anlam ve değere hiç uymayan mal/hizmetler açısından
değil, hiçbir mal/hizmet açısından tescil edilemeyeceği” anlaşılmalıdır. Bu açıdan
bakıldığında Mahkemeye göre “Enstitü’nün dini değer ve sembollerin sadece bazı
ürünler açısından kullanılmasının 7/1-j bendine aykırı olduğu, diğer mal/hizmetler
açısından ise hukuka uygun olduğu yönündeki görüşünün herhangi bir bilimsel
dayanağının bulunmadığı” açıktır.
Davalı firmanın “tekbir” ibaresini 2000 yılından itibaren marka olarak kullandığı
iddiası da Mahkeme tarafından başvurunun 7/1-j bendi kapsamında reddedilmesine
bir engel teşkil etmemektedir. Zira kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik
konusunu düzenleyen KHK’nın 7/son bendine göre “Bir marka tescil tarihinden
önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım
sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili
reddedilemez.” Bu bentte 7/1-j bendi sayılmadığından kullanım sonucu kazanılan
ayırt ediciliğe dayanılarak bir dini değerin marka olarak tescili mümkün değildir.
Mahkeme son olarak davalı firmanın “tekbir+şekil” ibareli tescilli markasının
bulunduğunu fakat bu markanın davaya konu başvuru için müktesep hak
sağlamayacağını tespit etmiştir.

Yukarda açıklanan gerekçeler nedeniyle Mahkeme YİDK kararının itirazın iptali
kısmını reddetmiştir. Mahkemenin bu kararı Enstitü ve davalı şirket tarafından
temyiz edilmiş ve Yargıtay tarafından söz konusu mahkeme kararı onanmıştır.137
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Yargıtay 11.Hukuk Dairesi’nin 15.06.2011 tarihli, 2011/14095 Esas ve 2012/20549 Karar numaralı
kararı.
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Tüm yargılama süreci içinde tescil edilmiş olan marka, Yargıtay kararı sonucunda
hükümsüz hale gelmiştir.

Yukarıda incelenmiş olan Mahkeme kararı 7/1-j bendinin uygulanması konusunda
referans olabilecek çok önemli noktaları içermektedir. Enstitü tarafından 7/1-j
bendinin uygulanmasında esas teşkil edebilecek bu esaslar şu şekilde sıralanabilir:

1) Dini değer olduğu tespit edilen bir işareti içeren marka başvurusu, başvurunun
kapsadığı tüm mal/hizmetler için reddedilmelidir.

2) Başvuru sahibinin dini bir değeri içeren ibareyi marka olarak başvurudan önce
kullanması, başvurunun 7/1-j bendi kapsamında reddedilmesine engel teşkil
etmeyecektir.

3) Dini bir değeri içeren marka başvurusu önceki tarihte tescil edilmiş olsa dahi bu
tescil marka sahibine aynı dini değeri içeren marka başvuruları için müktesep hak
sağlamayacaktır.
2.3.4. “Kerbela” Kararı
“Kerbela” ibareli marka tescil başvurusu MDB tarafından 7/1-j bendi kapsamında
reddedilmiştir. Söz konusu ret kararına karşı başvuru sahibi tarafından yapılan itirazı
değerlendiren YİDK şu şekilde bir yorumda bulunarak ve itirazı reddetmiştir:
“‘kerbela’ ibaresinin Irak'ta bir şehrin ismi olmakla birlikte, Türkiye'de toplumun
büyük çoğunluğunca İslam tarihinde ilgili bölgede gerçekleşmiş ‘Kerbela olay’ ile
özdeşleştirilmiş olduğu, ‘Kerbela olayı’nın dini etkisi, sonuçları büyük olduğundan
ibarenin toplumun genelince dini anlamıyla bilinir - kullanılır nitelikte bir kelime
olduğu görüşüne ulaşılmıştır. Belirtilen husus dikkate alındığında Kurul, ‘kerbela’
ibaresinin Türk toplumunun genelince doğrudan dini çağrışım yaratır bir ibare
olarak algılanacağı, bu nedenle de sadece ‘kerbela’ ibaresinden oluşan başvurunun
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dini değerleri içeren bir başvuru olarak değerlendirilmesinin yerinde olduğu
görüşüne ulaşmıştır.”138
Yukarıda bahsedilen YİDK kararını mahkemeye taşıyan başvuru sahibi “kerbela”
kelimesinin Irak’ta bir şehir adı olduğunu ve ayrıca benzer şekildeki şehir isimlerinin
Enstitü nezdinde tescilli olduğunu( Müslümanlarca kutsal kabul edilen bir şehri ifade
eden “Medine” kelimesi tescilli olması gibi) belirterek YİDK kararının iptalini talep
etmiştir.
Davaya bakan Ankara 3.Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi kararında “bir
işaretin KHK’nın 7/1-j bendi kapsamında değerlendirilebilmesi için toplumda sadece
dini bir terim ya da sembol olarak kullanılması ya da başka anlamlarda da
kullanılmakla beraber mal ve hizmetlerin niteliği de dikkate alınarak işaretin
toplumun genelinde hangi anlamda algılandığı ve bıraktığı etki dikkate alındığında,
öncelikle ve doğrudan dini bir değer veya imge olarak çağrışım yapması ya da dini
değerleri zedeleme ihtimalinin bulunmasının”139 gerekli olduğu tespitini yapmıştır.
Mahkeme kararında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10.maddesinde düzenlenen
“ifade özgürlüğü” kapsamında “ticari amaç güden fikir ve kanaat açıklamalarının” da
korunması gerektiğini belirtmiş ve bu ifade özgürlüğünün demokratik bir toplumda
olması gereken tedbirler niteliğinde olmak üzere kamu düzeninin ve genel ahlakın
korunmasının sağlanması için yasa ile sınırlanabileceğini ifade etmiştir. Bu
açıklamadan sonra mahkeme 7/1-j bendinin somut olayda ifade özgürlüğünün
sınırlandırılmasının yasal dayanağı olduğunu vurgulamıştır.
Yukarıdaki açıklamalardan sonra Mahkeme “ Irak’ta bir şehir ismi olan Kerbela,
toplumun önemli bir kesimi tarafından Hz. Muhammed’in torunu olan Hz.
Hüseyin’in öldürülmesiyle sonuçlanan İslam tarihinde önemli bir etki ve travma
yaratan bir olay ifade eden bir ad olarak algılanmakta; şehir ya da coğrafi yer
adından çok açıklanan anlamıyla bilinmektedir. Keza dinler tarihine ilişkin
138

2011-M-2539 sayılı YİDK kararı
Ankara 3.Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nin, 17.01.2013 tarihli, 2001/158 Esas ve 2013/2
Karar numaralı kararı.
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kaynaklarda da Kerbela’nın bahse konu vakayı çağrıştırdığına işaret edilmektedir.
Bu nedenle Kerbela ibaresi ülkemiz insanı ve çekişmeli malların ortalama
tüketicilerinin tamamına yakını tarafından dini muhtevaya sahip son derece önemli
ve acı bir olayı, yine son derece kuvvetli biçimde çağrıştırdığı ve hatta bunun
ötesinde bu hadiseyle özdeşleşen bir isim olduğu, toplumun önemli bir kesiminde
gıda ürünlerinde marka olarak kullanılmasının anılan tarihi olaya ilişkin çağrışımla
birlikte rencide edici bir algıya neden olacağı gibi, bu hassasiyet içindeki önemli bir
kesimin tercihini etkileyeceği ve haksız rekabete yol açacağı” gerekçesiyle YİDK
kararını isabetli bularak davayı reddetmiştir.
2.3.5. “True Religion” Kararı
“True Religion” ibareli marka MDB tarafından 7/1-k bendi uyarınca reddedilmiştir.
Söz konusu ret kararına başvuru sahibi tarafından itiraz edilmiş, itirazı değerlendiren
YİDK “ ‘True Religion’ ibaresinin ‘gerçek din’ anlamını taşıması nedeniyle kamu
düzenini bozucu bir adlandırma olduğu tespit edişmiş olup başvurunun 556 Sayılı
Kanun

Hükmünde

Kararnamenin

7/1-k

maddesi

uyarınca

reddi

uygun

bulunmuştur.”140 şeklinde bir karar vermiştir. YİDK kararını yerinde bulmayan
başvuru sahibi kararı yargıya taşımıştır.

Yukarıda anılan YİDK kararının iptali için açılan davaya bakan Ankara 3. Fikri ve
Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi, kararında öncelikle kamu düzeni ve genel ahlak
kavramlarına değinmiş ve bu kavramların herkes tarafından kabul gören bir tanımını
vermenin mümkün olmadığını belirterek kamu düzenini “ demokratik bir toplumda
toplumsal ve bireysel huzur ve güveni sağlayan kurallar bütünü, hukuk düzeni”
olarak tanımlamış, genel ahlakı ise “ belirli bir toplumda ve belirli bir zamanda
toplumun büyük çoğunluğunca benimsenen etik kuralların bütünü” olarak
tanımlamıştır.141

140

2008-M-613 sayılı YİDK kararı.
Ankara 3.Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 25.11.2008 tarihli, 2008/188 Esas ve
2008/299 Karar numaralı kararı.
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Mahkeme bir ibarenin kamu düzeni ve genel ahlaka aykırılığının tespiti için
Yargıtay’ın “Setur” kararında142 verdiği tespite kararında yer vermiştir: “Bir
markanın kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılığı o markanın unsurlarını teşkil
eden sözcükler, şekiller, harfler, sayılar ve işaretlerle bunların yarattığı imaj ve
verdikleri mesajlarda ortaya çıkar.” Mahkeme kararının devamında “suç oluşturan
suça teşvik eden, insan haklarına, demokratik ilkelere aykırılık içeren, ırk,din, etnik
köken ve cinsiyet ayrımcılığı, bölücülük taşıyan sözcük ve işaretler kamu düzenine
aykırı olduklarında tescil edilemezler. Yine, toplumun asgari düzeyde ahlak
anlayışına aykırı, müstehcen veya pornografik içerikli markalar genel ahlaka
aykırılık nedeniyle alınamazlar.” tespitinde bulunarak 7/1-k bendini uygulama
alanını göstermiştir.

Mahkeme kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılığın işaretin kendisinden
kaynaklanabileceği

gibi

işaretin

tescil

edileceği

mal/hizmetlerle

birlikte

kullanılmasından da kaynaklanabileceğini belirtmiştir. Yani işaret tek başına kamu
düzenine veya genel ahlaka aykırı olabileceği gibi, işaretin üzerinde kullanılacağı
mal/hizmetler açısından toplum nezdinde oluşabilecek olumsuz algı nedeniyle de
başvuru 7/1-k bendi kapsamında değerlendirilebilir.

Mahkeme’ye göre marka hukuku bir sansür oluşturma, eğilim belirleme ve ahlak
anlayışı yaratma aracı olarak kullanılmamalıdır ve bu nedenle ancak işaret kuşkuya
yer bırakmayacak derecede toplumun ahlak anlayışına aykırı ve kamu düzeni için
açık ve yakın bir tehlike oluşturuyorsa başvuru 7/1-k bendi kapmasında
reddedilmelidir.
Yukarıdaki değerlendirmelerden sonra Mahkeme “True Religion” ibaresinin 7/1-k
bendi kapsamına girip girmediğini değerlendirmeye başlamıştır: “Kelimenin
İngilizce’de ‘gerçek din’ anlamına geldiği bilinen bir husustur. Allah’ın indirdiği
gerçek din, bir başka deyişle ‘hak din’ şeklindeki anlamı ikincil durumdadır. Ne var
ki, özellikle ibarenin ülkemizdeki ortalama tüketici nezdinde İngilizce anlamından
çok okunuş ve görünüş biçimiyle algılanacağı ve tekrarlanacağı da kuşkusuz
bulunmaktadır. Zira İngilizce bilenler arasında dahi kelimenin bir marka olarak
142

Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin 18.02.1999 tarihli kararı ve 98/975-99/92 sayılı kararı.
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görülmesi durumunda taşıdığı anlamdan çok, İngilizce telaffuzu, yazılışı ve
görüntüsü, marka imajı olarak algılanacak, ifade edilecektir. Bir başka deyişle
ortalama tüketici ve İngilizce bilen halk kesimi itibariyle, kelimenin anlamı üzerinde
durulması, hayatın olağan akışına aykırı bir değerlendirme olacaktır.” Mahkemenin
bu yorumunda en önemli nokta işaretin kamu düzeni ve genel ahlaka aykırılığı
değerlendirilirken hayatın olağan akışı içinde değerlendirilmenin yapılması
gerekliliğidir. Gerçekten de tüketiciler marka ile günlük hayatın içinde rutin olarak
karşılaşmakta ve markayı detaylıca incelemek yerine, işaretin zihinlerde oluşturduğu
temel imaj ile markayı algılamaktadır. Dolayısıyla bir işaretin kamu düzeni ve genel
ahlaka aykırılığı değerlendirilirken tüketicinin markayı çok kısa bir zamanda görüp
algıladığı gerçeği göz önünde bulundurulmalı ve değerlendirme buna göre
yapılmalıdır.
Mahkeme kararının devamında “Marka olarak algılanış biçiminde soyutlanarak
değerlendirilse dahi ‘True Religion’ ifadesinin Türkçe karşılı olan ‘gerçek din’
ibaresinin Türk halkı açısından bir emtia üzerinde ve hatta tescil kapsamında
bulunan giyim eşyaları, iç çamaşırları üzerinde görülmesi halinde, söz konusu
emtianın dini bir kutsallık, değer ya da fetiş olarak algılanmasını beklemek, din
duyguların rencide olduğundan söz etmek mümkün değildir. Zira ifadede, belirli bir
din, mezhep veya inanç diğerlerine göre bir şekilde aşağılanmadığı gibi, hangi tür
olursa olsun, bir kavram olarak ‘inanç’ ya da ‘dinin’ aşağılanması anlamı, hatta
iması mevcut değildir.” biçiminde bir yorumda bulunmuştur.
Mahkeme son olarak “True Religion” ibaresinin marka olarak tescil edilmesinin
kamu düzenini veya barışını bozmayacağını, ilaveten ibarenin müstehcen ya da
asgari ahlak duygularına aykırı olmadığını belirtmiş ve davayı kabul ederek YİDK
kararını iptal etmiştir.

Yukarıda incelenen mahkeme kararı 7/1-k bendinin uygulanmasında önemli temel
noktalara temas etmektedir. 7/1-k bendi kapsamında olduğu düşünülen ifadenin en
ufak bir tereddüde düşülmeksizin kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı
olduğundan emin olunması gereklidir. Hayatın olağan akışı içinden çıkılarak, marka
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ibarelerine kamu düzenine veya genel ahlaka aykırılık niteliği yüklemek, marka
hukukunu bir sansür kurumu haline gelmesine sebebiyet verebilecektir. Bu şekildeki
bir uygulamada daha önce de bahsedilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin
10.maddesinde düzenlenen “ifade özgürlüğü” kavramının kapsamını daraltacaktır.
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3. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA KAMU DÜZENİNE VE GENEL
AHLAKA AYKIRI MARKALAR
3.1 “Avrupa Birliği” Kavramı

Avrupa Birliği (AB) kavramı tarihin gördüğü en büyük felaketlerden birisi olan II.
Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da yeniden barışın tesisi ve en önemlisi tesis edilen
bu barışın bir daha Avrupa devletleri arasındaki bir savaş nedeniyle kesintiye
uğramaması için ortaya atılmış bir birlik düşüncesidir.

Avrupa tarihi boyunca La Rochefoucauld, Saint Simon, William Penn, Due de Sully,
Augistin Thierry, Emile de Girardin, Victor Hugo, Count Coundehove Kalergi,
M.Briand gibi pek çok düşünür, Avrupa devletlerini bir araya getirecek bir birlik
konusunda görüş ortaya atmıştır.143 Bu görüşlerden bazıları Avrupa devletlerinin bir
federasyon olarak birleşmelerini ve Avrupa medeniyetinin yek pare bir hal almasını
ortaya atarken, bazıları da devletlerin bağımsızlıklarını koruyarak daha gevşek bir
konfederasyon oluşturulması noktasında önerilerden bulunmuştur. Ne var ki bu
görüşlerden hiçbirisi II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan birlik düşüncesi kadar
üzerinde detaylıca düşünülmüş fikirler değillerdir. II. Dünya Savaşı sonrası
temellerini Jean Monnet’nin attığı birlik düşüncesi, kendinden önceki birlik
düşünceleri gibi romantik temelli değil, aksine rasyonel bir temellidir. Yani Avrupa
devletleri din, yüksek medeniyeti tarih gibi bir takım ortak kavramlar sebebiyle değil,
ekonomik ve politik çıkarları sebebiyle bir araya geleceklerdir.

Jean Monnet’nin kurduğu birlik düşüncesi devletlerin salt uluslar arası anlaşmalarla
işbirliğini değil, bunun ötesinde bazı egemenlik haklarını bir ulus üstü otoriteye
devrini gerektirmekteydi. Bu sebeple Monnet’nin kurduğu bu sistem esasen
devletlerarası bir bütünleşme projesidir.

3.1.1. Avrupa Bütünleşmesinin Tarihi
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Karluk, Rıdvan; Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta Basım, İstanbul, 1998, s.1
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Avrupa bütünleşmesinin (entegrasyonunun) tarihini Winston Churchill’in Zürih
Üniversitesi’nde 1948 yılında yaptığı konuşma ile başladığı söylenebilir. Bu
konuşmasında Churchill, Avrupa’nın savaşlar sebebiyle felaketin eşiğine kadar
geldiğini ve böyle bir olayın tekrarlanmaması için “Avrupa Birleşik Devletleri” (
United States of Europe) düşüncesini öne sürmüştür. Churchill’in bu düşünceleri
1948 Lahey Kongresi’nde etkili olmuş ve Avrupa Konseyi’nin (Council of Europe)
kurulmasına giden süreç başlamıştır. 144

Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle’ün Fransız ekonomisini düzeltmek
amacıyla Jean Monnet’yi ekonomik planlama teşkilatının başına getirmesi Avrupa
bütünleşmesi açısından bir dönüm noktası olmuştur. 1948 Lahey Kongresine
katılmayan Monnet, bu kongreye katılanlar gibi romantik ve hayalci değil bilakis
elitist ve pragmatistti. Monnet’ye göre Avrupa devletleri ancak ülkelerin bazı
sektörlerde geliştirecekleri yakın ilişkiler sonucunda ortaya çıkacak karşılıklı
ekonomik bağımlılıkla rasyonel bir şekilde bir araya gelebileceklerdi. 145

Avrupa bütünleşmesinin kurucu babası Jean Monnet’nin Fransız-Alman ilişkilerinin
düşmanlık yerine ekonomik yakın ilişkiler şeklinde olması yönündeki düşüncesi,
Fransız Maliye Bakanı Robert Schuman’ı da etkilemiştir. Bunun sonucunda kömür
ve çelik sektörlerinde Fransızlar ve Almanlar arasında yakın işbirliğini (daha geniş
perspektifte kalıcı Fransa-Almanya barışını) amaçlayan Schuman deklarasyonu
yayınlanmıştır.

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Monnet’in düşüncüleri doğrultusunda
bütünleşmenin ilk aşaması olarak 1951 tarihli Paris Antlaşması ile kurulmuştur.
AKÇT kurucu üyeleri Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve İtalya
olmuştur. AKÇT günümüz AB’sini temellerini oluşturan 5 temel organa sahipti:
Yüksek Otorite, Bakanlar Konseyi, Danışma Komitesi, Ortak Meclis ve Adalet
Divanı. 1965 tarihli Birleştirme Anlaşması ile sayılan kurumlar yeniden
144

Nelsen F. Brent & Stubb C-G. Alexander; The European Union: Readings on the Theory and
Practice of European Integration, Lynne Rıenner Publishers, Londra,1999,s.5
145
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Macmillan, Londra,2010, s.14
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düzenlemeye tabi tutularak Yüksek Otorite yerine Avrupa Toplulukları Komisyonu
oluşturulmuştur.146

AKÇT’nin sektörel temelde sağladığı başarı Avrupa devletlerini bütünleşmeyi daha
geniş bir çerçevede sürdürmeye yönlendirmiş ve bu amaçla AKÇT üyeleri arasında
1957 tarihli Roma Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) kurulmuştur.
AET’nin nihai amacı Avrupa’da siyasi istikrar ve barışa ulaşmak olarak belirlenmişti
ve bu amaçla ülke ekonomilerinin birbirleriyle bütünleşmesi amacıyla üye ülkeler
arasında önce bir gümrük birliğinin ardından da ortak pazarın kurulmasını
amaçlamaktaydı.

AET’nin kurulmasından sonra bütünleşme hem bir genişleme süreci yaşayarak yeni
üyeleri topluluğa kabul etmiş hem de bir derinleşme süreci yaşayarak yeni politika
alanlarını da birliğe dahil etmiştir. Avrupa bütünleşmesi AET kurucu anlaşmasından
sonra 1986 tarihli Avrupa Tek Senedi ile derinleşme sürecine başlamıştır. 1992
tarihli Maastricht Antlaşması ile Avrupa Birliği kurulmuş, daha sonra 1997 tarihli
Amsterdam Antlaşması ve 2001 tarihli Nis Antlaşması ile birlikte bazı temel
değişiklik ve reformlar yapılmıştır.

Avrupa bütünleşmesi nihai halini 2007’de imzalanan Lizbon Antlaşması ile almıştır.
Bu anlaşma ile AB tüzel kişilik kazanmış, AB Konseyi için bir başkanlık makamı
oluşturulmuş, sütun uygulaması kaldırılmış, AB dış politikasını yönetmek için bir dış
politika ve güvenlik yüksek temsilcisi makamı oluşturulmuş, AB karar alma
süreçlerinde değişikliğe gidilmiştir.147

3.2. Avrupa Birliği Hukuku
Avrupa Birliği nevi şahsına münhasır bir uluslar üstü organizasyon olarak kendisine
has bir hukuk düzenine sahiptir. AB hukuk düzeninin temelleri üye devletlerin kendi
ararlarında yaptıkları uluslar arası antlaşmalar ve Adalet Divanın vermiş olduğu
146
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kararlar ile şekillenmiştir. Adalet Divanının AB hukukunun özelliklerini tespit eden
en önemli kararları “Van Gend & Loos” ve “Costa v Enel” kararları olmuştur.

Yukarıda anılan kararlarında Adalet Divanı ulus devletlerin Topluluğa yaptıkları
yetki devrinin normal bir uluslararası organizasyonda olandan daha fazla olduğunu
ve hatta bazı egemenlik haklarının da Topluluğa devredildiğini, Topluluk hukuk
düzeninin üye devletlerin hukuk düzenlerinden ayrı bir düzen olduğunu, Topluluk
hukukunun doğrudan uygulanabilir olduğunu (direct applicability of the Union law)
ve Topluluk hukukunun ulusal hukuktan üstün olduğunu (primacy of Union law)
tespit etmiştir.148 Bu özellikleriyle AB hukuku özellikle AB’nin asli yetkili olduğu
politika alanlarında üye devletler için kendi ulusal hukuklarından daha önemli ve
etkili bir pozisyondadır.

3.2.1. AB Hukukunun Kaynakları

AB hukukunun en önemli kaynağı AB antlaşmalarıdır. Bu antlaşmalar Avrupa
Birliği Antlaşması149 ve Avrupa Birliği’nin İşleyişine Dair Antlaşma150dır. Bu iki
anlaşma AB’nin anayasasını oluşturmaktadır. Her ne kadar AB Anayasası
antlaşmasının kabulü başarısızlıkla sonuçlanmış olsa da, AB antlaşmaları Adalet
Divanı kararlarına göre Birliğin salt bir uluslararası organizasyondan daha fazlası
olduğu şeklinde yorumlanmaktadır.151 Avrupa Birliği Antlaşması Birliğin temel
ilkelerine, kurumlarına, Birliğin güvenlik ve dış politikası gibi konulara ilişkin temel
ilkeleri içerir. Avrupa Birliğinin İşleyişine Dair Antlaşma ise iç pazar, malların
serbest dolaşımı, tarım ve balıkçılık, sosyal politika, enerji, çevre, finansal hükümler
gibi Birliğin gündelik işleyişi ile ilgili konulara ilişkin hükümler içerir. Örneğin fikri
mülkiyet haklarının Birlik içinde yeknesak şekilde korunması Avrupa Birliğinin
İşleyişine Dair Antlaşma’nın 118.maddesinde hüküm altına alınmıştır.152
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AB hukukunun ikinci kaynağı ikincil hukuk veya ikincil mevzuat (secondary
legislation) olarak adlandırılan hukuki metinlerdir. AB ikincil mevzuatı tüzükler
(regulations), yönergeler(directives), kararlar(decisions) ile tavsiye ve görüşlerden
(recommendations and opinions) oluşur. Tüzükler bütün üye devletleri bağlayan ve
üye devlet hukukunda doğrudan uygulanabilir olan hukuki araçlardır.153 Üye
devletler tüzüklerin belirli kısımlarını uygulamama veya eksik uygulama şansına
sahip değillerdir. Bu anlamda tüzükler AB sisteminde “Birlik Kanunu” olarak
adlandırılabilirler. Avrupa Parlamentosunun da katılımı ile kabul edilen tüzükler bu
özellikleri ile de üye devletlerdeki kanunlara benzerler ve yasama işlemi( legislative
act) olarak adlandırılırlar

154

Tüzüklerden sonra AB hukukundaki bir diğer kaynak

yönergelerdir. Yönergelerin kapsamı tüm üye devletleri kapsayabileceği gibi
yalnızca bazı üye devletleri de kapsayabilir. Yönergeler yönerge ile ulaşılmak istenen
amaç doğrultusunda üye devleler için bağlayıcıdır ve bazı durumlarda da tıpkı
tüzükler gibi doğrudan uygulanabilme özelliğine sahiptir.

155

Bununla birlikte

tüzükler doğrudan üye devlet hukukunda uygulanabilirken, yönergeler üye devlet
tarafından tanımlanan süre içinde iç hukuka aktarılırlar.156 Kararlar Birlik
kurumlarının tüzüklerin veya Birlik Antlaşmalarının uygulanması için kullandıkları
ve yöneltildikleri kişi, kurum veya üye devletler için bağlayıcılığı olan hukuki
tasarruflarladır. Tavsiye ve görüşler ise bağlayıcılığı olmayan bununla birlikte AB
hukukunda norm olarak kullanılabilen kaynaklardır. Görüş ve tavsiyeler yasal olarak
bağlayıcı

olmadığı

halde,

Adalet

Divanı

tarafından

topluluk

hukukunun

uygulanmasında norm olarak kullanıldıkları için esnek, yumuşak hukuk (soft law)
olarak da adlandırılmaktadır.

157

İlaveten belirtilmelidir ki tüzük ve yönergeler

Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından ortak bir karar süreci (codecision
procedure) ile oluşturulmaktadır ve buradaki parlamento katkısı sebebiyle bu hukuki
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tasarruflar birer yasama işlemi olarak adlandırılmaktadır, bununla birlikte kararlar,
görüşler ve tavsiyeler idari tasarrufladır. 158

AB hukukunda önem arz eden bir diğer kaynak üye devletlerin birbirleriyle
imzaladıkları antlaşmalardır. Bunlara örnek olarak Avrupa Tek Senedi, Nis
Antlaşması, Amsterdam Antlaşması, Lizbon Antlaşması ve Üyelik Antlaşmaları
gösterilebilir.

159

Ek olarak AB’nin bir hukuki kişiliğe sahip olmasın kaynaklanan

yetkisi ile yapmış olduğu uluslararası anlaşmalar (GATT gibi) veya üçüncü
devletlerle yapmış olduğu ortak anlaşmaları ( 1963 tarihli Türkiye ile AB arasında
ortaklık kuran Ankara Ortaklık Anlaşması gibi) da AB hukukunun kaynakları
arasında yer alır.

Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları da AB hukukunun en önemli kaynaklarından
birisidir. AB’de Adalet Divanı, Genel Mahkeme (General Court)160 ve Özel
Mahkemeler (Specialised Courts) olmak üzere üç tür mahkeme bulunmaktadır.
Adalet Divanı kararları hem geçmişte ( yukarıda bahsedilen Costa v Enel kararları
gibi kararlar vasıtasıyla) hem de günümüzde AB hukukunun en güncel ve önemli
kaynağı olma niteliğindedir. Adalet Divanı yalnızca verdiği kararlar bakımından
değil, ayrıca üye devletlerin AB hukukunun uygulanmasına ilişkin karşılaştığı
sorunları “ön karar” (preliminary ruling) ile çözmesi bakımından da AB hukukunun
gündelik uygulanmasına katkıda bulunmaktadır.161

3.2.2. AB Kurumları

AB hukukunun yaratıcısı ve uygulayıcısı AB kurumlarıdır. Avrupa Birliği
Antlaşmasının 13-1. maddesinde AB’nin kurumları şu şekilde sıralanmıştır:
1) Avrupa Parlamentosu, 2) Avrupa Konseyi, 3) Konsey, 4) Avrupa Komsiyonu, 5)
Avrupa Birliği Adalet Divanı, 6) Avrupa Merkez Bankası, 7) Sayıştay
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3.2.2.1. Avrupa Parlamentosu

Avrupa Parlamentosu AB üyesi devletlerin vatandaşları tarafından doğrudan seçilen
üyelerden oluştur. Avrupa bütünleşmesinin ilk aşaması olan Avrupa Kömür ve Çelik
Topluluğunda “ortak meclis” olarak yer alan parlamento, 1957 tarihli 1.Birleşme
Antlaşmasıyla “meclis” adını almış daha sonra ise 1958 yılında bugünkü ismiyle
anılmaya başlamıştır. 162 751 üyeden oluşan Avrupa Parlamentosu AB’de temsili
demokrasinin tesisini sağlar ve ortak karar prosedürünü Konsey ile birlikte işleterek
AB’nin yasama sürecinde önemli rol oynar. Avrupa Parlamentosu uzun toplantılarını
Strazburg’da, kısa toplantılarını ise Brüksel’de gerçekleştirir.

3.2.2.2. Avrupa Konseyi

Avrupa Konseyi ( The European Council) Avrupa bütünleşmesinin ilk aşamasında
bulunmayan bir organdır. 1974 yılında Paris zirvesinde ilk şeklinin alan Avrupa
Konseyi Avrupa Tek Senedi ile resmi olarak bir organ olmuştur. Avrupa Konseyi
üye devletlerin devlet veya hükümet başkanlarından oluşur ve AB’nin siyasi
önceliklerini ve bütünleşmesinin gelişim yönünü tayin eder.163 Avrupa Konseyi
toplantıları her altı aydı iki kere yapılır. Konseyde karar almak için genel kural oy
birliği olmakla birlikte bazı konularda ( örneğin Konseyin toplantı prosedürlerine
ilişkin kararlarda) basit çoğunlukla da karar alınabilir. 164 Lizbon Antlaşmasıyla
Avrupa Konseyi için bir başkanlık makamı oluşturulmuştur.

3.2.2.3. Konsey

Konsey üye devletlerin temsilcilerinin bakanlarından oluşan bir kurumdur. Özellikle
Türk kamuoyunda yanlış bilindiği üzere AB’de tek bir konsey yapılanması yoktur,
bunun yerine her konuda farklı temsilcilerden oluşan dokuz konsey yapılanması
vardır ki bunlar: Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi165, Ekonomik ve Finansal İşler
162
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Konseyi, İçişleri ve Adalet Koordinasyonu Konseyi,

İstihdam- Sosyal Politika-

Sağlık ve Tüketici Hakları Konseyi, Rekabetçilik Konseyi, Ulaşım-Haberleşme ve
Enerji Konseyi, Tarım ve Balıkçılık Konseyi, Çevre Konseyi, Eğitim-Gençlik ve
Kültür Konseyidir.

166

Konsey Parlamento ile birlikte AB’nin temel yasama

işlemlerini yürütür, bütçesini yürütür ve politikalarını belirler. Konsey başkanlığı her
altı ayda bir değişmektedir, Konsey başkanlığı ülkemiz kamuoyunda “AB dönem
başkanlığı” olarak da bilinmektedir. Konsey çalışmalarını Brüksel’de yürütmektedir.

3.2.2.4. Avrupa Komisyonu

Avrupa Komisyonu ya da kısaca Komisyon AB’nin en önemli organlarından biridir.
Entegrasyonun ilk aşamasında “Yüksek Otorite” ismi ile tasarlanan yapının, birliğin
çıkarlarını üye devletlerin çıkarlarından üstün tutarak, ulus üstü (supranational) bir
şekilde çalışması düşünülmüştür. İlerleyen yıllar içinde Konsey ve Komisyon
arasında bir üye devletlerin bireysel çıkarları ve Birliğin kendi çıkarı ekseninde
çatışmalar yaşanmış ve Komisyonun oluşumu ve yetkilerinde değişikliklere
gidilmiştir. Güncel haliyle Komisyon 28 üyeden oluşmaktadır, bunlar içinde
Komisyon Başkanı, 7 başkan yardımcısı ve diğer komiserler bulunmaktadır.
Komisyon AB yasama sürecini başlatabilen tek organdır, bununla birlikte
Parlamento veya Birlik vatandaşları da Komisyona önerilerde bulunarak yasama
sürecine katılabilir. Ek olarak Komisyon AB hukukun uygulanmasını denetler,
AB’nin idari işlerini genel müdürlükleri vasıtasıyla yerine getirir, AB’yi uluslar arası
organizasyonlarda temsil eder.167

3.2.2.5. Avrupa Birliği Adalet Divanı
Birlik Hukukunun yeknesak şekilde uygulanabilmesi için temelleri 1952 yılında
atılan Adalet Divanı, bugün AB hukuk düzeninin en yüksek makamı olarak
bulunmaktadır. Adalet Divanı her üye ülke için bir hakim olmak üzere 28 hakim ve 9
hukuk sözcüsünden168 oluşmaktadır. Adalet Divanında görülecek davalar bir üye
166

Borchardt,s.55
Borchardt,s.64
168
“Advocate General” ifadesi Türkçeye hakim yardımcısı olarak da çevrilmektedir.
167
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devletin Birlik anlaşmalarından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi
sebebiyle açılan davalar, bir üye devletin veya Birlik kurumunun hukuka aykırı
işlemlerine karşı açılan iptal davaları, üye devlet mahkemelerinin Birlik hukukunun
uygulanması hakkındaki açıklama taleplerini karşılayan ön kararlar (preliminary
rulings) ile Genel Mahkemenin kararlarına karşı yapılan temyiz başvurularına ilişkin
davalardır.169 Adalet Divanının iş yükünün artması sebebiyle 1988 yılında bir ilk
derece mahkemesi (Court of First Instance) kurulmuş, daha sonra bu mahkemenin
ismi Genel Mahkeme (General Court) olarak değiştirilmiştir. Genel Mahkeme’nin en
önemli görevi gerçek ve tüzel kişilerce yapılan iptal başvurularının incelenmesidir.170

3.2.2.6. Avrupa Merkez Bankası

Merkezi Frankfurt’ta bulunan Avrupa Merkez Bankası ekonomik ve parasal birliğin
en temel organıdır. Bankanın görevi fiyat istikrarını sağlamak ve AB’nin para birimi
olan Euro’nun değerini korumaktır. Bu görevleri başarıyla yerine getirebilmesi için
Avrupa Merkez Bankasının bağımsızlığı yasal teminat altına alınmıştır.171 Avrupa
Merkez Bankaları Sisteminin çekirdeğinde yer alan Avrupa Merkez Bankası bir
yönetim konseyi ve bir yönetim kurulu tarafından yönetilir.

3.2.2.7. Sayıştay

Sayıştay ilk kez 1975 yılında kurulan ve 1977 yılında faaliyete başlayan ve Birlik
gelirlerinin toplanması ve harcanmasının yasalara uygunluğunu inceleyen bir
kurumdur.

172

Kurumun AB’de orijinal adı “The Court of Auditors” olmakla birlikte

Türkçe kaynaklarda Türk sistemindeki Sayıştay’a benzerliği sebebiyle Sayıştay adı
ile anılmaktadır ki bu doktrindeki bazı kaynaklara göre hatalı bir kullanımdır. 173
Sayıştay üye devletlerden gelen 28 üyeden oluşur ve üyeler Konsey tarafından altı
yıllık bir süre için atanırlar.
169

Borchardt, s.68
Borchardt, s.73
171
Borchardt,s.74
172
Borchardt,74
173
Demirbulak,s. 13 Demirbulak’a göre “The Court of Auditors” kavramını karşılayan ifade Sayıştay
değil, Hesap Mahkemesidir.
170
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3.3. Topluluk Markası ve İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi (OHIM)

3.3.1. Topluluk Markası

Avrupa’da ortak bir pazar yaratma düşüncesi temelinde kurulan Avrupa
entegrasyonunda bu amaca ulaşılmak için kullanılan araçlardan birisi de tüm Birlik
çerçevesinde geçerli olan bir marka tescil sistemi olmuştur. İlaveten marka tescili
alanındaki ulusal mevzuatın uyumlulaştırılmasının da Topluluk Markasının174
yaratılması sürecinde önemli bir rol oynayacağı düşünülmüştür.175

3.3.1.1. Topluluk Markasının Tarihsel Gelişimi

Topluluk Markasının yaratılması sürecinden önce üye devletlerin marka hukuklarının
uyumlaştırılması amacıyla hazırlanan 89/104/EEC sayılı “Üye Ülkelerin Marka
Hukuklarının Uyumlaştırılmasına Yönelik Yönerge”176’ye değinmek yerinde
olacaktır. Üye devletlerarasında marka hukukundan kaynaklanabilecek mallarının
serbest dolaşımı ve rekabet engellenmesi sorunlarını öngörmekle birlikte yönerge
sadece iç pazarı etkileyebilecek hususları kapsamına almıştır. 177 Yönergenin taslak
hali 1980 yılında ortaya çıkmış buna rağmen onaylanarak bağlayıcılık kazanması
1988 yılını bulmuştur. Yönergenin 8 yıllık uzun bir müzakere sürecinden geçmesini
temel nedeni üye devletlerin marka hukuklarındaki farklılıkları Yönerge’ye dahil
etme çabalarıdır. 178

Yönergenin yürürlüğe girmesini takiben üye devletlerin kendi hukuklarını yönerge
ile uyumlaştırma çabaları başlamıştır. Üye devletlerden pek çoğu Yönerge’nin

174

Community Trade Mark (CTM)
Seville,s.220
176
First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member
States relating to trade marks. Yönergenin tam metnine http://eurex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0104:en:HTML adresinden ulaşılabilir. (
Erişim Tarihi: 15.05.2015)
177
Seville,s.220
178
Güları, Sekinet Nur; Topluluk Markası Sisteminin İncelenmesi ve Türkiye’nin Bu Sistemle Olan
İlişkisinin Değerlendirilmesi, Türk Patent Enstitüsü Uzmanlık Tezi, Ankara,2008,s.5
175
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belirlemiş olduğu son tarih olan 1991 sonuna kadar söz konusu uyumlaştırmayı
başaramamıştır ki İngiltere 1994 yılında, Almanya ise 1995 yılında Yönerge’ye tam
uyumlu kanunları yürürlüğe sokabilmiştir.179

Topluluk Markasının oluşturulmasına yönelik ilk çabalar 1964 yılına kadar
uzanmaktadır. Avrupa Markası Antlaşması taslak metni 1964 yılında hazırlanmış
fakat somut bir marka anlaşması 1980 sonrasına kadar ortaya çıkmamıştır. 180 1984
yılında Avrupa Komisyonu Konsey Tüzük taslağını yayınlamış daha sonra 1993
yılında yasama sürecini tamamlayan Tüzük 1994 yılında yürürlüğe girmiştir.
Topluluk Markasına ilişkin Konsey Tüzüğü181 2009 yılında güncellenmiş ve güncel
halini almıştır.

3.3.1.2. Topluluk Markasının Özellikleri

Topluluk Markasını düzenleyen hukuki metnin bir tüzük olması sebebiyle topluluk
markası düzenlemesi bütün Birlik nezdinde etkili olan bir düzenlemedir. Bu anlamda
bir Topluluk Markası tescili AB üyesi 28 ülkede marka koruması sağlamaktadır.

Topluluk Markasının tanımı Türk marka hukukundaki tanım ile büyük benzerlik
göstermektedir. İlaveten Topluluk Markası’nın incelenmesinde kullanılan mutlak ret
nedenleri de Türk marka mevzuatıyla benzerlik taşımaktadır. Bununla birlikte Türk
hukukunda mutlak ret nedeni olarak kabul edilen markaların benzerliği, Topluluk
Markasında bir nispi ret nedeni olarak düzenlemiştir. 182

Bu çalışmanın esas konusunu oluşturan dini değerleri kamu düzenine ve genel ahlaka
aykırı işaretlerin tescilinin engellenmesi ise Topluluk Markası Tüzüğünde 7/1-f

179

Güları,s.5
Kador & Partner, The Community Trademark, Münih,s. 3
181
Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark, tam
metnine https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/ctm_legal_basis/ctmr
_en.pdf adresinden ulaşılabilir. ( Erişim Tarihi: 15.05.2015)
182
Esasen Türk hukukunda markaların benzerliği hem mutlak hem de nispi ret nedeni olarak
düzenlemiştir.
180
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bendinde “kamu düzenine ve kabul edilmiş ahlak ilkelerine aykırı markalar”183
şeklinde düzenlemiştir.
3.3.2. İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi (OHIM)
İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi (Office for Harmonisation in the Internal MarketOHIM) AB’de marka ve tasarımların tescilini gerçekleştiren kurumdur. 1996 yılında
İspanya’nın Alicante şehrinde faaliyetlerine başlayan OHIM 2003 yılına kadar
yanlızca marka tescili ile ilgilenmekteyken bu tarihten sonra tasarımların tescili de
OHIM’in sorumluluğuna verilmiştir. 184

OHIM tüzel kişiliğe sahip bir idari, mali ve teknik anlamda özerk bir kurumdur.
185

OHIM’in özerk olması verdiği kararlarda tarafsız davranmasını ve bu sayede

marka ve tasarımların hakkaniyete uygun şekilde korunmasını sağlamaktadır.
OHIM’in temel geliri başvuru sahiplerinden almış olduğu harçlardır.186 OHIM’in
başvurulardan almış olduğu ücretler faaliyet giderlerine denk olmak zorundadır. 187

OHIM’in başvurularda AB’nin resmi dillerinden biriyle yapılmış başvuruları kabul
ederken, diğer işlemlerinde yalnızca OHIM’in resmi dilleri olan İngilizce,Fransızca,
İspanyolca,Almanca ve İtalyanca’yı kabul etmektedir.

OHIM Başkan tarafından yönetilir. OHIM başkanı üç aday içinden Konsey
tarafından atanır. Başkanın görev süresi 5 yıldır ve sürenin bitiminde tekrar
atanabilir. İdari Kurul ve Bütçe Komitesi OHIM’in yönetim kademesinde yer alan
diğer önemli organlardır.

183

Council Regulation (EC) No 207/2009 Article 7/f: “trade marks which are contrary to public policy
or to accepted principles of morality”
184
Güları,s.12
185
OHIM’e ilişkin hükümler Topluluk Marka Tüzüğünün 115-161.maddeleri arasında yer almaktadır.
186
OHIM’in marka başvurularından almış olduğu ücret 900 Eurodur. OHIM’in başvurulardan almakta
olduğu diğer ücretler https://oami.europa.eu/ohimportal/en/fees-payable-direct-to-ohim (Erişim
Tarihi: 05.15.2015) adresinden öğrenilebilir.
187
Güları,s.12
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OHIM’in başvuruların karara bağlanmasında yetkili olan organlardan ilki
“Uzmanlar”dır.(Examiners) Uzmanlar marka başvurularını mutlak ret nedenlerine
göre incelemektedir. “İtiraz Bölümü” (Opposition Divison) yayınlanan marka
başvurularına karşı yöneltilen itirazları nispi ret nedenlerine göre değerlendiren
birimdir. İtiraz Bölümü kararlarını üç kişilik gruplar halinde alır. “İptal Bölümü”
(Cancellation Division) markaların iptal ve hükümsüz kılınması taleplerini inceler.188
İptal Bölümü de kararlarını üç kişilik heyetler halinde alır ve bu üç kişiden en az
birisinin hukukçu olması gereklidir. “Temyiz Kurulu” (Boards of Appeal)
uzmanların, itiraz bölümünün, iptal bölümünün kararlarına karşı yapılan itirazları
inceleyen birimdir. Kurul kararları en az ikisi hukukçu olan üç kişilik heyetler
halinde alınır. Bazı önemli ve zor durumlarda itirazlar Genişletilmiş Kurulda
(Enlarged Board) karara bağlanır. Temyiz kurulunun bağımsızlığını sağlamak
amacıyla bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Eski OHIM Başkanlarından Wubbo de
Boer Temyiz Kurulunun bağımsızlığının önemini şu sözleriyle vurgulamıştır:
“Temyiz Kurulu’nun kararlarının bağımsız olması sadece yararlı değil, aynı zamanda
zaruridir, bu hem OHIM için hem de sistemin kullanıcıları açısından son derece
önemlidir”189

3.4. Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırılık

3.4.1. OHIM Uygulaması

Yukarıda ifade edildiği gibi Türk hukukunda 556.s KHK’nın 7/1j ve 7/1-k
bentlerinde düzenlenen mutlak ret nedenleri, Topluluk Markası kapsamında 7/1-f
bendinde kamu düzenine ve genel ahlaka (veya kabul gören ahlak ilkelerine de
denilebilir) aykırılık şeklinde düzenlenmiştir. OHIM söz konusu mutlak ret
nedeninin uygulanmasında temel norm olarak Ofis İnceleme

Kılavuzunu

kullanmaktadır.190

188

Türk hukukunda markaların hükümsüz kılınması ancak yetkili mahkemede açılacak hükümsüzlük
davası ile mümkündür.
189
Güları,s.14
190
Guidelines for Examination in the Office, Söz konusu kılavuzun 7/1-f bendini içeren kısmına
https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-B/04-
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3.4.1.1. OHIM İnceleme Kılavuzu

OHIM’e göre marka başvurusunun kapsamında bulunan mal ve hizmetlerin
başvurunun yapıldığı ülkede yasal olması, başvurunun 7/1-f bendi kapsamında
değerlendirilmesine engel değildir. Marka başvurusu başvurunun kapsadığı işaretin
kendi

doğasında

bulunan

özellikleri

kapsamında

7/1-f

bendi

açısından

değerlendirilmelidir. İlaveten kamu düzeni ve genel ahlak kavramlarının tüm üye
ülkelerde geçerli olan ortak koşullar çerçevesinde değil, sadece bir üye ülkenin
kendine has koşulları çerçevesinde de değerlendirilmelidir. Yani başvuruya konu
olan işaretin 7/1-f bendi kapsamında reddedilebilmesi için tüm üye ülkelerde kamu
düzenine ve genel ahlaka aykırı olması gerekli değildir, sadece bir üye ülkede
işaretin kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılığı başvurunun 7/1-f bendi
kapsamında reddi için yeterlidir.

3.4.1.1.1. Kamu Düzeni
OHIM’e göre “kamu düzeni” kavramı AB hukukunu, hukuk sistemini ve kurucu
antlaşmalar ve ikincil mevzuat çerçevesinde kurulmuş olan ve özellikle insan hakları
gibi bazı temel ilkeleri vurgu yapan hukuk devletini ifade eder.

Bu kapsamda

reddedilmesi gereken başvurulara örnek olarak şunlar sayılabilir:

1) 27/12/2001 Tarihli Terörle Mücadele Konusunda Konsey Ortak Pozisyon
Belgesi191 çerçevesinde sıralanan terörist gruplar ve bunların üyelerini destekleyen
veya bunların yararına olacak olan marka başvuruları 7/1-f bendi kapsamında
reddedilecektir. Söz konusu listede “hamas”, “el-aksa”, “pkk”, “dhkp-c” gibi terör
örgütleri yer almaktadır.

2) Almanya ve Avusturya’da yasaklanmış bulunan NAZİ örgütlerinin işaret ve
isimlerini içeren marka başvuruları 7/1-f bendi kapsamında reddedilecektir.

part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal/part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal
_collective_marks_en.pdf adresinden ulaşılabilir. (Erişim Tarihi:15.05.2015)
191

27/12/2001 the Council of the European Union adopted Common Position 2001/931/CFSP on
the application of specific measures to combat terrorism
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3) OHIM’e göre kamu düzeni belirli bir alanda uygulanmakta olan AB hukukunu da
kapsamaktadır. Bitki Çeşitleri üzerinde tekel hakkının önlenmesine dair AB Tüzüğü
ve AB’yi de bağlayan uluslar arası bir antlaşma olması sebebiyle , bitki çeşitleri
üzerinde tekel niteliğinde marka hakkı kurulması AB kamu düzenine aykırı olacaktır.
AB’de 2100/94 sayılı Topluluk Bitki Çeşidi Haklarına İlişkin Konsey Tüzüğü ile
“Topluluk Bitki Çeşidi Hakkı”192 ismiyle yeni bir sınaî mülkiyet hakkı
oluşturulmuştur.193 Bu hak tescil edildikten sonra hakkın serbestçe kullanımını
engelleyebilecek marka başvuruları 7/1-f bendi kapsamında reddedilecektir. Bu
kapsamda başvuruyu inceleyen uzmanın Topluluk Bitki Çeşit Ofisi’nin (CPVO) veri
tabanından marka başvurusunda bulunan bitki çeşidi ismini (sadece AB’de tescilli
olanlarla sınırlı olmak üzere) araştırması gereklidir. Yapılan araştırma sonrasında
marka başvurusunun bitki çeşidi isminin ( görsel veya yazılı unsuru yönünden)
aynısını içermesi durumunda başvuru ilgili bitki, tohum veya meyve için (bunların
donmuş veya kurutulmuşları da dahil olmak üzere) 7/1-f bendi kapsamında
reddedilecektir.

3.4.1.1.2. Genel Ahlak
OHIM’ göre genel ahlak kavramı dine hakaret eden, ırkçı, ayrımcı kelime veya
ifadelerin marka olarak tescil edilmesini önlemektedir. Burada önemli olan nokta
markanın yukarıda ifade edilen anlamları net olarak taşıması ve ortalama duyarlılık
ve tahammüle sahip kişilerce markanın rahatsız edici bulunmasıdır.

OHIM’e göre, kamu düzeninden farklı olarak, genel ahlaka ilişkin değerlendirme
yapılırken başvurunun kapsadığı mal/hizmetler göz önünde bulundurulmalıdır zira
ilgili kamu kesimi her mal/hizmet için farklılık gösterebilir ve bunların markaları
rahatsız edici bulma seviyeleri farklılık gösterebilir. Her ne kadar OHIM Temyiz
Kurulu tarafından “screw you” ibareli markaya ilişkin “seks oyuncakları” malları
için bunları tüketecek tüketici kesiminin bu ifadeden rahatsız olmayacakları
192

Community Plant Variety Right (CPVR)
Samray, Hilal; Avrupa Birliği Bitki Çeşit Hakları ve Türkiye’deki Uygulamaları, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi, Ankara, 2008,s.17
193
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yorumunda bulunduysa da194, Genel Mahkeme tarafından ilgili kamu kesiminin
sadece malları satın alanlarla sınırlı olmadığı yorumunda bulunulmuştur.

OHIM’ göre negatif anlamı (çağrışımlı) ifadelerin yanında pozitif çağrışımları
yüksek olan ifadelerin de tescili rahatsız edici olabilmektedir. Örneğin ATATÜRK
ifadesi Avrupa’da yaşayan Türkler açısından rencide edici olabileceği gerekçesiyle
reddedilmiştir.
İlaveten genel kamu kesimi için rahatsızlık verici ifadeler ile özellikle çocuklar ve
gençler için, bunlar ilgili markanın ilgili kamu kesimi sayılmasalar dahi, rahatsızlık
verebilecek ifadelerin marka olarak tescilinin engellenmesi OHIM için zaruridir.
Ek olarak OHIM Temyiz Kurulu “kuro” ibaresinin Macarca “kúró” ( İngilizcedeki
fucker kelimesiyle eş anlamlıdır) kelimesinden yazılış ve telaffuz farklı olduğunu bu
sebeple söz konusu markanın 7/1-f kapsamında olmadığını düşünmüştür.
OHIM İnceleme Kılavuzu’nda 7/1-f bendi uygulamasına ilişkin olarak vurgulanan
diğer husus da 7/1-f bendi uygulamasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin
10.maddesinde belirtilen ifade özgürlüğü hakkının kapsamını daraltan bir uygulama
olmadığıdır. Zira 7/1-f bendi kapsamında reddedilen ifadeler sadece marka olarak
tescil edilememekte ve bu tip ifadeler hayatın diğer alanlarında kullanılabilmektedir.

3.4.1.2. OHIM Kararları
3.4.1.2.1. “How to Make Money Selling Drugs” Kararı
Başvuru sahibi “How to Make Money Selling Drugs” ( Uyuşturucu Satarak Nasıl
Para Kazanılır) ibareli CTM başvurunu 9,41 ve 45.sınıflarda yapmış ve başvuru 7/1-f
bendi kapsamında reddedilmiştir. Ret kararını veren uzman gerekçe olarak ifadenin
toplumun temel değerlerine doğrudan aykırı olduğunu ve ortalama tüketicinin (makul
194

OHIM Temyiz Kurulu’nun R 495/2005-G sayılı kararı.
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derecede bilgili ve dikkatli olarak) ifadeyi uyuşturucu satarak para kazanmayı
sağlayacak karlı bir işe katılmak için bir teşvik edici olarak algılayacağını ifade
etmiştir. Başvuru sahibi itirazında başvuruda bulunan ifadenin ABD’deki uyuşturucu
ticareti sorununu inceleyen bir belgesel olduğunu ve kendisini iyi niyetli olarak
insanları uyuşturucu kullanımından uzaklaştırmayı amaçladığını belirtmiştir.

Temyiz Kurulu kararı veren uzmanın gerekçelerine katılmamış ve ifadenin ortalama
tüketici nezdinde uyuşturucu satarak para kazanılması yolu şeklinde bir anlam
yaratmayacağı kanaatine varmıştır.195 Kurul’a göre söz konusu ifadeyi başvuru
sahibinin ifadeyi kullanmak niyetinde olduğu belgesel film üzerinde gören kişiler
bundan rahatsızlık duymayacak ve ifadeyi yalnızca bir belgesel ismi olarak
algılayacaklardır.196
3.4.1.2.2. “Curve 100” Kararı
“Curve 100” ibareli başvuru uzman tarafından 7/1-f bendi kapsamında, “Curve”
kelimesinin Rumencede “fahişe, hayat kadını” anlamına geldiği gerekçesiyle
başvuruyu reddetmiştir. Başvuru sahibi itirazında ortalama Romanyalı tüketicinin
markayı bütün olarak algılayacağını, ayrıca ortalama İngilizce bilgisine sahip olan
Romanyalıların ifadeyi İngilizce olarak algılayacağını bu sebeple markanın başvuru
kapsamında bulunan 11.sınıf şömine malı için rahatsız edici olmadığını iddia
etmiştir.

OHIM Temyiz Kurulu itiraza ilişkin kararında öncelikle markanın ilgili
olduğu/yöneldiği kamu kesimine ilişkin değerlendirme yaparak, markaların hitap
ettiği kamu kesiminin mutlaka o mal veya hizmeti satın almaya motive olmuş kişiler
olarak algılanmaması gerektiğini ifade etmiştir.197 İtiraza konu markada markayla
karşılaşacak kişiler şömine almak üzere bir mağaza giden kişiler olabileceği gibi,
herhangi bir sebeple o mağazada bulunan kişiler de olabilir. Kurul kararının
195

OHIM Temyiz Kurulu’nun R 2052/2011-5 sayılı kararı.
OHIM Temyiz Kurulu başvuru sahibinin 7/1-f bendine yönelik itirazını kabul etmiş olmakla birlikte,
başvuru 7/1-b bendi kapsamında da reddedilmiş olduğundan ve Kurul da bu kararı yerinde
gördüğünden başvuru tescil edilmemiştir.
197
OHIM Temyiz Kurulu’nun R 254/2012-2 sayılı kararı.
196
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devamında marka örneğinde bulunan “100” ifadesini markanın algılanmasında ikinci
planda kaldığını ve bu ifadenin “curve” ifadesinin negatif anlamını azaltmaya
yetmediğini ifade etmiştir. İlaveten Kurul başvuru sahibinin iddiasının aksine
markanın ilgili kamu kesime olan Rumence konuşan kişilerce İngilizce olarak
algılanacağına dair bir kanıt olmadığını tespit etmiştir. Kurul son olarak başvuru
sahibinin “curve” ibaresinin Romanya’da “microsoft comfort curve”, “cube curve”,
“blackberry curve” gibi markalarda kullandığı dolayısıyla “curve” ibaresinin
rahatsızlık verici olmadığı iddiasını da, söz konusu örneklerde markaların “curve”
ibaresinin yanında başka İngilizce sözcüklerden oluştuğu dolayısıyla bu markaların
İngilizce olarak algılanacağı gerekçesiyle reddetmiştir. Nihai olarak Kurul başvuru
sahibinin itirazını reddetmiştir.
3.4.1.2.3. “Ataturk” Kararı
“Ataturk” ibareli marka başvurusu 3,5,25,29,30,32. sınıflar için 2006 yılında tescil
edilmiştir. Söz konusu markaya karşı OHIM nezdinde iptal başvurusunda
bulunulmuş ve İptal Bölümü söz konusu iptal başvurusunu reddetmiştir. İptal
Bölümü’nün ret kararı üzerine itiraz sahibi198 tarafından mesele OHIM Temyiz
Kuruluna taşınmıştır.
OHIM’e yapılan itiraz başvurusunda itiraz sahibi tarafından özetle “Atatürk”
ifadesinin “Türklerin Babası” anlamında özel bir isim olduğu, söz konusu ifadenin
Türk Patent Enstitüsü nezdinde marka olarak tescil edilemediği, Atatürk’ün AB üyesi
devletlerin halkları tarafından da büyük ölçüde tanındığı, Alman Patent ve Marka
Ofisinin “k.atatürk” ibareli markayı ayırt edici nitelik yoksunluğu ve manevi(ahlaki)
anlamda uygun olmadığı gerekçeleriyle reddettiğini ifade etmiştir. Ek olarak itiraz
sahibi tarafından Türklerin Avrupa’da yaşayan en büyük yabancı topluluğu olduğu
ve “Ataturk” markasının hitap ettiği ilgili kamu kesimi olan bu Türk topluluğunun
kendileri için çok önemli olan “Atatürk” isminin marka olarak kullanılmasından
rencide olacağını vurgulanmıştır.

198

Markanın iptali için başvuruyu Türkiye Cumhuriyeti adına Stuttgart Başkonsolosluğu yapmıştır.
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Temyiz Kurulu kararında markaların 7/1-f bendi uyarınca değerlendirilmelerinde ilk
olarak markanın ilgili kamu kesimince nasıl algılanacağının analiz edilmesinin
gerekli olduğu ifade edilmiştir. 199 Kurul AB üyesi ülkelerde markanın tescil
başvurusunun yapıldığı tarih olan 2005 yılından çok daha öncesine dayanan Türk
yerleşiminin olduğunu, Türklerin AB üyesi olmayan göçmen arasında önemli bir yeri
olduğunu belirtmiş ve söz konusu markanın ilgili kamu kesiminin genel AB
vatandaşları olduğunu ifade ederek AB içinde yaşayan Türklerin de AB vatandaşları
içinde sayısal olarak önemli bir oranda olduklarını vurgulamıştır.

Temyiz Kurulu kararının devamında Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti için olan
öneminde bahsetmiş ve “Atatürk” soyadının Mustafa Kemal özgü bir soyadı
olduğunu ve kanunlarla bu durumun korunduğunu tespit etmiştir. Temyiz Kurulu
kararında İptal Bölümünün Atatürk soyadının Türk kanunlarınca korunmasının AB
için bir bağlayıcılığı olmadığı yönündeki tespitine katılmış fakat söz konusu soyadın
bir kanunla korunmasının Türklerin Atatürk’e olan derin saygısının bir kanıtı
olduğunu belirtmiştir. Ek olarak Kurul marka başvurusunun “Atatürk” kelimesinde
bulunan “ü” harfi yerine “u” harfi kullanılarak “Ataturk” şeklinde yapılmasının,
ifadenin “Atatürk” olarak algılanacağı gerçeğini değiştirmediğini vurgulamıştır.

Kurul kararının son bölümünde daha önce de ifade ettiğimiz gibi, negatif anlamlı
ifadelerin yanında, pozitif anlamları çok güçlü ifadelerin de sıradan, bayağı bir
şekilde marka olarak kullanılmalarının da kişileri rencide edebileceğini ifade
etmiştir. Bu anlamda OHIM’e göre sadece negatif çağrışımlı ifadelerin değil, pozitif
çağrışımlı ifadelerin de söz konusu olumlu hissiyatın korunması amacıyla 7/1-f bendi
kapsamında reddedilmesi gereklidir.

Yukarıda sayılan gerekçeler çerçevesinde Temyiz Kurulu söz konusu markanın 7/1-f
bendini ihlal ederek tescil edildiğini tespit ederek, markanın hükümsüzlüğüne karar
vermiştir.

199

OHIM Temyiz Kurulu’nun R 2613/2011-2 sayılı kararı.
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3.4.1.2.4. “Bin Ladin” Kararı
Temyiz Kurulu “Bin Ladin” ifadesinin toplum geneli tarafından terör örgütü ElKaide’nin lideri Usame Bin Ladin’i çağrıştıracak şekilde anlaşılacağı gerekçesiyle
marka olarak tescilinin uygun olmadığı ve başvurunun kamu düzeni gerekçesiyle
reddi gerektiğine karar vermiştir. 200
Yukarıda ifade edilen OHIM Temyiz Kurulu kararlarının dışında “Big Black Dick”,
“Black Basterd”, “Mafia II”, “Al Aqsa” ibareli marka başvuruları OHIM tarafından
7/1-f bendi kapsamında reddedilmiştir.

3.4.2. Mahkeme Kararları
3.4.2.1. “Sovyetler Birliği Arması” Kararı

Yandaki şekilde gösterilen Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
armasını içeren marka başvurusu OHIM tarafından 7/1-f bendi kapsamında
reddedilmiştir. Söz konusu ret kararına yapılan itirazı değerlendiren OHIM Temyiz
Kurulu Macaristan, Letonya, Çek Cumhuriyeti gibi Sovyet rejimi altında bulunmuş
ülkelerdeki yasal ve idari düzenlemeler ışığında Sovyetler Birliği’ne ait armanın
marka olarak kullanılmasının kamu düzenine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun
7/1-f bendi uyarınca ret kararını uygun bulmuştur. 201

OHIM Temyiz Kurulu’nun kararına karşı yapılan başvuruyu inceleyen Genel
Mahkeme öncelikle 7/1-f bendinin uygulanmasına ilişkin temel bazı tespitlerde
bulunmuştur.202 Mahkemeye göre 7/1-f bendinin uygulanmasına sadece tüm AB
üyesi ülkelerde geçerli olan ortak koşul ve değer yargılarına göre değil, ayrıca her bir
üye devletin kendi özel durumlarından kaynaklanan hassasiyetlere göre de karar

200

OHIM Temyiz Kurulu’nun R 0176/2004-2 sayılı kararı.
OHIM Temyiz Kurulu’nun R 1509/2008-2 sayılı kararı.
202
Genel Mahkeme’nin 20.09.2011 tarihli ve T-232/10 sayılı kararı.
201
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verilmelidir. Topluluk Marka Sistemi’nin üye devletlerin marka sistemlerinden ayrı
olması,

üye devletlerin

özel durumlarına

göre markaların reddedilmesini

engelleyemeyecektir.

Mahkemeye göre söz konusu marka başvurusunun ilgili kamu kesimi ortalama
hassasiyet ve tolerans düzeyine sahip olan ortalama tüketicidir. Mahkeme Macaristan
ceza kanununa göre “despotizm sembolleri” arasında sayılan ve söz konusu marka
örneğinde yer alan orak, çekik ve kızıl yıldızın kamuya açık alanlarda
kullanılmasının yasaklandığını tespit ederek, söz konusu yasağın anılan sembollerin
marka olarak kullanılmasını da yasakladığı sonucunda varmıştır. Bu sebeple
Mahkeme OHIM Temyiz Kurulu’nun söz konusu markanın kamu düzenine aykırılık
teşkil etmesi sebebiyle marka olarak tescil edilemeyeceği yönündeki kararını uygun
bularak, davayı reddetmiştir.
3.4.2.2. “Ficken” Kararı
“Ficken” ibareli başvuru OHIM tarafından ilk incelemede ibarenin İngilizce “fuck”
kelime ile eş anlamı olduğu gerekçesiyle 7/1-f bendi kapsamında reddedilmiş ve söz
konusu ret kararına yapılan itiraz OHIM Temyiz Kurulu tarafından ret kararının
hukukuna uygun olduğu gerekçesiyle reddedilmiştir.
Davayı inceleyen Genel Mahkeme kararında203 başvuru sahibinin “ficken” ifadesinin
müstehcen bir ifade olduğunu kabul ettiğini, bununla birlikte başvuru tarafından bir
ifadenin salt müstehcen bir anlamının olmasının bunun ayrımcı veya insanları
rencide edici bir ifade olarak algılanarak kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı
olarak değerlendirilemeyeceği iddiasına yer vermiştir. Mahkeme davayı marka
başvurusunda yer alan ifadenin müstehcen anlamının olmasının başvurunun 7/1-f
bendi kapsamında reddi için yeterli olduğunu, ifadenin ayrıca ırkçılı, ayrıcılık,
hakaret vb nitelik taşımasının zorunluluk olmadığı gerekçesiyle reddetmiştir.

203

Genel Mahkeme’nin 14.10.2013 tarihli ve T-52/13 sayılı kararı.
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3.4.2.3. “Pakı” Kararı
“Pakı” ibareli başvuru uzman tarafından 7/1-f bendi kapsamında reddedilmiştir. Söz
konusu ret kararına yapılan itiraz neticesinde OHIM Temyiz Kurulu İngilizcede
“Pakı” (veya “Paki”) ifadesinin özellikle İngiltere’de yaşan Pakistanlılar (daha geniş
bir kullanımla Hindistan bölgesi kökenliler için) kullanılan ırkçı ve aşağılayıcı bir
ifade olduğunu tespit ederek, başvurunun 7/1-f bendi kapsamında reddinin hukuka
uygun olduğu kanaatine varmıştır.
Davayı inceleyen mahkeme kararında204 7/1-f bendi incelemesinde markanın
ortalama seviyedeki algı ve hassasiyet seviyesine sahip olan tüketicilerce nasıl
algılandığının markanın kamu düzenine veya genel ahlaka aykırılığında esas nokta
olduğunu vurgulamıştır. Mahkeme başvuru sahibinin markanın insanları rencide
etme

amacıyla

kullanılmadığı

yönündeki

savunmasını,

7/1-f

bendi

değerlendirmesinde esas olanının markanın hitap ettiği ilgili kamu kesiminin markayı
nasıl algılayacağı olduğu ve marka sahibinin kullanım niyetinin önemli olmadığını
belirterek kabul etmemiştir. Mahkeme ayrıca başvuru sahibinin Avustralya ya da
Yeni Zelanda’ya göç etmiş İngilizler için aşağılamak amaçlı kullanılan “pommy”
kelimesinin marka olarak tescil edildiği dolayısıyla “Paki” ifadesinin de tescil
edilebilir olduğu yönündeki iddiasını da OHIM’in vermiş olduğu yanlış kararların
emsal teşkil etmeyeceği gerekçesiyle reddetmiştir.

205

Mahkeme son olarak başvuru

sahibinin “Paki” ibaresini yıllardır ticari aktivitede kullandığı yönündeki itirazını da
bu şekildeki bir kullanımın kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı bir ifadenin
marka olarak tescil edilmesine yol açacak bir hak yaratmadığı yani 7/1-f bendinin
uygulanabilirliğinin ortadan kalkmadığı gerekçesiyle reddetmiştir. Tüm bu
açıklamalar ışığında mahkeme davayı reddetmiştir.

204

Genel Mahkeme’nin 05.10.2011 tarihli ve T-526/09 sayılı kararı.
Esasen karar tarihi itibariyle OHIM kayıtlarında bulunan “pommy” ibareli bir marka
bulunmamaktadır ki Mahkeme de kararında bu durumu belirtmiştir. Burada önemli olan nokta
Mahkemenin OHIM’in yanlış kararlarının gelecekteki kararlarına emsal teşkil etmeyeceği yönündeki
tespitidir.
205
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SONUÇ

Markaların günümüzün müşteri temelli ekonomilerinde mal ve hizmetlerin
tüketiciler tarafından başka mal ve hizmetlerden ayrıştırılmasında, ayrıca bu mal ve
hizmetleri üreten firmaların da birbirlerinden ayırt edilmesinde çok önemli bir rolü
olduğu muhakkaktır. Markaların taşıdığı bu önem marka olabilecek işaretlerin tescil
yoluyla korunmasını da zorunlu bir hale getirmiştir. Bu zorunluluk karşısında kamu
otoritesi bir takım işaretlerin marka olarak tescil edilmesini önleyerek, hem marka
olarak kullanılabilecek işaretlerin sınırını çizmiş hem de toplumun bazı kesimlerinin
tescil edilecek markalar sebebiyle rencide olma ihtimalini ve/veya bu markalar
sebebiyle toplumun bir kesiminin sömürülmesinin önüne geçmek istemiştir.

Dini değer ve sembolleri içeren markaların, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı
olan markaların hem Türk hukukunda hem de AB hukukunda marka olarak tescil
edilmesi mümkün değildir. Türk hukukunda KHK’nın mutlak ret nedenlerini
düzenleyen 7.maddesinin j bendinde “dini değerleri ve sembolleri içeren markaların” ,
k bendinde ise “kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markaların” tescil edilemeyeceği
açıkça hüküm altına alınmıştır. Benzer şekilde AB hukukunda da aynı konuya ilişkin
mutlak ret nedeni Topluluk Markası Tüzüğünün 7/1-f bendinde düzenlenmiş ve “kamu

düzenine ve kabul edilmiş ahlak ilkelerine aykırı markaların” tescil edilemeyeceği
ifade edilmiştir. Her ne kadar Tüzüğün söz konusu bendinde dini değerlerle ilgili
doğrudan bir ifade olmasa dahi, söz konusu bendin dini değerlerin marka olarak
tesciline engel olabileceği açıktır.

Türk Patent Enstitüsü’nün 7/1-j bendi uygulamasında esas olan doğrudan dini değer
olarak algılanan işaretlerin marka olarak tesciline izin verilmemesidir. Bununla
birlikte işaretin dini içerik ve anlama sahip olmasına rağmen doğrudan dini değere
atıf yapmayan işaretler mal ve hizmetlerin niteliğine göre tescil edilebilir. Örneğin
Enstitü “Muhammed” ibareli markayı 32.sınıftaki “biralar; bira yapımında kullanılan
preparatlar” malları için 7/1-j bendi kapsamında reddederek 32.sınıftaki diğer mallar
için tescil etmiştir. Enstitünün bu yöndeki kararı kanun koyucunun 7/1-j bendi ile
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ulaşmak istediği amaç olan dini inanç sahiplerinin dini ifadelerin marka olarak
kullanılması sebebiyle rencide edilmesinin önlenmesi düşüncesiyle örtüşmektedir.

Enstitünün 7/1-j bendi uygulamasına göre dini değerleri içeren başvurular dini
değerle birlikte bir şekil unsurunu veya başka bir kelimeyi içermeleri halinde dahi
7/1-j bendi kapsamında reddedilmektedirler. Enstitünün 7/1-j bendini ifade edildiği
gibi katı bir şekilde uygulamasının, kişilerin marka olarak seçebilecekleri işaretlerin
haddinden fazla kısıtlanmasına sebebiyet verdiği şeklindeki eleştirilere maruz
kalması kanımızca hakkaniyete aykırıdır. Zira dini çağrışımları açık ve çok baskın
olan ifadelerin marka örneklerinde kullanılması, söz konusu din mensuplarının bu
kullanımdan rahatsız olmasına veya bu kullanım sebebiyle ilgili marka sahibi
tarafından sömürülmelerine neden olabilecektir. Bu nedenle Enstitü’nün 7/1-j
bendini katı şekilde uygulaması bendin amacına uygundur. İlgili bölümde incelenen
mahkeme kararları da Enstitü uygulamasını uygun bulmaktadır.

Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı işaretlerin tescilini engelleyen 7/1-k bendinin
uygulanmasında Enstitü’nün temel çıkış noktası işaretin sahip olduğu tüm
unsurlarıyla birlikte vermiş olduğu mesaj yani tüketici tarafından algılanış biçimidir.
Enstitü “double happiness” kararında söz konusu ifadenin verdiği mesajın “tütün ve
sigara” malları için bu malların tüketimini teşvik edebileceği gerekçesiyle olumsuz
olduğuna kanaat getirmiş, bununla birlikte söz konusu markanın “kibritler” için tescil
edilmesinde sakınca görmemiştir. 7/1-k bendinin uygulanmasında dikkat edilmesi
gereken en önemli nokta markaların hayatın olağan akışı dışına çıkılarak
yorumlanmamasıdır. Enstitü’nün “true religion” kararı bu noktada mahkeme
tarafından eleştirilmiş ve ifadenin ilgili tüketici kesimi tarafından anlamı
araştırılmadan algılanacağı gerekçesiyle başvurunun 7/1-k bendi kapsamında
reddedilmesinin uygun olmadığı vurgulanmıştır. Mahkemeye göre 7/1-k bendinin
geniş olarak yorumlanması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle garanti altına
alınmış ifade özgürlüğünün ihlali anlamına gelecektir.

AB hukukunda da tıpkı Türk hukukunda olduğu gibi kamu düzenine ve genel ahlaka
aykırı markaların tescil edilmesini engelleyen mutlak ret nedeninin uygulanmasına

75

ilişkin esaslar OHIM ve AB mahkemeleri tarafından belirlenmiştir. OHIM İnceleme
Kılavuzu’na göre bir ifadenin 7/1-f bendi kapsamında reddedilebilmesi için ifadenin
sadece bir ülkede kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olması yeterlidir.
İnceleme Kılavuzunda kamu düzeninin tanımı yapılmış ve terörist gruplar lehine
olacak başvuruların ile NAZİ işaretlerini taşıyan başvuruların kamu düzeni
çerçevesinde reddedileceği ifade edilmiştir. Türk hukukunda da sayılan ifadelerin
kamu düzenine aykırılık nedeniyle 7/1-k bendi uyarınca reddedileceği açıktır.
Bununla birlikte OHIM’e göre bitki çeşidi isimlerinin ve görsellerinin marka olarak
tescil edilmesi, bunların serbestçe kullanımını engelleyebileceğinden ve Topluluk
Bitki Çeşidi Hakkı’nın kullanımını sınırlandırabileceğinden bitki çeşidi isimlerini
veya görsellerini içeren başvuruların 7/1-f bendi uyarınca reddedilmesi gereklidir.
Türkiye’de

ise

bitki

çeşitlerinin

marka

olarak

tescil

edilmesine

engel

bulunmamaktadır. Türkiye’de 5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı
Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun” hükümleri çerçevesinde korunan bitki
çeşitlerine ait isimlerin ve/veya görsellerin 7/1-k bendi çerçevesinde korunması
kanaatimizce uygun olacaktır.

OHIM’e göre genel ahlaka aykırılığın değerlendirilmesinde işaretin açıkça hakaret,
ırkçılık veya ayrımcılık anlamı taşıyan markaların reddedilmesi esastır. Bununla
birlikte genel ahlaka ilişkin değerlendirmede başvurunun kapsadığı mal ve hizmetler
de göz önünde bulundurulmalıdır zira başvurunun kapsamındaki mal ve hizmetlere
göre ilgili tüketici kesiminin markayı algılayış biçimi değişebilecektir. Örneğin
OHIM “screw you” kararında markanın “seks oyuncakları” için genel ahlaka aykırı
olmadığına karar vermişse de Genel Mahkeme bu kararı bozmuştur. Mahkemeye
göre markanın ilgili kamu kesimi sadece mal ve hizmetleri satın alacak kimselerle
sınırlı değildir. Ek olarak OHIM’e göre negatif anlamlı ifadelerin yanında toplumun
bir kesimi için pozitif anlamı yüksek olan ifadelerinde 7/1-f bendi uyarınca tescili
engellenmelidir. Örneğin “Atatürk” ifadeli marka OHIM tarafından 7/1-f bendine
aykırılık sebebiyle iptal edilmiştir. Türk hukukunda ise kamuya mal olmuş kişiler
7/1-h bendi kapsamında korunmaktadır.
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Sonuç olarak dini değer ve sembolleri içeren markalar ile kamu düzenine ve genel
ahlaka aykırı ifadeleri içeren markaların hem Türk hukukuna göre hem de AB
hukukuna göre tescil edilemeyeceği açıktır. Uygulamada ise Türkiye ve AB arasında,
bazı küçük farklılıklar dışında, temel olarak uyumlu bir durum söz konusudur.
Özellikle bitki çeşitlerinin isim ve görsellerinin Türk Patent Enstitüsü uygulamasında
da tıpkı OHIM uygulamasında olduğu gibi kamu düzenine aykırılık sebebiyle
reddedilmesinin olumlu olacağı söylenebilir.
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