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“Markalara İlişkin 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Çerçevesinde Özellikle
Düzenlenmiş Olan Markaya İlişkin Hukuki İşlemler (Markanın Devri-Rehni-Haczi)”
başlıklı bu çalışma, uygulamada oldukça yaygın olan markaya ilişkin hukuki
işlemlerden devir, rehin ve haciz müesseselerini ayrıntılı bir şekilde incelemek; bu
konularda doktrindeki görüşler ve mahkeme kararları çerçevesinde uygulamanın
işleyişini ele almak; uygulamadaki aksaklıklar konusunda çözüm önerileri ortaya
koymak; konu ile ilgili mevzuatta değişiklik yapılması gereken konularda öneriler
getirmek amacındadır. Bu amaç doğrultusunda Türk hukuk mevzuatının yanı sıra,
uluslararası metinlerden de faydalanılmıştır. Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı
hükümlerine ise konu ile ilgili olduğu ölçüde değinilmiştir.
Yapılan bu çalışmanın marka hukuku ile ilgilinen herkese faydalı olmasını temenni
eder, tez süreci boyunca desteğini hiçbir şekilde esirgemeyen Markalar Dairesi
Başkanı Sayın Dr. Elif Betül AKIN’a ve çalışmanın hazırlanmasında titiz tavrı ve yol
gösterici yaklaşımlarıyla büyük emeği olan değerli hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Vehbi
Umut ERKAN’a teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.

Orhan Berkay KARADAĞ
Ankara, 2016

I

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ .................................................................................................................... I
İÇİNDEKİLER ..................................................................................................... II
KISALTMALAR ................................................................................................. IV
ÖZET.................................................................................................................... VI
ABSTRACT ........................................................................................................ VII
GİRİŞ ..................................................................................................................... 1
BİRİNCİ BÖLÜM
MARKAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
I. MARKANIN TANIMI VE UNSURLARI ................................................................ 3
II. MARKANIN FONKSİYONLARI .......................................................................... 5
A. Ayırt Edicilik Fonksiyonu ........................................................................... 5
B. Kaynak Gösterme Fonksiyonu .................................................................... 5
C. Garanti Fonksiyonu ................................................................................... 6
D. Reklam Fonksiyonu .................................................................................... 6
III. MARKANIN TÜRLERİ ...................................................................................... 7
A. Ticaret Markası ......................................................................................... 7
B. Hizmet Markası ......................................................................................... 7
C. Bireysel Marka .......................................................................................... 7
D. Ortak Marka .............................................................................................. 8
E. Garanti Markası ........................................................................................ 8
F. Tanınmış Marka......................................................................................... 9
IV. MARKA HAKKI VE MARKANIN HUKUKİ İŞLEMLERE KONU OLMASI ................10
İKİNCİ BÖLÜM
MARKANIN DEVRİ
I. GENEL OLARAK ............................................................................................12
II. DEVRİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE HÜKÜMLERİ ....................................................15
III. MARKANIN DEVRİNDE ŞEKİL VE TESCİLİN HÜKÜMLERİ .................................17
A. Marka Devir Şekilleri ...............................................................................17
1. Markanın Sözleşme ile Devri ................................................................17
2. Markanın, Ticari İşletmelerin Devri veya Birleşmesi ya da Ortaklıkların
Birleşmesi Yoluyla Devri .............................................................................20
3. Markanın, Mahkeme Kararı veya İcra Marifetiyle İktisabı .....................24
B. Tescil ........................................................................................................24
C. Ticari Vekil veya Temsilci Adına Tescilli Markanın Devri.........................28
D. Devrin Hüküm ve Sonuçları ......................................................................31
1. Genel Olarak .........................................................................................31
2. Dava Açıldıktan Sonra Markanın Devri .................................................33
II

3.

Markanın Mahkemece Hükümsüz Kılınmasından Sonra Devri ..............34
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MARKANIN REHNİ

I. GENEL OLARAK ............................................................................................36
II. MARKA HAKKI ÜZERİNDEKİ REHİN HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ ...................37
III. MARKA REHNİNİN KONUSU...........................................................................37
IV. TAŞINIR REHNİNE HAKİM OLAN GENEL İLKELERİN MARKA REHNİ
ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ....................................................................41
A. Alacağa Bağlılık (Fer’ilik) İlkesi...............................................................41
B. Kamuya Açıklık İlkesi ...............................................................................42
C. Kamu Güveni İlkesi...................................................................................42
D. Belirlilik İlkesi ..........................................................................................43
1. Rehin Konusunun Belirli Olması ...........................................................43
2. Rehinli Alacağın Belirli Olması.............................................................44
E. Rehin Hakkının Bölünmezliği İlkesi...........................................................45
F. Öncelik İlkesi ............................................................................................45
V. MARKA ÜZERİNDE REHİN HAKKININ KURULMASI .........................................46
A. Borçlandırıcı İşlem ...................................................................................47
B. Tasarruf İşlemi .........................................................................................47
VI. MARKANIN REHNİNDE TESCİLİN HÜKÜMLERİ ................................................49
VII. MARKANIN TİCARİ İŞLETME İLE BİRLİKTE REHNİ .......................................52
VIII. MARKA ÜZERİNDEKİ REHNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI ................................56
IX. MARKA ÜZERİNDEKİ REHİN HAKKININ SONA ERMESİ ....................................59
X. MARKA ÜZERİNDEKİ REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ .......................................62
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MARKANIN HACZİ
I. GENEL OLARAK ............................................................................................65
II. MARKA ÜZERİNDEKİ HACİZ VE HACZİN HÜKÜMLERİ .....................................66
III. MARKA HACZİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER ..............................................71
IV. HACZİN USULÜ .............................................................................................75
A. Genel Olarak ............................................................................................75
B. Markanın Haczi ........................................................................................76
1. İİK md. 94 Hükmüne Göre Markanın Haczi ..........................................76
2. İİK md. 79/2 Hükmüne Göre Markanın Haczi .......................................78
3. Marka İle İlgili Alacakların Haczi .........................................................79
V. HACZİN TESCİLİ VE ETKİLERİ ........................................................................81
VI. HACZİN HÜKÜM VE SONUÇLARI ....................................................................83
VII. HACZEDİLEN MARKANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ..........................................87
SONUÇ ..................................................................................................................91
KAYNAKÇA.........................................................................................................96

III

KISALTMALAR

AB

: Avrupa Birliği

AYM

: Anayasa Mahkemesi

BK

: 818 Sayılı mülga Borçlar Kanunu

bkz.

: Bakınız

C

: Cilt

E.

: Esas

FSEK

: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

FSHHM

: Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi

H.D.

: Hukuk Dairesi

HGK

: Hukuk Genel Kurulu

HMK

: Hukuk Muhakemeleri Kanunu

İİK

: İcra ve İflas Kanunu

K.

: Karar

KHK

: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname

md.

: Madde

RG

: Resmi Gazete

s.

: Sayfa

Sicil

: Marka Sicili

T.

: Tarih

Tasarı

: Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı

IV

TBK

: Türk Borçlar Kanunu

TİRK

: Ticari İşletme Rehni Kanunu

TMK

: Türk Medeni Kanunu

TPE

: Türk Patent Enstitüsü

TRIPS

: Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması

TSE

: Türk Standardları Enstitüsü

TSY

: Ticaret Sicili Yönetmeliği

TTK

: Türk Ticaret Kanunu

Tüzük

: Topluluk Markası Hakkında 20 Aralık 1993 Tarih ve 40/94
Sayılı Konsey Tüzüğü

vd.

: ve devamı

YKD

: Yargıtay Kararları Dergisi

Yönetmelik

: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik

V

ÖZET
Gayrimaddi ve mutlak haklardan olan marka; bir işletmenin mal ve hizmetlerini,
diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması nedeniyle
günümüzde oldukça önemli bir malvarlığı unsuru haline gelmiştir. Markanın taşıdığı
bu önem, markanın korunması ihtiyacını beraberinde getirmiş ve bu amaçla birtakım
ulusal ve uluslararası düzenlemeler yapılmıştır. Markanın, tescil edilmek suretiyle
kullanılma zorunluluğu bulunmasa da markaya sağlanan koruma tescil yoluyla elde
edilmekte, tescilsiz markaların korunması ise genel hükümler ile sağlanabilmektedir.
Dolayısıyla çalışmamızda esas itibariyle tescilli markalar üzerinde durulmuştur.
Teknolojinin ve buna bağlı olarak ekonominin gelişmesi ile birlikte marka,
işletmeden bağımsız bir kimlik kazanmıştır. Dolayısıyla markanın, işletmeden
bağımsız olarak da birtakım hukuki işlemlere konu olabilmesi mümkün hale
gelmiştir. Günümüzde devir, rehin ve haciz işlemlerine konu olan marka sayısında
ciddi bir artış olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, markanın devri, rehni ve haczi
konusunda ayrıntılı düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılsa da mevzuatımızda,
özellikle markanın rehni ve haczi konusunda, tatmin edici düzenlemelerin yer
aldığını söylemek mümkün değildir. Nitekim Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı’nda da
marka ile ilgili hukuki işlemler ayrıntılı bir şekilde düzenlenmemiştir.
Çalışmamızda, marka ile ilgili birtakım temel bilgilere yer verildikten sonra, 556
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de özellikle düzenlenmiş olan markaya ilişkin
hukuki işlemlerden devir, rehin ve haciz müesseseleri ayrıntılı bir şekilde ele
alınmıştır. Konu ile ilgili özellikle doktrinde yer alan tartışmalara ve Türk Patent
Enstitüsü uygulamaları ile Yargıtay kararlarına yer verilmek suretiyle uygulamada
yer alan aksaklıklar tespit edilmiş ve bu konularda çözüm önerileri getirilmiştir.
40/94 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü ile Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı’na ise
gerekli olduğu ölçüde değinilmiştir.
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ABSTRACT
Being one of the incorporeal and absolute rights, trademark has become a
considerably essential asset factor in our day due to the reason that it ensures that the
goods and services of an enterprise are distinguished from the goods and services of
other enterprises. This significance of trademark has been accompanied by the need
for the protection of trademark and, for this purpose; certain national and
international regulations have been made.

Although there is no obligation for

trademark to be used by being registered, the protection provided to trademark is
obtained by registration. The protection of non-registered trademarks, however, can
be ensured by the general provisions. Accordingly, registered trademarks are
virtually focused on in our study.
With the development of technology and accordingly the development of economy,
trademark has gained an identity that is independent from the enterprise.
Accordingly, it has become possible for trademark to be able to be the subject of
certain legal transactions also as independent from the enterprise. It has been
observed that there has occurred a critical increase in the number of trademarks
which are the subject of transfer, pledge and attachment proceedings in our day.
Although this situation necessitates making detailed regulations on the transfer,
pledge and attachment of trademark, it is not possible to say that our legislation
includes satisfactory regulations especially with regard to the pledge and attachment
of trademark. As a matter of fact, the legal transactions with respect to trademark are
not regulated in a detailed manner also in the Draft Industrial Property Law.
In our study, after certain basic information related to trademark are given, the
transfer, pledge and attachment concerns from the legal transactions regarding
trademark, which are specifically regulated in the Statutory Decree No 556, are
discussed in a detailed manner. The inconveniences in the application are identified
particularly by including the discussions included in the doctrine, the Turkish Patent
Institute applications and the Supreme Court decisions with regard to the subject
matter and solutions are offered on these matters. The European Union Trademark

VII

Regulation no 40/94 and Draft Industrial Property Law, however, are mentioned to
the extent necessary.

VIII

GİRİŞ
Marka; gerek ulusal, gerekse uluslararası boyutta önemi her geçen gün artan gayri
maddi bir malvarlığı unsurudur.
Markanın en önemli fonksiyonu, bir işletmenin mal ve hizmetlerini, diğer
işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamasıdır. Günümüzde
tüketiciler, bir işletme tarafından üretilen malları veya sunulan hizmetleri, bu
mallarda veya hizmetlerde kullanılan marka ile tanımakta ve alım tercihlerini de
markaya göre belirlemektedir.
Marka; işletmeden bağımsız, başlı başına ekonomik bir varlık olması nedeniyle,
dahil olduğu işletmenin malvarlığında önemli bir katma değer oluşturabilmektedir.
Nitekim günümüzde bazı işletmeler tarafından kullanılan markaların ekonomik
değeri, işletmenin malvarlığına dahil olan maddi malvarlığı unsurların ekonomik
değerlerinin toplamından fazladır.
Başlı başına ekonomik bir değeri haiz olan markanın; gerek işletme ile birlikte,
gerekse işletmeden bağımsız olarak birtakım hukuki işlemlere konu olması
mümkündür. Çalışmamızda, 556 Sayılı KHK’da özellikle düzenlenmiş olan markaya
ilişkin hukuki işlemlerden devir, rehin ve haciz müesseseleri üzerinde durulacaktır.
Şüphesiz, markanın konu olabileceği hukuki işlemler, 556 Sayılı KHK’da sayılanlar
ile sınırlı değildir.
Çalışmamız, giriş ve sonuç bölümleri hariç olmak üzere dört bölümden oluşacaktır.
Çalışmamızın birinci bölümünde marka ile ilgili birtakım genel bilgilere yer
verilecek, bu kapsamda markanın tanımı ve unsurları, türleri ve fonksiyonları ele
alınacaktır.
Çalışmamızın ikinci bölümünde markanın devri, esas itibariyle 556 Sayılı KHK’da
yer alan düzenlemeler çerçevesinde incelenecek; 556 Sayılı KHK’da yer almayan
ancak

markanın

devrine,

mahiyetine

uygun

düştüğü

ölçüde

ve

kıyasen

uygulanabilecek düzenlemeler de incelenecektir. Bu kapsamda marka devrinin
hukuki niteliği ve hükümleri, markanın devrinde şekil ve tescilin hükümleri,
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markanın ticari işletme ile birlikte devri ve devrin hüküm ve sonuçları ayrıntılı bir
şekilde ele alınacaktır.
Çalışmamızın üçüncü bölümünde markanın rehni incelenecektir. Markanın rehni ile
ilgili 556 Sayılı KHK’da tatmin edici düzenlemelerin yer almaması nedeniyle konu,
esas itibariyle marka rehnine, mahiyetine uygun düştüğü ölçüde ve kıyasen
uygulanabilecek, özellikle TMK’da yer alan taşınır ve hak rehnine ilişkin hükümler
çerçevesinde incelenecektir. Bu kapsamda marka hakkı üzerindeki rehin hakkının
hukuki niteliği, marka rehninin konusu, taşınır rehnine hakim olan genel ilkelerin
marka rehni çerçevesinde değerlendirilmesi, marka üzerinde rehin hakkının
kurulması, marka rehninde tescilin hükümleri, markanın ticari işletme ile birlikte
rehni, marka üzerindeki rehnin hüküm ve sonuçları, marka üzerindeki rehin hakkının
sona ermesi ve rehnin paraya çevrilmesi konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.
Çalışmamızın dördüncü bölümünde markanın haczi incelenecektir. Markanın haczi
ile ilgili ne 556 Sayılı KHK’da ne de İİK’da tatmin edici düzenlemeler yer
almaktadır. Dolayısıyla konu, esas itibariyle marka haczine, mahiyetine uygun
düştüğü ölçüde ve kıyasen uygulanabilecek, özellikle İİK’da yer alan taşınırların ve
hakların haczine ilişkin hükümler çerçevesinde incelenecektir. Bu kapsamda marka
üzerindeki haciz ve haczin hükümleri, marka haczine uygulanacak hükümler, haczin
usulu, haczin tescil ve etkileri, haczin hüküm ve sonuçları ile haczedilen markanın
paraya çevrilmesi konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.
Sonuç bölümü ise çalışmamızın genel bir değerlendirmesinden ibaret olacaktır.
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BİRİNCİ BÖLÜM
MARKAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
I.

Markanın Tanımı ve Unsurları
1871 tarihli Alamet-i Farika Nizamnamesi ve 551 Sayılı mülga Markalar
Kanunu’nun aksine 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’de markanın doğrudan tanımını içeren herhangi bir düzenlemeye yer
verilmemiş, bunun yerine marka, KHK’nın 5. maddesinde “Markanın İçereceği
İşaretler” başlığı altında dolaylı yoldan ifade edilmiştir. KHK’ya göre marka; bir
teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden
ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller,
harfler, sayılar malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya
benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her
türlü işaretleri içerir. Aynı şekilde Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı’nda da markanın
doğrudan tanımını ihtiva eden bir düzenlemeye yer verilmemiş; Tasarı’nın, “Marka
Olabilecek İşaretler” başlıklı 4. maddesinde kanun koyucu tarafından markanın
dolaylı bir şekilde ifade edilmesi tercih edilmiştir.1
Kısaca marka; işletmelerin mal veya hizmetlerini, diğer işletmelerin mal veya
hizmetlerinden ayırt etmek için kullanılan işaretler olarak tanımlanabilir. 2
Kanun Hükmünde Kararname’deki dolaylı tanım çerçevesinde markanın “çizimle
görüntülenebilen veya benzer bir şekilde ifade edilebilen işaret” ve “ayırt edicilik”
olmak üzere iki unsurdan oluştuğu söylenebilir.
Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde markanın içereceği işaretler, kanun
koyucu tarafından sınırlı bir şekilde sayılmamış (numerus clausus), bunun yerine
isabetli olarak hangi işaretlerin marka olabileceği, örneklendirme yapılmak suretiyle
ifade edilmiştir. Bu bağlamda kişi adları, kelimeler, resimler (şekiller), harfler,
1 Tasarı’nın 4. maddesine göre marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer
teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine
sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde
gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve
malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.
2 Şehirali, F.H. ; Patent Hakkının Korunması , Ankara 1998, s. 23.
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sayılar, üç boyutlu tasarımlar, renk kombinasyonları gibi pek çok işaretin marka
olarak tescil edilmesi mümkündür. Bu noktada önemli olan, işaretin çizimle
görüntülenebilmesi veya benzer bir biçimde ifade edilebilen, basım yolu ile
yayınlanıp çoğaltılabilecek nitelikte olmasıdır. 3 Marka olarak tescili talep edilen bir
işaretin çizimle görüntülenebilen veya benzer bir şekilde ifade edilebilen, baskı
yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen bir işaret olması gerektiğine ilişkin
düzenlemedeki amaç işaretin, kâğıt üzerine dökülmek suretiyle tescili talep edilen
markanın biçiminin ve kapsamının eksiksiz olarak tespit edilmesini sağlamaktır.4
Tescili talep edilen markanın kapsamının belirlenebilmesi, özellikle ses ve koku
markaları gibi somutlaştırılmaları oldukça zor olan markalar açısından önemlidir.
Uygulamada ses markalarının tescil talebi, sesin kâğıt üzerinde notalara dökülmesi
suretiyle oluşturulmuş bir marka tescil başvurusu ile gerçekleştirilmektedir.
Ancak TRIPS’in 15 inci maddesi ile 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği (AB) Marka
Direktifi ve 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü’ne uygun olarak düzenlenen
Tasarı’nın 4. maddesine, KHK’da yer alan çizimle görüntülenebilme şartı yerine,
yeni marka türlerinin tesciline de imkan verebilecek şekilde işaretin, marka sahibine
sağlanan korumanın konusunun “açık ve kesin” olarak anlaşılmasını sağlayabilecek
şekilde sicilde gösterilebilir olması şartı eklenmiştir. Söz konusu madde gerekçesine
göre; yapılacak olan bu değişiklik ile pek çok ülkede tescili kabil görülen ses
markaları, hareketli markalar gibi geleneksel olmayan marka çeşitlerinin tescili
açısından zorluk yaratan çizimle görüntülenebilme şartı yerine, mehaz AB
düzenlemesindeki esnek yaklaşım benimsenmiştir. Bu kapsamda markanın sicilde
gösteriminin erişilebilir, kalıcı, somut olması ve korumanın konusunun yetkili
makamlar ve halk tarafından açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayacak biçimde
olması gerekmektedir.
Kanun Hükmünde Kararname’nin 5. maddesi, ayırt edicilik unsurunu doğrudan
tanımlamamakta, bunun yerine tarif etmektedir. Bu bağlamda bir işaret, bir
teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt

3 Kayıhan, Ş. ; Ticaret Hukuku , Ankara 2007, s. 153.
4 Özdal, Ş. ; 556 Sayılı KHK’nın 5. Maddesi Çerçevesinde Marka Olarak Tescil Edilebilecek
İşaretler , İstanbul 2005, s. 45.
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etmeyi sağlıyorsa o işaret, ayırt edici niteliği haizdir.5 Yani markanın ayırt edici
niteliği, markanın herhangi bir nedenle diğerlerinden farklı olmasını sağlayan
özellikleri ifade etmesidir. Bir işaret başlangıçtan itibaren ayırt edici niteliğe sahip
olabileceği gibi bu vasfını sonradan zaman içerisinde de kazanabilir. 6
II.

Markanın Fonksiyonları
Markanın hukuki ve ekonomik fonksiyonları başta olmak üzere çok çeşitli
fonksiyonları bulunmaktadır. Aşağıda, markanın dört temel fonksiyonu olan ayırt
edicilik, kaynak gösterme, garanti ve reklam fonksiyonu ele alınacaktır.
A.

Ayırt Edicilik Fonksiyonu

Markanın tanımında da vurgulanan bu husus, bir işletmenin ürettiği mal veya
sunduğu hizmeti, diğer işletmelerin ürettikleri mal veya sundukları hizmetlerden
farklılaştırma özelliğidir.7 Markanın bu fonksiyonu yoluyla şahsileştirilen mal veya
hizmetler, alıcısına, çeşitli mal ve hizmetler arasında isteğine ve ihtiyacına en uygun
olanını seçebilme imkânı sağlamaktadır.8
B.

Kaynak Gösterme Fonksiyonu

Marka, bir malın hangi işletme tarafından üretildiğini veya piyasaya sürüldüğünü
yahut bir hizmetin hangi işletme tarafından sunulduğunu, yani kaynağını gösterir. 9
Ezcümle marka, kendisiyle üretilen mal veya sunulan hizmet ile o malı üreten veya
hizmeti sunan teşebbüs arasındaki işletmesel bağı ifade eder.
Ancak günümüzde, özellikle dünyanın küreselleşmesi ve gelişen teknoloji ile
birlikte üretim, pazarlama ve ticaret yöntemlerinin değişmesi, bu bağlamda lisans
sözleşmeleri gibi kullandırma amacı güden sözleşmelerin ve franchising sisteminin
yaygınlaşması gibi sebepler nedeniyle kaynak gösterme fonksiyonu önemini
yitirmiştir. 10

5

Yılmaz, A.L. ; Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri , İstanbul 2008, s. 45.
Kayıhan, s.154.
7
Çağlar, H. ; Marka Hukuku Temel Esaslar , Ankara 2013, s.33.
8
Özdal, s.47.
9
Karahan, S., Suluk, C., Saraç, T., Nal, T. ; Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları , Ankara 2013,
s.153.
10
Özdal, s.47.
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C.

Garanti Fonksiyonu

Garanti fonksiyonu, müşteri ve işletme bakımından iki yönlüdür. Şöyle ki; bu
fonksiyon; müşteri bakımından, üretimin kalitesinde ve bu kalitenin devamlılığında
ve malların kullanılmasına ilişkin hizmetlerin tamamında bir garantiyi ifade eder.
İşletme sahibi bakımından ise ürettiği malın veya sunmuş olduğu hizmetin kalitesini
muhafaza ettiği sürece müşteri çevresini kaybetmeyeceği konusunda bir garanti
oluşturur.11
Bu noktada belirtmek gerekir ki garanti fonksiyonu, markanın, üzerinde bulunduğu
malın veya o markayla sunulan hizmetin, ekonomik anlamda belli standartları ihtiva
ettiğine yönelik bir varsayım oluşturmaktadır. Dolayısıyla işletme sahibinin,
üretmiş olduğu mal veya sunmuş olduğu hizmette oluşturduğu kalite standardını
hukuki anlamda koruma zorunluluğu bulunmamaktadır.
D.

Reklam Fonksiyonu

Bir mal veya hizmetin tüketiciler tarafından tercih edilmesini sağlamak, o mal veya
hizmeti tüketicilere tanıtmak amacıyla yapılması gereken tanıtım faaliyetleri ve
pazarlama stratejileri marka yoluyla gerçekleştirilir.12
Markanın reklam fonksiyonu ile ayırt edicilik fonksiyonu arasında sıkı bir ilişki
bulunmaktadır. Şöyle ki; bir marka, ne kadar çok reklam faaliyetine konu olursa,
markanın hitap ettiği tüketiciler nezdindeki ayırt edicilik gücü ve tüketiciler
tarafından akılda kalıcılığı o denli artacaktır. İsabetli bir marka13 seçimi ve bu
markanın doğru reklamcılık stratejileri kullanılmak suretiyle tüketicilere tantılması
talebi arttırıcı bir etkiye sahiptir.

11

Karahan/Suluk/Saraç/Nal, s.153.
Çağlar, s.34.
13
Kuşkusuz her işletme, mevzuata uygun olmak şartıyla, markasını serbestçe seçme hakkına
sahiptir. Ancak seçilecek markanın ayırt edicilik gücünün yüksek olması, dikkat çekici renkler ile
kombine edilerek tertiplenmesi, telaffuzunun kolay olması gibi hususlar o markanın, tüketiciler
tarafından tercihini olumlu yönde etkileyecek hususlardır.
12
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III.

Markanın Türleri

A.

Ticaret Markası

Ticaret markası; bir işletmenin üretimini ve/veya ticaretini yaptığı malları, diğer
işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir. 08.12.2104 tarihli, 29199
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Marka Tescil Başvurularına
Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (2014/2) uyarınca 34 adet
mal sınıfı bulunmakta olup bu mal sınıfları için tescil edilen markalar ticaret
markası olarak adlandırılmaktadır.
B.

Hizmet Markası

Hukuk sistemimizde markalara sağlanan yasal koruma ilk olarak ticaret markaları
ile başlamış, hizmet markaları ise ilk olarak 556 Sayılı KHK ile koruma kapsamına
dahil edilmiştir. Hizmet markası; bir işletmenin hizmetlerini, diğer işletmenin
hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir. Ticaret markası başlığı altında ifade
edilen 2014/2 sayılı Sınıflandırma Tebliği uyarınca 11 adet hizmet sınıfı
bulunmakta olup bu hizmet sınıfları için tescil edilen markalar hizmet markası
olarak adlandırılmaktadır.
C.

Bireysel Marka

Bir gerçek veya tüzel kişiye ait olup marka üzerindeki mutlak hakkın bir ya da
iştirak halinde veya müşterek mülkiyet durumunda ise birden fazla kişi tarafından
kullanılmasının söz konusu olduğu markalardır. 14
“Holding markası”, bir ortak marka türü olmayıp, bireysel marka türüne örnek
olarak gösterilebilir. Holding markası; aynı hakimiyet altında bulunan hukuken
bağımsız işletmelerin, dahil oldukları grubu göstermek üzere, kendi markaları ile
birlikte kullandıkları markayı ifade eder ve bu marka, çoğunlukla, gruba dahil
işletmeler üzerinde hakimiyete sahip olan ve ayrı bir tüzel kişiliği haiz holding
adına tescil olunur.15

14
15

Meran, N. ; Marka Hakları ve Korunması , Ankara 2008, s.30.
Arkan, S. ; “Grup Markaları” , Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, C-I , Ankara 2010, s.275.
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D.

Ortak Marka

556 Sayılı KHK’ nın 55. maddesinde düzenlenmiş olan ortak marka; bir sözleşme
çerçevesinde, tüzel kişilik oluşturmaksızın bir araya gelen gerçek veya tüzel
kişilerin oluşturdukları birliğe dahil işletmeler tarafından üretilen mal veya sunulan
hizmetleri, diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ve bu
işletmeler tarafından ayrı ayrı kullanılabilen markadır.16 Ortak markanın temel
amacı ise tüzel kişiliği haiz olmayan belli bir gruba üye olunduğunu göstermektir.17
Ortak markaya örnek olarak “Marmara Birlik” markası gösterilebilir.
Kanun Hükmünde Kararname’nin 57. maddesine göre; ortak markanın tescil
edilebilmesi için ortak markanın kullanılma usul ve şeklini gösteren bir teknik
yönetmeliğin TPE’ye verilmesi zorunludur.
Ortak marka da bir ticaret veya hizmet markası gibi çeşitli hukuki işlemlere konu
olabilmektedir. Nitekim KHK’nın 60. maddesine göre; ortak markanın devri veya
bir ortak markada lisans verilmesi, Marka Siciline kayıt halinde geçerlidir.
E.

Garanti Markası

Kanun Hükmünde Kararname’nin 54. maddesinde düzenlenmiş olan garanti
markası, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin
ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti
etmeye yarayan işarettir. Örneğin TSE bir garanti markasıdır.
Garanti markasını diğer marka türlerinden ayıran nokta, sahibi tarafından
kullanılamayacak olmasıdır. 18 Nitekim KHK’nın 54/2 maddesinde garanti
markasının, marka sahibinin veya marka sahibine iktisaden bağlı olan bir işletmenin
mal veya hizmetlerinde kullanılmasının yasak olduğu ifade edilmiştir. KHK’da
garanti markası ile ilgili sahibi veya ona iktisaden bağlı olan bir işletmesi tarafından
kullanılamayacağına ilişkin yasaklayıcı bir düzenleme getirilmesinin sebebi garanti
markasının, kullanmaya yetkili işletmeler tarafından üretilen mal veya sunulan
hizmetin ortak nitelik ve özelliklerini, coğrafi menşeini garanti etmesi ve bu konuda
16

Bilgili, F. , Demirkapı, E. ; Ticari İşletme Hukuku , Bursa 2013, s.186
Yıldırım, M. ; Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi , Ankara 2011, s.41.
18
Noyan, E ; Marka Hukuku , İstanbul 2004, s.133.
17
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oluşturulacak denetleme mekanizmasını, garanti markası sahibinin veya ona
iktisaden bağlı işletmesinin kendi kendisine işletmesinin beklenemeyeceğinden
kaynaklanmaktadır.
Kanun Hükmünde Kararname’nin 57. maddesine göre; ortak markalarda olduğu
gibi garanti markasının da tescil edilebilmesi için garanti markasının kullanılma
usul ve şeklini gösteren bir teknik yönetmeliğin TPE’ye verilmesi zorunludur.
Garanti markası da ortak marka gibi devredilebilir; ancak doğası gereği lisans
sözleşmesine konu olamaz (KHK md. 60); çünkü bu markayı kullanma hakkı
sadece teknik yönetmelikte gösterilen niteliklere uygun mal üreten ya da hizmet
sunan kişilere tanınmıştır.19
F.

Tanınmış Marka

Tanınmış marka kavramı herhangi bir ulusal veya uluslararası düzenleme ile
tanımlanmamış olmakla birlikte bu kavram, ilk defa Paris Sözleşmesi’ne ikinci
mükerrer altıncı madde olarak girmiş ve Sözleşme tarafından Birlik üyesi ülkelere,
tanınmış markayı, kendi ülkelerinde tescil şartı aranmaksızın sadece ilgili mallar
yönünden korunması yükümlülüğü getirilmiştir. Ancak TRIPS anlaşmasının 16/3
maddesi ile tanınmış markanın, sahibi ile ilişkilendirilme ihtimalinin varlığı ve
tanınmış marka sahibinin bundan zarar görmesinin ihtimal dahilinde olması halinde,
farklı mal veya hizmetler için de korunması mümkün hale getirilmek suretiyle
koruma kapsamı genişletilmiştir. 20 Hukuk sistemimizde tanınmış markalar,
02.06.2015 tarih ve 29374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa
Mahkemesi’nin 27.05.2015 tarih ve 2015/33 Esas, 2015/50 Karar sayılı kararı ile
iptal edilmeden önce KHK’nın 7/1-ı maddesi çerçevesinde mutlak red nedenleri
arasında yer almakta idi.
Tanınmış markaların herhangi bir düzenleme ile tanımlanmamış veya unsurlarının
belirlenmemiş olması hasebiyle hangi şartları taşıyan markaların tanınmış marka
olarak Marka Siciline kaydedileceği konusunda uygulamada, TPE tarafından
17.09.2004 tarih ve 109-1 sayılı Resmi Markalar Bülteninde “Markaların
19
20

Bozbel, S. ; Fikri Mülkiyet Hukuku , İstanbul 2015, s.366.
Çağlar, s.27-28.
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Tanınmışlık Düzeyleri ile İlgili Esaslar ve Uygulaması” başlığı altında belirlenen
on sekiz maddelik tanınmışlık kriteri çerçevesinde değerlendirme yapılmaktadır.
Marka Hakkı ve Markanın Hukuki İşlemlere Konu Olması

IV.

Marka; eşya niteliğinde olmayan, soyut ve ekonomik bir değere sahip olduğu için
gayri maddi bir mal olup üzerinde somutlaştığı maldan veya kendisiyle sunulan
hizmetten farklı bir hukuki rejime tabidir. 21
Gayri maddi mallar içerisindeki mutlak haklardan olan marka hakkı, çok çeşitli
hukuki işlemlere konu olabilir. KHK 15 ile 21. madde hükümleri çerçevesinde
tescilli bir marka devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans sözleşmesine
konu olabilir, haczedilebilir, üzerinde rehin gibi teminat amaçlı işlemler tesis
edilebilir. 22 Ancak her ne kadar KHK’nın 15. maddesi hükmünden açıkça
anlaşılmıyor olsa da23 marka üzerindeki hukuki işlemler bu sayılanlar ile sınırlı
(numerus clauses) değildir. Örneğin marka bağışlama, hasılat kirası, trampa
sözleşmelerine konu olabilir; marka üzerinde intifa hakkı tesis edilebilir ve marka,
TTK md. 127/1-b uyarınca ticaret şirketlerine sermaye olarak konulabilir. Ancak
Finansal Kiralama Kanunu’nun 5. maddesindeki fikri ve sınai hakların finansal
kiralama sözleşmesine konu olamayacağına ilişkin emredici hüküm nedeniyle
marka, finansal kiralama sözleşmesine konu olamaz. Tüm bunların yanında marka,
vasiyetname veya miras sözleşmesi gibi ölüme bağlı tasarruf işlemlerine de konu
olabilir.
Kaynak bildirme fonksiyonunun bir sonucu olarak marka, uzun bir süre işletmeye
bağlı bir unsur olarak değerlendirilmiş ve markanın, işletmeden bağımsız olarak
hukuki işlemlere konu olmasına olanak tanınmamıştır. Ancak zamanla markanın
kaynak gösterme fonksiyonu dışında diğer fonksiyonlarının da ortaya çıkması ve
hatta günümüzde kaynak gösterme fonksiyonunun önemini yitirmiş olması,
işletmeye bağlılık kuralının terk edilmesine ve bunun yerine “ayrılık ilkesi” nin
21

Bozbel, s.443.
Ülgen, H., Teoman, Ö., Helvacı, M., Kendigelen, A., Kaya, A., Nomer Ertan, F. ; Ticari İşletme
Hukuku , İstanbul 2009, s.407.
23
Tasarı’nın “Hukuki İşlemler” başlıklı 148/1 maddesinde markanın konu olabileceği hukuki
işlemler örneklendirme yöntemi ile sayıldıktan sonra markanın, isabetli olarak, “diğer hukuki
işlemlere konu olabileceği” açıkça ifade edilmiştir.
22
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benimsenmesine sebep olmuştur.24 Günümüzde ayrılık ilkesinin bir sonucu olarak
marka

üzerindeki

tasarruf

işlemleri

işletmeden

bağımsız

olarak

gerçekleştirilebilmekte, diğer bir ifade ile marka, işletmeden ayrı olarak devir,
haciz, rehin, gibi hukuki işlemlere konu olabilmektedir.25 26
Kanun Hükmünde Kararname’nin 22. maddesinde devir, lisans, intikal, haciz, rehin
ve marka sahibi hakkındaki değişiklikler ile ilgili hukuki işlemlerin marka tescil
başvuruları hakkında da uygulanacağı düzenlenmiştir.

24

Arslan, K. ; Marka Hukuku , İstanbul 2006, s.207.
Berzek, A. N. ; “556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Markaların Düzenlenmesi” ,
Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan , İstanbul 1998, s.84.
26
Tasarı’nın 148/2 maddesinde birinci fıkrada örneklendirme yöntemi ile sayılan hukuki işlemlerin
“işletmeden bağımsız olarak gerçekleştirilebileceği” ifade edilmek suretiyle ayrılık ilkesinin Tasarı’
da açıkça benimsendiği görülmektedir.
25
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İKİNCİ BÖLÜM
MARKANIN DEVRİ
I.

Genel Olarak
Esas itibariyle bir hakkın kazanılması; aslen, devren veya tesisen kazanma şeklinde
gerçekleşebilir. Devren kazanmada hak, bütünüyle bu hakka sahip olan kişiden bir
başka kişiye intikal etmektedir.27 Bu bağlamda markanın devrinde de marka hakkı,
sahibinden devir yolu ile kazanıldığı ve marka hakkının, tüm kapsamı ile birlikte
devralana geçmesi nedeniyle markanın devri, hakkın devren kazanılması
niteliğindedir. 28
Kanun Hükmünde Kararname’nin 16/1 maddesi uyarınca marka; tescil edildiği mal
veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilir. Eğer tescilli bir marka,
tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin tamamı için devrediliyorsa tam devir; bir
kısmı için devrediliyorsa kısmi devir olarak adlandırılmaktadır. Örneğin 29, 30 ve
43. sınıflar için tescilli X markası, tüm bu sınıflarda yer alan mal ve hizmetlerin
tamamı yönünden devre konu olabileceği gibi sadece 43. sınıftaki hizmetler veya
43. sınıfın alt gruplarından olan “Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri”
yönünden devre konu olabilir.
Doktrinde markanın kısmi devri ile bölünme arasındaki ilişki bakımından çeşitli
görüşler bulunmaktadır. KAYA, markanın kısmi devri ile bölünme müessesesinin
benzerlik göstermesi ile birlikte bu kavramların eş anlamlı kavramlar olmadığını,
kısmi devir halinde aynı markanın birden fazla kişi tarafından farklı mal ve/veya
hizmetlerde kullanılacağını, bölünmenin ise marka başvurusuna özgü olarak
düzenlendiği görüşündedir.29 NOYAN, Yönetmeliğin 22. maddesi çerçevesinde
kısmi devir sonucunda markanın bölünmesinin mümkün olduğu görüşündedir.30

27

Ayan, M. ; Medeni Hukuka Giriş , Konya 2003, s.100-101
Ünal, M. ; Marka Tescilinden Doğan Haklarla İlgili Hukuki İşlemler , Ankara 2007, s.31.
29
Kaya, s.209.
30
Noyan, s.377.
28
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YASAMAN ise markanın kısmi devrinin markanın bölünmesine yol açacağı
görüşündedir.31
Kanaatimizce KAYA’nın görüşüne katılmamak mümkün değildir. Şöyle ki;
markanın kısmi devri ile bölünme kavramları kuşkusuz benzerlik göstermekte ise
de bu kavramların farklı hukuki müesseseler olmaları hasebiyle tescilli markanın
kısmi devri KHK’nın 16. maddesinde, marka tescil başvurusunun kısmi devri
KHK’nın 22. maddesinde, marka tescil başvurularının bölünmesi ise Yönetmeliğin
15. maddesi ile düzenlenmiştir. 32
Kanun Hükmünde Kararname’nin 16/2 maddesine göre; bir işletmenin aktif ve
pasifleri ile birlikte devri, aksi kararlaştırılmamışsa, işletmeye ait markaların da
devrini kapsar. Bu durumda yazılı bir devir sözleşmesine gerek yoktur; ancak
işletmenin devrine dair yapılacak olan sözleşmede, markaların devir kapsamı
dışında bırakılması kararlaştırılabilir.33 Yine bu bağlamda marka, işletme ile birlikte
devredilebileceği gibi, ayrılık ilkesi gereğince, işletmeden ayrı olarak da
devredilebilir. TTK md. 11/3 gereğince devir sözleşmesinde aksi öngörülmedikçe
devir, ticaret unvanı ile diğer fikri mülkiyet haklarını da kapsar.34 KHK md. 16/4
gereğince markanın işletmeden bağımsız olarak devri, mal veya hizmetlerin coğrafi
kaynağı, kalitesi veya markanın kendisi ile ilgili olarak halkı yanılgıya
düşürebilecek nitelikte ise, yeni marka sahibi halkı yanılgıya düşürmeyecek şekilde
mal veya hizmetlerde marka tescilinin sınırlı bir hale getirilmesini kabul etmediği
takdirde devir işlemi Enstitü tarafından yapılmaz. Türkiye’de üretilen sıradan
peynirler için kullanılan bir peynir markasının meşhur Hollanda peynirleri üreten
bir şirkete devredilmesi, devir nedeniyle malın coğrafi kaynağı konusunda
yanıltıcılığa

örnek

olarak

verilebilir.35

Kanaatimizce

bu

düzenlemenin

getirilmesindeki amaç, bir yandan tüketicileri korumak, diğer yandan ise yanıltıcı

31

Yasaman, H., Altay, S. ; Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, C-II , İstanbul 2004, s.681.
Kanaatimizce “bölünme” müessesesinin de 556 Sayılı KHK’da düzenlenmesi gerekirdi. Nitekim
Tasarı’da bu konudaki eksiklik göz önünde bulundurulmuş ve 11/5 maddesinde bölünme ile ilgili
“Marka başvurusu, başvuru sahibinin talebi üzerine, tescil edilene kadar, başvuru kapsamındaki mal
veya hizmetler bakımından iki ya da daha fazla başvuruya bölünebilir.” şeklinde bir düzenleme
getirilmiştir.
33
Noyan, s.376.
34
Çolak, U. ; Türk Marka Hukuku , İstanbul 2016, s.615.
35
Çolak, s.620.
32

13

bir şekilde gerçekleştirilen marka devirleri ile aynı sektörde faaliyet gösteren
işletmeler arasında oluşabilecek haksız rekabeti engellemektir.
Özellikle tüketicileri korumaya ve aynı zamanda markanın jenerikleşmesini
önlemeye yönelik, kamu düzenine ilişkin olan hükümlerden biri olan KHK’nın 16/5
maddesi hükmü, 15.05.2015 tarih ve 29356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
AYM’nin 13.05.2015 tarih ve 2015/49 E. , 2015/46 K. sayılı kararı ile iptal
edilmiştir. İptal edilen bu fıkra hükmü gereğince tescilli bir markanın devri
sırasında aynı markanın veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin, aynı veya
halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar veya hizmetler için başka marka
tescillerinin bulunması halinde, bu markaların da devredilmesi zorunlu idi. Her ne
kadar KHK md. 16/5 hükmü, AYM tarafından esas yönünden incelenmesine gerek
olmaksızın şekli yönden Anayasa’ ya aykırı olduğu gerekçesi ile iptal edilmiş olsa
da söz konusu fıkra hükmünün içerik olarak kaynakça AB Marka Tüzüğü’nde yer
almaması ve ayrıca markanın bağımsızlığı ilkesine de aykırı olması36 nedenleri ile
doktrinde eleştirilmekte idi.
Markanın devri işlemi, tescil edildiği mal ve/veya hizmetler çerçevesinde, yani
konu itibariyle yapılabilir. Bu durum, ülkesellik prensibinin bir sonucudur. Tescilli
marka hakkı sahibinin, markasını, bölmek suretiyle Türkiye’nin farklı farklı
bölgeleri için farklı kişilere devretmesi mümkün değildir. Örneğin marka hakkı
sahibi markasını, sadece Manisa ilinde kullanılacak şekilde devredemez. Ayrıca
bölgesel devir yasağı nedeniyle, marka devir anlaşmaları yoluyla Türkiye içerisinde
pazar paylaşımı yaratmak da mümkün değildir.37 Ancak marka hakkı sahibinin,
markasını, lisans sözleşmesi veya marka üzerinde intifa hakkı kurulması suretiyle
bölgesel olarak kullandırması konusunda muhtariyeti bulunmaktadır. Diğer yandan
ülkesellik prensibinin sonucu olan bölgesel devir yasağı, marka hakkı sahibinin
markasını, farklı ülkelerde farklı kişiler adına devretmesine herhangi bir engel
oluşturmaz.38

36

Oytaç, K. ; Karşılaştırmalı Markalar Hukuku , İstanbul 2002, s.206.
Çamlıbel Taylan, E. ; Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi , Ankara
2001, s.250-251.
38
Kaya, s.209. , Yasaman/Altay, C-II, s.683-684.
37
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II.

Devrin Hukuki Niteliği ve Hükümleri
Haklar, konularına göre, malvarlığı hakları ve şahıs varlığı hakları olmak üzere iki
türlüdür. Kural olarak malvarlığı hakları, çeşitli hukuki işlemlerle başkasına
devredilebilirken; şahıs varlığı hakları herhangi bir hukuki işlemle devredilemediği
gibi ölüm halinde de mirasçılara intikal etmez.39 Mutlak haklardan olan marka
hakkı, bir malvarlığı hakkıdır.
Bir hakkın, sahibinin malvarlığından çıkmak suretiyle bu hakkı devralacak kişinin
malvarlığına intikal etmesi için taahhüt işlemi (borçlandırıcı işlem) ve tasarruf
işlemi olmak üzere yapılması gereken iki aşamalı işlem bulunmaktadır.40
Tasarruf işlemi, bu işleme konu olan hakkı doğrudan etkileyen ve yapıldığı anda
sözleşmeyi

yapanın

malvarlığında doğrudan bir

azalma

meydan getiren

işlemlerdir.41 Yani bir tasarruf işlemi yapıldığı takdirde, bu işlemi yapanın
malvarlığının aktifinde kendi aleyhine ve fakat başkası lehine bir azalma, sınırlama
veya sona erme söz konusu olmaktadır.42 Bu bağlamda markanın devri bir tasarruf
işlemidir ve içeriği itibariyle alacağın temlikinin sonuçlarını doğurur.43 Markanın
devri işleminde marka hakkı, devir şartları çerçevesinde, kısmen veya tamamen
marka hakkı sahibinin malvarlığından çıkmakta ve markayı devralacak olan kişinin
mal varlığında dahil olmaktadır.44
Marka, bir tasarruf işlemine konu olmak suretiyle devredilebileceği gibi markanın
devrinin taahhüt edilmesi de mümkündür. Markanın devrinin taahhüt edilmesi ise
borçlandırıcı bir işlemdir. Borçlandırıcı işlemler, hakka doğrudan doğruya etki
etmeyen ve malvarlığının pasifinin artmasına yol açan işlemlerdir. Markanın devri
taahhüdü, bir ivaz karşılığı gerçekleştirilmemiş ise bağışlama; ivazlı bir işlem

39

Zevkliler, A. ; Medeni Hukuk , Ankara 1999, s. 123.
Aslantaş, Z. ; Markanın Devri , Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek
Lisans Tezi, İzmir 2011, s.69. (Yayımlanmış)
41
Ayiter, K. ; Medeni Hukukta Tasarruf Muameleleri , Ankara 1953, s.13.
42
Tekinay, S. , Akman, S. , Burcuğlu, H. ; Borçlar Hukuku Genel Hükümler , İstanbul 1993, s.46.
43
Karan, H. , Kılıç, M. ; Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat ,
Ankara 2004, s.329.
44
Kaya, s.336.
40
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olarak gerçekleştirilmiş ise karşı edimin türüne bağlı olarak satım veya trampa
sözleşmesi şeklinde karşımıza çıkabilir.45
Markanın devrinin taahhüt edilmesi bir ön sözleşme niteliğinde değildir. Ön
sözleşme; bir sözleşmenin ileride kurulmasına ilişkin yapılan sözleşmedir ve
geçerliliği, kural olarak, ileride kurulacak olan sözleşmenin şekline bağlıdır (TBK
md. 29). Yapılması taahhüt edilen sözleşme bir tasarruf işlemi olduğu takdirde;
yapılacak olan sözleşme, ön sözleşme niteliğinde olmayıp başlı başına bir
sözleşmedir.46 Dolayısıyla markanın devri, bir tasarruf işlemi olması hasebiyle başlı
başına bir sözleşme olup ön sözleşmenin konusunu oluşturamaz.47
Markanın devredilmesine ilişkin taahhüt, bir ön sözleşme niteliği taşımadığından,
ileride kurulacak olan sözleşmenin şekline bağlı olmasına ilişkin TBK 26/2 maddesi
hükmü, bu noktada uygulama alanı bulmayacaktır.48 Ancak tescilli bir marka
üzerindeki hukuki işlemlerin yazılı olarak yapılması gerektiğine ilişkin KHK md.
15/2 hükmü ile markanın devrinin yazılı olarak yapılmak suretiyle taraflarca
imzalanmasının gerektiği ve aksine yapılacak sözleşmelerin geçersiz olduğu
yönündeki KHK md. 16/3 hükmü göz önünde bulundurulduğunda, markanın
devrine ilişkin taahhüdün de devir sözleşmesi ile aynı şekle tabi olduğu kabul
edilmelidir. 49
Marka, teminat amaçlı olarak da devredilebilir. Teminat amacıyla yapılan devirde
marka hakkı sahibi, marka üzerinde alacaklı lehine bir rehin hakkı tesis etmek
yerine, alacaklının alacağına teminat oluşturmak amacıyla markayı ona inançlı
olarak devretmekte ve bu suretle marka üzerindeki mülkiyet hakkını alacaklıya
inançlı olarak geçirmektedir.50 Dolayısıyla söz konusu (inançlı) devrin sicile
kaydedilmesinden sonra markanın mülkiyeti el değiştirmiş olacağından, marka
hakkı sahibinin yapabileceği tüm işlemleri, markayı inançlı olarak devralan kişi de
yapabilir. Örneğin devraldığı markaya dayanarak bir markanın ilanına itiraz edebilir
veya koruma süresi dolmakta olan markanın koruma süresinin yenilenmesini talep
45

Aslantaş, s.71.
Oğuzman, K. , Öz, T. ; Borçlar Hukuku Genel Hükümler , İstanbul 2000, s.140.
47
Yasaman/Altay, C-II , s.685.
48
Yasaman/Altay, C-II, s.685.
49
Kaya, s.210.
50
Sirmen, L. ; Alacak Rehni , Ankara 1990 , s.39. , Meran, s.279.
46
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edebilir. Ancak markanın teminat amacıyla devri inançlı işlem niteliğinde olduğu
için bunun inanç sözleşmesi ile tamamlanması ve temin edilen alacak ifa edildikten
veya herhangi bir nedenle sona erdikten sonra markanın iade şartlarının
belirlenmesi gerekir.51 Ayrıca her ne kadar markanın teminat amacıyla devrinin
sebebini teminat anlaşması oluştursa da devir sözleşmesi, başlı başına soyut bir
hukuki işlem olup geçerliliği teminat anlaşmasının geçerliliğine bağlı değildir.52
Markanın Devrinde Şekil ve Tescilin Hükümleri

III.
A.
1.

Marka Devir Şekilleri
Markanın Sözleşme ile Devri

Kanun Hükmünde Kararname’nin 16/3 maddesi gereğince markanın sözleşme ile
devrinin geçerli olabilmesi için devir sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu
sözleşmenin taraflarca imzalanması gerekir. Bu bağlamda KHK md. 16/3’te devir
sözleşmesi için öngörülen şekil şartı bir geçerlilik şartı olup, bu şekle uyulmadan
yapılan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür.53
Kanun Hükmünde Kararname’nin 16/3 maddesinde ifade edilen şekil şartı adi yazılı
şekil şartı olup resmi yazılı şekil şartı aranmamaktadır.54 Yani devir sözleşmesinin
noter veya başka herhangi bir resmi kurum nezdinde düzenleme veya onaylama

51

Arkan, S. ; Marka Hukuku , C-II , Ankara 1998, s.179.
Aslan, B. ; Marka Üzerindeki Hukuki İşlemler , İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2007, s.24. (Yayımlanmış) , Öztürk, G. ; İnançlı İşlemler ,
Ankara 1998, s.73.
53
Yargıtay 11. H.D. 17.06.2010 tarih ve 2008/11975 E. 2010/7048 K. sayılı kararında özetle şu
ifadelere yer vermiştir: “…556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ' de markanın veya kullanım
hakkının nasıl devredilebileceği düzenlenmiş olup tek taraflı muvafakat ile marka kullanımına
müsaade edilip edilemeyeceği hususunda bir düzenleme ise yoktur. Tescilli bir marka yazılı
sözleşme ile devredilebilir. Bu durumda dosyaya sunulan protokoller incelenerek usule uygun olarak
markanın devredilip devredilmediği araştırılmalıdır… Somut olayda, açıkça anılan KHK'nin 16.
maddesine uygun biçimde karşılıklı olarak yazılıp, imzalanmış bir sözleşmeye dayalı marka devri
bahis konusu değildir… markasının dosyada mevcut protokollerin içeriği itibariyle 556 Sayılı KHK'
nin 16. maddesine uygun bir şekilde devredilip devredilmediği tartışılıp, ayrıca davacının
protokollerin şartlarının yerine getirilmediğinden hükümsüz olduğuna dair yaptığı iddiası üzerinde
durulup sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi
doğru görülmemiştir…” (http://www.sinerjimevzuat.com.tr 14/07/2016)
54
Mülga 551 Sayılı Markalar Kanunu’ nda ise devir sözleşmesinin geçerli olabilmesi için resmi
yazılı şekil şartı aranmış, devir sözleşmesinin noter tarafından düzenlenmesi gerektiği hükme
bağlanmıştı (md. 34/3).
52
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şeklinde yapılma zorunluluğu bulunmamaktadır; ancak bu şekilde gerçekleştirilen
devirler taraflara ispat kolaylığı sağlar.55
Her ne kadar KHK tarafından devir sözleşmesinin geçerliliği için adi yazılı şekil
yeterli görülse de Yönetmeliğin 19. maddesinde devir veya kısmi devrin geçerli
olarak marka siciline kaydedilebilmesi için KHK’nın aradığı şekil şartından daha
ağır bir şekil şartı öngörülmüş olup devir sözleşmesinin noter onaylı olması
aranmaktadır. Yönetmelik ile getirilen bu düzenleme, üstün norm olan KHK 16/2
ve 16/3 maddelerine aykırılık teşkil etmesi ve normlar hiyeraşisine aykırılık
oluşturması nedeniyle hukuka aykırıdır. 56 Ancak doktrin tarafından getirilen
eleştriler de göz önünde bulundurulmak suretiyle Tasarı’ nın “Hukuki İşlemler”
başlıklı 148/4 maddesi ile, isabetli olarak, konu ile ilgili gerekli yasal düzenleme
gerçekleştirilmiştir.57
Mevcut uygulamada TPE, Yönetmeliğin 19/son fıkrasında yer alan “Makul
nedenlerle şüpheye düşülmesi halinde Enstitü, mülkiyet değişikliği talebine ilişkin
olarak, talep sahibinden gerektiğinde noter tasdiki de dahil her türlü delilin
sunulmasını isteyebilir.” hükmüne dayanarak devir sözleşmelerinin, çoğunlukla,
noter onaylı olmasını aramaktadır. Devir işleminin, mutlak haklardan olan mülkiyet
hakkının sınırlandırılması veya tamamen sona ermesi sonucunu doğurması
nedeniyle önem teşkil etmesinden dolayı bu uygulamadaki amaç, kötüniyetli
devirlerin önüne geçmek suretiyle tarafları korumaktır.58
Yönetmeliğin 19. maddesinde devir veya kısmi devrin sicile kaydedilebilmesi için
aşağıdaki belgeler aranmaktadır:

55

Kaya, s.211.
Tekinalp, Ü. ; Fikri Mülkiyet Hukuku , İstanbul 2005 , s.431.
57
Tasarı 148/4 maddesine göre; hukuki işlemler, yazılı şekle tabidir. Devir sözleşmelerinin
geçerliliği, ancak noter tarafından onaylanmış şekilde yapılmış olmalarına bağlıdır. Tasarı’ nın konu
ile ilgili gerekçesinde; uygulamada kötüniyetli birden çok devir yapılması durumlarıyla
karşılaşılması, bu durumun hak kayıplarına neden olması, hak sahipliği konusunda tereddütlerin
ortaya çıkması gibi nedenlerle, sınai mülkiyet hakkının devri için resmi yazılı şeklin bir geçerlilik
şartı olarak düzenlendiği ifade edilmiştir.
58
Belek, V. ; Markanın Devrinin, Haczinin ve Bu İşlemler Açısından Marka Değerlemesinin
İncelenmesi , TPE Uzmanlık Tezi, Ankara 2011, s.28.
56

18

§

Talep dilekçesi59

§

Ücretin ödendiğini gösterir bilgi60

§

Devre konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı, kısmi devirler
için devredilen mal veya hizmetlerin belirtildiği noter tasdikli devir
sözleşmesi.

§

Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak
düzenlenmiş vekaletname.

Kısmi devir halinde, kısmi olarak devredilen mal ve/veya hizmetler için, kısmi
devralan adına yeni bir marka dosyası oluşturularak devir kapsamı mal ve/veya
hizmetleri içeren marka tescil belgesi yeni marka tescil numarası verilerek
düzenlenir. Marka, yeni tescil numarası ile ilk tescil tarihi de belirtilerek sicile
kaydedilir ve Resmi Marka Gazetesi’nde yayımlanır. Yeni oluşturulan marka tescil
belgesi için belge düzenleme ücreti alınır.
Ayrıca Tasarı’ da, marka hakkının birden fazla sahibinin bulunduğu ve bu
kişilerden birinin, kendi payını tamamen veya kısmen üçüncü bir kişiye satmak
istemesi durumunda, diğer paydaşların bu pay üzerinde önalım haklarının
bulunduğu şeklinde, mevcut KHK’da olmayan bir hüküm getirilmiştir. 61 Tasarı’nın
148/3 maddesi ile gayrimaddi hak niteliğinde olan markanın paylı mülkiyete konu
olduğu durumlarda yasal önalım hakkı özel olarak düzenlenmiştir.

59

Markanın tam devri için “Marka Mülkiyet Değişikliği Talep Formu (M106)” , markanın kısmi devri
için ise “Marka Kısmi Devir Talep Formu (M107)” kullanılır. Söz konusu talep formu örnekleri
http://www.tpe.gov.tr/ internet sitesinde yer almaktadır.
60
2016 tarihi itibariyle devir-kısmi devir işlemi kayıt ücreti fiziki evrak ile gerçekleştirilen talepler
için 750 TL, çevrimiçi gerçekleştirilen talepler için 500 TL’dir.
61
Konu ile ilgili Tasarı’nın 148/3 maddesine göre; sınai mülkiyet hakkının birden fazla sahibi olması
durumunda sahiplerden birinin kendisine düşen payı tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması
halinde, diğer paydaşların önalım hakkı vardır. Yapılan satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer
paydaşlara bildirilir. Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her
halde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer. Tarafların anlaşamaması halinde, önalım hakkı alıcıya
karşı dava açılarak kullanılır. Önalım hakkı sahibi, adına payın devrine karar verilmeden önce, satış
bedelini, mahkeme tarafından belirlenen süre içinde mahkemenin belirleyeceği yere nakden
yatırmakla yükümlüdür. Cebri artırmayla satışlarda önalım hakkı kullanılamaz.
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2.

Markanın, Ticari İşletmelerin Devri veya Birleşmesi ya da
Ortaklıkların Birleşmesi Yoluyla Devri

Marka, ticari işletmeler de dahil olmak üzere bir işletmenin aktif ve pasifleri ile
birlikte devri (KHK md. 16/2; TBK md. 202) veya iki işletmenin birleşmesi (TBK
md. 203) yahut iki şirketin birleşmesi (TTK md. 136-158) durumunda, sözleşme ile
aksi kararlaştırılmadığı takdirde, devir veya birleşme işlemleri kapsamında el
değiştirir. 62
Türk

Borçlar

Kanunu

md.

202’de

düzenlenmiş

olan

işletme

devrinin

gerçekleşebilmesi için işletmenin aktif ve pasif kalemleri ile birlikte devredilmiş
olması şarttır. Ancak bu düzenleme, ticari işletmeye dahil tüm malvarlığı
unsurlarının devir kapsamında yer alması gerektiği gibi bir zorunluluk oluşturmaz.
Taraflar, devrin kapsamını, münferit bazı unsurları hariç tutmak suretiyle
belirleyebilirler; ancak böyle bir durumda devrolunan unsurlar ile birlikte ticari
işletmenin, işletme olarak devamı mümkün olmalıdır.63
Ticari işletmenin sadece aktif kalemlerinin devredilmesi, buna karşın pasif
kalemlerinin

devredilmemesi

durumunda

hukuka

uygun

bir

devir

gerçekleştirilemez. Nitekim Yargıtay’ ın görüşü de bu yöndedir.64 Ticari işletmenin
aktif kalemleri, işletme tarafından kullanılan kredinin ve işletmeye verilen borçların
alacaklılara karşı doğal teminatını oluşturmakta olup devir işleminin aktiflerin
yanında pasifleri de kapsaması, alacaklıları korumaya yönelik getirilmiş emredici
bir düzenlemedir. Dolayısıyla sadece aktiflerin devrini öngören bir devir
sözleşmesi, TBK md. 203 çerçevesinde kesin olarak hükümsüzdür.65

62

Tekinalp, s.431. , Yasaman/Altay, C-II, s.687. , Ülgen/Teoman/ Helvacı/ Kendigelen / Kaya /
Nomer-Ertan , s.409. , Kaya, s.212.
63
Ünal, s.49. , Arkan, S. ; Ticari İşletme Hukuku , Ankara 2015, s.42. (Çalışmamız boyunca ilgili
eser için sadece “Arkan” ifadesi kullanılacaktır.)
64
Yargıtay 11. H.D. 25.11.2002 tarih, 2002/6575 E. , 2002/10964 K. sayılı onama kararında özetle
şu ifadelere yer vermiştir : “Mahkeme iddia, savunma toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi
raporu doğrultusunda, Dilber ve Özlem’in kişilerine ait markayı değil, sadece işletmeyi ve sadece
aktifiyle birlikte Abdullah’a devrettiği, 556 sayılı KHK’nın 16/2 madde koşullarının oluşmaması
nedeniyle markanın işletme ile birlikte davalının selefi Abdullah’a geçmediği, markanın aynı kişiler
tarafından davacıya devredilmesi nedeniyle davacının markanın sahibi olduğu, Abdullah’ın işletme
devrine rağmen marka başvurusunda bulunmamasının da bu yorumu güçlendirdiği gerekleriyle,
davanın kabulüne karar vermiştir… hükmün ONANMASINA..” (Karan/Kılıç, s.336-337 , Meran,
s.279-280)
65
Arkan, s.42. , Tekinay/Akman/Burcuoğlu. , s.281.
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Türk Ticaret Kanunu md. 11/3, ticari işletmenin duran malvarlığını, işletme
değerini, kiracılık hakkını, ticaret unvanını ve sürekli olarak işletmeye özgülenen
malvarlığı unsurları ile birlikte markayı da ticari işletmenin devamı için gerekli olan
unsurlar arasında değerlendirmiş ve aksine sözleşme bulunmadıkça, sayılan bu
unsurların devir kapsamında yer alacağını düzenlemiştir. KHK md. 16/2’de de bu
düzenlemeye paralel olarak işletmenin aktif ve pasiflerinin devrinin, aksine
sözleşme bulunmadıkça, işletmeye ait markanın da devredilmesi sonucunu
doğuracağı ifade edilmiştir. Bu düzenlemeler çerçevesinde işletmenin devri halinde
marka devredilmek istenmiyor ise bu hususun devir sözleşmesinde açıkça
belirtilmesi gerekir. Nitekim Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin vermiş olduğu
29.04.2004 tarih ve 2003/10578 E. , 2004/4686 K. sayılı onama kararında; “Marka
üzerindeki haklarını saklı tutmadan bir işletmeyi aktif ve pasifleri ile devreden kişi
markasını da devretmiş sayılır.” demek suretiyle konu ile ilgili görüşünü ortaya
koymuştur.66
Ancak Yargıtay’ın bu kararı, doktrinde; bir tüzel kişiliğin ortaklarının, kendi
paylarının tamamını bir üçüncü kişiye devretmesi nedeniyle meydana gelen pay
sahiplerindeki değişikliğin, marka hakkı sahibi olan tüzel kişiliğin hak sahipliğinde
herhangi

bir

değişiklik

oluşturmayacağı

ve

dolayısıyla

buradaki

hukuki

uyuşmazlığın KHK md. 16 kapsamında değerlendirilemeyeceği, kararın hatalı
gerekçeye dayandığı gerekçeleri ile eleştirilmiştir. 67
Gerçekten de bir tüzel kişiliğin ortaklarının şirketler hukuku anlamında kendi
payları ile ilgili yapacakları tasarruflar, tüzel kişilik adına tescil edilmiş marka veya
markaların hak sahipliğinde herhangi bir etki oluşturmaz. Kanaatimizce bu
bağlamda KAYA tarafından getirilen eleştiriye katılmak gerekmektedir.
Markanın, sözleşme ile devrinde olduğu gibi, işletmenin devri yoluyla da kısmi
olarak devredilmesi mümkündür. Ticari işletme adına kayıtlı marka veya
markalardan bir veya bir kaçının devir kapsamı dışında bırakılması isteniyorsa devir
66

Kararda özetle şu ifadelere yer verilmiştir: ”Mahkemece, iddia, toplanan kanıtlar ve tüm dosya
kapsamına göre, davacıların marka üzerindeki hakları ayrı tutmadan hisselerini davalıya
devrettikleri, devrin işletmenin aktifinin bir parçası olan marka hakkını da kapsadığı gerekçesiyle
davanın reddine karar verilmiştir…hükmün ONANMASINA…” (Karan/Kılıç, s.337)
67
Kaya, s.213.

21

sözleşmesinde, kapsam dışında bırakılması istenen markaların tereddüte mahal
vermeyecek şekilde belirtilmesi gereklidir. Ancak işletme devri halinde markanın
devredilip devredilmediği konusunda tereddüt bulunması halinde markanın
devredilmiş olduğu kabul edilmelidir.68
İşletmenin veya malvarlığının devrini düzenleyen TBK md. 202 ile işletmelerin
birleşmesini düzenleyen TBK md. 203 hükümleri, işletmeyi işleten şirketler ile
onların ortaklarını, özetle şahıs unsurunu etkilememektedir. TTK’da ise bir şirketin
diğerini devralması suretiyle birleşme ile birden fazla şirketin yeni bir şirket çatısı
altında

bir

araya gelmeleri suretiyle birleşmelerine

ilişkin düzenlemeler

bulunmaktadır (TTK md. 136-158). Dolayısıyla konuya ilişkin her iki kanunda yer
alan hükümler, farklı hukuki müesseselere ilişkindir.69
Türk Ticaret Kanunu kapsamında gerçekleşen birleşmelerde külli halefiyet prensibi
geçerlidir (TTK md. 136/4). Yani birleşme ile birlikte devrolunan şirketin
malvarlığı içerisinde bulunan ve devredilmeleri yasal olarak bir takım şekil
koşullarına bağlanmış olan taşınır, taşınmaz, fikri ve sınai mülkiyet hakları gibi
unsurların devredilmeleri için ayrı ayrı sözleşme yapılmasına gerek olmaksızın, bu
unsurlar kül halinde devralan şirketin malvarlığına intikal edecektir. Buna karşın
TBK kapsamında gerçekleşen işletmenin devrinde ise cüzi halefiyet prensibi
geçerlidir. Yani devir ile birlikte devrolunan işletmenin malvarlığı unsurları
kendiliğinden devralana intikal etmez. Devrolunan işletmenin malvarlığı içerisinde
bulunan ve devredilmeleri yasal olarak bir takım şekil koşullarına bağlanmış olan
unsurların her birinin, kendileri için öngörülen şekil koşullarına uyulmak suretiyle,
tek tek devredilmesi gerekir. Örneğin ticari işletmenin malvarlığı arasında bir
gayrimenkul var ise bunun tapuya tescil edilmesi, menkuller için ise bunların
zilyetliğinin devredilmesi gerekir. 70
Türk Borçlar Kanunu açısından ticari işletmenin devredilmesi veya birleşmesi
sonucunu doğuran sözleşmeler için herhangi bir şekil şartı71 öngörülmemiştir. TTK
68

Yasaman/Altay, C-II, s.687.
Arkan, s.41.
70
Arkan, s.42.
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İstanbul 2. FSHHM’nin 2004/287 numaralı dosyasına konu dava hakkında verilen bir bilirkişi
raporunun sonuç kısmında özetle şu ifadelere yer verilmiştir: “…Davalının tescilsiz Hülya
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açısından ise ticari işletmenin devredilmesi için devir sözleşmesinin yazılı olması
gerekir ve bu sözleşme, ticari işletmenin bütünüyle devri için yeterlidir. 72 Ancak bu
noktada zorunlu tasarruf işlemlerine uyulmaksızın sadece yazılı bir devir sözleşmesi
ve bu sözleşmenin Ticaret Sicili’ne tescili ile hüküm doğuran ticari işletmenin
devrinde aleniyet fonksiyonun sağlanması, marka gibi özel sicillere kaydedilmesi
gereken unsurlar açısından önem arz etmektedir. Aleniyet fonksiyonunun
sağlanması amacıyla TSY’nin 135. maddesi ile getirilen düzenlemeye göre ticari
işletmenin devrinde, devredilen işletmenin malvarlığına dahil olan fikri mülkiyet
sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların, devralan adına
tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla, müdürlük tarafından ticari işletmenin
devrinin tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere derhal bildirilir. 73 Bu hüküm
karşısında devre konu ticari işletmenin malvarlığı unsuru içerisinde, tescil
başvurusu aşamasında veya tescilli olan marka veya markalar bulunduğu takdirde,
ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından devrin, TPE’ye bildirilme zorunluluğu
bulunmaktadır.
Yönetmeliğin 19. maddesinde birleşme ve ticari işletmelerin devralınması
sonucunda markanın

mülkiyetinde meydana gelecek değişikliklerin sicile

kaydedilebilmesi için aşağıdaki belgeler aranmaktadır:
§

Talep edilen işleme ilişkin talep dilekçesi.

§

Talep konusu işlemin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi bilgisi veya
belgesi veyahut yetkili mercilerce onaylanmış belge.

§

Ücretin ödendiğini gösterir bilgi. 74

markasını 30 Ekim 2001 tarihli sözleşme ile usulune göre devraldığı bu sözleşmede Osman Yaşar
Aktaş’ın yetkili müdür olarak imza attığı, BK 179 (TBK 202) maddesine göre işletmenin devrinin
yazılı şekilde yapıldığı ve marka devrinin buna göre geçerli olduğu…” (Yasaman, H. ; Marka
Hukuku İle İlgili Makaleler Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları C-II , İstanbul 2005, s.251.)
72
Erdem, H.E. ; “Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Ticari İşletmenin Devri” , Prof. Dr. Aydın
Zevkliler’e Armağan C-I” , Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, Cilt 8, Özel Sayı 2013., s.997.
73
Erdem, s.1003.
74
2016 tarihi itibariyle birleşme, bölünme veya ayni sermaya koyma borcu gibi yapısal
değişikliklere ilişkin işlem kayıt ücreti fiziki evrak ile gerçekleştirilen talepler için 640 TL, çevrimiçi
gerçekleştirilen talepler için 425 TL’dir.
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§

Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak
düzenlenmiş vekaletname.
Markanın Mahkeme Kararı veya Cebri İcra Marifetiyle İktisabı

3.

Markanın mahkeme kararı veya cebri icra yoluyla iktisap edilmesi mümkündür.
KHK md. 16/3’teki düzenleme çerçevesinde, markanın mahkeme kararı veya cebri
icra yoluyla iktisap edilmesi durumunda yazılılık şartı aranmaz. Çünkü bu durumda,
mahkeme kararı veya icra satış tutanağı ile yazılılık koşulu gerçekleşmiş
olmaktadır. Devralan, bu evraklarla birlikte TPE’den tescil talebinde bulunabilir.75
Konu ile ilgili olarak, dava konusu markanın davacıya devredilmesine ilişkin
verilen mahkeme kararı ile aynı zamanda markanın tesciline de karar verilip
verilemeyeceği sorusu gündeme gelmektedir. Bu noktada KHK 16/6 maddesi
çerçevesinde, tescil işleminin TPE tarafından gerçekleştirilen idari bir işlem olduğu
ve mahkemenin, idarenin yerine geçmek suretiyle işlem tesis etmesinin doğru
olmayacağı; dolayısıyla mahkemenin, sadece markanın davacıya devrine ilişkin
vereceği karar ile yetinmesi gerektiği söylenebilir. 76
B.

Tescil

Kanun Hükmünde Kararname’nin 16/6. maddesine göre markanın devri, taraflardan
birinin talebi üzerine, marka siciline kaydedilir ve yayınlanır. Söz konusu
düzenleme çerçevesinde, devir işleminin sicile kayıt edilmesini TPE’den talep etme
hakkı, hem devreden hem de devralan tarafa aittir.
Kanun Hükmünde Kararname’nin 60. maddesi hükmü gereği ortak ve garanti
markalarının devredilmesi, sicile kayıt halinde geçerlidir. Diğer bir ifadeyle bu
markaların devri açısından sicile kayıt, kurucu etkiyi haizdir. Her ne kadar devir
işleminin sicile kaydı, özellikle hukuki işlem güvenliği açısından önem arz etse de
garanti ve ortak markaların devirleri dışındaki devir işlemlerinin marka siciline
kaydedilme zorunluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu kapsamdaki devir
işlemlerinin sicile kaydı açıklayıcı etkiyi haizdir. Ancak bu durum doktrin
tarafından eleştirilmektedir. ÇOLAK’a göre; devrin, kural olarak, sicile kaydedilme
75
76

Ülgen/Teoman/ Helvacı/ Kendigelen/Kaya/Nomer-Ertan, s.409. , Kaya, s.214.
Çolak, s.635. , Yargıtay 11. H.D. 07.07.2009 T. , 2007/13519 E. , 2009/8407 K.
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zorunluluğunun bulunmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların
önüne geçilebilmesi ve aleniyetin tam olarak sağlanabilmesi için garanti ve ortak
markalarda olduğu gibi markanın devrine ilişkin sözleşmelerin marka siciline tescil
edilmesi yasal olarak zorunlu hale getirilmeli ve sicile kaydedilmeyen devir
sözleşmeleri geçersiz sayılmalıdır.77 Kanaatimizce ÇOLAK’ın bu eleştirisine
katılmamak mümkün değildir. Marka türlerine göre herhangi bir ayrım
yapılmaksızın devir sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için bu sözleşmelerin tescili
yasal olarak zorunlu hale getirilmelidir. 78
Ayrıca Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından verilen bir kararda79 markanın
devrinden sonra, devir işleminin KHK’ nın 16. maddesi çerçevesinde sicile tescil
edilmeden sonuç doğurmayacağı ve halen marka sahibinin davalı olduğu ifade
edilmiştir. Kanaatimize göre Yargıtay’ın bu kararı yerinde değildir; çünkü yüksek
mahkeme, vermiş olduğu bu karar ile tescile kurucu bir etki kazandırmıştır.80
Hâlbuki yukarıda da ifade edildiği gibi markanın devredilmesi için yazılı bir
sözleşmenin yapılması yeterli olup devir işleminin sicile tescil edilmemiş olması,
sadece markanın devrinden doğan yetkilerin iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri
sürülememesi sonucunu doğurur. Diğer bir ifade ile marka üzerinde devir suretiyle
gerçekleştirilen tasarruf işlemi ile bu tasarruf işleminin sonucunun sicile kayıt
edilmesinin doğuracağı hukuki sonuçlar birbirinden farklıdır.
Kanun Hükmünde Kararname md. 16/7’de devir, sicile kaydedilmediği sürece,
tarafların markanın tescilinden doğan yetkileri iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri
süremeyecekleri hüküm altına alınmıştır. Örneğin devralan, devirden haberdar
77

Çolak, s.623.
Nitekim Tasarı’da da devrin sicile kaydedilmesi durumunda tescilin etkileri bakımından mevcut
sistem korunmuştur. Tasarı’nın 148/5 ve 148/7 maddelerine göre; devir, taraflardan birinin talebi,
ücretin ödenmesi ve yönetmelikle belirlenen diğer şartların yerine getirilmesi halinde sicile
kaydedilir ve Bültende yayımlanır. Sicile kaydedilmeyen devir işlemlerinden doğan haklar iyiniyetli
üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. Garanti markasının veya ortak markanın devri, sicile kayıt
halinde geçerlidir.
79
“…Davacının zarar gören kişi sıfatıyla dava hakkının bulunduğu, tescil başvurusu
reddedildiğinden zarar gören durumunda olduğu, davalının markasını devrettiği şirket adına bir
tescilin henüz gerçekleşmediği, ihtiyati tedbir kararının Enstitü tarafından kayıtlara geçirilmesi
nedeniyle de zaten devrin tescil edilemediği, dolayısıyla KHK’ nın 16. maddesine göre devir işlemi,
tescil edilmeden sonuç doğurmayacağı ve sonuçta halen marka sahibinin davalı olduğu
gerekçeleriyle davanın kabulüne karar verilmiştir...” (Yargıtay 11. H.D. 09.10.2000 tarih ve
2000/7005 E. 2000/7974 K.) (http://www.sinerjimevzuat.com.tr/ 14/07/2016)
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olmayan lisans alandan lisans ücretini talep edemeyecek ve markanın devredildiğini
bilmeyen iyiniyetli üçüncü kişi konumundaki lisans alan da sicilde hala marka
sahibi olarak görünen kişiye lisans ücretini ödemek suretiyle borcundan
kurtulacaktır.81 Söz konusu hükmün alındığı 40/94 sayılı Avrupa Topluluk Markası
Tüzüğü’nün 17.6. hükmünde ise devrin, tescilden önce “iyiniyetli” üçüncü kişilere
karşı değil; devralan tarafından, üçüncü kişilere karşı ileri sürülemeyeceği hüküm
altına alınmıştır. Yani Tüzükte iyiniyet kavramından bahsedilmemiştir. 82
Kanun Hükmünde Kararname md. 16/7’de ifade edilen “üçüncü kişilere karşı ileri
sürememe” durumu, markayı tescil sahibinden devraldığını düşünerek markayı
devretmiş olan kişiden devir sözleşmesi ile aldığını zanneden kişi bakımından
geçerli değildir. 83 Bunun sebebi ise tasarruf işlemi niteliğinde olan geçerli bir devir
sözleşmesinin yapılması ile birlikte devredenin marka hakkının sona ermesi ve
tescilin etkisinin açıklayıcı nitelikte olmasıdır.
Bu noktada üzerinde durulması gereken bir diğer husus; marka hakkının bir kişiye
devredilmesinden sonra; fakat bu işlemin sicile kaydedilmesinden önce devir
konusu marka, sicilde şekli anlamda hak sahibi olarak görünen devreden tarafından
iyiniyetli başka bir kişiye daha devredildiği takdirde, iyiniyetli üçüncü kişinin
iyiniyetinin korunup korunmayacağı, diğer bir ifadeyle iyiniyetli üçüncü kişinin,
sicildeki kayda güvenerek devraldığı marka hakkını kazanıp kazanamayacağı
durumudur. TMK md. 1023’e göre; “Tapu kütüğündeki tescile iyiniyetle dayanarak
mülkiyet veya bir başka aynî hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur.”
Ancak tapu siciline kayıtlı taşınmaz malların iyiniyetle kazanılması için öngörülen
bu kural, marka hakkının kazanılması bakımından geçerli değildir. Şöyle ki;
yukarıda da ifade edildiği gibi yazılı bir devir sözleşmesinin yapılması ile birlikte
devreden kişinin marka üzerindeki hakkı sona ermekte olup devrin sicile kaydı ise
sadece açıklayıcı etkiyi haizdir. Markanın devri tasarruf işlemi niteliğinde bir işlem
olduğu için devir sözleşmesinin yapılması ile birlikte devredenin devredebileceği
herhangi bir marka hakkı bulunmamaktadır. Dolayısıyla sicildeki kayda güvenerek,
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iyiniyetli bir şekilde marka hakkı kazanan kişinin, bu kazanımı sicile kaydedilse
dahi korunmayacaktır.84
Kanun Hükmünde Kararname md. 16/7’de markanın tescilinden doğan yetkilerin
iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi için sicile kayıt edilen devrin
yayınlanmasının gerekip gerekmediği konusunda herhangi bir düzenleme mevcut
değildir.

85

KHK md. 16/7’de markanın tescilinden doğan yetkilerin iyiniyetli

üçüncü kişilere karşı ileri sürülüp sürülememesi bakımından sadece tescil
işleminden bahsedilmiş, buna karşın tescilin yayınlanması gerektiği açıkça ifade
edilmemiştir. Dolayısıyla markanın tescilinden doğan yetkilerin iyiniyetli üçüncü
kişilere karşı ileri sürülebilmesi bakımından sicile kayıt yeterli olup ayrıca bu
hususun yayınlanması zorunlu değildir. 86
Tescilin açıklayıcı etkisi, markanın devrinden sonra; fakat devir işleminin
tescilinden önce marka hakkına bir tecavüz gerçekleştiği takdirde dava açma
hakkının hangi tarafa ait olduğu sorusunu gündeme getirmektedir. Bu noktada
markayı devreden taraf, marka üzerindeki tasarruf hakkını kaybetmiş ve marka
hakkı devralan tarafa geçmiştir. Buna karşılık markayı devralan taraf, gerçek
anlamda hak sahibi olmasına rağmen şekli anlamda hak sahibi değildir. ARKAN’a
göre; bu durumda markanın korumasız kalması düşünülemeyeceği için devreden
kişinin sicildeki kayda, diğer bir ifade ile şekli hak sahipliğine dayanarak; devralan
kişinin ise devir sözleşmesine dayanarak dava açma hakkı olmalıdır.87
Kanaatimizce ARKAN’ın getirdiği bu çözüm önerisinin kabulü mümkün değildir.
Şöyle ki; devir sözleşmesinin yapılması ile beraber devreden kişinin marka
üzerindeki tasarruf hakkı ve yetkisi sona ermiş olup bu durumda sicildeki kayıt,
sicilin etkisinin kurucu etkiyi haiz olmaması nedeniyle, sadece şekli hak sahipliğini
yansıtmaktadır. Ayrıca devir sözleşmesinin sicile işlenmiş olması durumu, dava
açma hakkını sadece devralana veriyorken, sırf devir sözleşmesinin sicile
işlenmemiş olması durumunun her iki tarafa da dava açma hakkı vermesi, amacı
aşan bir yorum olması nedeniyle kabul edilemez. Markayı devreden kişinin, devir
84
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sözleşmesi ile beraber marka hakkını kaybetmiş olması nedeniyle dava açma
hakkının olmaması gerekir. Kaldı ki devir sicile kaydedilmediği sürece devralan,
marka tescilinden doğan yetkilerini, ancak iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri
süremeyecek olup marka hakkına tecavüz eden kişinin ise iyiniyetinden
bahsedilemeyeceği için bu bağlamda dava açma hakkının sadece devralan tarafa ait
olması gerekir. 88
Markanın devrinden sonra; ancak devir işleminin tescil edilmesinden önce markaya
karşı açılacak hükümsüzlük davalarında husumetin marka hakkını kaybeden eski
malike mi yoksa markayı devralan ancak sicilde henüz kaydı bulunmayan yeni
malike

mi

yöneltileceği

konusunda

KHK’da

herhangi

bir

düzenleme

bulunmamaktadır. Ancak konu ile ilgili Yargıtay HGK’nın içtihadına göre89; her ne
kadar devir sözleşmesi ile birlikte marka üzerindeki haklar devredinin
malvarlığından çıkmış olsa da devir sözleşmesi sicile kaydedilmediği sürece
yalnızca tarafları bağlayacak ve üçüncü kişilerin hukukunu etkilemeyecektir. Bu
nedenle marka hükümsüzlük davasının hala sicilde şekli olarak hak sahibi görünen
kişiye karşı açılması ve husumetin bu kişiye yöneltilmesi gerekmektedir.90
C.

Ticari Vekil veya Temsilci Adına Tescilli Markanın Devri

Kanun Hükmünde Kararname md. 17’ye göre; marka sahibinin izni olmaksızın
onun ticari vekili veya temsilcisi adına marka tescil edilmiş ise ve ticari vekil veya
temsilcinin bu konuda haklı bir gerekçesi yoksa marka sahibi, söz konusu tescilin
kendi lehine devredilmesini isteyebilir. Dolayısıyla KHK md. 17, ticari vekil veya
temsilciye, marka sahibinin açık rızasına gerek olmaksızın markayı kendi adlarına
tescil ettirebilme yetkisi vermektedir.91
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Aksi yönde bkz. Yargıtay 11. H.D.’nin 24.06.2004 ve 2003/11150 E. 2004/7035 K. sayılı
kararında özetle: “…Dosya içerisindeki belgelerden markanın dava tarihinden önce davacı Yıldız
Holding A.Ş.’ne devredildiği anlaşılıyor ise de, markanın henüz anılan davacı adına tescil
edilmediği belirlenmiştir. 556 Sayılı KHK’nın 16/son maddesi hükmü uyarınca devrin tescil
edilmediği sürece üçüncü kişilere karşı ileri sürülemeyeceği öngörülmüştür. Bu durumda dava
tarihinde davacı Ülker Gıda A.Ş. nin dava üzerindeki menfaatinin devam ettiğinin kabulü gerekir…”
(Noyan, s.378)
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Yargıtay HGK 09.02.2011 tarih ve 2010/11-689 E. , 2011/46 K. sayılı kararı (Çolak, s.631.)
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Hükmün uygulanabilmesi için öncelikle ticari vekil ve temsilci kavramlarının
kapsamlarının belirlenmesi gerekmektedir. Ticari vekil ve temsilci kavramlarının
dar yorumlanmaması gerektiği ifade edilmektedir. Bu bağlamda marka sahibi ile
ticari vekil veya temsilci arasındaki ilişki, yasada düzenlenmiş olan acentelik,
franchising, pazarlamacılık, vekâlet gibi sözleşmelere veya temsil ilişkisine
dayanabileceği gibi, yasada hüküm ve sonuçları düzenlenmemiş olan tek satıcılık
sözleşmesi gibi bir sözleşmeye de dayanabilir. Ancak taraflar arasında bu şekilde
bir sözleşme veya temsil ilişkisi bulunmasa dahi bunlara benzer herhangi bir iş veya
ilişki olduğu takdirde de KHK md. 17 anlamında vekillik veya temsilcilikten
bahsetmek mümkündür.92
Marka sahibinin, KHK md. 17’de kendisine tanınan yetkiyi kullanabilmesi için
ticari vekil veya temsilcinin adına gerçekleştirilen marka tescilinde, ticari vekil veya
temsilcinin haklı bir gerekçesinin olmaması gerekir. KHK md. 17 çerçevesinde
hangi hususların haklı gerekçe teşkil ettiği konusunda herhangi bir düzenleme
mevcut değildir. Örneğin; yabancı marka sahibinin, markasını taşıyan ürünlerinin
Türkiye’ de distribütörlüğünü yapan ticari temsilcisi lehine marka tescilini,
sözgelimi belli sayıda malın dağıtımına bağlı olarak belirli bir şarta bağlaması ve bu
şartın gerçekleşmiş olması marka tescili için haklı bir gerekçe olarak gösterilebilir.
Marka sahibinin, KHK md. 17 çerçevesinde marka devrini hangi merciden istemesi
gerektiğine ilişkin herhangi bir düzenleme mevcut olmasa da

93

TPE’nin yargılama

yapmak suretiyle marka tescilindeki gerekçenin haklılığı konusunda karar verme
yetkisinin olmaması nedeniyle devir talebi mahkemeye yapılmalıdır. 94
Kanaatimizce devir talebinin mahkemeye yapılması gerektiği hususu doğru olmakla
birlikte bunun sebebi doktrinde ifade edilen “TPE’nin haklılık yargılaması
yapamayacak olması” hususu değildir. Şöyle ki; KHK md. 8/2 hükmüne göre;
marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi tarafından markanın kendi adına tescili
92

Tekinalp, s.355.
Tasarı’nın 10. maddesinde talebin mahkemeye yapılacağı açıkça ifade edilmiştir. Söz konusu
maddeye göre “Marka sahibinin izni olmadan markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar
benzerinin ticari vekil ya da temsilci adına tescilinin yapılması halinde, ticari vekil veya temsilcinin
haklı bir sebebi yoksa marka sahibi mahkemeden, markasının kullanımının yasaklanmasını talep
edebileceği gibi söz konusu tescilin kendisine devredilmesini de talep edebilir.”
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Oytaç, s.208. , Tekinalp, 432. , Karan/Kılıç, s.338. , Ünal, s.59.
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için, marka sahibinin izni olmadan ve geçerli bir gerekçe gösterilmeden yapılan
başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir. Görüldüğü gibi KHK md. 17’de
tescilli markalar için öngörülen düzenlemenin benzeri, KHK md. 8/2’de marka
tescil başvuruları için bir itiraz nedeni olarak öngörülmüştür. KHK md. 8/2
çerçevesinde gerçekleştirilecek itirazları ise TPE inceleyecek ve haklılık
değerlendirmesi de TPE tarafından yapılacaktır. Bu noktada temel farklılık,
markaların tescilli olup olmaması ile ilgilidir. Esasında TPE’nin, KHK’ya uygun
bulmak suretiyle tescil ettiği bir markayı resen sicilden terkin etme yetkisi
bulunmadığı için devir talebi mahkemeye yapılmalıdır. KHK md. 17 çerçevesinde
açılacak marka devrine ilişkin davanın konusunu oluşturan marka, daha önceden
TPE tarafından incelenerek tescil edilmiş markadır; ancak bu aşamadan sonra
TPE’nin yeniden inceleme yapma yetkisi bulunmamaktadır.95
Uygulamada mahkeme tarafından KHK md. 17 çerçevesinde markanın devrine
karar verilebilmesi için davacı markası ile devri istenen markanın aynı ya da
aynıyet düzeyinde benzer markalar olması gerekmektedir.96 Nitekim Yargıtay 11.
H.D. tarafından verilen 22.09.2014 tarih ve 2014/12345 E. , 2014/14249 K. sayılı
kararda özetle: “…556 Sayılı KHK’nın 17. maddesi uyarınca devir kararı
verilebilmesi için Dairemizin 21.3.2014 tarih 16334/5593 sayılı kararında da
belirtildiği üzere devir kararı verilen marka ile davacı markasının aynı ya da aynıyet
düzeyinde benzer olmaları gereklidir…” ifadeleri kullanılmıştır.97
Kanun Hükmünde Kararname md. 17 anlamında markanın devrine ilişkin açılan
davaların terditli dava98 şeklinde açılması mümkündür. Uygulamada bu konudaki
davaların çoğu terditli olarak açılmakta olup dava dilekçelerinde genellikle ilk talep,
dava konusu tescilli markanın devredilmesi; bu talep kabul edilmediği takdirde
ikinci talep ise markanın hükümsüz kılınmasıdır. Yargıtay 11. H.D. tarafından
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Giray, E.R. ; Markanın Devri ve Devir Hükmü Doğuran Diğer İşlemler , Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul 2010, s.169. (Yayımlanmış)
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Aynı yönde bkz. Tasarı’ nın 10. maddesi
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Çolak, s.633.
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Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 111’e göre; davacının, aynı davalıya karşı birden fazla
talebini, talepler arasında hukuki veya ekonomik bir bağlantının bulunması şartıyla, aralarında
aslilik-ferîlik ilişkisi kurmak suretiyle, aynı dava dilekçesinde ileri sürdüğü davaya terditli dava
denilmektedir. Terditli davada mahkeme, davacının asli talebinin esastan reddine karar
vermedikçe, fer’î talebini inceleyemez ve hükme bağlayamaz.
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verilen 21/03/2014 tarih ve 2012/16334 E. , 2014/5593 K. sayılı kararda özetle
“….Bu itibarla, taraf markalarının aynı olmadıkları ve ayniyet düzeyinde de
benzemedikleri gözetilerek mahkemece, davalı adına tescilli bulunan dava konusu
markanın, 556 Sayılı KHK’nın 17. maddesi kapsamında davacıya devrinin mümkün
olup olmadığı kabul edilip davacı tarafın hükümsüzlük talebinin değerlendirilmesi
gerekirken…” ifadeleri kullanılmıştır.99
D.

Devrin Hüküm ve Sonuçları

1.

Genel Olarak

Markanın devrine ilişkin yapılan sözleşme bir tasarruf işlemi niteliğinde olduğu için
yazılı bir devir sözleşmesi ile birlikte devreden, devrin kapsamı ölçüsünde marka
hakkını ve dolayısıyla marka üzerindeki tasarruf yetkisini kaybeder, devralan ise
devrin kapsamı ölçüsünde marka hakkını kazanmış olur.
Markanın sözleşme ile devredilmesi, markanın hukuki statüsünde herhangi bir
değişiklik meydana getirmez.100 Bu bağlamda;
§

Markanın devredilmesi ile birlikte o markaya bağlı haklar da devredilmiş
olur. Örneğin devir konusu marka bir lisans sözleşmesine konu olmuşsa,
devir işlemiyle birlikte lisans alacağı da devralana geçer. Aynı esas, marka
başvurusunun devri durumunda geçerlidir. Örneğin devre konu marka
başvurusu üzerinde rüçhan hakkı varsa bu rüçhan hakkından başvuruyu
devralan faydalanır. 101

§

Markanın devredilmesi, markanın koruma süresinin yeniden başlaması
sonucunu doğurmaz. Diğer bir ifade ile devir sözleşmesinin yapılması ile
birlikte markanın koruma süresinin bitimine ne kadar kalmış ise devralan,
kalan o süreyi kullanır. 102
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§

Devir konusu marka üzerinde haciz, rehin gibi bir takım takyidatlar
bulunabilir. Aksi kararlaştırılmadığı takdirde devralan, markayı, üzerinde
bulunan takyidatlar ile birlikte devralır.103 Bu durumun muhtemel olumsuz
sonuçlarına katlanma yükümlülüğü devralana aittir.

Devir konusu marka, devreden kişinin ticaret unvanı veya işletme adını kısmen
veya tamamen ihtiva edebilir. Sözgelimi işletme adını kısmen ihtiva eden bir marka
devredildiği takdirde devreden, kural olarak, nisbi red nedenlerine dayanarak
markanın hükümsüzlüğünü talep edemeyeceği gibi devralan da işletme adının
hukuka ve işlevine uygun olarak kullanımına engel olamaz.104
Marka, devredildikten sonra, çeşitli hükümsüzlük sebepleri nedeniyle hükümsüzlük
davasına konu

olabilir.

Davaya

konu

hükümsüzlük

sebepleri,

markanın

devredilmesinden önceki bir zaman diliminde mevcut olabileceği gibi, devirden
sonra, devralan kişinin davranışlarından da kaynaklanmış olabilir. Örneğin devirden
sonra marka, devreden kişinin davranışları nedeniyle, tescilli olduğu mal veya
hizmetler bakımından jenerik bir ad haline gelmiş olabilir (KHK 42/1-d).105 Bu
noktada devreden kişinin hukuki sorumluğu, hükümsüzlük nedeninin ortaya çıkış
zamanına ve hükümsüzlük sebebini bilip bilmemesine bağlı olarak farklılık arz
eder.
§

Devreden, markanın devri amacıyla yapılan hukuki işlemin yapılmasından
önce hükümsüzlük nedenini biliyor veya bilmesi gerekiyor ise hukuki işlem
öncesi özenli ve dürüst davranma yükümlülüğünü kusurlu bir şekilde ihlal
etmiş olması nedeniyle (culpa in contrahendo), devralanın uğramış olduğu
zararlardan sorumlu olacaktır.106

§

Devirden sonra ortaya çıkan bir hükümsüzlük sebebi sonucunda markanın
hükümsüzlüğüne karar verilip bu karar kesinleştiğinde marka hakkı sona
erecek olsa da hükümsüzlük sebebinin, devreden kişinin davranışları sonucu
ortaya çıkması mümkün olmayacağından, diğer bir ifade ile bu noktada
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devreden kişiye herhangi bir kusur izafe edilemeyeceğinden devreden
kişinin hukuki sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.107
Kanun Hükmünde Kararname md. 44/2-b’ye göre, hükümsüzlük kararının geçmişe
etkili sonucu, hükümsüzlük kararının verilmesinden önce yapılmış ve uygulanmış
sözleşmeleri etkilemez. Ancak hal ve şartlara göre haklı sebeplerin varlığı
durumunda ve hakkaniyet gereğince sözleşme uyarınca ödenmiş bedelin kısmen
veya tamamen iadesi talep edilebilir.
Dolayısıyla hükümsüzlük kararından önce yapılmış ve uygulanmış bir devir işlemi
de hükümsüzlük kararından etkilenmeyecektir. Uygulanma, tasarruf işleminin
yapılmasına bağlı olarak markanın kullanılmasına başlanmış veya bu amaçla
hazırlıklara girişilmiş olmasıdır. 108 Örneğin devrin yapılmasından sonra markayı
taşıyan

ambalajların

hazırlanması

uygulanma

aşamasına

geçildiğinin

göstergesidir. 109 Diğer yandan devir sözleşmesi yapılmış; ancak uygulanma
aşamasına geçilmemiş ise hükümsüzlük kararı ile birlikte devir sözleşmesi ortadan
kalkacağı için devir bedelinin, sebepsiz zenginleşme hükümleri (TBK md. 77 vd.)
çerçevesinde iadesi talep edilebilecektir.
2.

Dava Açıldıktan Sonra Markanın Devri

Bir davanın tarafları, dava konusu hakkında bir ihtiyati tedbir kararı bulunmadığı
sürece, dava hakkında hüküm tesis edilinceye kadar dava konusu üzerinde serbestçe
tasarruf edebilirler.110 Diğer bir ifadeyle salt dava açılmış olması, dava konusu ile
ilgili tasarruflara kendiliğinden engel oluşturmaz.
Bir marka hakkında açılan hükümsüzlük davası devam ederken, dava konusu
markanın üçüncü kişilere temlikini yasaklayan bir ihtiyati tedbir kararı mevcut
değilse, davalı, dava konusu markayı bir başkasına devredebilir. Böyle bir durumda
devir sicile işlenir, yani gerçek durumu yansıtır hale gelirse mahkeme, HMK md.
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110
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125111 hükmü uyarınca davacıya tercihini sorar ve davacının tercihi doğrultusunda
davaya devam edilir. 112
Ancak bazı hallerde, örneğin dava konusu hakkında bir ihtiyati tedbir kararının
bulunmaması veya ihtiyati tedbir kararı bulunmasına rağmen bunun TPE tarafından
sicile geç işlenmesi nedeniyle dava konusu marka, hüküm tarihinden önce
devredilmiş olmasına rağmen, devrin sicile işlenmemesi nedeniyle, mahkeme
tarafından devirden habersiz olarak hüküm tesis edilmiş olabilir. Yargıtay, vermiş
olduğu bir kararda113 bu durumun mahkeme tarafından resen dikkate alınması
gerektiğini ve bu hususun temyiz dilekçesinde dahi ileri sürülmesinin bozma nedeni
sayılacağını içtihat etmiştir.114
3.

Markanın Mahkemece Hükümsüz Kılınmasından Sonra Devri

Esas itibariyle bir marka, hükümsüz kılındıktan sonra, bu kararın kesinleşmesiyle
birlikte TPE tarafından sicilden terkin edileceği için hükümsüz kılınan markanın
devredilmesi oldukça zordur. Ancak hükümsüzlük kararlarının, mahkemeler
tarafından resen TPE’ye gönderilmemesi115 veya kararlar zamanında TPE’ye
iletilmiş olmasına rağmen, TPE’nin markayı sicilden terkin etme konusunda
gecikme göstermesi nedeniyle istisnaen de olsa hükümsüz kılınmış bir markanın
devredilmesi mümkündür. 116
Marka hakkında verilen hükümsüzlük kararları, kural olarak, geçmişe etkilidir ve
aleyhinde hükümsüzlük kararı verilmiş olan kişi, bu markayı kendi adına tekrar
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Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 125’e göre; davanın açılmasından sonra, davalı taraf, dava
konusunu üçüncü bir kişiye devrederse bu durumda davacı tarafın seçme hakkı bulunmaktadır.
Davacı, devreden tarafla olan davasından vazgeçerek, dava konusunu devralmış olan kişiye karşı
davaya devam edebileceği gibi davasını, devreden taraf hakkında tazminat davasına dönüştürebilir.
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tescil ettiremez.117 Dolayısıyla bir kişi, kesinleşmiş bir hükümsüzlük kararından
sonra ve fakat TPE tarafından markanın sicilden terkininden önce, sicildeki kayda
güvenmek suretiyle hükümsüz kılınan markayı devralmış olsa bile bu durum,
markanın yeniden sicile kaydedilmesi sonucunu doğurmaz.118
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Tekinalp, s.439.
Çolak, s.630.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MARKANIN REHNİ
I.

Genel Olarak
Ayni haklar, sınırları belli eşya üzerinde bir kişinin doğrudan doğruya sahip olduğu,
herkese karşı ileri sürebildiği ve bu nedenle herkes tarafından ihlal edilebilen
haklardır. 119 Ayni haklar, hak sahibine, hakkın konusunu teşkil eden şey üzerinde
kullanma (usus), yararlanma (fructus) ve tasarruf etme (abusus) yetkilerini
bahşeder.120 Ayni haklar, kişilere sağladığı yetkilere göre, mülkiyet hakkı ve sınırlı
ayni haklar olmak üzere ikiye ayrılır.121 Mülkiyet hakkı, eşyanın maliki olan kişiye;
eşyayı kullanma, eşyadan yararlanma ve eşya üzerinde tasarruf etme yetkilerinin
tamamını bahşeder. Sınırlı ayni hak ise eşya üzerinde hak sahibi olan kişiye
kullanma, yararlanma ve tasarruf etme yetkilerinden bir veya birkaçını sağlar.
Rehin hakkı, bir alacağı teminat altına alan ve sahibine, alacağını zamanında tahsil
edemediği takdirde, rehin konusu eşyayı cebri icra yoluyla paraya çevirtmek
suretiyle elde edilecek satış bedelinden alacağını öncelikli olarak karşılama yetkisi
veren sınırlı bir ayni haktır.122
Rehin hakkının konusunu, kural olarak, maddi bir varlığa sahip olan taşınır ve
taşınmaz mallar oluşturur. Ancak TMK md. 954 çerçevesinde maddi bir varlığa sahip
olmayan alacak ve marka hakkı gibi diğer haklar da rehne konu olabilmektedir.123
TMK md. 954 çerçevesinde bir hak ve alacak üzerinde rehin hakkı kurulabilmesi için
bunların başkasına devredilebilir ve paraya çevrilebilir nitelikte olması gerekir.124
Hakkın parasal bir değere sahip olması gerektiği hususu kanunda açıkça ifade
edilmemiş olsa da bu husus, hakkın tabiatından kaynaklanmaktadır; çünkü rehin
konusu hak, ancak parasal bir değer taşıması hasebiyle alacaklının alacağına teminat
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oluşturabilir. 125 Dolayısıyla başkasına devredilebilen ve parasal bir değeri haiz olan
marka hakkı üzerinde, TMK md. 954 hükmü uyarınca rehin hakkı kurulması
mümkündür.126
II.

Marka Hakkı Üzerindeki Rehin Hakkının Hukuki Niteliği
Marka hakkı üzerinde tesis edilecek rehnin hukuki niteliği konusunda doktrinde fikir
birliği bulunmamaktadır. Bazı yazarlara göre127 gayrimaddi haklar üzerinde kurulan
rehin bir ayni haktır ve sahibine, rehin konusu üzerinde mutlak bir hak sağlar. Ayrıca
TMK’da hakların rehni, sınırlı ayni haklar başlığı altında düzenlenmiştir. Bazı
yazarlara128 göre ise ayni haklar, yalnızca maddi varlığa sahip şeyler üzerinde
kurulabilir. Bu nedenle gayrimaddi varlığa sahip şeyler üzerinde kurulan rehin hakkı
ayni bir hak olmasa da rehin konusu hak ile eş nitelikte bir haktır. Kanaatimizce ayni
haklar sadece maddi varlığı olan eşyalar üzerinde kurulabilir. Hakların rehni
müessesesinin TMK’da sınırlı ayni haklar başlığı altında düzenlenmesi, bunların ayni
hak olduğu anlamına gelmez. Bunun nedeni, eşya rehni ile hak rehni arasındaki amaç
benzerliğinden faydalanmak suretiyle uygulama kolaylığı sağlamaktır. Ayrıca TMK
md. 954/2’ye göre; aksine bir hüküm bulunmadıkça, hakların rehni hakkında teslime
bağlı rehin hükümleri uygulanır. Söz konusu atıf, hak rehninin, taşınır rehnine
benzemekle birlikte ayrı bir rehin türü olduğuna işaret etmektedir.129

III.

Marka Rehninin Konusu
Kanun Hükmünde Kararname md. 18’e göre; tescilli bir marka, işletmeden bağımsız
olarak, teminat olarak gösterilebilir. Hükümden anlaşılacağı üzere tescilli bir marka,
işletme ile birlikte de teminatın konusunu oluşturabilir. Böyle bir durumda ise 1447
sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu hükümleri uygulama alanı bulacaktır.130 KHK
md. 15’e göre ise tescilli bir marka rehin edilebilir. Rehin hakkı bakımından
TMK’nın rehin hakkına ilişkin hükümleri uygulanır. Ancak KHK’da markanın
rehnedilmesi konusunda herhangi bir düzenleme veya atıf bulunmasaydı dahi marka,
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devredilebilir ve ekonomik olarak değerlendirilebilir bir malvarlığı değeri olması
nedeniyle, TMK hükümleri çerçevesinde rehin konusu olabilirdi. 131
Markanın teminat olarak gösterilmesi ile rehnedilmesi, KHK’da ayrı ayrı hükümler
altında düzenlenmiştir. Ancak rehin, markanın teminat olarak gösterilebilmesinin tek
yöntemi olduğundan bu düzenleme tarzı hatalıdır. 132
Kanun Hükmünde Kararname md. 18 hükmünün, markanın teminat sağlamak
amacıyla inançlı devrini düzenleme amacı taşıdığı söylenemez; çünkü bu durumun
söz konusu olabilmesi için özel bir yasal düzenleme yapılmasına ihtiyaç olmadığı
gibi bu durum markanın devri niteliğindedir. 133 ARKAN’a göre, KHK’da markanın
teminat verilmesi ve rehnedilmesi konusunda iki ayrı düzenlemenin yer almasının
sebebi, marka ile ilgili hukuki işlemleri düzenleyen mehaz 40/94 sayılı AB Marka
Tüzüğünün 19/1 maddesinin, hatalı değerlendirilmek suretiyle KHK kapsamına
alınmasıdır.134 Tüzüğün 19/1 hükmünde Topluluk markasının işletmeden bağımsız
olarak teminat verilebileceği veya ayni haklara konu olabileceği ifade edilmiştir.135
Söz konusu hüküm KHK’ya alınırken, markanın “teminat olarak” verilmesinin rehin
dışında başka tür bir teminat sağlama yöntemi olduğu şeklinde hatalı bir yorumlama
yapılmıştır. Dolayısıyla KHK’nın 18. maddesi gereksiz bir madde olup KHK’dan
çıkarılması gerekir. 136
Nitekim Tasarı 148/1 hükmünde de KHK’daki düzenlemeye paralel olarak, markanın
rehin verilebileceği ve teminat olarak gösterilebileceği ayrı ayrı ifade edilmiştir.
Ayrıca 40/94 sayılı AB Marka Tüzüğünün 19. maddesi, marka üzerinde
kurulabilecek ayni hakları sadece rehin ile sınırlandırmamış olmasına rağmen, KHK
md. 18’de rehin dışındaki ayni haklardan bahsedilmemiştir. Ancak KHK md. 15
gereğince marka üzerindeki hukuki işlemler sınırlı sayıda olmadığından marka
üzerinde sözgelimi bir intifa hakkı kurulması mümkündür.137 Ancak marka üzerinde
kurulacak intifa hakkının, marka rehninde olduğu gibi sicile kaydedilmek suretiyle
131

Ünal, s.77, Arkan, C-II, s.203.
Karan/Kılıç, s.338. , Arslan, s.222.
133
Dursun, H. ; Marka Hukuku , Ankara 2008, s.166.
134
Arkan, C-II, s.203.
135
İlgili Tüzük maddesinin İngilizce hali şu şekildedir: “A Community trade mark may, independently
of the undertaking, be given as security or be the subject of rights in rem.”
136
Arkan, C-II, s.203-204.
137
Karan/Kılıç, s.339.
132

38

ilan edilip edilemeyeceği konusunda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
Kanaatimizce Yönetmeliğin, rehin ile ilgili 22. maddesinin kıyasen uygulanması ile
marka üzerinde kurulacak intifa hakkının da sicile kaydı ve ilan edilmesi mümkün
olmalıdır. 138
Markanın, tescil edildiği mal veya hizmetlerden yalnızca bir kısmı için rehnedilip
rehnedilemeyeceği konusunda doktrinde farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı
yazarlara139 göre; marka hakkı sahibine, tescil edildiği mal ve hizmetler bakımından
tek ve mutlak bir hak sağlar. Ayrıca marka, gayrimaddi bir malvarlığı unsuru olup
maddi varlığa sahip olan şeyler gibi parçalara ayrılması ve her bir parçasına değer
biçilmesi söz konusu olamaz. Tüm bunların yanında markanın kısmi olarak devri
KHK’da düzenlenmiş olmasına rağmen kısmi rehin

müessesesi

KHK’da

düzenlenmemiştir. Bazı yazarlara140 göre ise tescilli markanın kısmen rehnedilmesi
mümkündür. Markanın kısmi olarak devrini düzenleyen KHK md. 16/1 hükmü
markanın kısmen rehnedilmesi açısından kıyasen uygulanabilir. Markanın kısmen
rehnedilmesi durumunda, alacak ödenmediği takdirde markanın satışı, sadece rehin
konusu mal ve hizmetler bakımından gerçekleşecektir. Kanaatimizce de markanın
kısmen

rehnedilmesi

mümkündür.

Şöyle

ki;

bir

malvarlığı

unsurunun

rehnedilebilmesinin ön şartlarından biri, o malvarlığı unsurunun devrinin mümkün
olmasıdır. Nitekim markanın kısmi olarak devri mümkündür ve ayrıca böyle bir
durumda da kısmi devir konusu marka parasal bir değeri haizdir. Ayrıca markanın
kısmi olarak rehnedilmesini açıkça yasaklayan bir hüküm de bulunmamaktadır.
Devir, lisans, intikal, haciz, rehin ile ilgili hukuki işlemlerin marka başvurularına da
uygulanacağını öngören KHK md. 22 çerçevesinde marka tescil başvurusu üzerinde
rehin hakkı kurulması mümkündür.

141

Böyle bir durumda rehnin konusu bir marka

değil, markaya yönelik beklenen haktır. Yani TPE tarafından başvuru konusu marka
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talebi rehni bulunmaktadır.142 Başvuru konusu marka TPE tarafından tescil edildiği
takdirde ise marka hakkı, üzerindeki rehin hakkı ile birlikte doğar.143
Garanti markası ve ortak markanın rehni konusunda herhangi bir düzenleme yer
almamaktadır. Garanti markası ile ortak markanın devrini mümkün kılan KHK md.
60 hükmünün kıyasen uygulanması suretiyle bu markaların da rehnedilebileceği
söylenebilir. Ancak teknik yönetmelik ile markanın rehni konusunda kısıtlama
getirilmesi mümkündür.144
Tescilli markalarda olduğu gibi tescilli olmayan markalar üzerinde de rehin
kurulması mümkündür.145 Ancak tescilli olmayan marka, KHK’nın koruma
kapsamının dışında kaldığı için bunun üzerinde kurulacak rehne yalnızca TMK’nın
hak rehnine ilişkin hükümleri uygulanacaktır.146 Kanaatimizce tescilli olmayan
marka üzerinde rehin kurulduğu takdirde ortaya çıkabilecek menfaat çatışmalarının
ve hukuki belirsizliklerin önüne geçilebilmesi adına; rehin hakkı sahibi alacaklıya,
rehin konusu markayı ve marka üzerindeki rehni sicile tescil ettirme yetkisi
verilmelidir.147 Böyle bir durumda alacaklı, aldığı yetkiye dayanarak, tescilsiz
markayı marka sahibi adına, rehni ise kendi adına tescil ettirecektir.148
Gelecekteki marka hakkı veya markanın tesciline yönelik mevcut beklenti hakkı
üzerinde rehin kurulması da mümkündür. Gelecekte edinilecek marka hakkını konu
alan bir rehin sözleşmesinin, marka hakkı var olana kadar sadece borçlandırıcı
nitelikte bir sözleşme olduğu; marka hakkının, rehin verecek olan kişinin
malvarlığına dahil olması ile birlikte, ifa için ayrıca bir tasarruf işlemi yapılmasına
gerek kalmaksızın sözleşmenin, tasarrufi etkili bir sözleşme haline dönüştüğü kabul
edilmektedir.149 Markanın tesciline yönelik mevcut beklenti hakkı üzerinde rehin
kurulduğunda ise bu rehin hakkı, marka tescil başvurusunun yapılması ile birlikte,
başvuru üzerindeki rehin hakkına dönüşmüş olacaktır.150
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Taşınır Rehnine Hakim Olan Genel İlkelerin Marka Rehni Çerçevesinde
Değerlendirilmesi

IV.

Türk Medeni Kanunu md. 954/2 hükmü çerçevesinde, aksine bir hüküm bulunmadığı
takdirde, markanın rehni hakkında teslime bağlı taşınır rehnine ilişkin hükümler
uygulama

alanı

bulur.

Dolayısıyla

taşınır

rehnine

hakim

olan

ilkelerin

değerlendirilmesi marka üzerindeki rehin hakkının daha iyi anlaşılabilmesi açısından
önem taşımaktadır.
A.

Alacağa Bağlılık (Fer’ilik) İlkesi

Geçerli bir taşınır rehninin söz konusu olabilmesi için geçerli bir alacağın varlığı
gerekir.151 Taşınır rehni bu nedenle alacağa bağlı feri bir haktır.152 Alacağa bağlılığın
bir sonucu olarak; rehinle temin edilen alacak sona erdiğinde, taşınır rehni de sona
erer.153 Ferilik ilkesine istisna teşkil eden düzenleme ise TBK md. 159’da yer
almaktadır. Maddeye göre; rehin hakkının temin ettiği ana borcun zamanaşımına
uğramak suretiyle eksik borç haline dönüşmesi durumunda dahi alacaklı, her zaman
rehni paraya çevirtme yetkisine sahiptir.154 Ferilik ilkesinin bir diğer sonucu ise
rehinli alacak temlik edildiği takdirde ona bağlı feri bir hak olan rehin hakkı da TBK
md. 189 gereği yeni alacaklıya geçecektir.155 Ancak üçüncü kişi tarafından rehinle
temin edilmiş olan borcun naklinde durum farklıdır. Borç için rehin veren üçüncü
kişinin sorumluluğunun devam edebilmesi için borcun nakli işlemine yazılı olarak
rıza göstermesi gerekir (TBK md. 198/2).156 Bu bağlamda yukarıda ifade edilen
ilkelerin tamamı markanın rehnedilmesinde de geçerlidir. Örneğin rehinle temin
edilen alacak geçersiz ise marka rehni de geçersiz olacaktır; ancak rehnin, hukuken
geçerli olmayan bir alacağı temin ettiğini ispat yükü rehin verene aittir.157
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B.

Kamuya Açıklık İlkesi

Kamuya açıklık ilkesi; taşınır mal üzerinde rehin kurulduğunun üçüncü kişiler
tarafından açıkça görülebilmesini ifade eder.158 Açıklık ilkesi ile hem malikin rehin
konusu taşınır mal üzerinde alacaklıyı zarara uğratabilecek tasarrufları hem de
üçüncü kişilerin rehin konusu taşınır mal üzerinde iyiniyetli kazanımları engellenmiş
olmaktadır.159 Dolayısıyla kanunda öngörülen istisnai durumlar dışında taşınır mal
rehninin, üzerinde rehin kurulan taşınır malın dolaysız zilyetliğinin rehinli alacaklıya
devredilmesi suretiyle söz konusu olabileceği esası kabul edilmiştir (TMK md.
939).160 Ancak bazı rehin konusu taşınır malların teslimi mümkün değildir. Böyle bir
durumda açıklık ilkesi, taşınır sicilleri ile sağlanmaktadır. “Sicilli taşınır rehni” de
denilen bu rehin türünde taşınır mal, rehin verilmesine rağmen borçlunun
zilyetliğinde bırakılmakta; ancak rehnin, bu amaçla tutulan özel sicillere tescil
olunarak herkes tarafından bilinmesi sağlanmaktadır.161
Markanın, gayrimaddi bir malvarlığı unsuru olması nedeniyle, teslimi ve marka
üzerinde teslim yoluyla rehin kurulması mümkün değildir. Marka rehni açısından
aleniyetin sağlanması, rehnin marka siciline kaydedilmesi ve yayımlanması suretiyle
söz konusu olmaktadır. (KHK md. 18/2, Yönetmelik md. 23)
C.

Kamu Güveni İlkesi

Türk Medeni Kanunu md. 939/2’ye göre; rehnedende tasarrufta bulunma yetkisi
olmasa bile, rehin konusu taşınıra iyiniyetle zilyet olan kimse, zilyetlik hükümlerine
göre edinimi korunduğu ölçüde rehin hakkı kazanır. Yani TMK md. 939’da yer alan
bu düzenleme çerçevesinde taşınır bir malı iyiniyetli bir şekilde rehinli olarak kabul
eden alacaklı, söz konusu taşınır mal üzerinde borçlunun tasarruf yetkisi olmasa dahi
rehin hakkını kazanacaktır.162 Ancak rehin konusu taşınır mal, malikin rızasıyla
elinden çıkmamış, diğer bir ifadeyle borçlu, taşınır mal üzerinde emin sıfatıyla zilyet
değil ise alacaklı, iyiniyetli olsa dahi rehin hakkını kazanamaz.163
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Taşınır mal üzerinde iyiniyetli bir şekilde rehin hakkının kazanılabilmesi için
iyiniyetin, zilyetliğin kazanıldığı anda bulunması yeterli olup alacaklı tarafından
rehin verenin tasarruf yetkisinin bulunmadığı sonradan öğrenilse dahi bu durum,
rehnin kazanılmasını etkilemez.164
Alacak ve hakların rehninde, rehnin geçerli bir şekilde kurulabilmesi için rehin
verenin rehin konusu üzerinde tasarruf yetkisinin bulunması zorunludur. Bu
noktada“kimse hakkından fazlasını başkasına geçiremez” ilkesi geçerlidir.165
Dolayısıyla rehin veren, rehin konusu alacak üzerinde tasarruf yetkisini haiz değilse,
rehin alan iyiniyetli de olsa rehin hakkını kazanamaz.166
Teslime bağlı taşınır rehninin iyiniyetle kazanılmasına ilişkin TMK md. 939/2
hükmü, mahiyetine uygun olmadığı için markanın rehni açısından uygulama alanı
bulmaz.167 Marka üzerinde geçerli bir şekilde rehin hakkı kurulabilmesi için rehin
verenin, marka üzerinde tasarruf yetkisinin bulunması gerekir. Bu nedenle rehin
veren marka hakkı sahibi, örneğin markasını devretmiş ve devir, sicile
kaydedilmemiş bile olsa marka üzerindeki tasarruf yetkisini kaybetmiş olacağından
markasını rehnedemeyecektir.168
D.
1.

Belirlilik İlkesi
Rehin Konusunun Belirli Olması

Rehin konusunun belirli olması, üzerinde rehin kurulacak olan taşınırın veya hakkın
ferden belirli olmasını, diğer bir ifadeyle şahsileştirilmesini zorunlu kılar.169 Bu ilke
çerçevesinde, bir malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde, tek bir hukuki işlem
ile genel bir rehin hakkı kurulması mümkün değildir.170 Söz konusu kuralın istisnası,
bir hayvan sürüsü veya pul koleksiyonu gibi eşya birliği üzerinde kurulan
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rehinlerdir.171 Sicilli taşınır rehninde ise belirlilik, özel sicile kayıt suretiyle söz
konusu olur. Bu bağlamda sicil, rehnin kapsamını tayin eder.172
Türk Medeni Kanunu md. 947 çerçevesinde rehnin konusuna, bütünleyici parçalar,
istisna edilmeyen eklentiler ve ayrıca rehnin paraya çevrilmesi sırasında asıl eşyadan
ayrılmamış doğal semereler dahildir.173 Medeni semerelerin ise rehnin kapsamına
girmediği kabul edilmektedir. 174
Marka, taşınır bir mal olmadığı için markanın bütünleyici parçalarından,
eklentilerinden ve doğal semerelerinden bahsedilemez.175 Diğer yandan markanın,
lisans sözleşmesine konu olması durumunda lisans alacağı gibi medeni semereleri
olabilir; ancak yukarıda da ifade edildiği gibi medeni semereler, rehin kapsamına
dahil değildir.176
Rehin konusu markanın, rehin veren ve rehin alan tarafından marka rehni
sözleşmesinde belirlenmesi gerekmektedir. Rehin konusu marka, marka tescil
başvurusu aşamasında ise başvuru numarasının, tescilli bir marka ise tescil
numarasının rehin sözleşmesine yazılması gereklidir. 177 Ancak rehin konusu marka
yurtdışında tescilli ise markanın rehin sözleşmesinde belirli hale getirilebilmesi için
tescil numarasının yanında, tescilli olduğu ülke sicilinin de belirtilmesi gereklidir. 178
2.

Rehinli Alacağın Belirli Olması

Rehinli alacağın belirli olması, taşınır rehni ile hangi alacağın temin edildiğinin
ferden tayin edilmiş olmasını zorunlu kılar.179 Ancak rehinle teminat altına alınan
alacağın, rehnin kurulması anında para olarak belirtilme zorunluluğu yoktur.
Alacağın, rehnin paraya çevrilmesi esnasında parayla ifade edilebilir olması
yeterlidir. 180
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Rehinle teminat altına alınan alacağın şarta bağlı olması veya ileride doğacak bir
alacak olması, belirlilik ilkesine aykırılık oluşturmaz.181 Ancak ileride doğacak veya
doğması muhtemel tüm alacaklar için rehin tesis edilmesine yönelik bir hukuki
işlem, TMK md. 23 gereği kişilik haklarına aykırı olduğu için geçersizdir. 182
Rehinli alacağın belirli olması ilkesi, tüm yönleriyle, marka rehni ile teminat altına
alınan alacaklar için de geçerlidir.
E.

Rehin Hakkının Bölünmezliği İlkesi

Taşınır rehni ile teminat altına alınan alacak, üzerinde rehin kurulan taşınırı
bütünüyle takyit eder ve rehin, alacağın tamamının teminatını oluşturur.183 Nitekim
TMK md. 944/2’ye göre; alacaklı, alacağının tamamını almadıkça rehinli taşınırı
veya onun bir kısmını geri vermek zorunda değildir.
Marka hakkı sahibi, birden fazla markası bulunduğu takdirde, bunların tamamı
üzerinde tek bir alacak için rehin kurabilir. Böyle bir durumda, borcun bir kısmı
herhangi bir şekilde sona ermiş olsa da rehin alandan, sona eren borç miktarıyla
orantılı olarak rehnedilen markalar üzerindeki rehnin kaldırılması talep edilemez.184
Aynı şekilde bir marka üzerinde, birden fazla alacak için rehin kurulması da
mümkündür. Böyle bir durumda da alacaklardan bir kısmı sona ermiş olsa dahi,
marka üzerinde kurulan rehnin, sona eren alacak ile orantılı olarak kaldırılması
mümkün değildir.185
F.

Öncelik İlkesi

Üzerinde rehin kurulmuş bir hakkın yeniden rehnedilmesi art rehin olarak
adlandırılır. 186 TMK md. 948’e göre; aynı taşınır üzerinde birden çok rehin hakkı
bulunduğu takdirde, alacaklılara rehin haklarının sırasına göre ödeme yapılır. Rehin
hakkının sırası kuruluş tarihine göre belirlenir. Ancak TMK md. 948 hükmü ile
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öngörülen taşınır rehninde sıra esasının, alacaklıların, aralarında yapacakları bir
anlaşma çerçevesinde değiştirilmesi mümkündür.187
Taşınır rehninde olduğu gibi bir alacak üzerinde de art rehin kurmak mümkündür.
TMK md. 958’e göre; rehinli bir alacak üzerinde art rehin kurulması, ancak
rehnedenin veya sonra gelen rehin alacaklısının durumu, önce gelen rehin
alacaklısına yazılı olarak bildirmesi hâlinde geçerlidir.
Rehin hakkı sahipleri arasında geçerli olan sıralama, özellikle rehin konusu taşınırın
paraya çevrilmesi söz konusu olduğunda önem taşır. Rehnin paraya çevrilmesi
durumunda elde edilen miktar, alacaklılar arasında sıraya göre bölüştürülür. 188
Yukarıda ifade edilen açıklamalar çerçevesinde, marka üzerinde birden fazla rehin
kurulduğu takdirde bunların sırası, kuruluş tarihlerine göre belirlenecektir. Ancak
rehinli alacaklılar, aralarında yapacakları yazılı bir anlaşma çerçevesinde sırayı
değiştirebilirler.
Marka üzerinde kurulan art rehnin geçerli olabilmesi için ilk olarak marka hakkı
sahibi ile sonra gelen rehin hakkı sahibi arasında bir rehin sözleşmesinin yapılması,
daha sonra ise marka hakkı sahibinin veya sonra gelen rehin hakkı sahibinin durumu,
önce gelen rehin hakkı sahibine yazılı olarak bildirmesi gereklidir. 189
V.

Marka Üzerinde Rehin Hakkının Kurulması
Türk Borçlar Kanunu md. 1’e göre; sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve
birbirine uygun olarak açıklamaları suretiyle kurulur. Marka üzerinde rehin
kurulması bakımından, tarafların irade beyanlarının teminat amacında örtüşmesi
gerekli ise de yeterli değildir. Çünkü taraflar, teminat amacıyla, markanın inançlı
olarak

devredilmesini

de

kararlaştırabilirler. 190

Dolayısıyla

tarafların

irade

beyanlarının hem teminat amacında örtüşmesi, hem de bunun sonucunun marka rehni
sözleşmesi ile somutlaşması gerekir.
Marka rehni sözleşmesinin kurulabilmesi için borçlandırıcı işlem ile tasarruf işlemi
olmak üzere birbirini takip eden iki hukuki işlemin yapılması gerekir.
187
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A.

Borçlandırıcı İşlem

Marka rehni açısından borçlandırıcı işlem, rehin veren ile rehin alan arasında yapılan
ve rehin verenin, alacaklının alacağına teminat oluşturmak amacıyla, markası
üzerinde rehin kurma borcunu içeren bir sözleşmedir.191
Tanımdan da anlaşılacağı üzere marka rehni sözleşmesi, kural olarak, tek tarafa borç
yükleyen bir sözleşmedir. Tek tarafa borç yükleyen sözleşmelerde, taraflardan sadece
birisi borç altına girmekte olup bir karşı edimden söz edilemez.192 Ancak taraflar
arasında yapılacak bir anlaşma ile rehin alanın, rehin kurma borcuna karşılık bir borç
altına girmesi; örneğin rehin vereni kefaletten kurtarmayı taahhüt etmesi, durumunda
rehin sözleşmesi, tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme niteliği kazanacaktır.193
Marka üzerinde paylı veya elbirliği halinde mülkiyet söz konusu ise marka rehni
sözleşmesini, kural olarak paylı hak sahiplerinin veya ortakların oybirliği ile yapması
gerekir (TMK md. 692, 702/2).194
Alacağa bağlılık ilkesi gereğince marka rehni ile temin edilen alacak geçersiz ise
marka rehni sözleşmesi de geçersizdir. Rehin sözleşmesinin temelini oluşturan
alacağın geçersiz olduğu ispat edildiği takdirde, rehnin paraya çevrilmiş olup
olmadığına göre, ya marka üzerindeki rehin hakkı sona erer ya da paraya çevirme
sonucunda elde edilen bedel sebepsiz iktisap oluşturur. 195 Bu bedelin TBK md. 77
vd. hükümleri çerçevesinde iadesi gerekir.
B.

Tasarruf İşlemi

Türk Medeni Kanunu md. 955/3 çerçevesinde hakların rehnedilebilmesi için yazılı
bir rehin sözleşmesinin yapılması ve bu hakların devri için öngörülen şekle uyulması
gerekmektedir. KHK md. 16/3’e göre markanın devredilebilmesi için yazılı bir devir
sözleşmesinin

yapılması

yeterli

olup

devrin

sicile

işlenme

zorunluluğu
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bulunmamaktadır. Bu bağlamda marka üzerinde rehin kurulması için de yazılı bir
rehin sözleşmesinin yapılması gerekli ve yeterlidir. 196
Türk Borçlar Kanunu md. 15’e göre; imzanın, borç altına giren kişi tarafından
atılması zorunludur. Geçerliliği yazılı şekil şartına bağlanmış olan bir sözleşmenin
borç doğurabilmesi için sözleşmenin metne dökülmesi yeterli olmayıp imza
aşamasının da tamamlanması gerekir. 197 Bu bağlamda marka sahibinin veya marka
üzerinde tasarruf yetkisine sahip olan kişinin marka rehni sözleşmesini imzalaması
gerekli ve yeterlidir. 198
Marka rehni sözleşmesinde tarihin bulunup bulunmaması ile rehin sözleşmesinin
geçerliliği arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. Sözleşmede tarihin yer
alması, sadece rehnin kurulduğu tarihteki markanın durumunu ve marka üzerinde
rehin sırası bulunduğu takdirde önce gelen hak sahipliğini tespit etmeye yarar.199
Marka üzerinde rehin kurulması amacıyla gerçekleştirilecek tasarruf işleminin
yapılabilmesi için markayı rehnedenin, rehin konusu marka üzerinde tasarruf
yetkisine sahip olması gerekir.200 Marka sahibi, markasını kendi borcu için
rehnedebileceği gibi üçüncü bir kişinin borcu için de rehnedebilir. 201
Türk Medeni Kanunu md. 955/1 çerçevesinde senede bağlanmış olsun veya olmasın
alacakların rehnedilebilmesi için rehin sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve
senede bağlanmış alacaklarda senedin teslim edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda
akla şöyle bir soru gelebilir: Tescilli bir marka üzerinde rehin kurulduğu takdirde,
marka tescil belgesinin rehin alacaklısına teslim edilmesi gerekli midir? Diğer bir
ifadeyle marka tescil belgesi, TMK md. 955/1 anlamında “senet” sayılır mı? TMK
md. 955/1 hükmünde öngörülen, senedin rehin alana teslim edilme zorunluluğunun
amacı, rehnin aleniyetini sağlamaktır.202 Ancak tescilli markalar açısından aleniyet,
marka sicili ile sağlanmaktadır (KHK md. 39/3). Ayrıca marka tescil belgesinin rehin
alana teslim edilmesi, rehin verenin, rehin konusu marka üzerinde teminatı azaltacak
196
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veya tamamen ortadan kaldıracak tasarruflarda bulunmasını önleyemez.203 Ayrıca
markayı kullanma hakkı, marka tescil belgesi rehin alana teslim edilse dahi, marka
sahibine ait olduğu için marka tescil belgesinin rehin alana teslim edilmesinin
herhangi bir pratik faydası da bulunmamaktadır.204
VI.

Markanın Rehninde Tescilin Hükümleri
Kanun Hükmünde Kararname md. 18/2 ve Yönetmelik md. 22/1 çerçevesinde
markanın rehni, taraflardan birinin talebi üzerine marka siciline kaydedilir ve
yayımlanır. Ancak söz konusu düzenlemelerde ne tescilin etkisi; ne de tescil
gerçekleştiği takdirde, tescilin iyiniyetli üçüncü kişiler üzerindeki etkisi hüküm altına
alınmıştır.
Marka üzerinde rehin kurulması bakımından yazılı bir rehin sözleşmesinin yapılması
yeterli olup rehnin marka siciline tescil edilmesi, rehin sözleşmesinin geçerliliği veya
marka üzerindeki rehin hakkının doğumu açısından zorunlu değildir. Diğer bir
ifadeyle marka rehninin tescili kurucu değil, açıklayıcı (bildirici) etkiyi haizdir.205
Marka rehninde tescilin etkisinin açıklayıcı nitelikte olması, doktrinde bazı yazarlar
tarafından eleştirilmektedir.206 Kanaatimizce de marka üzerinde kurulacak rehin
bakımından marka siciline kayıt zorunlu olmalıdır. Özellikle üzerinde rehin
kurulması düşünülen markayı sınırlandıran başka bir rehnin veya sınırlı bir ayni
hakkın bulunup bulunmadığının güvenilir bir şekilde tespit edilebilmesi ancak
tescilin, rehnin kurulması bakımından kurucu etkiye sahip olması ile mümkündür.
Böyle bir sistemin öngörülmesinin, ortaya çıkabilecek hukuki belirsizlik ve ihtilafları
da büyük oranda gidereceği şüphesizdir.
Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikte, rehnin sicile tescilinin iyiniyetli
üçüncü kişiler üzerindeki etkisi düzenlenmemiş olsa da Topluluk Hukukunda bu
yönde bir düzenleme mevcuttur. Nitekim 40/94 sayılı Tüzüğün 23/1 maddesine göre;
rehin, üye ülkelerdeki üçüncü kişilere karşı, tescilden sonra ileri sürülebilir; ancak
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rehnin sicile kaydedilmesinden önce marka üzerindeki bu durumu bilerek ayni hak
iktisap edenlere karşı da rehnin ileri sürülmesi mümkündür.207
Her ne kadar rehnin sicile kaydının üçüncü kişiler üzerinde doğuracağı etkiler, KHK
ve Yönetmelikte düzenlenmemiş olsa da kanaatimizce bu yönde bir düzenleme
yapılmasına ihtiyaç yoktur.208 Çünkü TMK md. 955/3 çerçevesinde marka rehninin
söz konusu olabilmesi için yazılı bir rehin sözleşmesi ile birlikte markanın devri için
öngörülen şekil şartına uyulması gerekir. Bu madde hükmü, markanın devrine ilişkin
gerekli şartları ve devrin sicile kaydının etkisini içeren KHK md. 16 hükmü ile
birlikte değerlendirilmelidir.209 KHK md. 16’ya göre; devir, yazılı olarak yapılır ve
sicile kayıt edilmediği sürece taraflar, markanın tescilinden doğan yetkileri iyiniyetli
üçüncü kişilere karşı ileri süremez (KHK md. 16/3-7). Görüldüğü gibi hem TMK’nın
diğer hakların rehni ve devri arasında kurmuş olduğu bağlantı hem de markanın devri
ve rehni işlemlerinin şekli bakımdan benzerliği göz önünde bulundurulduğunda KHK
md. 16/7’de ifade edilen “devir, sicile kayıt edilmediği sürece, taraflar markanın
tescilinden doğan yetkileri iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri süremez” kuralının,
kıyasen, rehninin tescilinin üçüncü kişilere etkisi bakımından uygulanması
mümkündür.210 Ayrıca Tüzüğün, yukarıda ifade edilen, 23/1 maddesi de konu
hakkında benzer yönde bir düzenleme getirmektedir. Nitekim hukukumuz açısından
da aynı çözüm yöntemi benimsenmeli; ancak rehnin, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı
ileri sürülebilmesi açısından bu durumun yayınlanmasına herhangi bir hukuki sonuç
bağlanmamalıdır.211
Ortak marka ve garanti markalarının devri bakımından sicile tescil kurucu etkiyi haiz
olduğu için (KHK md. 60) ortak marka ve garanti markaları üzerinde kurulan rehin
bakımından da tescilin etkisi kurucudur. Dolayısıyla bunlar üzerinde kurulan rehin,
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ancak sicile tescil edimiş olduğu takdirde iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri
sürülebilir. 212
Kanun Hükmünde Kararname md. 16/4’e göre; markanın devri, mal veya hizmetlerin
coğrafi kaynağı, kalitesi veya markanın kendisi ile ilgili olarak halkı yanılgıya
düşürebilecek nitelikte ise, yeni marka sahibi halkı yanılgıya düşürmeyecek şekilde
mal veya hizmetlerde marka tescilinin sınırlı bir hale getirilmesini kabul etmediği
takdirde devir işlemi Enstitü tarafından yapılmaz. Markanın devri için bir anlamda
tescil engeli oluşturan KHK md. 16/4 hükmü, rehnin tescil edilmesi bakımından da
uygulama alanı bulabilecek midir? Kanaatimizce KHK md. 16/4 hükmünün, rehin
tescilleri bakımından doğrudan uygulanabilirliği bulunmamaktadır. 213 Öncelikle
marka üzerinde rehin kurulması, rehnin paraya çevrilerek satılması anına kadar, hak
sahipliği üzerinde bir değişiklik oluşturmadığı için rehnin tescili talebinde bulunan
rehin alanın, KHK md. 16/4 hükmü anlamında tescilin sınırlandırılmasını isteme
yetkisi bulunmamaktadır.214 Diğer yandan devrin tesciline ilişkin KHK’da
düzenlenen, tescilin etkisi gibi bazı hükümler, rehnin tescili bakımından kıyasen
uygulama alanı buluyor olsa da KHK md. 16/4 hükmü, taraflar arasındaki sözleşme
serbestisini dolaylı yoldan sınırlandırmaktadır. Çünkü KHK md. 16/4 kapsamına
giren

bir

devir

işlemini

tescil

ettirmek

isteyen

devralanın

bu

tescili

gerçekleştirebilmesi için devir sonucunda halkı yanılgıya düşürebilecek nitelikteki
mal ve/veya hizmetlerdeki tescili sınırlandırması gerekecek, devralan bir anlamda
hak kaybına uğramak zorunda kalacaktır. Dolayısıyla kanun koyucu, dolaylı da olsa
sözleşme serbestisine halel getiren KHK md. 16/4 hükmünün markanın rehni
bakımından da uygulanmasını isteseydi, kanaatimizce bu yönde bir düzenlemeyi
açıkça markanın rehninin tescili açısından da öngörürdü. Sonuç olarak KHK md.
16/4 hükmü, marka rehninin tescili sırasında değil; ancak rehnin paraya çevrilerek
satılması durumunda gerçekleşecek marka iktisabının tescilinin talep edildiği sırada
uygulama alanı bulacaktır.215
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Gelecekteki marka hakkı veya marka hakkının tesciline yönelik beklenti hakkı
üzerinde kurulacak rehnin tescil ettirilebilmesi için gelecekteki marka hakkının
sonradan kazanılması, beklenti hakkının ise marka tescil başvurusuna dönüşmesi
zorunludur.216
Yönetmelik md. 22/2’ye göre rehin talebinin sicile kaydı ve yayımlanması için
aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:
§

Talep dilekçesi. 217

§

Rehne konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı, rehin
sözleşmesi veya rehin işlemini gösterir yetkili mercilerce onaylanmış
belge veya noter tasdikli örnekleri, rehin sözleşmesi veya belgenin
yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından
onaylanmış Türkçe tercümesi.

§

Ücretin ödendiğini gösterir bilgi. 218

§

Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak
düzenlenmiş vekâletname.
Markanın Ticari İşletme ile Birlikte Rehni

VII.

Türk Medeni Kanunu md. 939/1’e göre; kanunda öngörülen ayrık durumlar dışında
taşınırlar, ancak zilyetliğin alacaklıya devri suretiyle rehnedilebilir. Kanunda
öngörülen istisnai durumlardan biri ise ticari işletme rehnidir.
Bir yandan işletme unsurlarının her biri üzerinde ayrı ayrı rehin hakkı tesis
edilmeksizin ve işletme unsuruna dahil olan taşınır malların zilyetliklerinin
alacaklıya devredilmesini gerektirmeksizin, bir bütün olarak ticari işletme üzerinde
rehin hakkının kurulmasını sağlamak; diğer yandan da işletmelerin ihtiyaç duyduğu
finansmanı elde etmelerini kolaylaştırmak amacıyla 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni
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Kanunu çıkarılmıştır. 219 Marka, bir ticari işletme ile birlikte rehne konu olduğu
takdirde TİRK hükümleri uygulama alanı bulacaktır.220
Ticari işletme rehninin kurulabilmesi için öncelikle bir rehin sözleşmesinin yapılması
zorunludur.221 Rehin sözleşmesinin tarafı olabilecek kişiler ise TİRK md. 2/1’de
sınırlı olarak (numerus clauses) sayılmıştır. Maddeye göre ticari işletme rehni
sözleşmesi; tüzel kişiliği haiz ve sermaye şirketi olarak kurulmuş kredi müesseseleri,
kredili satış yapan gerçek ve tüzel kişiliği haiz müesseseler ve kooperatifler ile ticari
işletmenin maliki bulunan gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılır.
Ticari işletme rehninin kapsamı ise TİRK md. 3’te düzenlenmiştir. Maddeye göre
ticari işletme rehninin konusunu ticaret unvanı, işletme adı, menkul işletme tesisatı
ve sınai haklar oluşturmaktadır. Ancak taraflar, sınai haklardan bir veya birkaçını
rehin kapsamı dışında bırakabilirler. Bu nedenle rehnin kapsamına dahil edilecek
markanın sözleşme ekinde gösterilmesi gerekecek; ancak markanın sözleşme ekinde
gösterilmemiş olması, diğer bir ifadeyle rehin kapsamına alınmaması, rehin
sözleşmesinin geçerliliğini etkilemeyecektir. 222
Ticari İşletme Rehni Kanunu ek md. 2’de sanayi işletmelerinin rehni açısından özel
bir düzenleme getirilmiştir. Maddeye göre sanayi işletmeleri açısından rehin hakkına,
menkul işletme tesisatı veya sınai haklardan bir veya daha fazlası konu yapılabilir.
Dolayısıyla sanayi işletmelerinin rehni, hiçbir taşınır malı kapsamaksızın, sadece
işletmenin markasını kapsayacak şekilde yapılabilir.223
Ticari İşletme Rehni Kanunu md. 4’e göre; rehin sözleşmesi, ticari işletmenin kayıtlı
bulunduğu sicil çevresindeki bir noter tarafından tanzim edilir. Sözleşmede, rehne
dair unsurların tam listesi de ayırt edilmelerini mümkün kılacak özellikleri ile birlikte
yer alır. Hükümden de anlaşılacağı üzere, rehin sözleşmesinin geçerli olabilmesi için
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sözleşmenin noter tarafından resen düzenlenmesi zorunlu olup yalnızca imzaların
noterde onaylanması yeterli değildir. 224
Rehin sözleşmesinin, işletmenin kayıtlı bulunduğu sicil çevresi içindeki herhangi bir
noter tarafından yapılması yeterli olup, çevre bakımından yetkisiz noterler tarafından
yapılan ticari işletme rehni sözleşmeleri geçersizdir.225
Salt rehin sözleşmesinin yapılması, rehin hakkının doğumu için yeterli değildir.
TİRK md. 5/1’e göre; rehin hakkı, taraflardan herhangi birinin yazılı talebi üzerine
sözleşmenin, işletmenin kayıtlı bulunduğu esnaf ve sanatkâr veya ticaret siciline
tescili ile doğar. Bu bağlamda sözleşmenin sicile tescili kurucu etkiyi haizdir.226
TİRK md. 3/2’ye göre; tescil talebi, ticari işletme rehni sözleşmesinin akdedildiği
tarihten itibaren 10 gün içerisinde yapılmalıdır. Tescil talebinin 10 günlük süre
içerisinde yapılmaması durumunda sonucun ne olacağı TİRK’te düzenlenmemiştir.
Konu doktrinde tartışmalı olsa da kanaatimizce kanun tarafından öngörülen 10
günlük süre hak düşürücü niteliktedir.227 Kanun tarafından öngörülen bu süre;
işletme sahibi tarafından muvazaalı bir rehin sözleşmesinin düzenlenip işlerin kötüye
gitmesi durumunda sözleşmeyi tescil ettirerek alacaklılardan mal kaçırmasını
önlemek ve üçüncü kişileri korumak amacıyla getirilmiştir. 228 Ayrıca aksi halin
kabulü durumunda rehin veren, herhangi bir süre sınırlaması bulunmaksızın rehin
tehdidi altında kalabilecektir. Dolayısıyla kanunda öngörülen 10 günlük süre
geçirildikten sonra yapılacak olan tescil talebi kabul edilmemelidir.
Yukarıda ifade edildiği gibi markanın ticari işletme rehnine dâhil edilmesi ihtiyaridir;
ancak marka, ticari işletme rehnine dâhil edilmiş ise TİRK md. 7’ye göre; rehin
sözleşmesinin tescilinin ardından ticari işletme rehni, ilgili sicil memuru tarafından
derhal TPE’ye bildirilecektir. Ancak ticari işletme rehninin TPE’ye bildirilmiş
olması veya bildirimin, hiç veya gereği gibi yapılmamış olması ticari işletme
üzerinde kurulan rehin hakkının doğumunu etkilemeyecektir.229 Diğer bir ifadeyle
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yapılacak bildirim sonucu gerçekleşecek tescil açıklayıcı etkiyi haiz olup rehnin
marka siciline tescil edilmesi ile birlikte aleniyet, marka sicili için de sağlanmış
olacaktır.230
Ticari İşletme Rehni Kanunu md. 9/1’e göre; alacaklı, ticari işletme üzerinde kurulan
rehin hakkını, ticari işletmeyi devralan herkese karşı ileri sürebilir. Bu durumun
istisnası ise ikinci fıkrada düzenlenmiştir. TİRK md. 9/2 ile rehinden haberdar
olmaksızın ticari işletmenin sicil bölgesi dışındaki münferit unsurları üzerinde
mülkiyet veya diğer bir ayni hakkı iktisap eden iyiniyetli üçüncü kişilerin
kazanımları korunmuştur. Ancak kanunda öngörülen bu durum, özellikle sicil kaydı
bulunmayan malvarlığı unsurları bakımından önem arz etmektedir. Marka
bakımından; ticari işletme üzerinde kurulan rehin hakkı, aleni bir sicil olan marka
siciline kaydedildikten sonra, markayı iktisap eden kişinin iyiniyet iddiasında
bulunması mümkün değildir.231
Ticari İşletme Rehni Kanunu md. 10/2’ye göre; ticari işletme sahibinin, ticari işletme
rehnine dâhil münferit unsurlardan olan markayı devredebilmesi, ayni bir hakla
sınırlandırabilmesi veya başkaları ile değiştirebilmesi için alacaklının onayını alma
zorunluluğu vardır. Markanın ayni bir hak ile sınırlandırılması, ancak marka üzerinde
kurulacak bir art rehin veya intifa hakkı ile mümkündür.232
Ticari İşletme Rehni Kanunu md. 11’e göre; ticari işletme sahibi, işletmenin merhun
değerinin korunması için gereken özeni göstermez, kanunun öngördüğü hallerde
alacaklının muvafakatini almaz ve bu nedenle alacaklının zararına olacak şekilde
ticari işletmenin merhun değeri düşerse işletme sahibinin, hâkim tarafından kendisine
verilecek süre içerisinde ya durumu eski hale getirmesi ya da ek teminat göstermesi
zorunludur. Aksi takdirde, talep üzerine, teminat noksanına tekabül edecek bir
miktarın alacaklıya ödenmesine hükmolunur. Dolayısıyla ticari işletme sahibinin,
rehne konu markanın değerini düşürecek davranışlardan kaçınması gerekmektedir.
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Aynı şekilde koruma süresi dolacak olan markasını yenilemek suretiyle de marka
hakkının sona ermesine engel olmalıdır.233
Ticari İşletme Rehni Kanunu md. 12’ye göre; ticari işletme sahibi; rehin
kapsamındaki markasını, alacaklının onayı olmaksızın devreder, bir ayni hak ile
sınırlandırır veya başkaları ile değiştirir ve bu nedenle de rehinli alacaklının zarara
uğramasına sebebiyet verirse, alacaklının şikâyeti üzerine maddede öngörülen cezai
yaptırımlara maruz kalacaktır.
Ticari İşletme Rehni Kanunu md. 13’e göre; alacaklı, rehne dâhil markaya, rehnin
sağladığı

teminatı

tehlikeye

düşürecek

şekilde

üçüncü

kişiler

tarafından

gerçekleştirilecek fiillerin men’ini dava edebilir.234
Rehin hakkı, alacağa bağlı feri bir hak olması hasebiyle, alacağın son bulmasıyla
sona erer. TİRK md. 19’a göre bu durumda ticari işletme sahibi, alacaklıdan, ilgili
sicildeki rehin kaydının terkinini isteyebilir. Terkin işlemi gerçekleştikten sonra sicil
memuru, daha önce rehni bildirmiş olduğu TPE’ye durumu bir yazı ile bildirmeli ve
böylece ticari işletme rehni, marka sicilinden de terkin edilmelidir. 235
VIII.

Marka Üzerindeki Rehnin Hüküm ve Sonuçları
Marka üzerinde kurulan rehin, marka sahipliğinde herhangi bir değişiklik yaratmaz.
Marka üzerindeki tasarruf yetkisi, sicilde marka sahibi olarak görünen kişide
kalmaya devam ettiği için marka sahibi, rehinden sonra da marka üzerinde birtakım
tasarruflarda bulunabilir.236 Nitekim Yönetmelik md. 22/1’de markanın rehninin,
devrine engel oluşturmayacağı açıkça ifade edilmiştir. Ancak marka sahibinin marka
üzerindeki tasarruf yetkisi, rehin ile birlikte daralmış olmaktadır.237 Örneğin TMK
md. 958 çerçevesinde marka üzerinde geçerli bir art rehin kurulabilmesi; durumun,
rehin hakkı sahibine yazılı olarak bildirilmesi şartına bağlanmıştır. Bununla birlikte
marka sahibi, rehinli alacaklının durumunu kötüleştiren veya rehin hakkının varlığını
etkileyen veya azaltan işlemleri, yalnızca rehinli alacaklının iznini almak suretiyle
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gerçekleştirebilir.238 Örneğin KHK md. 46/3’e göre; marka siciline kayıt edilmiş
rehin hakkı sahibinin izni olmadıkça marka sahibi, marka hakkından vazgeçemez.
Marka üzerinde kurulan rehin hakkının marka sahipliği açısından herhangi bir
değişiklik yaratmaması, diğer bir ifadeyle hak sahipliği ve tasarruf yetkisinin marka
sahibinde kalmaya devam etmesi nedeniyle rehin konusu markanın konu olduğu
davalar bakımından taraf sıfatı marka sahibine aittir.239
Marka sahibi, TMK md. 961/1240 çerçevesinde rehin konusu markayı özenle yönetme
borcu altındadır. Bu bağlamda marka sahibinin, markanın özenle yönetilmesi için
gereken iş ve işlemleri yapması gerektiği gibi rehinli alacaklı da marka sahibini, bu iş
ve işlemleri yapmaya zorlayabilir. 241 Örneğin; marka sahibinin koruma süresi
dolmak üzere olan rehinli markasını yenilememesi (KHK md. 41), marka sahibinin
kanundan kaynaklanan özen borcuna aykırılık teşkil edeceği gibi rehinli marka ile
benzer olan başka bir markanın ilanına itiraz etmesi (KHK md. 35), markayı özenle
yönetme borcu gereğidir. 242
Markayı özenle yönetme borcu marka sahibi tarafından yerine getirilmediği takdirde
rehin hakkı sahibinin marka sahibini, marka hakkının korunmasına yönelik hukuki
kurumlara başvurmaya243 ne şekilde zorlayabileceği konusunda TMK md. 961’de
herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Kanaatimizce bu noktada rehin
müessesesi ile pek çok konuda örtüşen marka lisansına ilişkin KHK md. 21/7 hükmü
kıyasen, rehin hakkı sahibi açısından da uygulama alanı bulabilir. 244 KHK md.
21/7’ye göre; markaya tecavüz dolayısıyla dava açma hakkı bulunmayan inhisari
olmayan lisans hakkı sahibi, noter vasıtasıyla yapacağı bir bildirimle, gereken davayı
açmasını marka sahibinden isteyebilir. Marka sahibinin, bu talebi kabul etmemesi
veya bildirimin alındığı tarihten itibaren üç ay içinde, gerekli davanın açılmaması
halinde, lisans alan yaptığı bildirimi de ekleyerek, kendi adına dava açabilir. Lisans
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alan, ciddi bir zarar tehlikesi karşısında ve söz konusu sürenin geçmesinden önce,
ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebilir. Lisans alan, dava
açtığını marka sahibine bildirir. Bu bağlamda KHK md. 21/7 hükmü ile inhisari
olmayan lisans hakkı sahibine tanınan bu haktan rehin hakkı sahibi de
faydalanabildiği takdirde, inhisari olmayan lisans hakkı sahibi gibi rehin alan da
KHK’nın sağladığı koruma kapsamına dahil edilmiş olur.245
Marka üzerinde kurulan rehin hakkı, alacaklıya, rehinle temin edilen alacağını tahsil
edemediği takdirde rehin konusu markayı cebri icra yoluyla sattırmak suretiyle
paraya çevirtme ve bu yolla elde edilecek gelirden alacağını tahsil etme yetkisi
bahşeder.246 Alacaklı, rehin konusu markayı kullanma yetkisine sahip olmadığı gibi
söz konusu markadan faydalanma yetkisine de sahip değildir.247 Bunun yanı sıra
alacaklı, alacağını elde edemediği takdirde rehin konusu markanın kendisine
devredilmesini de kural olarak isteyemez (TMK md. 949).248 Her ne kadar TMK md.
949 maddesi ile taşınır malların rehnedilmesi açısından “lex commissoria yasağı”
ifade edilmiş olsa da bu kural, tüm rehin hukukuna hakim olması hasebiyle marka
rehni açısından da geçerlidir.249 Dolayısıyla tarafların, rehinle temin edilen alacağın
muaccel olmasından önce, rehin konusu markanın, alacak ödenmediği takdirde
doğrudan alacaklıya devredileceğine yönelik yapılacakları her sözleşme kesin
hükümsüz olacaktır (TBK md. 27). 250
Türk Medeni Kanunu md. 942’de alt rehin müessesesi düzenlenmiş olup madde ile
alacaklının, rehinli taşınırı ancak rehnedenin rızasıyla bir başkasına rehnedebileceği
hüküm altına alınmıştır. TMK md. 942 hükmü ile taşınır malların rehnedilmesi
bakımından getirilen bu düzenleme, marka rehni açısından da uygulama alanı
bulabilecek midir? KHK’da markanın alt rehne konu olup olamayacağı hakkında
herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak alt rehin müessesesi, sözleşmeye
konu olan şeyin zilyetliğinin teslim edilebildiği hallerde, istisnai olarak karşımıza
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çıkar ki marka üzerinde zilyetlik kurulması dahi mümkün değildir.251 Dolayısıyla
kanaatimizce, alt rehin müessesesinin marka üzerinde kurulacak rehin hakkı
bakımından uygulama alanı bulunmamaktadır.252
IX.

Marka Üzerindeki Rehin Hakkının Sona Ermesi
Marka üzerindeki rehin hakkını sona erdiren hallerden bazıları Yönetmelik md.
22/3’te ifade edilmiştir. Maddeye göre rehin hakkını sona erdiren haller şunlardır:
§

Alacağın ortadan kalkması veya rehinli alacaklının alacağından
vazgeçmesi.

§

Rehin bir şarta veya süreye bağlanmış ise bu şartın gerçekleştiğinin veya
ortadan kalktığının ispatlanması veya sürenin sona ermesi.

§

Markanın cebri icra yoluyla satılması.

Rehin hakkı, temin ettiği alacağa bağlı fer’i bir haktır ve bu nedenle alacağın; ifa,
ibra, yenileme, takas, kusursuz imkânsızlık veya alacaklı ile borçlu sıfatlarının
birleşmesi nedenleriyle sona ermesi durumunda, onu temin eden rehin hakkı da sona
erer. Aşağıda konu ile ilgili bazı özel durumlara, marka rehni çerçevesinde
değinilecektir.
Rehin alan, rehinli markayı örneğin miras yoluyla iktisap ettiği takdirde, alacaklı ve
borçlu sıfatları birleşmiş olacağından, alacak ve ona bağlı olan rehin hakkı da son
bulacaktır (TBK md. 135/1).253 Ancak alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi
durumu, geçmişe etkili olarak ortadan kalktığı takdirde borç, varlığını sürdürür (TBK
md. 135/2) ve böyle bir durumda fer’i nitelikte olan rehin hakkı da onunla birlikte
canlanır.254
Türk Borçlar Kanunu md. 127’ye göre; alacaklıya ifada bulunan üçüncü kişi,
başkasının borcu için rehnedilen bir şeyi rehinden kurtardığı ve bu şey üzerinde
mülkiyet veya başka bir ayni hakkı bulunduğu takdirde alacaklının haklarına halef
olur. Dolayısıyla marka sahibi, başkasının borcu için kendi markası üzerinde rehin
kurmuş ve şahsen sorumlu olmadığı bu borcu da ifa etmişse, artık marka rehninin
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amacı ortadan kalkacak ve marka sahibi, rehinli alacaklının kanuni halefi olacağı için
marka üzerindeki rehin de sona erecektir.255
Bir alacağın marka rehni ile temin edilmesi durumunda rehnin, o alacak hakkındaki
zamanaşımına etkisi tespit edilmelidir. TBK md. 159’a göre; alacağın bir taşınır
rehniyle güvenceye bağlanmış olması, bu alacak için zamanaşımının işlemesine
engel olmaz; bununla birlikte alacaklının, hakkını rehinden alma yetkisi devam eder.
Taşınır mallar üzerinde kurulan rehnin zamanaşımına etkisini düzenleyen TBK md.
159 hükmü, marka rehninin de mahiyetine uygun olduğu için marka rehni ile temin
edilen alacaklar bakımından da uygulanmalıdır. 256 Dolayısıyla marka rehni, temin
ettiği alacağın zamanaşımına uğramasına engel olmayacak; ancak alacaklı, alacağı
zamanaşımına uğramış olsa bile, rehin hakkına dayanarak rehin konusu markanın
paraya çevrilmesi suretiyle alacağını elde etme yetkisini muhafaza edecektir.257
Kural olarak rehnedilen marka hakkının sona ermesi, marka üzerinde kurulmuş olan
rehin hakkını da sona erdirir. Nitekim markanın rehni de yenileme ve benzeri
ücretlerin yatırılmaması sebebi ile marka hakkının sona ermesine engel olmaz
(Yönetmelik md. 22/1). Ancak rehnedilen marka hakkının sona ermesi ile birlikte
marka üzerindeki rehin hakkının da sona ermesi için markanın, ayırt edicilik işlevini
yitirmesi258 ve iktisadi olarak varlığını devam ettirmiyor olması259 gerekir. Kural
olarak marka hakkı, ayırt edicilik işlevini yitirene kadar varlığını sürdürür.260 Ayrıca
gayrimaddi bir malvarlığı unsuru olan marka üzerinde kurulan rehin ile marka hakkı
arasındaki ayni bağ, maddi eşyalar ile bunların üzerinde kurulan rehin hakkı
arasındaki ayni bağ kadar sıkı bir ilişki içerisinde değildir. 261 Örneğin marka,
yenilenmemesi sebebiyle KHK’nın sağladığı koruma kapsamından çıksa da piyasada
fiilen kullanılmaya devam ediyor olabilir ve böyle bir durumda markanın, haksız
rekabet hükümleri çerçevesinde korunması mümkündür. İşte böyle bir durumda
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marka, tescilsiz bir marka olarak262 ekonomik değerini koruyacağı için263 rehin hakkı
sona ermez.
Kanun Hükmünde Kararname md. 41/2’ye göre; Enstitü, tescil süresinin dolmakta
olduğunu, sürenin bitiminden önce ve yönetmelikte öngörülen süre içinde, marka
hakkı sahibine haber verir. Kanaatimizce koruma süresi dolmakta olan bir marka
üzerinde tescilli bir rehin hakkı mevcut ise bu durumda TPE’nin, marka üzerindeki
rehin hakkı sahibine de bu yönde bir bildirim yapması yerinde olacaktır.264 Bu
durumda rehin hakkı sahibi, marka sahibini, markasını yenilemesi konusunda
zorlayabilecek (TMK md. 961/1) ve böylece sahip olduğu teminatı yitirmemiş
olacaktır.265
Yönetmelik md. 22/3-a’ya göre; alacağın ortadan kalkması veya rehinli alacaklının
alacağından vazgeçmesi durumunda, marka sahibi, alacaklıdan rehni terkin
ettirmesini isteyebilir. Rehnin terkini için rehinli alacaklının noter tasdikli beyanı
aranır. Rehin hakkı sahibi terkin isteminde bulunmadığı takdirde, marka sahibi terkin
davası açmak suretiyle bunu sağlayabilir. Marka sahibi rehin hakkının sona erdiğini
gösterir kesinleşmiş mahkeme kararını ibraz etmek suretiyle Enstitüden sicildeki
rehin kaydının terkinini isteyebilir.
Rehin hakkı, bir şarta veya süreye bağlanmış ise bu şartın gerçekleşmesi veya
ortadan kalkması veyahut da sürenin sona ermesi nedeniyle sona ermiş ise marka
hakkı sahibinin, marka üzerindeki rehnin terkin edilmesi için tek taraflı olarak
TPE’ye müracaat etmesi yeterlidir. Bu durumda TPE tarafından yapılacak terkin
açıklayıcı etkiyi haizdir.266
Rehin hakkı, markanın cebri icra yoluyla satılması nedeniyle sona ermiş ise satışa
ilişkin belgenin aslının veya noter tarafından onaylanmış suretinin TPE’ye teslim
edilmesi ile birlikte terkin işlemi yapılır.
Bir marka üzerinde rehin kurulduktan sonra markanın, mahkeme tarafından
hükümsüz kılınması mümkündür ve KHK md. 44/1 hükmü gereği hükümsüzlük
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kararının sonuçları, geçmişe etkilidir. Markanın tescil edilmesinden önce ortaya
çıkmış bir hükümsüzlük nedenine bağlı olarak hükümsüzlük kararı verilmiş ise, bu
kararın kesinleşmesi ile birlikte marka rehni, başlangıçtaki imkânsızlık nedeniyle
geçersiz olacaktır.267 Bu bağlamda marka üzerinde rehin kurulmuş olması, KHK md.
44/2-b anlamında sözleşmenin uygulanması anlamına gelmeyecektir.268 Ayrıca
marka üzerinde rehin tesis edilmeden önce, mahkeme tarafından markanın KHK md.
42/2 çerçevesinde kısmi hükümsüzlüğüne karar verilmesi de mümkündür. Böyle bir
durumda, kararın kesinleşmesi ile birlikte rehin kurma borcu bütünüyle imkânsız
hale gelmeyecek, markanın hükümsüz kılınmayan bölümü üzerinde devam
edecektir.269
X.

Marka Üzerindeki Rehnin Paraya Çevrilmesi
Marka üzerinde kurulan rehin; alacaklıya, alacağı zamanında ödenmediği takdirde
rehin konusu markayı, kural olarak cebri icra yoluyla paraya çevirtmek suretiyle elde
edilecek gelirden alacağının ödenmesini talep etme yetkisi bahşeder.270 Söz konusu
kuralın istisnası ise rehin verenin, markanın özel yollarla paraya çevrilmesi
bakımından alacaklıya veya üçüncü bir kişiye yetki vermesidir. 271
Kanaatimizce marka rehninin özel yollarla paraya çevrilmesi, cebri icra yoluyla
paraya çevrilmesine göre daha avantajlıdır. 272 Şöyle ki; markanın cebri icra yoluyla
paraya çevrilmesi markanın; piyasadaki itibarını ve güvenilirliğini zedeler273 ve
olması gerekenden daha düşük bir bedel ile satılmasına sebebiyet verir. Bu durum ise
hem marka sahibinin hem de alacaklının menfaatlerine zarar vermektedir. Rehinli
markayı özel yollarla paraya çevirme yetkisine sahip olan alacaklı, rehinli markanın,
kamuoyunda pek fazla yankı uyandırmadan ve cebri icra yoluyla satışa göre daha
hızlı bir şekilde satılmasını sağlayabilir.274
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Rehin veren marka sahibi ile rehin alan alacaklı, rehin sözleşmesinde veya daha
sonra aralarında yapacakları bir anlaşma ile alacaklının, özel yollarla satış yetkisini
ne şekilde ve hangi şartlarda kullanacağını kararlaştırabilirler.275
Taraflarca bu konuda yapılmış herhangi bir anlaşma bulunmadığı takdirde alacaklı,
satış yetkisini iyiniyetle ve dürüstlük kuralları çerçevesinde kullanmalıdır. 276
Örneğin; alacaklı, rehinli markanın mümkün olduğunca gerçek bedeli üzerinden
satılması konusunda gereken özeni göstermelidir. 277 Ayrıca rehin veren marka sahibi
ile alacaklı arasında, özel yollarla satış yetkisi konusunda yapılacak olan anlaşmanın
lex commissoria yasağına aykırı olmaması gerekir. 278
Marka sahibi ile alacaklı arasında, rehinli markanın özel yollarla satışı konusunda
herhangi bir anlaşma yapılmamış ve alacaklı, alacağını elde edememiş ise İcra ve
İflas Kanunu’nda hüküm ve sonuçları düzenlenen rehnin paraya çevrilmesi yolu ile
takip müessesesine başvurmak zorundadır. Rehinli markanın paraya çevrilmesi
yoluyla takibine, taşınır rehninin paraya çevrilmesini düzenleyen İİK md. 145-147
hükümleri ile rehnin paraya çevrilmesine ilişkin ortak hükümler olan İİK md. 150e153 hükümleri uygulanacaktır.279 Aşağıda, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibi
açısından bazı özel noktalara, marka rehni çerçevesinde değinilmekle yetinilecektir.
İcra ve İflas Kanunu md. 45/1’e göre; rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusu
iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklı, yalnız rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip
yapabilir. Ancak rehnin tutarı borcu ödemeye yetmezse alacaklı, kalan alacağını iflas
veya haciz yoluyla takip edebilir. Bu bağlamda alacağı marka rehni ile temin edilen
alacaklı, alacağını elde edebilmek için rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe
başvurmadan, haciz veya iflas yoluna başvuramayacaktır. Ancak rehinli malın paraya
çevrilmesinden sonra elde edilen tutar, alacaklının alacağını karşılamaya yetmezse
alacaklı, bakiye alacağı için haciz veya iflas yolu280 ile takibe başvurabilecektir.
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İcra ve İflas Kanunu md. 145281 çerçevesinde alacaklı, takip talebinde; rehin konusu
markayı diğerlerinden ayırt etmeye yarayan özelliklerini, örneğin markanın başvuru
veya tescil numarasını, markayı oluşturan işareti, tescili talep edilen veya tescilli
olduğu mal ve/veya hizmet sınıflarını belirtmelidir. 282 Alacaklı, takip talebinde
ayrıca, rehin üçüncü bir kişi tarafından verildiği takdirde, bu üçüncü kişinin kimlik
bilgilerini ve adresini ve marka üzerinde kurulmuş olan art rehin varsa, bu art rehin
sahibi kişinin de kimlik bilgilerini ve adresini belirtmelidir. 283
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MARKANIN HACZİ
I.

Genel Olarak
Haciz, kesinleşmiş bir icra takibinin konusunu teşkil eden belirli bir miktar para
alacağının ödenmesini sağlamak amacıyla, alacaklının alacağını karşılayacak miktar
ve değerdeki borçluya ait malvarlığı unsurlarına, alacaklının talebi ile icra dairesi
tarafından hukuken el konulmasıdır. 284
Alacaklının alacağını elde edememiş olması nedeniyle gerçekleştirilen haciz
işleminin konusu, kural olarak, borçluya ait taşınır ve taşınmaz mallar, borçlunun
üçüncü kişilerden olan alacakları ve diğer malvarlığı unsurlarıdır.285
Borçluya ait mal ve hakların haczedilebilmesi için söz konusu mal ve hakların
devrinin maddi hukuk hükümleri çerçevesinde, diğer bir ifadeyle kanunen
yasaklanmamış olması gerekir. Ancak kanunen devri yasak olmasa da hukuki işlemin
taraflarının, iradi olarak devrini yasakladıkları mal ve haklar ise hazcedilebilir. 286
Kanuni olarak devri yasaklanmış olduğu için haczedilemeyen haklara manevi
tazminat talepleri (TMK md. 25/4)287 örnek olarak gösterilebilir. Ancak hükümden
de anlaşılacağı üzere manevi tazminat istemi, davalı tarafça kabul edildiği takdirde
devre konu olabileceği ve mirasbırakan tarafından ileri sürüldüğü takdirde
mirasçılara intikal edeceği için bu durumlarda manevi tazminat isteminin
haczedilmesi mümkündür.
Kural olarak borçluya ait gayrimaddi malların hazcedilmesi de mümkündür. Ancak
kanun, nitelikleri gereği devredilmeleri ve ekonomik bir değer ile paraya
çevrilmeleri288 mümkün olmadığı için bazı gayrimaddi malların haczedilmesini
yasaklamıştır. Örneğin; FSEK gereğince adın belirtilmesi yetkisinin (md. 15) ve
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eserde değişiklik yapılmasını men yetkisinin (md. 16) haczedilmesi mümkün
değildir. 289
II.

Marka Üzerindeki Haciz ve Haczin Hükümleri
Kanun Hükmünde Kararname’nin 19/1 ve Yönetmeliğin 21/1 maddelerine göre;
tescilli bir marka işletmeden bağımsız olarak, haciz edilebilir. Dolayısıyla tescilli bir
marka, hem işletmenin malvarlığına dahil bir unsur olması hasebiyle işletmeyle
birlikte hem de işletmeden bağımsız olarak hazcedilebilir.290 Mehaz 40/94 sayılı
Tüzüğün 20/1. maddesinde de Topluluk markasının haczinin mümkün olduğu ifade
edilmiştir.291
Her ne kadar KHK’da markanın haczedilebileceği açıkça ifade edilmiş olsa da
markanın haciz işlemine konu olabilmesi için herhangi bir yasal düzenlemeye ihtiyaç
bulunmamaktadır. Diğer bir ifadeyle KHK’da markanın haczedilebileceği yönünde
herhangi bir düzenleme bulunmasaydı dahi markanın hazcedilebileceği sonucuna
varılabilirdi. 292 Şöyle ki; marka hakkı; ekonomik bir değeri haiz olması nedeniyle
maddi hukuk kuralları çerçevesinde devredilebilir, Ayrıca markanın, niteliği gereği
haczi mümkün olup markanın haczedilmesini yasaklayan herhangi bir yasal
düzenleme de bulunmamaktadır.293
İcra ve İflas Kanunu md. 85/1’e göre; borçlunun malvarlığı unsurları, alacaklının
alacağına yetecek miktarda haczolunur. Bu bağlamda markanın, alacaklının
alacağına yetecek miktarda haczedilmesinin, diğer bir ifadeyle kısmen haczinin
mümkün olup olmadığı doktrinde tartışmalıdır. KAYA’ya göre; marka üzerindeki
hak; bölünebilir nitelikte bir hak olduğuna, bölünen kısım itibariyle ekonomik bir
değer taşıdığına ve ayrıca markanın kısmi olarak devri de mümkün olduğuna göre
markanın kısmi olarak haczedilmesi de mümkündür. Ancak bu durumda, markanın
meşhur bir marka olması ile devir kısıtlamalarına ilişkin kanuni düzenlemeler
saklıdır. Ayrıca markanın, değerine göre cüz’i bir alacak için tamamının haczedilerek
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satılması hakkaniyete aykırı sonuçlar doğurabilir. 294 YASAMAN’a göre; her ne kadar
markanın kısmen devri mümkün olsa da kısmen haczi kural olarak mümkün değildir.
Markanın kısmen haczedilebilmesi için marka ile koruma altına alınan her bir mal
ve/veya hizmet sınıfının ayrı ayrı tescil ettirilmiş olması veya marka sahibi tarafından
bölünmüş olması gerekir. 295
Kanaatimizce markanın kısmi olarak haczedilmesi mümkün değildir. Şöyle ki;
markanın kısmi olarak devrinde olduğu gibi marka üzerindeki kısmi tasarruflar,
ancak kanunun izin verdiği hallerde mümkündür.296 Nitekim KHK tarafından açıkça
izin verilmiş olması nedeniyle marka, kısmi olarak devredilebilir veya lisansa konu
olabilir. 297 Ancak markanın kısmi olarak haczedilebileceğine yönelik ne KHK’da ne
de mehaz 40/94 sayılı Tüzükte bir düzenleme bulunmaktadır. Hatta Yönetmeliğin
15/1. maddesine göre; tescilli markaların bölünmesi mümkün değildir. Tescilli
markaların bölünmesi mümkün olsa dahi markanın bölünmek suretiyle kısmi
haczinin kabulü, alacaklının seçimine göre tescilin bölünmesi sonucunda benzer mal
ve/veya hizmetler bakımından marka hakkının farklı kişilere ait olması sonucunu
doğuracak ve bu durum bazı sorunlara yol açabilecektir.298
Kanun Hükmünde Kararname’nin 60. maddesinde ortak marka ile garanti markasının
devredilmesi veya bir ortak markada lisans verilmesi hususu düzenlenmiş olmakla
birlikte bu markaların haczedilip edilemeyeceği hususu düzenlenmemiştir. 299 Ortak
marka ile garanti markalarının devredilmeleri mümkün olduğu için haczedilmelerinin
de

mümkün

olduğu

kanaatindeyiz.300

Ayrıca

bu

tür

markaların

teknik

yönetmeliklerinde haczedilmeleri bakımından aksi yönde hükümler bulunsa dahi bu
hükümler, hacze engel teşkil etmeyecektir.301 Ancak garanti markalarının
hazczedilmesi bakımından özel bir noktaya değinmekte fayda vardır. Kanaatimizce
her ne kadar garanti markalarının haczi teorik olarak mümkün görünse de pratik
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olarak bu tür markaların haczedilmesi mümkün görünmemektedir.302 Çünkü
nitelikleri gereği garanti markalarının, ticaret veya hizmet markaları gibi
kullanılmaları mümkün değildir (KHK md. 54/2). Ayrıca bir garanti markası
haczedilse dahi bu garanti markasının, alacaklısı açısından pratikte maddi bir değeri
ifade

etmeyecek

olması

nedeniyle

kıymet

takdiri

ve

satışı

gerçekleştirilemeyecektir.303
Kanun Hükmünde Kararname’nin 22. maddesi hükmü gereğince devir, lisans,
intikal, haciz, rehin ve marka sahibi hakkındaki değişiklikler ile ilgili hukuki işlemler
marka başvurularına da uygulanacağı için bir marka tescil başvurusunun da
haczedilmesi mümkündür.
Tescilsiz markalar her ne kadar KHK’nın sağladığı korumanın dışında kalsalar da
ekonomik bir değere sahip oldukları ve devredilebildikleri için bu markaların
hazcedilmeleri de mümkündür.304 Ancak tescilsiz markaların herhangi bir sicile
kaydedilmeleri söz konusu olmadığı için bu tür markaların haczi, yetkili icra memuru
tarafından düzenlenen bir tutanak ile yapılacaktır.305
Bir kişinin kendi adını ve soyadını, müstear adını veya resmini marka olarak tescil
ettirmesi mümkündür.306 Örneğin parfüm üreten bir firma, ünlü bir futbolcunun adı
ve soyadından oluşan bir markayı, bu futbolcudan izin almak suretiyle kendi adına
tescil ettirip kullanabilir. Aynı şekilde ünlü bir modacı, adı ve soyadından oluşan bir
markayı, kendi ürettiği kıyafetlerde kullanmak üzere tescil ettirebilir.307 Bu şekilde
kişisel unsurları ihtiva eden markaların haczedilip edilemeyeceği konusunda
doktrinde farklı görüşler bulunmaktadır. Doktrindeki farklı görüşlerin nedeni ise
TMK md. 24 hükmüdür. Maddeye göre; hukuka aykırı olarak kişilik hakkına
saldırılan kimse, hâkimden, saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir.
TEKİNALP’e göre; kişisel unsurları ihtiva eden markaların haczi TMK md. 24
anlamında kişilik haklarına tecavüz oluşturuyorsa, bu markalar hacze konu olmamalı
302
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ve kişisel hakların sahip olduğu yüksek değer nedeniyle KHK md. 19/1’in TMK md.
24’ü bertaraf etmesine izin verilmemelidir.308 Ayrıca Alman doktrini de kişisel
hakların zedelenmesi durumunda haczin yapılamayacağı görüşündedir.309
YASAMAN’a göre; kişinin ismi üzerindeki kişilik hakkı ile ismini ihtiva eden marka
üzerindeki hakkı birbirinden farklıdır. Kişinin ismi üzerindeki hak, TMK md. 24
çerçevesinde mutlak olarak korunması gereken bir haktır. Ancak kişinin isminin
marka olarak kullanılması halinde, isme ekonomik bir değer kazandırılmış ve bir
anlamda isim ticarileştirilmiş olduğundan kişisel unsuru ihtiva eden markanın haczi
mümkün olmalıdır.310
Kanaatimizce YASAMAN’ın görüşüne üstünlük tanınması gerekmektedir. Şöyle ki;
markanın, hacze konu olması bakımından, ihtiva ettiği unsurların herhangi bir önemi
bulunmamaktadır. Diğer bir ifade ile bir markaya, sırf kişisel unsurları ihtiva ediyor
olması hasebiyle, hacze konu olması bakımından herhangi bir imtiyaz tanınamaz.
Ayrıca KHK’da kişisel unsurları ihtiva eden markaların haczini yasaklayan herhangi
bir hüküm de bulunmamaktadır. Kişisel unsurları ihtiva eden markaların haczi caiz
görülmeseydi, bu husus kanunkoyucu tarafından açıkça hüküm altına alınırdı.
Kanun Hükmünde Kararname md. 21/4’e göre; aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa
lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere devredemez veya alt lisans
veremez. Maddi hukuk hükümleri çerçevesinde devri yasak olan mal ve haklar ise
haciz işlemine konu olamayacağı için311 kural olarak lisans hakkı da haciz işlemine
308
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konu olamaz.312 Ancak KHK md. 21/4 gereği, tarafların sözleşme ile lisans hakkının
devredilebileceğini kararlaştırmaları mümkündür.313 Böyle bir durumda lisans
hakkının devredilmesi ve dolayısıyla haczedilmesi, tarafların iradeleri ile mümkün
hale gelmektedir.314
Kanun Hükmünde Kararname md. 16/4’e göre; markanın devri, mal veya hizmetlerin
coğrafi kaynağı, kalitesi veya markanın kendisi ile ilgili olarak halkı yanılgıya
düşürebilecek nitelikte ise, yeni marka sahibi halkı yanılgıya düşürmeyecek şekilde
mal veya hizmetlerde marka tescilinin sınırlı bir hale getirilmesini kabul etmediği
takdirde devir işlemi Enstitü tarafından yapılmaz. Markanın devrinde olduğu gibi
haczedilip paraya çevrilmesi durumunda da marka sahipliğinde değişiklik meydana
gelir. Bu değişiklik ise özellikle kişisel unsurları ihtiva eden markalar açısından halkı
yanılgıya düşürebilecek nitelikte olabilir.315 Dolayısıyla markanın haczi ve paraya
çevrilmesi sonucunda meydana gelecek hak sahipliği değişikliği halkı yanılgıya
düşürebilecek nitelikte ise KHK md. 16/4 hükmünün kıyasen markanın haczine de
uygulanmasının gerekip gerekmediği değerlendirilmelidir.
YASAMAN’a göre; markanın haczedilip paraya çevrilmesi sonucunda meydana
gelecek hak sahipliği değişikliği halkı yanılgıya düşürebilecek nitelikte olsa dahi
hacze izin verilmelidir. Kanun Hükmünde Kararname md. 16/4 hükmü, tüketicilerin
korunması düşüncesiyle getirilmiş bir hükümdür; ancak kanun koyucu cebri icra
işlemleri bakımından tüketicilerin korunması düşüncesiyle hareket etmemektedir.
Dolayısıyla KHK md. 16/4 hükmünün kıyasen markanın haczine de uygulanması
suretiyle haczin yasaklanması mümkün değildir. 316
Kanaatimizce KHK md. 16/4 hükmü, kıyasen markanın haczine de uygulanmalıdır.
Şöyle ki; KHK md. 16/4 hükmünün amacı hak sahipliği değişikliği nedeniyle halkı
yanılgıya düşürebilecek nitelikteki tescillerin önüne geçmek ve bu suretle kamu
düzenini korumaktır. Taraflar, aralarında yapacakları bir anlaşma ile de KHK md.
16/4 hükmünü bertaraf edemezler. Ayrıca KHK md. 16/4 hükmü ile cebri icra
prosedürü arasında bir bağlantı da bulunmamaktadır. Çünkü KHK md. 16/4 hükmü
312
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kıyasen uygulanacak olursa, cebri icra işlemlerinin bütünüyle tamamlanmasından
sonra meydana gelecek hak sahipliği değişikliği açısından uygulanacaktır. Son olarak
KHK md. 16/4 hükmünün, hacizli markanın paraya çevrilmesi sonucunda meydana
gelecek hak sahipliği değişikliğine kıyasen uygulanmasını yasaklayan herhangi bir
düzenleme de bulunmamaktadır. Dolayısıyla hacizli markanın paraya çevrilmesi
sonucunda meydana gelecek hak sahipliği değişikliği, halkı yanılgıya düşürebilecek
nitelikte ise markanın haczine izin verilmeli; fakat tescil işlemi, yeni sahip tarafından
halkı

yanılgıya

düşürmeyecek

şekilde

sınırlandırılmadıkça TPE

tarafından

yapılmamalıdır.
İcra ve iflas hukukunun en temel kurallarından biri alacaklının para ile tatmin
edilmesidir.317 Dolayısıyla bir marka hacze konu olduğunda ve alacaklı alacağını
elde edemediğinde,

hacizli markanın paraya çevrilmesi ve alacaklının, paraya

çevirme sonucu elde edilecek tutar ile tatmin edilmesi gerekir. 318 Dolayısıyla bu
durumda hacizli markanın, alacağının karşılığı olmak üzere alacaklıya devredilmesi
mümkün değildir.
III.

Marka Haczine Uygulanacak Hükümler
Kanun Hükmünde Kararname’nin 19. maddesinde tescilli markaların işletmeden
bağımsız olarak haczedilebileceği hüküm altına alınmış olsa da söz konusu hacze ve
hacizli markanın paraya çevrilmesine uygulanacak kurallar düzenlenmemiş ve bu
konuda herhangi bir kanuna da atıf yapılmamıştır. Dolayısıyla markanın haczine,
genel olarak bütün malvarlığı unsurlarının haczini düzenleyen İcra ve İflas Kanunu
hükümleri

uygulanmalıdır. 319

Ancak

İcra

ve

İflas

Kanunu’nda

markanın

haczedilmesine ilişkin herhangi bir düzenleme yer almadığından İcra ve İflas
Kanunu çerçevesinde markanın haczine uygulanacak kurallar tespit edilmelidir.
Marka, taşınmaz niteliğinde olmadığı için taşınmazların haczine ilişkin İcra ve İflas
Kanunu hükümleri, kural olarak markanın haczi bakımından uygulama alanı bulmaz.
Ancak her iki malvarlığı unsuru da kendi sicillerine kaydedildiği için taşınmaz
haczinin bir muhafaza tedbiri olarak tapu siciline tescil edilmesi ile ilgili İİK md. 91
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hükmü320 kıyasen marka haczinin marka siciline tescil edilmesi bakımından da
uygulanabilir.321
Marka, taşınır bir mal niteliğinde olmadığı ve marka üzerinde zilyetlik kurulamadığı
için taşınırların haczine ilişkin İİK hükümleri, markanın haczi bakımından uygulama
alanı bulmaz.322
Danıştay 10. Dairesi 28.01.1997 tarih ve 1996/8828 E. , 1997/24 K. sayılı kararında,
taşınır malların haczinde olduğu gibi hacizli bir markanın da İİK md. 86 hükmü
gereği devredilemeyeceğini ifade etmiştir.323 Kanaatimizce Danıştay’ın bu kararı
yerinde değildir.

Çünkü Danıştay, vermiş olduğu bu kararda, marka ile taşınır

malları aynı hukuki statüye tabi tutmuştur.324 Hâlbuki marka, eşya hukuku açısından
eşya olarak dahi kabul edilmemektedir.325
Nitekim Yargıtay 11. H.D. 09.03.2000 tarih ve 1999/8623 E. , 2000/2232 K. sayılı
kararı ile İİK’ nın 86.

maddesinin markaların haczedilmesi bakımından

uygulanamayacağını ifade etmiştir.326
Marka hakkı, niteliği itibariyle bir alacak hakkı olmadığı için alacakların haczini
düzenleyen İcra ve İflas Kanunu hükümleri, marka haczi bakımından uygulama alanı
bulamaz.327 Ancak çeşitli hukuki sebeplerden dolayı marka ile ilgili birtakım
alacakların ortaya çıkması ve bu alacakların İcra ve İflas Kanunu hükümleri

320
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çerçevesinde haczedilmesi mümkündür. Örneğin marka sahibinin lisans hakkı
tanınmasından doğan taahhüdü328 veya marka üzerinde bir intifa hakkı kurulduğu
takdirde, marka sahibinin intifa hakkı sahibinden olan alacağı haczedilebilir. Borçlu
konumunda bulunan marka sahibinin üçüncü kişilerden olan alacaklarının haczine ise
İİK md. 89 hükmü uygulanır. 329
Diğer malvarlıkların haczedilmesine ilişkin esaslar, “iştirak halinde tasarruf edilen
mallar” başlıklı İİK’nın 94. maddesi ile hüküm altına alınmıştır. Maddede intifa
hakkı, taksim edilmemiş miras payı, şirket hissesi ve iştirak halinde tasarruf edilen
bir mal hissesinin haczi açıkça düzenlenmiş olsa da bu madde çerçevesinde
haczedilebilecek malvarlığı unsurları sayılanlar ile sınırlı değildir. 330 Dolayısıyla İİK
md. 94, mahiyetine uygun düştüğü oranda markanın haczi bakımından da uygulama
alanı bulabilecektir.331
Resmi bir sicile kayıtlı olan malvarlığı unsurların haczedilmesine ilişkin esaslar İİK
md. 79/2 ile hüküm altına alınmıştır. Maddeye göre; resmi sicile kayıtlı malların
haczi, takibin yapıldığı icra dairesince, kaydına işletilmek suretiyle doğrudan da
yapılabilir. Maddede yer alan “doğrudan da” ifadesinden İİK md. 79/2’de yer alan
bu haciz türünün, sicile kayıtlı malvarlığı unsurlarının kendilerine özgü haciz
usullerinin yanında, alternatif bir usul olarak öngörüldüğü anlaşılmaktadır.332
Dolayısıyla tescilli markalar, İİK md. 94’te yer alan usule göre haczedilebileceği gibi
İİK md. 79/2’deki usule göre de haczedilebilecektir.333
İcra ve İflas Kanunu’nun 82. maddesinde haczi caiz olmayan mal ve haklar
düzenlenmiştir. Somut olayın şartlarına göre marka haczinin İİK md. 82/1-2 bendi
kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tespit edilmelidir. Maddeye göre;
ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan borçlunun
mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşyanın haczedilmesi yasaktır.
Madde metninden de anlaşılabileceği üzere haklar, bendin koruma kapsamına dâhil
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edilmediğinden İİK md. 82/1-2

bendi marka haczi bakımından kıyasen

uygulanabilecektir. 334 Kanaatimizce somut olayın özellikleri dâhilinde borçlu marka
sahibinin asgari geçim şartları göz önünde bulundurularak, yalnızca kendi geçimini
sağlamaya yetecek miktarda gelir elde edebilen borçlunun markasının İİK md. 82/1-2
bendi kapsamında haczinin caiz olmadığı söylenebilir. 335 Böyle bir durumda icra
müdürü tarafından haciz işlemi gerçekleştirildiği takdirde, borçlu marka sahibi, icra
müdürünün haciz kararına karşı İİK md. 16 hükmüne dayanarak şikâyet yoluna
başvurabilir.336
İcra ve İflas Kanunu, markanın haczine ilişkin kuralları belirlemediği gibi hacizli
markanın paraya çevrilmesine ilişkin kuralları da belirlememiştir. Dolayısıyla hacizli
markanın paraya çevrilmesine ilişkin uygulanacak hükümlerin de tespit edilmesi
gerekmektedir.
Hacizli markanın paraya çevrilmesi bakımından İcra ve İflas Kanunu’nun “paraya
çevirmenin diğer tarzı iştirak halinde mülkiyet hisseleri” başlıklı 121. maddesinin
uygulanması gerekmektedir.337 İcra ve İflas Kanunu md. 121/1’e göre; bir intifa
hakkı veya taksim edilmemiş bir miras veya bir şirket yahut iştirak halinde tasarruf
olunan bir mal hissesi gibi yukarki maddelerde gösterilmeyen başka nevi malların
satılması lazımgelirse icra memuru satışın nasıl yapılacağını icra mahkemesinden
sorar. Maddeden de anlaşılabileceği gibi İİK md. 121 çerçevesinde paraya
çevrilebilecek malvarlığı unsurları maddede sayılanlar ile sınırlı değildir. Diğer bir
ifadeyle hacizli bir malvarlığı unsuru İİK’ nın 121. maddesinde veya diğer
maddelerinde belirtilmemiş olsa dahi bu unsurların paraya çevrilmesi bakımından
İİK’ nın 121. maddesi hükmü uygulama alanı bulacaktır.338
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Bolayır, N. ; “Fikri Mülkiyet Haklarında Cebri İcra Sistemi”, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’ e
Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C-16, Özel Sayı 2014, s.2526.
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Bolayır, s.2526.
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Kuru/Arslan/Yılmaz, s.276.
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Arkan, C-II, s.207. , Yasaman/Altay, C-II, s.718. , Tekinalp, s.433. , Üstündağ, s.246. ,
Karan/Kılıç, s.340. , Kaya, s.217. , Oytaç, s.210. , Ünal, s.117.
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Ünal, s.117. , Tekinalp, s.433. , Üstündağ, s.246.
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IV.

Haczin Usulü
A.

Genel Olarak

Haciz prosedürü, alacaklının, icra dairesine yazılı veya sözlü olarak veyahut da
elektronik ortamda yapacağı bir takip talebi ile başlar (İİK md. 58). Takip talebinin
yetkili icra dairesine yapılması gerekir. Yetkili icra dairesi ise gerçekleştirilecek icra
takibinin türüne göre belirlenir. İlamlı takipler açısından ilamların icrası her icra
dairesinden talep edilebilir (İİK md. 34). İlamsız takipler açısından ise yetkili icra
dairesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ ndaki yetki kuralları çerçevesinde belirlenir
(İİK md. 50). Dolayısıyla ilamsız takipler açısından genel yetkili icra dairesi,
borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesidir (HMK md. 6).
Takip talebini alan icra dairesi, takip talebinin İcra ve İflas Kanunu’ndaki şartları
ihtiva ettiğine karar verdiği takdirde bir ödeme emri düzenler ve bunu borçluya
gönderir (İİK md. 59). İcra dairesi, ödeme emri ile borçluya borcunu ödemesini veya
varsa itirazlarını bildirmesini ve bunları yapmadığı takdirde hakkında yapılan cebri
icra işlemlerine devam edileceğini ihtar eder.339
Haczin yapılabilmesi için ödeme emrinin (takibin) kesinleşmiş olması340 ve
alacaklının haciz talebinde bulunması gerekir (İİK md. 78/1). Alacaklı, ödeme
emrinin borçluya tebliğinden itibaren bir yıl içinde haciz talebinde bulunabilir (İİK
md. 78/2). Bu süre içinde haciz talebinde bulunulmadığı takdirde takip dosyası
işlemden kaldırılır (İİK md. 78/4). Alacaklının haciz talebi ile birlikte icra dairesi,
borçlunun haczi kabil malvarlığı unsurlarını haczeder, satar ve alacaklı, paraya
çevirme sonucu elde edilen tutar ile tatmin edilir.

339

Kuru, C-I, s.223. , Üstündağ, s.79.
Ödeme emri, borçlu yedi gün içinde ödeme emrine itiraz etmezse, ödeme emrine itiraz eder; fakat
alacaklı, açmış olduğu itirazın iptali davasını kazanır (İİK md. 67) veya icra mahkemesi tarafından
borçlunun itirazının kesin olarak kaldırılmasına karar verilir (İİK md. 68) veya itirazın geçici olarak
kaldırılmasına karar verilmiş olup da borçlunun yedi gün içinde borçtan kurtulma davası açmaması
veya açıp da borçtan kurtulma davasını kaybetmesi ile birlikte kesinleşmiş olur. (Kuru, C-I, s.223 vd. ,
Üstündağ, s.94 vd.)
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B.
1.

Markanın Haczi
İcra ve İflas Kanunu md. 94 Hükmüne Göre Markanın Haczi

İcra ve İflas Kanunu md. 94 hükmüne göre haciz, mahiyetlerine uygun düştüğü için
hem tescilli ve tescilsiz markalar hem de marka tescil başvuruları hakkında
yapılabilir.
İcra dairesi, alacaklının haciz talebinden itibaren üç gün içinde haczi yapmalıdır (İİK
md.79/1).341 Haczin yapılabilmesi için borçluya önceden bir tebligat yapma
zorunluluğu bulunmadığı gibi borçlunun, haciz esnasında hazır bulunması da zorunlu
değildir. 342 Borçlu, haciz esnasında haciz mahallinde değilse ve borçlunun derhal
haciz mahallinde bulundurulması da mümkün olmazsa haciz, borçlunun gıyabında
yapılır (İİK md. 80/2).
İcra memuru, haczi istenen markanın haczinin caiz olduğuna343 karar verdikten sonra
hacizli markanın değerini tespit eder.344 Hacizli markanın kıymet takdiri bizzat icra
memuru tarafından yapılabileceği gibi kıymet takdiri konusunda bilirkişiye de
başvurulabilir (İİK md. 87). Kanaatimizce markanın değerinin tespiti, özel bir
uzmanlık gerektirdiğinden, hacizli markanın kıymet takdiri konusunda bilirkişilik
müessesesine başvurulmalı, kıymet takdiri icra memuru tarafından yapılmamalıdır.
Hacizli markanın kıymet takdirinin yapılması konusunda bilirkişi olarak TPE’de
görevli uzmanlardan faydalanılabilir.
Haczedilen marka, kıymeti ile birlikte haciz tutanağına yazılır (İİK md. 102/1). Haciz
tutanağında ayrıca marka sahibi gerçek kişi ise adı, soyadı; tüzel kişi ise ticaret
unvanı; markanın tescil numarası, tescil edildiği mal veya hizmetler gibi markayı
tanıtmaya yarayan bilgilerin de yer alması gereklidir.345

341

Üç günlük süre, hacze başlamak için getirilmiş olup haczin, bu üç günlük süre içinde tamamlanma
zorunluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca üç günlük süre geçmiş olsa da icra dairesi tarafından yapılan
haciz geçerlidir. (Kuru, C-I, s.626. , Üstündağ, s.146. Kuru/Arslan/Yılmaz, s.232.)
342
Kuru, C-I. ,627. , Üstündağ, s.148. , Kuru/Arslan/Yılmaz, s.232.
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Somut olayın özellikleri çerçevesinde markanın haczinin caiz olmadığı durumlar hk. bkz. s.72-73.
344
Haczi yapan memurun haczedilen markanın kıymetini takdir etmemiş olması haczi geçersiz
kılmaz. Bu nedenle yapılan şikayet üzerine de icra mahkemesi, haczin iptaline karar veremez.İcra
dairesi, şikayet üzerine veya kendiliğinden, haczedilen markanın değerini sonradan takdir eder.
(Kuru/Arslan/Yılmaz, s.233. , Üstündağ, s.147.) Nitekim uygulamada hacizli markanın kıymet takdiri
haciz esnasında yapılmamakta, hacizli markanın paraya çevrilmesi aşamasından önce yapılmaktadır.
345
Tekinalp, s.433. , Ünal, s.120.
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Haciz esnasında hazır bulunmayan veya namlarına Tebligat Kanunu hükümlerine
göre tebligatı kabule yetkili kimse de bulunmayan alacaklı veya borçluya veya haciz,
her ikisinin de yokluğunda yapılmış ise her ikisine de üç gün346 içinde haciz
tutanağının incelenmesi ve diyecekleri varsa bildirmeleri için icra dairesince davet
kağıdı gönderilir (İİK md. 103).347 Bu davetiye kağıdına uygulamada “103
davetiyesi” denilmektedir. Genellikle uygulamada marka hacizleri, haczin TPE’ye
şerh verdirilmesi suretiyle yapıldığı için (İİK md. 79/2) markanın haczedildiğinden
borçlunun haberi olmamaktadır. 348 Dolayısıyla borçluya tebliğ edilecek davetiye (İİK
md. 103) ile borçlu, markasının hazcedilmiş olduğu konusunda bilgilendirilmelidir.
Marka, İİK md. 94 hükmüne göre haczedildiği takdirde haciz, yerleşim yerleri
bilinen ilgili üçüncü kişilere ihbar edilir (İİK md. 94/1). Marka haczi bakımından
ilgili üçüncü kişiler, marka üzerinde herhangi bir hakka (lisans, intifa..vs) sahip
olanlar ile TPE’dir.349 Tescilli marka veya marka tescil başvurusu haczinin350, marka
siciline tescil edilip yayınlanabilmesi için TPE’ye bildirilmesi gereklidir. 351
Markanın, İİK md. 94’e göre haczedilmesi sırasında borçlu, haciz konusu markanın
kendisine ait olmadığını ileri sürebileceği gibi üçüncü bir kişi de haczedilen
markanın kendisine ait olduğunu ileri sürebilir. Böyle bir durumda hacizli marka
bakımından istihkak iddası gündeme gelmiş olur. Örneğin borçlu, hacze konu marka

346

Davet kağıdı ile alacaklı ve/veya borçluya verilen bu üç günlük sürenin tek fonksiyonu, haciz
işlemine karşı şikayet süresinin başlatmak ve böylece haciz işleminin kesinleşmesini sağlamaktır.
(Kuru/Arslan/Yılmaz, s.234.)
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Kuru/Arslan/Yılmaz, s.234. Alacaklı ve/veya borçluya davet kağıdının gönderilmemiş olması haczi
geçersiz kılmaz; ancak icra dairesi, borçluya davet kağıdı gönderilmeden, alacaklının satış talebini
işleme koyamaz. (Kuru/Arslan/Yılmaz, s.234-235.)
348
Dönmez, M. ; “Marka Haczi ve Paraya Çevrilmesi” , Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl 2009,
Sayı 84, s.378.
349
Tekinalp, s.433. , Ünal, s.120. , Tescilli olmayan markaların herhangi bir sicil kaydı bulunmadığı
için bu markaların haczi bakımından TPE ilgili üçüncü kişi kapsamında değerlendirilmez. (Ünal,
s.121.)
350
Marka tescil başvurusu hacze konu olduğu takdirde de haciz, sicile kaydedilir ve bültende
yayınlanır. Aksi yönde bkz. Ünal, s.121. Yazara göre marka tescil başvurusu henüz sicile tescil
edilmediği için başvurunun haczinin de sicile tescil edilmesi mümkün değildir. Aksi yönde bkz. Kaya,
s.219. Yazara göre marka tescil başvurusunun haczi halinde, henüz sicile tescil söz konusu olmadığı
için şerhi de mümkün değildir. Bu halde haczin, başvuru evrakı üzerine yazılması ve bilahare sicile
aktarılması mümkündür.
351
Tekinalp, s.433.
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üzerinde sadece lisans hakkı sahibi olduğunu352 veya hacizden önce markayı
devrettiğini353 ileri sürebilir.
Tescilli markalar veya marka tescil başvuruları açısından istihkak iddiasının
gündeme gelme olasılığı pek mümkün değilse de bunlar için olası istihkak iddiaları
sicil kaydı ile bertaraf edilebilir.354 İstihkak iddiasında bulunulan markanın hacizden
kurtarılması için ise başvurulması gereken hukuki müessese istihkak davasıdır.
Açılan istihkak davasına ilişkin İİK md. 96-99 hükümleri uygulama alanı
bulacaktır.355
2.

İcra ve İflas Kanunu md. 79/2 Hükmüne Göre Markanın Haczi

Kural olarak takibin yapıldığı icra dairesi, yalnızca kendi bölgesi içinde bulunan
malvarlığı unsurlarının haczi bakımından yetkilidir. Haczedilecek malvarlığı unsuru,
takibin yapıldığı icra dairesinin bölgesinde değilse icra dairesi, haczin yapılması için
malvarlığı unsurunun bulunduğu yerin icra dairesini istinabe eder (İİK md. 79/2 ilk
cümle).356 İstinabe müessesesi uygulamada “talimat” olarak adlandırılmaktadır.
İstinabe müessesesinin istisnasına İİK md. 79/2’nin son cümlesinde yer verilmiştir.
Maddeye göre; resmi sicile kayıtlı malların haczi, takibin yapıldığı icra dairesince,
kaydına işletilmek suretiyle doğrudan da yapılabilir. Bu hüküm İİK md. 79/2’ye,
17.07.2003 tarih ve 4949 sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun ile eklenmiştir. 357
Esasında İİK md. 79/2’de resmi sicile kayıtlı “malların” haczi bakımından
düzenleme getirilmiştir. Marka ise eşya hukuku anlamında eşya olarak kabul
edilmemektedir.358 Kanaatimizce tescilli markalar ile marka tescil başvurularının İİK
md. 79/2’ye göre haczedilmesi oldukça etkin bir yöntem olup uygulamada da
bunların haczi İİK md. 79/2’deki usule göre yapılmaktadır. Ayrıca bu durumda, İİK
352

Yasaman/Altay, C-II, s.715.
Tekinalp, s.434.
354
Ünal, s.116.
355
Yasaman/Altay, C-II, s.715. , Tekinalp, s.434. , Ünal, s.116.
356
Böyle bir durumda hacizle ilgili şikayetler de istinabe olunan icra dairesinin tabi bulunduğu icra
mahkemesince çözümlenir. (İİK md. 79/2)
357
RG 30.06.2003, S.251184. “….maddeyle, uygulamada ortaya çıkan sorunları gidermek amacıyla,
Yargıtay kararlarına uygun olarak, resmi sicile kayıtlı malların haczinin takibin yapıldığı icra
dairesince kaydına işlenmek suretiyle doğrudan da yapılabilmesi hükmü getirilmiştir.” (Hükümet
Gerekçesi)
358
Tekinalp, s.20.
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md. 94’teki usulden farklı olarak icra dairesi haciz tutanağı da düzenlememektedir.359
Örneğin marka sahibi hakkındaki icra takibi, Ankara dışındaki bir icra dairesi
tarafından başlatılmış olsa bile bu icra dairesi, Ankara’daki icra dairesini istinabe
etmeksizin doğrudan TPE’ye göndereceği bir müzekkere ile markanın haczini, marka
siciline şerh verilmesi suretiyle sağlayabilecektir.360 Dolayısıyla tescilli markaların
ve marka tescil başvurularının İİK md. 79/2’deki usule göre haczedilmesi
bakımından maddede yer alan “mal” kavramının, marka hakkı gibi “hakları” da
kapsayacak şekilde geniş yorumlanması gerekmektedir.361
3.

Marka İle İlgili Alacakların Haczi

Marka sahibinin üçüncü kişilerden olan markayla ilgili para alacağının haczine
uygulanacak hükümler, para alacağının kıymetli evraka bağlı olup olmamasına göre
farklılık gösterir.
Marka sahibinin markayla ilgili para alacağı bir kıymetli evraka bağlı ise haciz işlemi
İİK md. 88 çerçevesinde, icra dairesinin kıymetli evraka fiilen el koyması (muhafaza
altına alması) suretiyle gerçekleştirilecektir.362
Marka sahibinin kıymetli evraka bağlı olmayan markayla ilgili para alacaklarının
haczi İİK md. 89 çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
İcra dairesi, alacaklının talebi ile borçlu marka sahibinin markayla ilgili alacağını
hazcedip bunu haciz tutanağına geçirir ve durumu borçluya bildirir (İİK md. 103).
Böylece marka sahibinin markayla ilgili üçüncü kişiden olan alacağı haczedilmiş
olur.
Marka sahibinin, üçüncü kişiden olan markayla ilgili alacağını haczeden icra dairesi,
üçüncü kişiye bir haciz ihbarnamesi gönderir ki buna “birinci haciz ihbarnamesi”
denir (İİK md. 89/1).363 Birinci haciz ihbarnamesi ile üçüncü kişiye; takip borçlusu
marka sahibinin kendisinden olan alacağına haciz konulduğu, bundan böyle borcunu
yalnızca icra dairesine ödeyecebileceği, marka sahibine borcu olmadığı iddiasında
359

Kaya, s.218.
Kaya, s.218.
361
Yasaman/Altay, C-II, s.712-713.
362
Kıymetli evrakların icra dairesi tarafından muhafaza altına alınması, bunların haczedilmesi
bakımından geçerlilik şartıdır. (Kuru/Arslan/Yılmaz, s.237.)
363
Uygulamada İİK md. 89 hükmüne göre gönderilen haciz ihbarnamesi “89 ihbarnamesi” olarak
adlandırılmaktadır.
360
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ise bu durumu yedi gün içerisinde icra dairesine bildirmesi, aksi halde borcun
zimmetinde sayılacağı bildirilir.
Birinci haciz ihbarnamesini alan üçüncü kişi, bu ihbarnameye yedi gün içinde itiraz
etmediği takdirde, borç zimmetinde sayılır (İİK md. 89/3). Diğer bir ifadeyle üçüncü
kişi, birinci haciz ihbarnamesine itiraz etmeyerek, marka sahibinin kendisinden talep
edilen alacak miktarını takip borçlusu marka sahibine borçlu olduğunu kabul etmiş
sayılır.364 Bunun üzerine icra dairesi üçüncü kişiye “ikinci haciz ihbarnamesi”
gönderir. İkinci haciz ihbarnamesi ile üçüncü kişiye; yedi gün içinde birinci haciz
ihbarnamesine itiraz etmediği için borcun zimmetinde sayıldığı, marka sahibine
borçlu olmadığı yönünde bir itirazı varsa bu durumu yedi gün içinde bildirmesi, aksi
halde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi gerektiği bildirilir (İİK md.
89/3). İkinci haciz ihbarnamesini alan üçüncü kişi, bu ihbarnameye yedi gün içinde
itiraz etmez veya zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemezse icra dairesi,
üçüncü kişiye “üçüncü haciz ihbarnamesi” gönderir. Üçüncü haciz ihbarnamesi ile
üçüncü kişiye; zimmetinde sayılan borcu on beş gün içinde icra dairesine ödemesi
veya bu süre içinde menfi tespit davası açması, aksi takdirde borcu ödemeye
zorlanacağı bildirilir (İİK md. 89/3). Üçüncü kişi, on beş gün içerisinde borcu
ödemez ve menfi tespit davası açmazsa alacaklının talebi üzerine haciz işlemi
gerçekleştirilir.
Üçüncü kişinin, kendisine tebliğ edilen birinci veya ikinci haciz ihbarnamelerine
itiraz etmesi mümkündür. Bu durumda üçüncü kişi, kendisinden talep edilen parayı
ödemekten kurtulur. Ancak alacaklı, icra mahkemesinde açacağı bir dava365 ile
üçüncü kişinin itirazının gerçeğe uygun olmadığını ispat edebilir (İİK md. 89/4).
Takip borçlusunun, İİK md. 89 gereğince üçüncü kişilerdeki alacaklarının
haczedilebilmesi için icra daireleri tarafından TPE’ye haciz ihbarnameleri
gönderilebilmektedir. Haciz ihbarnamesini alan TPE ise takip borçlusunun, adına
kayıtlı tescilli marka veya marka tescil başvurusu bulunduğu takdirde, bunlara haciz
işlemi uygulamaktadır. Kanaatimizce TPE’nin bu uygulaması hatalıdır. Şöyle ki; İİK
364

Kuru/Arslan/Yılmaz, s.253.
Alacaklı, icra mahekemesinde açacağı bir ceza davası ile üçüncü kişinin İİK md. 338/1’ e göre
cezalandırılmasını ve tazminata mahkum edilmesini talep eder. Ancak alacaklı, üçüncü kişiye karşı
sadece tazminat davası da açabilir ve bu dava da icra mahkemesinde görülür. (Kuru/Arslan/Yılmaz,
s.255-256.)
365
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md. 89/1’e göre gönderilen haciz ihbarnamelerinin konusunu, alacaklar veya sair
talep hakları veya taşınır mallar oluşturabilir. Borçlunun, TPE nezdinde marka tescil
başvurusunun veya tescilli bir markasının bulunması, TPE’yi başvuru veya tescilli
marka sahiplerine karşı borçlu konumuna sokmaz. Bu bağlamda 5000 Sayılı Türk
Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre TPE’nin görev ve
işlevi, marka haklarını tesis etmek ve bu konudaki korumayı sağlamaktır (md. 1).
Kuşkusuz borçlunun, istisnai hallerde olsa da, TPE’den bir para alacağının olması
mümkündür. Örneğin borçlu, marka tescil başvurusunu tescil ettirmek için TPE’ye
ödemesi gereken tescil ücretinden daha fazla bir ücret ödemiş olabilir. Fazla ödenen
ücretin başvuru sahibine iade edilmesinden önce haciz ihbarnamesini alan TPE, bu
alacağı icra dairesine ödemek durumundadır.
Sonuç olarak kanaatimizce haciz ihbarnamesini alan TPE, borçlunun adına kayıtlı
tescilli marka veya marka tescil başvurusu bulunduğu takdirde, bunlara haciz işlemi
uygulamamalıdır. Ancak yukarıda verilen örnekte olduğu gibi başvuru sahibine iade
edilmesi gereken ve İİK md. 89’un kapsamında olan bir alacak söz konusu ise bu
alacağın icra dairesine ödenmesi gerekir. Başvuru sahibinin, TPE’den İİK md. 89’un
kapsamında olan bir alacağı bulunmuyorsa, haciz ihbarnamesine verilecek
müzekkere cevabında icra dairesinin bu konuda bilgilendirilmesi yeterlidir.
V.

Haczin Tescili ve Etkileri
Kanun Hükmünde Kararname md. 19/2 ve Yönetmelik md. 21/1’ye göre; marka
üzerindeki haciz, marka siciline kaydedilir ve yayımlanır. Ancak söz konusu
düzenlemelerde ne tescilin etkisi; ne de tescil gerçekleştiği takdirde, tescilin iyiniyetli
üçüncü kişiler üzerindeki etkisi hüküm altına alınmıştır.
İcra ve İflas Kanunu md. 94’e göre yapılan marka haczi, haczin marka sahibine
tebliğ edilmesi ile birlikte tamamlanmış, diğer bir ifadeyle geçerli bir şekilde
kurulmuş olur.366 Dolayısıyla İİK md. 94’e göre gerçekleştirilen marka haczinde,
haczin sicile tescili bildirici (açıklayıcı) etkiyi haizdir.367 Bildirici etkinin bir sonucu
olarak haczin, marka siciline tescili zorunlu olmamakla birlikte, haczin sicile tescil
edilmesi, bazı konular açısından önem arz etmektedir. Örneğin marka üzerinde
366
367

Ünal, s.124. , Yasaman/Altay, C-II, s.715.
Ünal, s.124. , Yasaman/Altay, C-II, s.712. , Karan/Kılıç, s.340.
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birden fazla haciz bulunduğu takdirde, alacaklının, düzenlenecek olan sıra cetvelinde
yer alabilmesi ve bu suretle menfaatinin korunabilmesi için haczin sicile tescil
edilmiş olması önemlidir.368
İcra ve İflas Kanunu md. 79/2’ye göre yapılan marka haczi, haczin marka siciline
tescil edilmesi ile birlikte tamamlanmış, diğer bir ifadeyle geçerli bir şekilde
kurulmuş olur.369 Dolayısıyla İİK md. 79/2’ye göre gerçekleştirilen marka haczinde,
haczin sicile tescili kurucu etkiyi haizdir. 370
Marka haczinin üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi bakımından tescilin etkisi
konusunda KHK ve Yönetmelikte herhangi bir düzenleme yer almadığı gibi mehaz
40/94 sayılı Tüzükte de tatmin edici bir düzenleme yer almamaktadır. Tüzüğün 23/3
maddesi ile haczin ve dolayısıyla haczin tescilinin etkilerini düzenleme yetkisi, üye
ülkelerin iç hukuklarına bırakılmıştır. 371
Kanaatimizce devrin ve lisansın sicile tescil edilmediği sürece iyiniyetli üçüncü
kişilere karşı ileri sürülemeyeceğine ilişkin kurallar372, haczin sicile tescil edilmesi
bakımından da kıyasen uygulanmalıdır. 373 Marka haczinin sicile kayıt edilmediği
sürece iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemeyeceğinin benimsenmesi,
aleniyeti ve dolayısıyla hukuki işlem güvenliğini sağlayacaktır.374
İcra ve İflas Kanunu md. 79/2’ye göre gerçekleştirilen marka haczinde tescil kurucu
etkiyi haiz olduğu için bu hükme göre yapılacak haczin üçüncü kişilere karşı ileri
sürülebilmesi, ancak haczin sicile tescili ile mümkündür.

368

Yasaman/Altay, C-II, s.715.
Yasaman/Altay, C-II, s.716.
370
Ünal, s.125 , Yasaman/Altay, C-II, s.712.
371
Düzenlemenin İngilizce hali şu şekildedir: “The effects vis-à-vis third parties of the legal acts
referred to in Article 20 shall be governed by the law of the Member State determined in accordance
with Article 16.”
372
Kanun Hükmünde Kararname md. 16/7: “Devir, sicile kayıt edilmediği sürece, taraflar markanın
tescilinden doğan yetkileri iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri süremez.” Kanun Hükmünde
Kararname md. 21/10: Lisans sicile kayıt edilmediği sürece, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri
sürülemez.”
373
Aynı yönde bkz. Karan/Kılıç, s.340. , Ünal, s.126. Aksi yönde bkz. Yasaman/Altay, C-II, s.715.
Yazara göre, kanunkoyucu sadece devir ve lisansın iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi
bakımından bu işlemlerin sicile kaydının zorunlu olduğunu öngörmüş; fakat haczin, sadece
kaydedileceği ve yayınlacağından söz etmiştir. Dolayısıyla haczin iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri
sürülebilmesi bakımından tescil şartının aranması mümkün değildir.
374
Ünal, s.126.
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Tescilsiz marklar, marka siciline kaydedilmedikleri için bu markalar üzerinde
gerçekleştirilen haczin de marka siciline kaydedilmesi mümkün değildir. Bu durum
ise hukuki işlem güvenliğini ve dolayısıyla, başta markayı haczettiren alacaklı olmak
üzere ilgili kişilerin menfaatlerini zedeleyebilecektir. Örneğin tescilsiz marka sahibi
markayı, haczedilmesinden sonra, hacizden haberi olmayan üçüncü bir kişiye
devredebilir. Bu durumda haczin tescil edilmesi mümkün olamayacağı için marka
sicilinin sağladığı aleniyet fonksiyonu da söz konusu olamayacak ve haciz, iyiniyetli
üçüncü kişilere karşı ileri sürülemeyecektir.
Kanaatimizce tescilsiz bir markanın haczedilmesi durumunda alacaklıya, İİK md.
94/2 hükmünün375 kıyasen uygulanması suretiyle haciz konusu tescilsiz markayı ve
dolayısıyla marka üzerindeki haczi tescil ettirme yetkisinin verilmesi gerekir. 376
Böyle bir yetkinin verilmesi ile birlikte alacaklı, haciz konusu tescilsiz markayı
borçlu adına, marka üzerindeki haczi ise kendi adına tescil ettirecektir.377
VI.

Haczin Hüküm ve Sonuçları
Markanın haczi, alacaklıya, alacağını elde edemediği takdirde hacizli markanın
satılmasını ve satış sonrasında elde edilecek tutardan alacağının karşılanmasını talep
etme yetkisi bahşeder. Bunun dışında marka haczi, alacaklıya, hacizli markayı
kullanma, marka üzerinde tasarrufta bulunma veya hacizli markanın, alacağına
karşılık olmak üzere kendisine devredilmesini isteme yetkisi vermez.378
Markanın haczi, borçlu marka sahibinin marka üzerindeki tasarruf yetkisine halel
getirmez. Diğer bir ifadeyle marka sahibi, hacizden sonra da marka üzerinde birtakım
hukuki işlemler yapmak suretiyle tasarrufta bulunabilir. 379 Örneğin marka sahibi,
marka üzerinde intifa hakkı kurabilir veya rehin tesis edebilir. Ayrıca Yönetmelik
md. 21/2’ye göre; markanın haczi, devrine engel değildir.
Her ne kadar marka üzerindeki haciz, markayı tasarruf işlemlerine kapatmıyor olsa
da uygulamada icra daireleri, TPE’den, borçluya ait markanın “devrine engel olacak
375

İcra ve İflas Kanunu md. 94/2: “Borçlunun reddetmediği miras veya başka bir sebeple iktisap
eyleyip henüz tapuya veya gemi siciline tescil ettirmediği mülkiyet veya diğer ayni hakların borçlu
namına tescili alacaklı tarafından istenebilir.
376
Aynı yönde bkz. Ünal, s.126.
377
Ünal, s.126.
378
Yasaman/Altay, C-II, s.712. , Tekinalp, s.434.
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Yasaman/Altay, C-II, s.712-716. , Noyan, s.380. , Tekinalp, s. 434. , Kaya, s.219.
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şekilde haczedilmesini” talep edebilmektedir. Böyle bir taleple karşılaşan TPE ise
markaya, ”devre engel olacak şekilde” haciz işlemi uygulamakta ve hacizli markanın
devir taleplerini reddetmektedir. Mevzuatımızda icra dairesine, “devre engel olacak
şekilde haciz” talep etme yetkisi veren herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
Nitekim Yönetmelik md. 21/2’de marka haczinin devre engel teşkil etmediği açıkça
düzenlenmiş olup bu konuda herhangi bir istisnaya da yer verilmemiştir. Markanın
tasarruf işlemlerine kapatılması, ancak gerekli şartlar mevcut olduğu takdirde,
mahkeme tarafından verilecek bir ihtiyati tedbir kararı ile mümkün olabilir.380
Kanaatimizce icra dairesinin “devre engel olacak şekilde haciz” talebi ile karşılaşan
TPE, markaya haciz işlemi uygulamakla yetinmeli, gerekçesini icra dairesine
vereceği müzekkere cevabında belirtmek suretiyle hacizli markanın devir taleplerini
reddetmemelidir. 381
Markanın haczi, alacaklıya, icrai anlamda bir öncelik hakkı verir. 382 Marka sahibi,
hacizli marka üzerinde birtakım tasarruflarda bulunduğu takdirde haciz, hukuki
işlemin tarafı olan kişiler açısından bağlayıcı olacaktır.383 Diğer bir ifadeyle hacizli
marka üzerinde hak sahibi olanlar, hacizli markanın satılarak paraya çevrilmesi
durumunda bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaklardır.
Marka, hacizden önce de birtakım hukuki işlemlere konu olmuş olabilir. Markanın
haczedilmesinden önce marka üzerinde tesis edilmiş olan haklar, sicile kaydedilmiş
olmaları şartıyla korunacaktır.384 TEKİNALP’e göre; markanın, hacizden önce
devredildiği iddiası sicil kaydı ile ispat edilebilmeli, tescilin yayınlanmış olması şartı

380

Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 389/1: “Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme
nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle
geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe
edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir.”
381
Aksi yönde bkz. Belek, s.63. Yazara göre, TPE, hacizli markanın devrine cevaz veren Yönetmelik
md. 21/2 hükmünü, icra dairesi tarafından hacizli markanın devrinin açıkça yasaklanmadığı
durumlarda uygulamalıdır. Çünkü icra dairesi, hacizli markanın korunması konusunda yetkiye sahiptir
ve markanın devrinin, markanın kendisine veya değerine herhangi bir zarar vereceğini düşünüyorsa
devrin engellenmesi talebinde bulunabilmelidir. Böyle bir durumda marka sahibi, hacizli markasını
devretmek istiyorsa, icra dairesince verilecek devre imkan tanıyan yeni bir kararı TPE’ ye sunmak
zorundadır.
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Kaya, s.219. , Yasaman/Altay, C-II, s.712.
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aranmamalıdır. Ayrıca hacizden önce taraflarca imzalanan bir devir sözleşmesi,
sözleşmenin tarihine resmiyet verildiği takdirde haczi önleyebilmelidir. 385
Markanın haczedilerek paraya çevrilmesi durumunda markayı iktisap eden kişi,
markayı, üzerindeki bütün haklar ile birlikte iktisap eder.386 Örneğin bir marka tescil
başvurusu haciz işlemine konu olmuş ve satılmış ise ve bu başvuru üzerinde bir
rüçhan hakkı varsa markanın yeni sahibi, marka üzerindeki bu rüçhan hakkını da elde
edecektir.387
İcra dairesi, İİK md. 90388 çerçevesinde, haczedilen markanın muhafazasını
sağlamalıdır. 389 Bu bağlamda hacizli markaya tecavüz teşkil eden fiillerin işlenmesi
ve marka sahibinin bu fiillere karşı sessiz kalması durumunda icra dairesi,
alacaklının talebi üzerine veya resen, markanın korunması amacıyla gerekli yollara
başvurabileceği gibi bu konuda alacaklıyı da yetkilendirebilir.390 Yönetmelik md.
21/2’ye göre; markanın haczi, yenileme ve benzeri ücretlerin yatırılmaması sebebi ile
marka hakkının sona ermesine engel olmaz. Dolayısıyla hacizli markanın koruma
süresinin dolmasına rağmen borçlu marka sahibi yenileme talebinde bulunmaz ise
icra

dairesi

yenileme

talebinde

bulunmalı

veya

bu

konuda

alacaklıyı

yetkilendirmelidir.391
Kanun Hükmünde Kararname md. 46/3’e göre; Marka Siciline kayıt edilmiş hakların
ve lisans sahiplerinin izni olmadıkça, marka sahibi marka hakkından vazgeçemez.
Marka üzerinde tesis edilen haciz de bir haktır ve KHK md. 46/3 hükmü, marka
üzerinde tescilli bir haciz söz konusu olduğu takdirde de uygulama alanı bulur.
Dolayısıyla markası üzerinde, marka siciline kayıtlı bir haciz bulunan marka
sahibinin marka hakkından kısmen veya tamamen vazgeçebilmesi için markayı
haczettiren alacaklının iznini alması şarttır.392
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Markanın haczi, markanın hukuki statüsünde herhangi bir değişiklik meydana
getirmez. Bu bağlamda markanın haczedilmek suretiyle paraya çevrilmesi, markaya
yeni bir koruma süresi sağlamaz. Markanın yeni sahibi, koruma süresinin kalan
kısmından yararlanır. 393
Paylı mülkiyete konu bir marka üzerinde paydaşlardan birinin borcu için haciz
işlemi, yalnızca borçlu paydaşın marka üzerindeki payına uygulanır (TMK md.
688/3). Alacaklı alacağını elde edemediği takdirde, borçlunun marka üzerindeki payı
satılır ve payı satın alan kişi, marka üzerinde paydaş sıfatını haiz olur. Türk Medeni
Kanunu md. 733/1’e göre; cebrî artırmayla satışlarda önalım hakkı kullanılamaz.
Dolayısıyla borçlu dışındaki paydaşlar, hacizli payın satılması durumunda önalım
haklarını kullanamayacaklardır. 394
Marka üzerinde iştirak halinde mülkiyet söz konusu ise iştirak halinde mülkiyet
hissesi üzerinde TMK md. 702/3395 hükmü gereği tasarruf edilemediğinden haciz
işlemi, borçluya ait tasfiye payına uygulanacaktır.
Markanın haczinden sonra, ancak paraya çevrilmesinden önce, haciz işleminden önce
var olan bir hükümsüzlük sebebinden dolayı hacizli markanın hükümsüzlüğüne karar
verilir ve bu karar kesinleşirse haciz, başlangıçtaki imkansızlık nedeniyle
kendiliğinden geçersiz hale gelir.396 Bu aşamada henüz satış işlemi gerçekleşmemiş
olduğundan KHK md. 44/2-b anlamında uygulanmış bir sözleşmeden de
bahsedilemez ve dolayısıyla hükümsüzlük kararı, geçmişe etkili olacak şekilde sonuç
doğurur.397 Ancak haczin uygulanmasından, diğer bir ifadeyle hacizli markanın
paraya çevrilmesi suretiyle el değiştirmesinden sonra verilen bir hükümsüzlük kararı,
uygulanmış olan haciz işlemini etkilemeyecektir.398 Bu noktada hükümsüzlük
kararının muhatabı, markanın yeni sahibi olacaktır.399
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Ünal, s.130.
Nitekim Tasarı’ nın 148/3 maddesinde yer alan düzenlemede de aynı esas benimsenmiş ve cebri
artırmayla satışlarda önalım hakkının kullanılamayacağı açıkça ifade edilmiştir.
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VII.

Haczedilen Markanın Paraya Çevrilmesi
İcra ve iflas hukukunun en temel kurallarından biri alacaklının para ile tatmin
edilmesidir.400 Dolayısıyla markanın haczedilmesi durumunda ve alacaklı alacağını
elde edemediği takdirde, hacizli marka satılacak ve alacaklı, satış sonrasında elde
edilecek bedel ile tatmin edilecektir. Ezcümle hacizli markanın alacağın karşılığı
olmak üzere alacaklıya devredilmesi mümkün değildir.
Bir marka ister İİK md. 94’e göre, isterse İİK md. 79/2’ye göre haczedilsin hacizli
markanın paraya çevrilmesi bakımından İİK’nın “paraya çevirmenin diğer tarzı
iştirak halinde mülkiyet hisseleri” başlıklı 121. maddesi uygulama alanı bulur.401
Hacizli markanın satışı, alacaklı (İİK md. 107) veya borçlunun (İİK md.113) talebi
ile gerçekleştirilir.402 Satış talebinde bulunmak özel bir şekle bağlı kılınmamış olup
alacaklı veya borçlu, yazılı veya sözlü olarak satış talebinde bulunabilir. 403 Satış
talebi sözlü olarak gerçekleştirilmiş ise icra dairesi bu konuda bir tutanak düzenler
(İİK md. 8). Satış talebinin bir şarta bağlı olarak yapılması mümkün değildir. 404
İcra ve İflas Kanunu md. 121/1’e göre; bir intifa hakkı veya taksim edilmemiş bir
miras veya bir şirket yahut iştirak halinde tasarruf olunan bir mal hissesi gibi yukarki
maddelerde gösterilmeyen başka nevi malların satılması lazımgelirse icra memuru
satışın nasıl yapılacağını icra mahkemesinden sorar.
İcra ve İflas Kanunu md. 121/2’ye göre; icra mahkemesi, yerleşim yerleri belli olan
ilgilileri davet eder ve gelenlerini dinledikten sonra satışın nasıl yapılacağına karar
verir. Madde kapsamından ilgililerin kimler olduğu anlaşılamasa da kanaatimizce
hacizli markanın paraya çevrilmesi bakımından ilgililer, haczin tarafları ile marka

400

Kuru, C-I, s.616.
Arkan, C-II, s.207. , Yasaman/Altay, C-II, s.718. , Tekinalp, s.433. , Üstündağ, s.246. ,
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üzerinde rehin veya lisans hakkı gibi bir hukuki işlem ile hak sahibi olanlardır.405
Kanaatimizce

TPE,

değerlendirilemez.

406
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ilgililer

kapsamında

satıştan önce

ilgilileri

dinlemesindeki amaç, satışa konu hacizli marka üzerinde menfaati bulunanların
menfaatlerine en uygun satış yöntemini belirlemek ve markanın, olabildiğince
yüksek değerden satışını sağlamaktır. TPE’nin ise satışa konu marka üzerinde
herhangi bir menfaati bulunmamaktadır.
İlgililerin hacizli markanın satışı konusunda verecekleri görüşler icra mahkemesi
açısından bağlayıcı olmasa da icra mahkemesinin bu konuda vereceği karar, hem
ilgililer hem de icra dairesi açısından bağlayıcıdır. 407
İcra mahkemesi, ilgililerin görüşünü aldıktan sonra hacizli markanın satışı
bakımından üç şekilde karar verebilir:
§

Markanın açık arttırma yolu ile satılarak elde edilen bedelin alacaklıya
ödenmesine karar verebilir.

§

Markanın satılması konusunda bir icra memuru görevlendirmek suretiyle
satışı icra memuruna bırakabilir.

§

Gerekli gördüğü takdirde başka bir tedbir alabilir.

İcra ve İflas Kanunu md. 121/2 ile icra mahkemesine, gerekli gördüğü takdirde başka
tedbirler alma yetkisinin verilmiş olmasındaki amaç, icra mahkemesinin, menfaatler
dengesini gözetmek suretiyle, somut olayın özellikleri çerçevesinde en uygun kararı
verebilmesini sağlamaktır. Örneğin icra mahkemesi, durum ve koşullar gerektirdiği
takdirde, hacizli markanın pazarlık yoluyla satılmasına karar verebilir. 408 Markanın
birtakım medeni semereleri olabilir. Örneğin hacizli marka, bir lisans sözleşmesine
konu olmuş ve sahibine, lisans alacağı getiriyor olabilir. Böyle bir durumda icra
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Aynı yönde bkz. Yasaman/Altay, C-II, s.718.
Aksi yönde bkz. Ünal, s.132. Yazara göre, haczedilen marka tescilli bir marka olduğu takdirde
TPE’ nin de ilgililer kapsamında değerlendirilmesi gerekir.
407
Üstündağ, s.247. , Ünal, s.132.
408
Yasaman/Altay, C-II, s.719. , İİK md. 119/1’ e göre; bütün ilgililer isterse satış, pazarlık suretiyle
yapılabilir. Kanaatimizce bu hüküm hacizli markanın satışı bakımından da uygulama alanı bulabilir.
Aynı yönde bkz. Dönmez, s.382.
406
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mahkemesi, alacaklının alacağı ödeninceye kadar semerelerin alacaklıya veya
alacaklıya verilmek üzere icra dairesine ödenmesine karar verebilir. 409
Yukarıda ifade edildiği gibi icra mahkemesi, hacizli markanın açık arttırma yolu ile
satılmasına da karar verebilir. İcra ve İflas Kanunu’nda hacizli taşınır ve taşınmaz
malların açık arttırma yolu ile satılmaları ayrı ayrı hükümler ile düzenlenmiş
olmasına rağmen markanın açık arttırma yolu ile satışının hangi usule göre
yapılacağı konusunda herhangi bir düzenleme mevcut değildir.
İcra ve İflas Kanunu md. 136/1’e göre; taşınmaz malların satışına ilişkin hükümler,
gemi siciline kayıtlı bütün gemiler hakkında da uygulanır. Görüldüğü gibi
kanunkoyucu gemi siciline kayıtlı gemilerin satışı bakımından taşınmaz malların
satışına ilişkin hükümlerin uygulanacağını ifade etmiştir. Tescilli markaların da
marka siciline kaydedildikleri göz önünde bulundurulduğunda İİK md. 136/1
hükmünün, kıyasen, tescilli markaların satışı bakımından da uygulanabileceği
kanaatindeyiz.410
Hacizli markanın cebri icra yoluyla kısmi olarak satışının mümkün olup olmadığı
konusu üzerinde durmakta fayda vardır. Örneğin 35, 41 ve 43. sınıflardaki hizmetler
bakımından tescilli bir markanın satışına karar verildiği takdirde marka, sınıflara
bölünmek suretiyle mi satılacak; yoksa örneğin arttırmaya katılanlardan alıcı X,
sadece 35. sınıfta yer alan hizmetler bakımından; alıcı Y ise sadece 41 ve 43. Sınıfta
yer alan hizmetler bakımından pey verip satış memuru da sınıf bazında pey
sürülmesini kabul etmek suretiyle markanın kısmi olarak satışına karar verebilecek
midir? Aynı şekilde örneğin sadece 43. sınıftaki hizmetler bakımından tescilli bir
marka, 43. sınıfın alt grubunda yer alan “Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri”
bakımından alıcı X’e, “Geçici konaklama hizmetleri” bakımından alıcı Y’ye
satılabilecek midir? Kanaatimizce markanın kısmi olarak haczi mümkün olmadığı
gibi, aynı gerekçelerle kısmi olarak satışı da mümkün değildir.411

409

Ünal, s.132-133.
Aynı yönde bkz. Aslan, s.74. , Belek, s.66. , Demirci, A. ; Gayrimaddi Malların Haczi ve Paraya
Çevrilmesi , Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2002, s.114.
(Yayımlanmamış)
411
Aynı yönde bkz. Çolak, s.639.
410
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Marka üzerindeki hakların haczi konusunda, haczide tertip412 bakımından açık bir
kanuni düzenleme mevcut olmasa da bu hakların, İİK md. 106/2413 hükmünün
kıyasen uygulanması suretiyle, borçlunun üçüncü kişilerden olan alacak hakları gibi
taşınır hükmünde oldukları kabul edilmeli ve bu haklar, taşınmazlardan önce paraya
çevrilmelidir. 414
Yönetmeliğin 19. maddesinde markanın cebri icra yoluyla satılması durumunda
mülkiyet değişikliğinin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgeler
aranmaktadır:
§

Cebri icra yoluyla edinilen markanın tescil numarası ile marka adının yer
aldığı talep dilekçesi.

§

Cebri icra yoluyla yapılan satışta, markanın kime satıldığını belirten ilgili
merciin yazısı.

§

Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak
düzenlenmiş vekaletname.

412

Borçlunun alacağa yetecek kadar malı haczedilirken, yokluğu borçluya en az yük teşkil eden ve
haczi ve satılması en kolay olan mallardan işe başlamak gerekir. Borçlunun malları haczedilirken
belli bir sıraya uyulur ki bu sıraya hacizde tertip denir. (Kuru/Arslan/Yılmaz, s.235.)
413
İcra ve İflas Kanunu md. 136/2: “Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı taşınır hükmündedir.”
414
Bolayır, s.2548.
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SONUÇ
Çalışmamızın birinci bölümünde marka ve markanın hukuki işlemlere konu olması
ile ilgili genel bilgilere yer verilmiştir. Kanun Hükmünde Kararname’nin 5/1.
maddesinde yer alan tanım çerçevesinde marka, bir teşebbüsün mal veya
hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan
işaret olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla marka olarak tescil edilecek işaretin ayırt
edicilik işlevini haiz olması gerekir ki bu işlev, markanın en temel işlevlerindendir.
Ayırt edicilik koşulunu sağlaması şartıyla harfler, sayılar, kelimeler, şekiller gibi
işaretlerin marka olarak tescil edilmesi mümkündür. Bu noktada önemli olan bir
diğer husus, bu işaretlerin çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade
edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen nitelikte olmaları
gerektiğidir. Ancak KHK’da yer alan “çizimle görüntülenebilme” şartı pratikte ses
markaları, koku markaları ve hareketli markalar gibi geleneksel olmayan marka
türlerinin tescili açısından zorluk yaratmaktadır. Nitekim uygulamada ses
markalarının tescil talebi, sesin kâğıt üzerinde notalara dökülmesi suretiyle
oluşturulmuş bir marka tescil başvurusu ile gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle
Tasarı’nın 4. maddesine, KHK’da yer alan çizimle görüntülenebilme şartı yerine,
geleneksel olmayan marka türlerinin tesciline de imkan verebilecek şekilde işaretin,
marka sahibine sağlanan korumanın konusunun “açık ve kesin” olarak
anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartı eklenmiştir.
Kanaatimizce Tasarı ile getirilen bu düzenleme oldukça isabetlidir.
Türk Ticaret Kanunu md. 11/3 uyarınca marka, ticari işletmenin bir unsuru olarak
değerlendirilse de işletmenin ayrılmaz bir parçası değildir. Bu bağlamda marka,
başlı başına ekonomik bir değeri haiz olup işletmeden ayrı ve bağımsız bir kimliğe
sahiptir. Bunun sonucu olarak da markanın, işletmeden bağımsız olarak hukuki
işlemlere konu olması mümkündür.
Kanun Hükmünde Kararname’nin 15/1. maddesi çerçevesinde tescilli bir marka,
başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakkı lisans
konusu olabilir, rehin edilebilir. Kuşkusuz markanın konu olabileceği hukuki
işlemler, maddede sayılanlar ile sınırlı değildir. Örneğin marka bağışlama, hasılat
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kirası, trampa sözleşmelerine konu olabilir; marka üzerinde intifa hakkı tesis
edilebilir ve marka, TTK md. 127/1-b uyarınca ticaret şirketlerine sermaye olarak
konulabilir. Ancak markanın birtakım hukuki işlemlere konu olmasının kanun ile
yasaklanmış olması mümkündür. Nitekim Finansal Kiralama Kanunu’nun 5.
maddesindeki fikri ve sınai hakların finansal kiralama sözleşmesine konu
olamayacağına ilişkin emredici hüküm nedeniyle marka, finansal kiralama
sözleşmesine konu olamaz.
Çalışmamızın ikinci bölümünde markanın devri ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.
Bu bağlamda markanın çeşitli şekillerde devredilmesinin mümkün olduğu tespit
edilmiştir. Tescilli bir marka işletme ile birlikte veya bağımsız olarak, ivazlı veya
ivazsız, cebri icra veya mahkeme kararı ile devre konu olabilir. Çalışmamızda
markanın devir usulleri ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.
Uygulamada en yaygın olanı, markanın işletmeden bağımsız olarak bir sözleşme ile
devredilmesidir. Markanın sözleşme ile devrinin geçerli olabilmesi için devir
sözleşmesinin adi yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin taraflarca imzalanması
gerekli ve yeterlidir. Tasarı’nın 148/4. maddesine göre ise; devir sözleşmelerinin
geçerliliği, bu sözleşmelerin resmi şekilde yapılmış olmalarına bağlıdır. Markanın,
kötüniyetli olarak birden çok devir işlemine konu olabilmesi, bu durumun hak
kayıplarına sebebiyet vermesi ve marka sahipliğinde tereddüt oluşturması gibi
nedenler ile Tasarı ile devir sözleşmelerinin geçerliliğinin resmi şekil şartına bağlı
kılınması kanaatimizce isabetli olmuştur.
Markanın devri, taraflardan birinin talebi üzerine, marka siciline kaydedilir ve
yayınlanır. Ancak garanti markalarının devri ile ortak markaların devirleri hariç,
devrin sicile kaydı açıklayıcı etkiyi haizdir. Bu bağlamda markanın devredilebilmesi
için geçerli bir devir sözleşmesinin yapılması yeterlidir. Bu durum hukuki işlem
güvenliği açısından birtakım problemlere neden olabilir. Markayı devralacak kişinin,
marka sicilinden başka güvenebileceği resmi bir kayıt bulunmamaktadır. Ancak
devralanın, resmi olarak tutulan marka siciline güvenerek yapacağı bir devir
sözleşmesi ile devralmak istediği marka, daha önceki bir tarihte başka bir kişiye
devredilmiş bir marka olabilir. Bu nedenle kanaatimizce marka türlerine göre
herhangi bir ayrım yapılmaksızın muhtemel hukuki ihtilafların önüne geçebilmek ve
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aleniyeti sağlamak için devir sözleşmelerinin geçerliliği, bu sözleşmelerin marka
siciline tescili edilmelerine bağlı kılınmalıdır.
Her ne kadar markanın geçerli olarak devredilebilmesi için sicile tescil zorunlu
olmasa da devir sicile kaydedilmediği sürece taraflar, markanın tescilinden doğan
yetkileri iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri süremeyeceklerdir. İyiniyetli üçüncü
kişiler ise markanın devredildiğini bilmeyen veya bilmesi mümkün olmayan
kişilerdir. Dolayısıyla iyiniyetli üçüncü kişilerin iyiniyetlerinin bertaraf edilebilmesi
ancak devrin sicile kaydı ile mümkündür.
Çalışmamızda devrin hüküm ve sonuçları ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve devrin,
markanın hukuki statüsünde herhangi bir değişiklik meydana getirmediği tespit
edilmiştir. Örneğin markanın devredilmesi, markanın koruma süresinin yeniden
başlaması sonucunu doğurmayacak, devralan, devraldığı markanın koruma
süresinin bitimine ne kadar kalmış ise kalan o süreden faydalanacaktır.
Çalışmamızın üçüncü bölümünde markanın rehni ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.
İşletmeler, ticari faaliyetlerini sürdürebilmek adına zaman zaman krediye ihtiyaç
duyabilmekte ve bu krediyi, çeşitli malvarlığı unsurlarını kredi kuruluşlarına
teminat göstermek suretiyle elde edebilmektedirler. Bu kapsamda işletmeye ait
markanın rehnedilmesi uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.
Kanun Hükmünde Kararname’de markanın rehne konu olabileceği ve rehin hakkı
bakımından TMK’nın rehin hakkına ilişkin hükümlerinin uygulanacağı açıkça
hüküm altına alınmıştır. Ancak KHK’da markanın rehnedilmesi konusunda
herhangi bir düzenleme bulunmasaydı dahi marka, devredilebilir ve ekonomik
olarak değerlendirilebilir bir malvarlığı unsuru olması nedeniyle, TMK hükümleri
çerçevesinde rehin konusu olabilirdi.
40/94 sayılı Tüzükte marka üzerinde kurulabilecek ayni haklar sadece rehin ile
sınırlandırılmamış olmasına rağmen, KHK‘da rehin dışındaki ayni haklardan
bahsedilmemiştir. Ancak markanın konu olabileceği hukuki işlemler KHK’da
sayılanlar ile sınırlı olmadığı için marka üzerinde rehin dışında bir ayni hakkın
kurulması da mümkündür.
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Kanun Hükmünde Kararname’de rehnin sicile kaydının üçüncü kişiler üzerinde
doğuracağı etkiler düzenlenmemiş olsa da kanaatimizce bu yönde bir düzenleme
yapılmasına ihtiyaç yoktur. Çünkü TMK md. 955/3 çerçevesinde marka rehninin
söz konusu olabilmesi için yazılı bir rehin sözleşmesi ile birlikte markanın devri
için öngörülen şekil şartına uyulması gerekir. Dolayısıyla bu hüküm, devrin sicile
tescilinin etkisini düzenleyen KHK md. 16 hükmü ile birlikte değerlendirilmeli ve
rehin, sicile tescil edilmediği sürece iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri
sürülememelidir.
Çalışmamızın dördüncü

bölümünde

incelenmiştir.

tescilli

KHK’da

markanın

markanın

haczi ayrıntılı bir
işletmeden

bağımsız

şekilde
olarak

haczedilebileceği hüküm altına alınmış olmasına rağmen, ne KHK’da ne de İİK’da
marka haczinin usulu ile hüküm ve sonuçları konusunda tatmin edici düzenlemeler
yer almaktadır. Dolayısıyla marka haczi bakımından esas itibariyle İİK’da yer alan
hacze ilişkin kurallar uygulama alanı bulmaktadır.
Her ne kadar KHK’da markanın haczedilebileceği açıkça ifade edilmiş olsa da
markanın haciz işlemine konu olabilmesi için herhangi bir yasal düzenlemeye
ihtiyaç bulunmamaktadır. Çünkü marka, başlı başına ekonomik bir değeri haiz olup
maddi hukuk kuralları çerçevesinde devredilebilen bir malvarlığı unsurudur.
Tescilli bir marka hem İİK md. 94 hem de İİK md. 79/2 hükmü çerçevesinde haciz
işlemine konu olabilir. Ancak uygulamada tescilli markalar İİK md. 79/2
çerçevesinde, haczin marka siciline tescil edilmesi suretiyle, haczedilmektedir.
Takip borçlusunun İİK md. 89 gereğince üçüncü kişilerdeki alacaklarının
haczedilebilmesi bakımından icra daireleri tarafından TPE’ye haciz ihbarnameleri
gönderilebilmektedir. Haciz ihbarnamesini alan TPE ise takip borçlusunun, adına
kayıtlı tescilli marka veya marka tescil başvurusu bulunduğu takdirde, bunlara haciz
işlemi uygulamaktadır. Kanaatimizce bu durumda TPE’nin yapması gereken işlem
markanın haczedilmesi değil, başvuru sahibine iade edilmesi gereken ve İİK md.
89’un kapsamında olan bir alacak söz konusu ise bu alacağın icra dairesine
ödenmesidir. Aksi halin kabulü, İİK md. 89 hükmünü marka haczinin bir yöntemi

94

haline getirir ki bu durumun hukuka uygun olduğunu kabul etmek mümkün
değildir.
Marka haczinin üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi bakımından tescilin etkisi
konusunda KHK ve Yönetmelikte herhangi bir düzenleme yer almadığı gibi mehaz
40/94 sayılı Tüzükte de tatmin edici bir düzenleme yer almamaktadır. Kanaatimizce
marka haczinin sicile kayıt edilmediği sürece iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri
sürülemeyeceğinin benimsenmesi, aleniyeti ve dolayısıyla hukuki işlem güvenliğini
sağlamak bakımından uygun gözükmektedir. Ancak İcra ve İflas Kanunu md.
79/2’ye göre gerçekleştirilen marka haczinde tescil kurucu etkiyi haiz olduğu için bu
hükme göre yapılacak haczin üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi, ancak haczin
sicile tescili ile mümkündür.
Yönetmelik md. 21/2’de marka haczinin devre engel teşkil etmediği açıkça
düzenlenmiş olsa da uygulamada icra daireleri, TPE’den, borçluya ait markanın
devrine engel olacak şekilde haczedilmesini talep edebilmektedir. Mevzuatımızda
icra dairesine, devre engel olacak şekilde haciz talep etme yetkisi veren herhangi bir
düzenleme bulunmadığı için kanaatimizce bu durumda TPE’nin yapması gereken
işlem markanın haczi ile sınırlı kalmalı ve marka, tasarruf işlemlerine
kapatılmamalıdır. Nitekim marka, örneğin bir hükümsüzlük davasına konu
olduğunda dahi, tasarruf işlemlerine konu olabilmekte; tasarruf işlemleri, ancak
mahkemenin talep üzerine vereceği bir ihtiyati tedbir kararı ile engellenebilmektedir.
Dolayısıyla icra dairesinin devre engel olacak şekilde haciz talebi ile karşılaşan TPE,
markaya haciz işlemi uygulamakla yetinmeli, gerekçesini icra dairesine vereceği
müzekkere cevabında belirtmek suretiyle hacizli markanın devir taleplerini
reddetmemelidir.
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