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Sınai Mülkiyet Hukuku 

 
-18.02.2019 11:00 Blok ders yapıldı.- 

-Hoca sınıfı selamlayarak geçen dönem fikri mülkiyet alanları sordu.- 
GİRİŞ 

Birinci dönem fikri mülkiyet alan arkadaşlar konulara daha hâkim olacaktır, hatırlarsanız 
dersle ilgili olarak size açıklamada bulunmuştuk, o da şuydu: dersin adı tartışması, fikri sınai 
mülkiyet hukuku mudur yoksa fikri sınai haklar hukuku mudur? Bu biraz tarihi bir tartışma 
yani size anlattığımız şey fikri mülkiyet unsuru mudur bir hak unsuru mudur? Böyle kadim bir 
tartışma var. Bu fikri ve sınai haklar hukuku altında tabi çeşitli alt disiplinler var hatta şöyle 
bir şey var: fikri ve sınai hak ya da mülkiyet unsurlarının kullanım gaye ve amaçları, kullanım 
şekillerinden hareketle de bir ayrım yapıldığını görüyoruz örneğin 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi 
Kararı- 1995 tarihli bu kararın özelliği bizi üye olmaya aday bir ülke olduğumuz AB’de 
Gümrük Birliğine dahil eden anlaşma olmasıydı.- bu kararın 8 no’lu ekinde bu ayrımın fikri, 
sınai ve ticari haklar veya mülkiyet şeklinde yapıldığını görüyoruz. Bu ayrımda şunu 
görüyoruz: fikri mülkiyet eserin hukuku burada bir fikir var, ilim edebiyat eserlerinin, müzik 
eserlerinin, güzel sanat eserlerinin, sinema eserlerinin hukukudur; sınai mülkiyet ise içinde 
ağırlıklı ve herhalde fikir olan mülkiyet unsurları var bunlar örneğin marka, patent, faydalı 
model... Bunlar sınai mülkiyet başlığı altında toplanmış çünkü bu bahsettiğimiz ayırt edici 
işaretler fikri mülkiyetin aksine sanayi ve ticarette kullanılıyor. Bu fikri ve sınai mülkiyet 
ayrımı dogmatik temellerden ziyade -tabi etkisi var.- kullanım alanına göre yapılmıştır. 
Örneğin markaya baktığımızda sanayi ve ticarette mal veya hizmeti ayırt etmek için 
kullanılan ayırt edici bir işarettir. Patent, bir buluş. Sınai mülkiyet denme sebebi ise teknik 
anlamda bir buluş var ve buluş hemen her zaman sanayide kullanılıyor. Zaten bir şeyin 
patent olması için 3 koşuldan biri de sanayiye uygulanabilir olmaktır. Başlangıçta fikri 
mülkiyet unsuru olan patent zaman içinde ihtiyaçlara hizmet edebilmesi için sınai mülkiyet 
grubu altında toplanmıştır. Yine örnek olarak endüstriyel tasarım da örnek verilebilir, adı 
üstünde tasarım ticarette sanayide kullanılır.  Bu ayrım sınai mülkiyeti de çok kapsayıcı 
bulmadığı için 1/95 sayılı Ortaklık Konsey Kararında fikri, sınai, ticari olarak ayırmış. Bu ayrım 
endüstriyel tasarım, patent ve faydalı modeli sınai altına alırken; ticari başlığına ise markayı 
vb. Ayırt edici işaretleri almıştır. Biz ticari ayrımı bu dönem ele almayacağız. Marka, patent, 
endüstriyel tasarım gibi disiplinleri göreceğiz. 

KANUNUN YAPIMI 

Sınai mülkiyet çok yeni bir kanun. Eskiden bu kanun, KHK şeklindeydi. Hikayesi de Gümrük 
Birliğine girerken Fikri ve Sınai hukuk mevzuatımızı, AB mevzuatına uyumlu hale getirmemiz 
gerekti. Aceleyle hazırlandığı için kanun çıkarılamadı ve kanun hükmünde kararname ile 
düzenleme yapıldı. KHK şeklinde düzenlemelerin Anayasamız gereği belli bir süre içinde 
kanuna dönüştürülmesi gerekti ancak biraz gecikmeli oldu baktığımızda 1995 ile 2016 
arasında uzun bir süre var. Aslında kanuna da çevrilmeyecekti ancak hem yasadan kaynaklı 
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zorunluluk hem de avukatlar, KHK’ları mülkiyet konusu gördükleri için iptal davaları açmaya 
başladılar ve KHK’lar yamalı bohçaya döndü. İşte geç kanunlaşmanın sebeplerinden biri de 
Anayasa Mahkemesinin KHK’larla yapılan düzenlemeleri iptal etti ve bazı alanlarda yasal 
düzenleme kalmadı.  

KANUNUN İÇERİĞİ 

Kanunun adına baktığımızda içinde düzenlenen unsurların, mülkiyet unsuru olduğu 
düşünülebilir, peki durum böyle mi? Asistanımız bize tablo dağıtacak ve burada mülkiyet 
dediğimiz “şeyin” unsurları göreceğiz. Mülkiyet mi diyelim hak mı diyelim? Ancak kişisel 
kanaatim, mülkiyetin unsurları bu başlıklarda mevcut olmakla beraber çok ciddi ayrımlara 
tabidir.  

MÜLKİYET NASIL DOĞAR 

Mülkiyeti kabul edebilirsiniz de etmeyebilirsiniz Karl Marx gibi ama bu mutlak kabul edilen 
bir şey değil. Peki mülkiyetin kaynağı nedir? Bu çok önemli ayırt etmek adına. Yani fikir midir 
yoksa Marx’ın söylediği gibi ahmakların size inanması mıdır? Çoğu mahkeme kararı bu 
noktadan çıkıyor yani “gerçek hak sahibi” sorunu çıkıyor.  

-Hoca burada öğrencilerin fikirlerini dinliyor. Bazı öğrenciler mülkiyetin kaynağının güç 
olduğunu, güçlünün mülkiyeti getirdiğini savunuyor; bazıları ise mülkiyetin güçsüzü korumak 
için doğduğunu savunuyor. Bazı öğrenciler de mülkiyetin emekle kazanıldığını söylüyor.-  

Şu sebeple bunu tartıştık arkadaşlar: Fikri ve Sınai mülkiyette özellikle sınai mülkiyette 
gerçek kişilerin hak sahipliği meselesi çoğu zaman çok önemlidir. Arkadaşlarımızın söylediği 
gibi tescil sistemi diye bir şey getirilmiş, fikri mülkiyette tescil sistemi yoktu sebebi de fikri 
mülkiyette fikir vardı ve tescil sistemi gelseydi tescil edecekler fikri kontrol etmeye 
başlıyorlardı bu da beraberinde “sansürü” getiriyordu. Sansür de ya insanın fiili olarak 
yaratma gücünü ya da iradesini sınırlıyordu sonuç olarak fikri mülkiyette tescil sistemi 
yoktur. Ancak tescilin olmaması beraberinde korumu zafiyetini de getiriyor ancak tescille 
beraber de ilk sahibi, tescilli sahibi gibi sorunlar çıkıyor. Ancak arkadaşlar fikri ve sınai 
mülkiyet temelinde bir fikir unsuru var, seçme ve araştırma iradesi var bunların yanında 
emek var. Emek yoğun- fikir yoğun meselesi ise türüne bağlıdır. Örneğin markada 
baktığımızda fikir çok geri planda oysa patentte fikir daha öne çıkıyor. Gayri maddi malvarlığı 
unsurları alanında mutlaka bir fikir var ancak fikir tek başına korunmuyor, fikrin vücut 
bulması gerekiyor. Bir şeyin vücut bulması, somutlaşması aynı zamanda emek demek. 
Dolayısıyla tüm bu fikri ve sınai mülkiyetin çıkış noktası fikir ve emek diyebiliriz.  

Bir İsviçre Federal Mahkemesi Kararı var: bir marka mesela Migros’un “M”si aslında serbest 
bir işaret bir harf ancak burada seçme, özgüleme ve sonra kullanma yani eski deyimle ihdas 
ve istimal etmek bu işareti/harfi o markayla bütünleştiriyor. İşte bu seçme ve kullanma 
iradesi, hak sahipliğinin başlangıcını oluşturuyor. Ancak fikir yoğun bir unsur olan patente 
baktığımızda sıradan bir seçme değil burada teknik zekâ ve emek gerekiyor. Sonuç olarak bu 
işte emeğin önemi büyük.  

-Burada emekten yola çıkarak “Selvi Boylum Al Yazmalım”dan bahsediliyor.- 
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Emeği biraz kutsadık ama bizdeki tartışmanın temelinde de bu var; fikri mülkiyet emeği mi 
korur, fikri mi korur? Biz bunu vücut bulmuş fikri bulur diye cevaplamıştık. Şimdi sınai 
mülkiyet dersindeyiz artık fikirle beraber emek de var. Bu iki unsur esas itibariyle hak 
sahipliğinin veya mülkiyetin kaynağını oluşturuyor.  

SINAİ MÜLKİYETİN ÖZELLİKLERİ 

Öncelikle Sınai Mülkiyet Kanununun özelliklerine baktığımızda bunlar gayri maddi malvarlığı 
değerleridir. Maddi malvarlığı değerlerimiz menkul ve gayrimenkul eşyadır. Dolayısıyla gayri 
maddi malvarlığı değerleri olduğu için eşyada tecessüm etmesine rağmen eşyanın hukukuna 
tabi değerler değildir. Örneğin bir tuval ve üzerinde resim var, burada tuval eşya hukukuna 
tabi, resim ise tamamen farklıdır. Aynı şekilde marka, eşyanın hukukuna tabi olmadığını 
şöyle somutlaştırabiliriz: “Acer” olan bir marka “Acar” olarak ürünün üzerinde değiştirilse 
marka hukukuna göre imhasını isteyebileceğiniz gibi silinmesini de isteyebilirsiniz. Buradaki 
hak ihlalini yok etmek için eşyayı imhaya gerek yok, silerek de ihlali kaldırabiliriz. Anlıyoruz ki 
Sınai mülkiyet eşyayla değil üzerindeki ayırt edici işaretle ilgileniyor. Yani elle tutulamayan 
soyut olma özelliği dolayısıyla da tekrarlanabilir olma özelliği vardır.  

İkinci olarak mülkiyet bildiğiniz gibi kullanma, faydalanma, menfi olarak da onu devretme 
hakkı veriyordu. Şimdi burada mülkiyet hakkı dediğimiz şey mutlak bir hak yani herkese 
karşı ileri sürülebilen haklar.  

Üçüncü özelliği sahibine inhisarı yani tekel halinde istifade yetkisi veriyor ve tabi olduğu 
yasalar itibariyle ülkesel koruma sağlıyor ancak dahil olduğu uluslararası anlaşmalar varsa 
anlaşma doğrultusunda ülkesel koruma genişleyebiliyor. İnhisarı istifade yetkisi, mülkiyete 
benzer, tekel halinde korunması ve başkaları ihlal ettiğinde ona müdahale edebilme imkânı 
yani etkin bir koruma sağlıyor. Bu yetki mali ve manevi haklar veriyor. Sınai mülkiyette, fikri 
mülkiyetten farklı olarak manevi haklar yok denecek kadar az: yalnızca adın belirtilmesi hakkı 
var.  

Dördüncü özelliği bu hakkın kullanımının hukuki işlemlere konu olabilme yani bir hak unsuru 
olması itibariyle devredilebilir, rehnedilebilir, haczedilebilir, lisans sözleşmelerine konu 
olabilir. 

Beşinci özelliği ise süreye bağlı bir hak olmasıdır. Bu özelliği sınai hakları, mülkiyet 
hakkından uzaklaştırır. Klasik eşya mülkiyeti varlığı sürdükçe miras olarak kalabilir. Fikri 
hakların süreye bağlı olmasının temeli toplumun gelişmesini sağladığı için bir süreyle 
sahibine koruma sağlayıp sonrasında kamu malı halini alır. Süreye bağlılık fikirle yakından 
alakalıdır, baktığımızda markada fikir var ancak fikir yoğun olmadığından koruma süresi 10 
yıldır ve yenilemek suretiyle daha uzun süreler koruyabilirsiniz ancak fikri dayanan 
unsurlarda böyle bir durum yok örneğin eser 70 yıl, tasarım 5x5 25 yıl süreyle korunabilir. 
Sonuç olarak fikir yoğun unsurların korunması maksimum bir süreyle sınırlıdır.  
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SINAİ MÜLKİYET HUKUKU  

 
-25.02.2019 Blok ders yapıldı.- 
 

KANUNUN SİSTEMATİĞİ 

Geçtiğimiz hafta biraz konuşmuştuk, dersimiz Sınai Mülkiyet Hukuku, kanunumuz da Sınai 
Mülkiyet Kanunu çok yeni ve genç bir kanun. Kanunun sistematiğine baktığımız zaman önce 
başlangıç hükümleri var, size bahsetmiştim sınai mülkiyet hukukunun çok geniş bir yelpazesi 
var. Başlangıç hükümlerinden sonra marka, arkasından coğrafi işaret ve geleneksel ürün 
adlarını, sonrasında 3. kitap olarak tasarım, 4. kitap ise patent ve faydalı model, sonrasında 
da bunlara ilişkin ortak hükümler ve daha çok usuli hükümler yer alıyor.  

TESCİL 

Bu kanunu bütünleyen çok önemli kanunlar var. Sözünü ettiğimiz sınai mülkiyet unsurları, 
fikri mülkiyetten yani eserden farklı olarak tescile tabiidir. Tescil edilen mal varlığı değerleri 
olduğu için bunların tescil edildiği merci ve makam var aynı ticari işletme ve tacirlerin ticaret 
sicilinde tescil edildiği gibi, taşınmazların tapu kütüğünde tescili gibi bu sınai mülkiyet 
unsurları da tescil ediliyor, bu sicili tutan makam, Türk Patent kısaltmasıyla, Türk Patent ve 
Marka Kurumu Ankara’da bulunuyor.  

Tescil kurucu ve açıklayıcı nitelikte olabiliyor, bazen de tescil 3. kişilerin iyi niyetini kaldırma 
işlevi görebiliyor. Marka, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları, tasarım ve patent, özünde 
eser gibi kanunun öngördüğü formda şekillendiği anda meydana geliyor, vücuda getireni 
kimse ona ait oluyor ve korunmaya değer bir hak olarak doğuyor; sicil ise Sınai Mülkiyet 
Kanununun sağladığı özel korumayı o sınai mülkiyet unsuruna sağlıyor. Marka olarak 
düşünelim bir marka, marka olarak doğduğu andan itibaren o marka işlevlerini görür, sicile 
kaydedildiği zaman ise sınai mülkiyet kanununun marka için sağladığı özel korumayı o 
markaya sağlar. Yani marka doğduğu andan itibaren genel hükümlere (TTK Haksız rekabet, 
TBK Haksız fiil) göre korunur, sicile tescili ile ise artık sınai mülkiyet kanununa göre korunur. 
Sonuç olarak sicile tescil, marka için açıklayıcı niteliktedir.  

Sınai mülkiyet unsurlarının sınır aşan karakterde olmaları, tekrarlanabilir olmaları, aynı anda 
ve zamanda birden fazla kişi tarafından kullanılması dolayısıyla bunları düzenleyen evrensel 
ve tek düze koruma amaçlı birçok ulusal ve uluslararası mevzuat da mevcuttur. Fikri ve sınai 
mülkiyet hukukuyla ilişkili bir sürü uluslararası sözleşme mevcuttur. Sınai mülkiyet 
unsurlarına başlayalım.  
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MARKA 

Marka, sınai mülkiyet unsurlarından en görünen ayırt edici işarettir ve markanın tarihi, 
insanlık tarihi kadar eskidir çünkü aidiyeti ifade eder, özellikle orta çağda lonca teşkilatlarıyla 
iyice yaygınlaşarak zamanla bugünkü halini almıştır. Marka eskiden kişinin sahip olduklarını 
işaretleme amacıyla kullanılırken, içinde bulunduğumuz yüzyılda terse bir hal almış ve marka 
kişiyi tanımlar hale gelmiştir.  

Bizde marka Tanzimat dönemi ile başlamış ve cumhuriyet tarihinde gelişmeye devam 
etmiştir. Marka ulusal mevzuatımıza baktığımızda ilk yasal düzenleme 1872 tarihlidir ve adı 
‘Fabrikalar Mamulatıyla Eşyai Ticaretiye Mahsus Alameti Farikalara Dair Nizamname’ 
şeklindedir. ‘Alameti Farika’ marka demektir ve hala kullanılır. Cumhuriyet döneminde 551 
sayılı Markalar Kanunu isimli kanunumuz vardı, 1995 tarihinde ise Türkiye, Gümrük Birliğine 
dahil olmak için 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararıyla ivedi olarak KHK’larla sınai mülkiyet 
unsurları düzenlenmiştir. KHK şeklinde düzenlendiği için anayasamıza göre bir süre içinde 
kanuna dönüşmesi gerekiyordu ancak 2016’nın sonuna kadar bu KHK’lar yürürlükte kaldı, bu 
dönemde Türk Patent Enstitüsü de kuruldu ve birçok marka ve patent tescili gerçekleşti. 
Bununla bağlantılı olarak da ciddi bir yargı süreci işledi, bu dönemde kaliteli birçok karar da 
çıkmış oldu. 2016’nın sonunda KHK’lar ile mülkiyet unsurları düzenlenemeyeceği için bu 
KHK’lar yürürlükten kaldırıldı ve 10 Ocak 2017 tarihinde Sınai Mülkiyet Kanunu yürürlüğe 
girdi. Kanunumuzun mehazını, Avrupa Birliği’nin güncellenen marka ile ilgili yönergeleri ve 
direktifleri oluşturmaktadır.  

Avrupa Birliği ülkeleri ile kanunumuz %99 denebilecek oranda benzemektedir. Bu da şunu 
gösterir ülkelerin doktrinsel çalışmaları ve Adalet Divanının kararları da bizim için kaynak 
teşkil etmektedir. Tescil ise 551 Sayılı Markalar Kanunumuza göre emtia üzerinden 
gerçekleşirdi örneğin bir kulaklık, çanta vs. üzerinden tescil vardı, yeni kanunumuz ve 
dünyada artık sınıflandırma sistemi kullanılmaya başlandı. Sınıf sistemine dair bir uluslararası 
anlaşma var: Nice Anlaşması. Bu anlaşma malları ve hizmetleri 38 sınıfa ayırmış durumda. Bu 
sınıflar birbirine benzer emtia ve hizmetlerin bir sınıfta toplanması mantığına dayanır. Marka 
müracaatı 21. Sınıf, 38.sınıf şeklinde yapılır. Daha birçok anlaşma var ama önemli olan şu ki 
eşyadan farklı olarak fikri ve sınai mülkiyetle ilgili tüm dünyanın taraf olduğu birden çok 
anlaşma var ve bu anlaşmaların amacı mümkün olduğu kadar tüm dünyada uygulanabilen 
tekdüze bir sistemin tesis edilmesidir.  

MARKA NEDİR? 

Marka, bir sınıf olarak ayırt edici işaretlerden biridir. Taciri ve tacirin faaliyetleri 
emsallerinden ayırt etmek için çeşitli işaretler kullanılıyor: ticaret unvanı, işletme adı, marka. 
Marka en sık kullanılanlardandır. Farkları şöyledir ki: ticaret unvanı, gerçek veya tüzel kişi 
taciri ayırt eder ve tacir imzasını ticaret unvanı altında atar tıpkı insanın ismi gibi; işletme adı, 
tacirin birden fazla işletmesi olabilir bir işletmeyi benzer işletmelerden ayırt eden işarete 
işletme adı verilir örneğin yan yana iki baklavacı bunların ayırt edici özelliği işletme adıdır; 
marka için ise kanuna bakalım.  

Marka olabilecek işaretler 
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Madde 4- (1) 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. 

Dikkat edelim ki ‘teşebbüs’ ifadesi kullanılmış, ‘işletme’ kullanılmamış. Teşebbüs, işletmeden 
daha geniş bir kavramdır, her işletme bir teşebbüstür ancak her teşebbüs bir işletme 
değildir. Mesela rekabet hukuku da teşebbüsü süje olarak alır; somutlaştırmak gerekirse 
örneğin üç kişi enerji sektöründe yer alıyoruz rakibiz tabi rekabet yanında indirimi de 
getirebilir ya da indirim yapılması gerekirken yapmama kararı da aldırabilir, rekabet kanunu 
aramızdaki bu gizli birlikteliğe de teşebbüs diyor.  

‘Mallarının veya hizmetlerinin’ dendiğine göre demek ki marka bir malla ilgili olabilir veya bir 
hizmetle ilgili olabilir.  

‘Her tür işaretten oluşabilir.’ demek ki tanıma baktığımızda marka bir işarettir. İşaretin 
mutlak anlamı bir iz, belirti demektir. Marka işarettir. Yani markadan önce henüz marka 
olmamış ayırt edici şeye işaret diyoruz. Her marka bir işarettir ancak her işaret bir marka 
değildir. Marka olabilmesi için: sayı olabilir, ses olabilir, harfler olabilir, sayılar veya 
kombinasyonu olabilir, renk, sözcük hepsi marka olabilir. Ancak marka olabilmesi için kanun 
koyucu 2 önemli özellik arıyor: 

 İşaretin ayırt edici olması  
 Marka sahibine sağlanan korumanın konusunu açık ve kesin olarak anlaşılmasını 

sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması 

-Hoca aynı maddeyi tekrar etti.  

Tersten de anlatırsak: Marka, işlevsel olarak bir teşebbüsün mallarını veya hizmetlerini diğer 
teşebbüsün mallarından veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarıyor. Demek ki aşırt edici bir 
işaret. Ancak bir işaretin marka olabilmesi için 2 vasıf aranıyor biri işaretin ayırt edici olması 
çünkü işlevi mal veya hizmeti başkasından ayırt etmek, ikincisi marka olarak seçilen işaretin 
marka sahibine sağlanan korumanın konusunu açık ve kesin olarak anlaşılmasını 
sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması gerekir. Eski kanunda buna tasvir 
faaliyetinin olması denir.- 

Ayırt edicilik çok önemli. Bir işaretin marka olarak ayırt edicilik fonksiyonunun, o işaretin mal 
veya hizmetten uzaklaştığı ölçüde kavramsal olarak ayırt edicilik işlevi artar. Yani seçmiş 
olduğunuz işaret ürettiğiniz mal veya hizmete yakın bir kavramsa ayırt edicilik özelliği 
zayıflar, uzaklaştıkça ayırt edicilik özelliği artar. (Hoca Apple markasına hayran olduğunu ve 
markanın hem sözel hem görsel markasının Alan Turing’in ısırarak öldüğü zehirli elma 
olduğundan bahsetti.) Apple, bilgisayar üretiyor, özünde bilgisayarın elma ile bir ilgisi yok 
yani uzaklaştığı ölçüde ayırt edicilik artar. Oysaki manav olsanız ve ‘sebze’ diye bir marka 
seçseniz o markanın sizin için ayırt edicilik özelliği büyük ölçüde zayıflar.  

İkincisi ve en önemlisi seçilen işaretin sahibine sağladığı korumanın konusunun açık ve kesin 
olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde tasvir edilebilir olmasıdır. Örneğin sözcük 
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ve sayı markalarında bu bakımdan bir sıkıntı yok ancak bir koku markasında veya bir renk 
markasında bu unsurun ne anlama geldiğini daha iyi anlayabilirsiniz. Koku markasında 
örneğin o kokunun üzerindeki markanın değil kokunun kendisinin de marka olması 
mümkündür. Ancak o kokunun marka olması için sicilde gösterilebilir olması gerekir, örneğin 
bir formülle. Çünkü koku uçucu bir şeydir ve tekrarlanabilir şekilde tasvir edilemezse marka 
olarak kabul edilemez. Sonuç olarak marka her şey olabilir ancak ayırt edici olmasının 
yanında sicilde de değişmez şekilde, müracaat edebilenin görebileceği şekilde muayyen, 
tasvir edilebilir bir şekilde olması gerekir. Marka örneklerine Türk Patent Enstitüsünün 
Marka Kılavuzundan bakabilirsiniz orada birçok örnek var.  

İleride de göreceğiz, markanın mülkiyetten bir farkı da mülkiyeti/eşyayı kullanmak zorunda 
değilsiniz ancak markayı tescil ettirirseniz 5 yıl süreyle kullanmamanız durumunda bir 
başkası hükümsüzlük davası açarak markanızı geçersiz kıldırabilir. Yani sicili işgal etme 
hakkınız yok. Bakın kullanmak zorunda değilsiniz ancak kullanmamanın müeyyidesi bir 
başkasının iptal davası açılarak markayı sicilden sildirebilmesidir.  

Bir marka ihdas ve istimal suretiyle doğuyor yani önce düşünsel olarak marka seçiliyor ve 
sonra istimal ediyor yani kullanılmaya başlıyor. Bu fikri mesai, verilen emek ve fikri yatırım 
bir süre sonra o markayı o kişiye ait hale getiriyor, ancak patentte teknik zekâ ve emek 
sonucunda patent alınıyor. Marka, marka olarak ihdas edildi ve fiilen tescil edilmeden 
kullanılmaya devam edilirse yine markadır ve genel hükümlere göre korunur, tescil edilirse 
sınai mülkiyet koruması sağlanır, tescil edildikten sonra kullanma külfeti altına girilir. Borç 
değil dikkat edin borç olsaydı biri gelerek alacağını isteyebilirdi, külfet ise yapılması gerekir 
yapılmazsa bir kayıp olur. Niçin kullanma külfeti var? Teorik olarak herkese ait bir işareti 
alarak bu benimdir deniyor ve sicile tescil ediliyor, sicil işgal ediliyor ve kişiye tekel hakkı 
veriyor. Tekel hakkı, rekabetin düşmanıdır. Tescille o markanın kullanımını engellediği için 
rekabeti de engeller ve sicilde yer işgal eder. Bu sebeple kanun koyucu kullanılmıyorsa işgal 
de edilemeyeceğini söyler. 

Kanun koyucu, markanın başkası tarafından kullanılmasına 5 yıl süreyle ses çıkarmayan ve bu 
sürede markayı kullanmaya devam eden marka sahibinin, tescilli veya tescilsiz fark etmez, 
sessiz kalma suretiyle sadece sessiz kaldığı kişiye karşı hakkını kaybettiği söyler. Burada 
önemli olan yalnızca sessiz kaldığı kişiye karşı dava ve açacağı takip haklarını kaybetmesidir, 
bu durumda markayı kullanan iki kişi çıkar ortaya. Bir üçüncü kişi de kullanmaya başlarsa ona 
karşı hala dava ve takip yetkisine sahiptir. Uzun süre sessiz kalınan kişiye karşı açılan dava 
hakkın kötüye kullanılması sayılır ve kişi hakkını kaybeder. Bu 5 yıllık süre bilmesinden 
itibaren başlar. Buna örnek olarak Telsim davası verilebilir. Telsim, Mecidiyeköy’de kuruldu 
ve çok kısa bir sürede bir milyonun üzerinde müşteriye ulaştılar. Telsim’in kurulduğu yerin 
tam karşısında da bir elektrikçi var onun da adı Telsim ancak bekliyor ve 6. yılın sonunda 
dava açıyor. Şeklen yani erken gelen oturur kuralı gereği kişinin bu davayı kazanması gerekir 
ancak mahkeme bu davayı ilk gün açsaydın belki kişi bu kadar yatırım yapmayacaktı diyerek 
davanın 6. yılın sonunda açılmasını hakkın kötüye kullanılması olarak görüyor.  
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SINAİ MÜLKİYET HUKUKU  
                                                                                                                               04.03.2018 

 Blok ders yapıldı. 

Markadan devam ediyoruz. Marka, bir mal veya hizmet üreten teşebbüsün mal veya 
hizmetlerini, diğer mal veya hizmet üreten teşebbüsten ayırmak için kullanılan işaretin adıdır. 
Yani bir markanın marka olarak tescil edilmeden önceki haline işaret deniyor. İşareti marka 
olarak seçtiğimizde (ihdas etmek) ve kullanmaya başladığımızda bu bize ait bir marka olarak 
kabul ediliyor. Yani marka olması için tescile değil, aidiyete ihtiyaç var, hukuken bu aidiyet 
atfedildiği anda işaret markaya evirilmiş ve marka vücut bularak marka olarak kullanma 
hakkını kazanmış oluyor.  

Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları 

MADDE 7 – (1) Bu Kanuna sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir. 

Markanın, marka olarak tescil edilmesi Sınai Mülkiyet Kanununun sağladığı korumadan 
yararlanmayı sağlar. (m.7/1) Teorik olarak buradan çıkarılan sonuç şu ki: sicil, esas itibariyle 
bir markanın vücut bulmasında, hukuk hayatına girmesinde bazen açıklayıcı bazı hallerde ise 
kurucu yani markanın vücut bulmasını sağlıyor olabilir. Eğer siz bir markayı daha önceden 
ihdas ve istimal etmeye başlamışsanız (seçip-kullanmak) artık marka vardır, gayri maddi bir 
malvarlığı sahibisiniz demektir, tescil etmeniz halinde sınai mülkiyet koruması sağlamış 
olursunuz ve sicil burada açıklayıcı niteliktedir. Ancak Apple şirketi markayı seçtiğinde 
kullanmadan doğrudan tescil ettirmiş de olabilir öyleyse bu durumda sicil bu markayı 
koruması alanına dâhil etmiş olur.  

Yeni kanunumuz 1995 yılından itibaren sicil sistemini kabul etmektedir. Fakat ileride 
göreceğiz -patent ve tasarım için de geçerli bu- sınai mülkiyet kanunu tescilli markaların 
korunmasıyla ilgili bir kanun olmakla birlikte tescilsiz markaları da tümüyle konusu dışına 
çıkarmış değildir. Madde 7/1 sizi yanıltmasın asıl olan gerçek hak sahipliğidir. Tümüyle 
dışlamadığını da şuradan görüyoruz: marka tescil sisteminde tescil için Türk Patent ve Marka 
kurumuna başvuruluyor yani marka tescili bir idari süreçten sonra gerçekleşiyor, bu kurum 
şekli bir inceleme yapıyor, bu şekli incelemeyi sınai mülkiyet kanununun 3.maddesi ve 
başvuruda aranan şartları ve sınıflandırmaları anlatan 11. Maddeye göre bir inceleme 
yapıyor.  

Korumadan yararlanacak kişiler 

MADDE 3- (1) Bu Kanunla sağlanan korumadan; 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 

b) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette 
bulunan gerçek veya tüzel kişiler, 

c) Paris Sözleşmesi veya 15/4/1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri 
dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler, 
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ç) Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı 
koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler, 

Yararlanır. 

Sınai mülkiyet kanununun sağladığı korumadan kimlerin faydalanacağını düzenliyor. 
Maddede sayılan kişiler marka tescili için başvurabilir. Türk Patent ve Marka Kurumu tescil 
aşamasında başvuran kişi hak sahibi kişi mi incelemesi yapıyor, sonrasında şeklen gereken 
belgelerle başvurmuş mu incelemesi yapıyor, başvuru bunlara uygunsa kabul ediyor ve 
sonraki aşamaya geçiyor. Bu kanun tescilsiz markalara da geniş anlamda koruma sağlar. Dar 
anlamda koruma dava hakkını kapsar, biraz genişletirsek itirazları da kapsar. 

Kişiler kısmında mutlaka bilinmesi gereken bir şey: marka tescili için başvuruda bulunan 
kişinin mutlaka ticari, iktisadi, sınai işletmeyi işletmesi aranmaz dolayısıyla bir teşebbüs 
olması kaydıyla marka tescilinde bulunulabilir. İşletme denmemesinin sebebi: işletme 
deseydi marka tescil ettirmek için mutlaka tacir sıfatı aramak zorunda kalırdık teşebbüs ise 
çok daha geniş bir kavram. Patentte ise hiç böyle bir problemle karşılaşmıyoruz. Patent, 
yaratıcı teknik düşünceyle ilgili olduğu için burada her halükârda zaten ticarethane sahibi 
olmaya bakılmaz.  

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından şekli inceleme yapıldıktan sonra bu kurum 
başvurunuzu esastan incelemeye geçer. Esastan inceleme yapılırken kanun esastan 
incelemeye neden olarak 2 grup nedenler belirlemiştir. Bunlar 5. madde mutlak ret 
nedenleri, 6. maddede de nispi ret nedenleri olarak düzenlenmiştir. Mutlak ret nedenleri 
demek kanun koyucunun sicil hukuku, marka hukuku, genel menfaat gereği ilgili kurumun 
resen gözeteceği nedenler demektir. Bir tescil varsa, bir neden mutlak neden olarak 
sayıldığında kurumun yetkisi gereği dikkat etmesi gereken nedenlerdir. Nispi ret nedenleri ise 
kurumun mutlak ret nedeni bulmadığı ve başvuruyu ilan ettiğinde ilgililerin mutlak ret nedeni 
olarak gördüğü veya kanunun nispi ret nedeni olarak saydığı yani kişinin menfaati olduğunu 
düşündüğü nedenlerdir. Nispi ret nedenleri kişiye itiraz hakkı verir. Sonuç olarak mutlak ret 
nedenleri geçtikten sonra kurum başvuruyu ilana çıkarır ve ilanla ‘bu markada mutlak ret 
nedeni bulamadım ilgili olanlar süresi içinde buna itirazda bulunabilir.’ demiş olur. Bu 
durumda kurumun mutlak ret nedeni olarak görmediği nedenlerle veya 6.maddede sayılan 
nispi ret nedenleriyle Türk Patent ve Marka Kurumuna itirazda bulunulabilir. İtiraz, tamamen 
veya kısmet kabul görebilir, tümüyle reddedilebilir bunun sürecine göre de bir üst makama 
itiraz edilebilir, ona rağmen yine kabul görmezse son mercii Yeniden İnceleme ve 
Değerlendirme Kurulu’nun kararı idari bir karar olduğu için bu karara karşı iptal davası 
açılabilir.  

Tekrar etmek gerekirse; bir marka başvurusunda bulunuyorum, bu başvuru kişi ve belgeler 
düzeyinde bir şekli incelemeden geçiyor, burada bir mahsur görülürse geri çevriliyor 
görülmezse esasa giriliyor ve mutlak ret nedenleri bakımından bir incelemeden geçiyor, 
mutlak ret nedenleri kurumun resen gözeteceği nedenler demektir, mutlak ret nedenleri 
bakımından bir mahsur görülürse reddedilir, bu redde karşı siz itiraz edebilirsiniz bu itiraz bir 
üst mercide de kabul görmezse bu karara karşı dava açabilirsiniz veya ret nedeni görmeyip 
başvurunuzu ilan edebilir, bu ilanla başvurunuz menfaati olan ilgililerin nispi ret nedenleri 
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bakımından itirazına açılır. İlgililer ‘benim markamla iltibasa mahal veriyor.’ şeklinde 
itirazlarda bulunabilir.  

-İktibas: Bir şeyi birebir almak, aktarmak (aynı veya ayniyete yakın) 

-İltibas: Karışıklığa ve kargaşaya mahal verecek tarzda (birbirlerine benzerlikleri dolayısıyla 
karıştırılmaya neden olmak, karıştırılmak) 

Sayılan bu mutlak ve nispi ret nedenleri sınırlı sayıdadır. (Numerus clausus) Eğer yapılan 
tescil başvurusu reddedilirse itiraz hakkını kullanırsınız, o da reddedilirse iptali için dava 
açılabilir. Bu dava 5000 sayılı kanun m. 15/c maddesinde düzenlenmiştir. Bu bir iptal 
davasıdır ve ret kararına karşı 2 ay içinde davanın açılması gerekir. Bu dava idari davadır 
ancak idari yargıda açılmaz, ihtisas mahkemesinde açılır. Bu durum ticaret hukukunda ticaret 
siciline açılan davalarda da görülür. Peki, idari dava neden ihtisas mahkemesinde açılır? 
İhtisas (uzmanlık) mahkemeleri maddi hukuk yönünden inceleme yapar oysa idari 
mahkemeler yetki, şekil, sebep, konu, maksat yönünden inceleme yapar ancak içeriği bilmesi 
imkânı yok. Bu sebeple idari mahkemede yargılamanın yapılması isabetli değildir.  

Dikkat edilmesi gereken bir şey daha ilandan sonra yapılacak itiraz yalnızca 6. maddeye 
dayanmak zorunda değildir, ilgililer 5.maddeye dayanarak da itirazda bulunabilir. Türk Patent 
Kurumu mutlak ret nedenini görmemiş, incelememiş, atlamış olabilir. Marka başvurusu 
dolayısıyla menfaati zedelenen ilgililerin 5.madde kapsamında da itiraz hakkı vardır. İtirazın 
reddedilmesi demek başvurunun kabul edildiği anlamına gelir. İtirazın kabul edilmesi ise 
başvurunun reddedildiği anlamına gelir. Sonuç olarak ihtisas mahkemesinde dava 
açabilirsiniz, açılan bu dava idari işlemin iptali davasıdır. Bu davanın kurumun kararı üzerine 2 
ay içinde açılması gerekir.  

Eğer bu iptal davası açıldığında tedbir istenmez ve mahkeme tedbir kararı vermezse marka 
tescil başvurusu marka siciline tescil edilmiş olur. Bu tehlike sebebiyle pratikte işlemin 
iptalinin hemen ardından markanın hükümsüzlüğüne de dava açılıyor ancak hükümsüzlük 
davası tescil edilmiş bir markaya karşı açılır ve özel hükümde sayılan kişilerce açılabilir. Bir 
ayrıntı da şu şekilde iptal davası yer itibariyle Ankara’da ihtisas mahkemesinde açılır çünkü 
usulen temel yetki kuralı davalının bulunduğu yerdir. Hükümsüzlük davasını ise hakkı zarar 
gören açar ve marka başvurusunda bulunan kişiye karşı açar ve tescil edilmiş bir marka için 
açılır. Yani ilanı görmemiş olabilirim, itirazım reddedilmiş olabilir işte bu durumda 
hükümsüzlük davası açılır. Uygulamada avukatlar iptaline ve hükümsüzlüğüne şeklinde dava 
açıyorlar. Sıkıntı burada çıkıyor. Sınai Mülkiyet Kanunu 2017 Ocak ayında yürürlüğe girdi bu 
tarihten önce de bu sıkıntı vardı. Yeni kanunda ayrıca md.25/3 “Marka hükümsüzlük davası, 
dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılır. 
Markanın hükümsüzlüğü davalarında Kurum taraf gösterilmez.” hükmü gelmiştir. Şimdi bu 
duruma baktığımızda iptal davası açtıktan sonra marka tescil edilirse dava konusuz kalmış 
olur, bunun yanında başta açtığımız hükümsüzlük davası da tescilli markaya açılmış olması 
gerektiği için dava açıldığı sırada tescilli bir marka olmadığından dava reddedilir, işte böyle bir 
sorun doğar. Biraz düşünün bakalım. İdareciler belki konusuz kalmıyor da diyebilir tartışmak 
lazım. Aslında eskiden Yargıtay da şöyle diyordu “hükümsüzlük davası açılamaz ama usul 
ekonomisi gereği bu davayı reddetmemeliyim çünkü sonuçta tescil gerçekleşecek, başta dava 
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açan kişiye süre verip sonrasında iki davayı da birleştireyim.” ancak artık yeni kanuna bu pek 
müsait değil, eskiden KHK döneminde bunu genişletebiliyorduk.  

Marka tescilinde mutlak ret nedenleri 

Madde 5- (1) Aşağıda belirtilen işaretler, marka olarak tescil edilmez: 

a) 4'üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler. 

b) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler. 

c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya 
malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin 
diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak 
içeren işaretler. 

ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki 
tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer 
işaretler. 

d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret 
grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da 
esas unsur olarak içeren işaretler. 

e) Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu 
elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini 
münhasıran içeren işaretler. 

f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak 
işaretler. 

g) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler. 

ğ) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu 
ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili 
mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler. 

h) Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler. 

ı) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler. 

i) Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler. 

(2) Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler 
bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci 
fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez. 

(3) Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat 
ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Kuruma sunulması hâlinde birinci fıkranın (ç) bendine 
göre reddedilemez. Muvafakatnameye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 
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Marka tescilinde nispi ret nedenleri 

MADDE 6 – (1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte 
başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin 
aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış 
marka ile halk tarafından ilişkilendirme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz 
üzerine başvuru reddedilir. 

(2) Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe 
dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili 
için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir. 

(3) Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret 
sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, 
marka başvurusu reddedilir. 

(4) Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı 
veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından 
itiraz üzerine reddedilir. 

(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de 
ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının 
zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hallerde, aynı ya da benzer 
markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hali saklı kalmak kaydıyla, başvurunun 
aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli 
marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir. 

(6) Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, 
telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi halinde hak sahibinin itirazı 
üzerine başvuru reddedilir. 

(7) Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona 
ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya 
benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak 
sahibinin itirazı üzerine reddedilir. 

(8) Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl 
içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri 
içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde 
markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir. 

(9) Kötü niyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir. 

Kanunun tescilsiz markaları da dışlamadığını mutlak ve nispi ret nedenlerinden 
çıkarabiliyorduk. İncelemeye başlarsak md.5/1 (a) ‘nın bahsettiği 4.maddeye gör işaretin 
marka olabilmesi için ayırt edici olması ve korumanın konusunun sicilde açıkça gösterilebilir 
nitelikte olması gerekiyordu. Örneğin bakkal açacakken “bakkal” diye bir marka almak 
isterseniz ayırt edicilik konusunda sorun olur. Markanın ürün veya hizmetten uzaklaştıkça 
ayırt ediciliğinin artacağını söylemiştik bu ayırt edicilik markanın sağlamlığını arttırır. Ayırt 
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ediciliğin azalması ise markanın zayıflığı anlamına gelir ve zayıf markaları başkalarının da 
kullanma ihtimali ve imkânı artar. B bendi de aynı şekildedir. 

C ve D bendinden kasıt: serbest işaretleri kendinize ait bir markanın esas unsuru olarak tescil 
ettiremezsiniz. Örneğin marka olarak “zeytinyağı”nı tescil ettirip sonra bir başkasının da 
markasında “zeytinyağı” kelimesini geçirmesini engelleyemezsiniz. Bu ancak ikinci unsur 
olarak marka olabilir.  

Ç bendine örnek olarak “prill” markası varken aynı sınıfta “prıll” olarak bir marka tescil 
ettiremezsiniz. 

Madde 5/3’e bakarsak “Prill” markası varken “Prıll” markasını tescil ettirmek istemişsem 
kurul bunu resen reddetmelidir ancak “Prill”in sahibi “Prıll”a müsaade ettiği muvafakat 
iradesi açıklarsa bu takdirde aynı veya ayniyete yakın bu marka tescil ettirilebilir. Bu 
durumda aynı sınıfta iki kişinin de markası tescil edilmiş olur. Yani bir malın aynı anda farklı 
yerlerde farklı zaman aralıklarında kullanımı sağlanmış olur. Bu eşyada mümkün değildir 
sonuçta bir eşya 2 farklı yerde aynı anda olamaz.  

-Bu noktadan sonra” Birlikte Varolma” tezini savunan asistan hocamız dersi devraldı.- 

Aslında biz Marka hukukunda teklik ilkesini kabul ediyorduk hatta KHK döneminde bu çok 
kesindi ve ben yaptığım inceleme döneminde de sınai mülkiyet kanununda bunu devam 
ettirmeyi düşünüyordum. Markada teklik ilkesinin olması aslında tam olarak md5/1 ç’nin 
kapsamı aynı veya benzer mal ve hizmetlere yönelik olarak, aynı veya benzer işaretlerden 
müteşekkil birden fazla markanın olmaması temeline kurulu çünkü bu markanın ayırt edici 
olması esas. Ancak şöyle bir fark var Marka KHK’ları Avrupa Birliği düzenlemelerinden 
alınmıştı ve sonra Avrupa Birliği müktesebatına uyumlu olarak Sınai Mülkiyet Kanunu yapıldı. 
Aradaki farklılıklardan en önemlisi ise orada Md. 5/1 ç’de nispi ret nedeni olarak kabul 
ediliyor. Çok basit bir açıklamayla md.6/1 de göreceğimiz aynı veya benzer mal ve hizmetlere 
yönelik aynı veya benzer işaretler diye bu fıkra 5/1 ç’nin biraz daha geniş kapsama alanına 
sahip bu nispi ret nedeni olarak düzenleniyor ancak 5/1 ç mutlak ret nedeni olarak 
düzenlenmiş durumda. Müktesebattaki durumdan en büyük fark şu: orada her ikisi için de 
bunu bir muvafakatname ile aşılabilir bir durum olarak görüyor ancak zaten nispi ret 
nedenlerinde kurum inceleme yapmadığı için ilgili sessiz kalırsa başvurucunun başvurusu 
kendiliğinden kabul ediliyor. Dolayısıyla verilen muvafakat bu şekilde. Bizde ise Marka KHK 
döneminde diyorduk ki tüm mutlak ret nedenleri kapsamında önceki hak sahibi kendisi rıza 
verse dahi sonraki marka tescil edilemez. Şimdi ise bu muvafakate özel bir anlam yükleniyor 
bunun nedeni de 5/1 ç’nin diğer mutlak ret sebeplerinden farklı olması. Baktığımızda 5. 
madde marka olabilmenin özelliğinden bahsediyor neredeyse tamamı doğrudan kamuyu 
ilgilendiren nedenler, 5/1 ç ise diğerlerinden ayrılarak önceki marka sahibini koruyor. Bunun 
mutlak ret nedeni olması sebebi ise markanın tüketiciyi etkileyecek olması. Örneğin 
“Hamidiye” su varken “Hamadiye” şeklinde bir su üretilirse tüketici bunu da “Hamidiye” 
olarak alabilir. Bu durum suda belki küçük bir sorun ama farklı ürünlerde çok daha büyük 
sorunlar çıkarabilecek durumda. (Bu marka karıştırılmasında dikkat etmek gerekir ki dava 
veya itirazlarınızda markanın muhatap aldığı çevre de çok önemlidir. Örneğin bir ilaç markası 
olduğunda karıştırma ihtimali daha zor bir durum çünkü gidip eczacıdan alıyorsunuz ancak 
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bir çikolata örneğinde hitap edilen kitle ve ulaşılma kolaylığı sebebiyle daha aldatıcı bir hal 
oluşturur.) Muvafakatname verilmesi temelde idari sürece ilişkin bir durum yani bu marka 
tescil başvurusu esnasında kullanılan bir şey. Muvafakatin nasıl olacağı yönetmelikte 
düzenleniyor orada da farklı tartışmalar var ancak en basit olarak şunu söyleyebilirim 
muvafakati önceki marka sahibi olarak 2. marka tescilinden sonra veremem öncesinde 
verilmiş olması gerekir. İcazet biçiminde olamaz.  

-Hoca soru sorarak bitirdi.- 

Muvafakatname verildiğinde ne verilmiş oluyor?  Kişi sahip olduğu hakları klonlayıp mı 
veriyor yoksa lisans mı verilmiş oluyor yoksa belirli haklarımdan vaz mı geçiyorum? 
Borçlandırıcı işlem mi, tasarruf işlemi mi, kullandırma iradesi midir?  
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SINAİ MÜLKİYET HUKUKU  
-11.03.2019 Blok ders yapıldı.- 
-Hoca marka tescilinde mutlak ve nispi ret nedenleriyle ilgili örnekler bulunan not 
hazırlandığını ve okulun sitesinde bulabileceğimizi belirtti.- 

Madde 7: Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı ve İstisnaları  

(1) Bu Kanuna sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir. 

Bu madde marka tescilinden doğan hakların kapsamını ve sınırını belirler. Maddenin 
1.fıkrasında görülüyor ki bu kanunun koruması tescille sağlanıyor yani kural olarak kanunun 
sağladığı inhisarı haklar ve yetkiler tescile bağlıdır ancak daha önce de belirtmiştik ki Sınai 
Mülkiyet kanunu tescilsiz markaları da tümüyle dışlamıyor. Bunu da şuradan çıkarıyoruz: 
mutlak ve nispi ret nedenlerinde Türkiye’de tescilli olmayan tanınmış markanın sahibi, sizin 
aynı markayı tescil ettirmenize bir itiraz öne sürebilir bu da gösteriyor ki tescilsiz markalara 
da kanunumuz yer yer korumalar sağlamıştır. Bunun yanında kanunumuz gerçek hak 
sahipliğini koruyor yani siz bir markayı ihdas ve istimal edebilirsiniz ve tescil ettirmek 
zorunda değilsiniz bu durumda da bir markanız vardır, bu sizin markanız kabul edilir ve bir 
başkası markanızı tescil ettirse dahi siz gerçek hak sahibi olarak bu tescile itiraz edebilirsiniz 
yani kanun koyucu burada tescil edilmemiş bir markanın da itiraz sebebi olmasına imkân 
sağlamıştır. Esas itibariyle etkin ve sorunsuz bir koruma için markanın tescili gereklidir. 

2. fıkra marka tescilinden doğan hakkın özelliklerini işaret eder. ‘Marka tescilinden doğan 
haklar münhasıran marka sahibine aittir.’ bu cümleye göre marka tescil edilmesiyle birlikte 
sahibine tekel hakkı verir. Bu hakkın 2 cephesi vardır: birincisi bu haktan artık sadece size 
faydalanma hakkı veriyor ikincisi bu işarete bir başkası tecavüz teşkil eden bir fiilde 
bulunursa (kullanmak suretiyle, tescil ettirmek suretiyle olabilir) ona karşı da dava ve takip 
hakkı verir.  

Tekel hakkı, ülkesellik prensibiyle sınırlıdır yani kanunun sağladığı koruma yalnızca Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir. Bir markanın tescil edilmeden uzun yıllar kullanılması 
ve bu sırada bir başkası tarafından tescil edilmesi durumunda kanunun gözünde şekli hak 
sahibi sicil hukukunun özelliği olarak aksi sabit oluncaya kadar sicildeki kişidir. Bu tescil 
ettiren kişiye büyük ölçüde haklar verir ve bu kişinin büyük ölçüde para kazanmasını 
sağlayabilecek haklardır. Vakko markası üzerinden bir örnek verelim: Anglo-saksonlarda 
beyan esası vardır, güven esasına dayanır ve beyanınıza güvenilerek tüm haklara sahip 
olursunuz ve sonrasında araştırma yapılır, önce güven sonra kontrol et şeklindedir. Bir teknik 
üniversite öğrencisi Amerika’ya eğitime gittiğinde bunu öğrenip Amerika’da Vakko’nun 
tescilini alır ve Vakko da Amerika’ya ihracat yaptığında gümrükte mallar tutulur içeri alınmaz 
ve Vakko dava ile uğraşmamak için çocuğa bir miktar para verip olayı çözmüştür.  

Türkiye’de de bu durumla 1995 yılından sonra çokça kez karşılaşıldı çünkü tescil kişiye şekli 
bir hak sahipliği veriyor. Tedbir kararının ülkemizde yerleştirilmesinde bu durum etkili 
olmuştur, hakimler ters tedbir kararı almaya başlamıştır. Türkiye’de tescil edilmemiş Mango 
gibi büyük bir markanın Türkiye’de tescil edilmediğini fark eden kişi tescil ettirirse, tescil 
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ettiren kişi Mango markalı ürünlerin ticaretine ülkesellik prensibi gereği engel olabilir, 
markanın satıcılığını yapan kişinin tescilli marka sahibi kişiye karşı hükümsüzlük davası 
açması ve hükümsüzlük kararı alması gerekir ancak karar alınana kadar uğranacak zarar asıl 
hak sahibinin direncini kırabileceği için tedbir kararı istenebilir. Tedbir kararları çoğunlukla 
yasaklayıcı nitelikte olmakla beraber değiştirici nitelikte de olabilir. Tedbir kararı, geçici 
nitelikte olmalı ve asıl kararın yerine geçecek nitelikle olmamalıdır, asıl kararla özdeş tedbir 
verilmesinin istisnası ticaret hukukunda vardır. Örneğin bir haksız rekabet var, haksız 
rekabete karşı tespit, men, eski hale iade, tazminat davaları açılabilir sonrasında tedbiri 
düzenleyen maddelere devam ettiğimizde görüyoruz ki tedbir kararının içeriği asıl kararla 
birebirdir. Olayımızda verilecek tedbir kararı iki Mango’nun da satışına da engel olabilir bu 
yasaklayıcı tedbirdir ya da ikisinin satışına da izin verebilir bu da usul hukuku açısından şekli 
hak sahibinin, şekli hak sahipliğinden doğan haklarını (Mango’nun girişine engel olmak, dava 
ve takip yetkisi gibi haklarını) kullanmasına engel olacak bir tedbir kararıdır bu karar sonucu 
Mango Türkiye’ye girebilir işte bu karara ters tedbir kararı denir. Kararların 3.kişilere etki 
ettiği mahkeme kararları istisnadır buna örnek haksız rekabet davalarıdır, kesin hükmün 
3.kişiye uygulanması haksız rekabette şöyle olabilir: örneğin taklit malların toplandırılması 
yönünde bir karar çıkıyor, Ahmet’te de taklit mallar var, kararda ismi geçmiyor ancak kesin 
hüküm ona karşı da etkili oluyor yani ilamı ona karşı da icra etme imkânım var.   

Tekel hakkının ne olduğunu gördük, kısaca tekrar ülkesellik prensibine bağlı, o işaret 
üzerinde yararlanma ve ona bağlı davaları açma hakkı sağlayan haktır. Tekel hakkı sahibine 
geniş yetkiler veren ancak ticaret ve rekabet hukukuna zararlı bir haktır ve yumuşatılması 
gerekir. Bu yumuşatma da ‘tükenme’ ilkesiyle sağlanır. Rekabet hukukunun monopol ve 
tekeli engellemek, hâkim durumun kötüye kullanılmasını engellemek gibi amaçları vardır.  

(2) Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka sahibinin, izinsiz olarak yapılması 
halinde, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep etme hakkı vardır. 

a) Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerde kullanılması. 

b) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer 
mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dahil 
karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması. 

c) Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan 
ve Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya 
itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep 
olmaksızın kullanılması. 

A bendine baktığımızda kime önleme hakkı verir? Tescilli marka sahibine. Aynı markayı aynı 
mal ve hizmetlerde kullanırsa buna engel olabilir. Mango markasını tekstilde kullanırsan 
bunu önleme hakkı var. Tescil ettirirsen hükümsüzlük davası açma hakkı ya da tescil 
başvurusunda bulunursan itiraz hakkı veriyor.  

Mango markasını Mango olarak kullanırsa a bendi, Mango markasını birebir aynı Mango 
olarak değil de iltibasa yani karışıklığa sebebiyet verecek şekilde bir işareti aynı mal veya 
hizmetlerde kullanırsa buna da itiraz hakkım var bu da b bendi. Siz Mango markasını 
Mangon olarak kullanırsanız mesela dizaynı da aynı Mango gibiyse veya şeklen karıştırılmasa 
dahi ilişkilendirilme ihtimali dahi varsa yani öyle bir intiba kuruluyor ki işaret karıştırılmasa 
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dahi o işletmeden doğan bir marka görüntüsü yaratıyorsa dahi bunu önleme hakkı b bendi 
sayesinde mümkündür. Bu genelde kök markalarda olur. İşte işletmesel iltibas bu demek, 
markanın sağladığı koruma bunu da kapsıyor. B bendi için önce markalar birbirine benziyor 
mu buna sonra aynı mal veya hizmette mi kullanılıyor buna bakılır. 

Mango markası Türkiye’de tekstil ürünlerinde Zara adına tescilli, Ahmet tekstil ürünlerinde 
Mango markasını kullanıyorsa Mango bunu önleyebilir; Mango İspanya’da tescilli, Ahmet 
bunu Manga olarak tekstil ürünlerinde kullanıyor bunu da Mango engelleyebilir; Mango 
markası İspanya’da tekstilde kadın giyim üzerine tescilli, Ahmet Türkiye’de Mango markasını 
veya Manga markasını erkek giyimde kullanıyor Mango bunu da önleyebilir. Ancak Zara’nın 
tekstil ürünlerinin tamamında Mango diye bir markası tescilli ve bu 8. sınıf tekstil 
ürünlerinde meşhur da bir marka ancak 12. Sınıf saat veya 15. Sınıf mikrofon ürünü için 
Mango'yu tescil ettirdi ve Mango adında bir mikrofon üretiyor işte burada c bendi Mango 
tanınmış bir marka olduğu yine önleme hakkı veriyor. Asıl olan aynı sınıfta olan mal veya 
hizmetlere karşı koruma sağlanmasıdır ancak c bendi aynı veya farklı sınıfta olmasına 
bakılmaksızın markanın tanınmışlık düzeyi sebebiyle haksız yere yarar elde ediyor, markayı 
zedeliyor ayırt ediciliği zedeliyorsa bu durumda farklı sınıfta tesciline de engel olabilir. 
Tanınmış olmasa bile bir markanın benzer yerlerde tesciline mâni olmanız b bendinde 
mümkündü bunun için de işletmesel bağlantı oluşturulmasına bakılırdı.  

(3) Aşağıda belirtilen durumlar, işaretin ticaret alanında kullanılması halinde, ikinci fıkra hükmü uyarınca 
yasaklanabilir. 

a) İşaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması. 

b) İşareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçla stoklanması 
veya işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi. 

c) İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi. 

ç) İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması. 

d) İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin 
aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük 
ya da benzeri biçimde kullanılması. 

e) İşaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması. 

f) İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması.  

(4) Markanın sahibine sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayım tarihi itibarıyla hüküm ifade 
eder. Ancak marka başvurusunun Bültende yayımlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan 
edilmiş olması halinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru sahibi, tazminat davası 
açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin yayımlanmasından önce 
karar veremez. 

(5) Marka sahibi, üçüncü kişiler tarafından dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde, markasının aşağıda 
belirtilen biçimlerde kullanılmasını engelleyemez. 

a) Gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirtmesi. 

b) Malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, 
üretim ve sunuluş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması. 
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c) Özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının 
belirtilmesinin gerekli olduğu hallerde kullanılması. 

Peki sağladığı bu geniş koruma kapsamını sınırlayan haller nelerdir? Eser manevi ve mali 
yetkiler veriyor ve ölümünüzden sonra 70 sene koruma veriyordu ancak bu yetkileri 
sınırlayan birçok istisna vardı örneğin genel menfaat mülahazasıyla yararlanabiliyorduk, 
eğitim öğretim amacıyla yararlanabiliyorduk, iktibas serbestisi vardı intihal düzeyinde 
olmamak kaydıyla, şahsi menfaat mülahazasıyla da istifade edebiliyorduk; sınai mülkiyette 
de hakkı sınırlayan, borçlar hukuku tabiriyle söylersek hukuka uygunluk sebepleri vardır. 
Eşyada örneğin maliki olduğunuz arsadan yararlanma ve korumaya dair tüm haklarınız var 
ancak bir başkasının tecavüzünün hukuka uygun olduğu haller de vardı örneğin zorunluluk 
(ıztırar) hali.  

Sınai mülkiyette hukuka uygunluk sebepleri 5. fıkrada belirtilmiş. Örnek vermek gerekirse 
oto yedek parçacı düşünün 20 farklı markada ürünü işletmesinde satıyor ve bunu göstermek 
için de işletmesinin camına 20 tane markanın işaretini camına yapıştırır. Normalde bu 
markaları kullanma hakkı marka sahibine ya da yetkilendirdiği kişiye aittir ancak nihai 
tüketiciye o malları satan kişiler bu markaları işletmelerinde kullanıyor bu dürüstçe olmak 
kaydıyla ticari hayatın gereği alanına girer. Bu kullanım biçimi kendisini tek satıcı, yetkili 
servis gibi görüntülere sokacak şekildeyse dürüstçe ve ticari hayatın gereği olmaktan çıkar ve 
hukuka uygunluk sebebi olarak geçerli olmaz. İstisnanın istisnası kuraldır mantığı gibi burada 
da yetkili servis görüntüsü oluşturacak bir şekle bürünürse oto yedekçi bu durumda hukuka 
uygunluk sebebi tekrar hukuka aykırılık sebebi halini alır.  

Hakkın tüketilmesi 

MADDE 152- (1) Sınai mülkiyet hakkı korumasına konu ürünlerin, hak sahibi veya onun izni ile üçüncü kişiler 
tarafından piyasaya sunulmasından sonra bu ürünlerle ilgili fiiller hakkın kapsamı dışında kalır. 

(2) Marka sahibi, birinci fıkra hükmü kapsamına giren ürünlerin üçüncü kişiler tarafından değiştirilerek veya 
kötüleştirilerek ticari amaçlı kullanılmasını önleme hakkına sahiptir. 

İkinci bir hukuka uygunluk sebebi de tükenmedir. Örneğin markalı ürünlerin veya patentli 
ürünlerin hak sahibi veya onun izniyle 3.kişiler tarafından yani Lacoste ürünlerini Türkiye’de 
piyasaya sürdüğünde hakkı bu ürünler üzerinde tükendi. Bölgesel, ülkesel, uluslararası 
tükenme vardı hatırlarsanız; Almanya’da piyasaya sürdüğüm ürünler bölgesel tükenme 
sonucu tüm Avrupa’da tükeniyordu. Almanya’dan Türkiye’ye paralel ithalat veya Türkiye’den 
Almanya’ya ihraç edilmesi, reimport yapılması yani geriye ithal edilmesi hukuka uygundur 
bunu da tükenme ilkesi ile açıklıyoruz.  

İkinci fıkra ise eğer bir kötüleştirme varsa tükenme hakkının kapsamına girmediğini, 
tükenme hakkının yalnızca orijinal ürünlerde geçerli olduğunu düzenliyor. Buna örnek olarak 
Türkiye’de Ferrari’ye tüp takılması sonucu Ferrari’nin aracı geri çağırması incelenebilir 
burada Ferrari’nin geri çağırma yetkisi tartışılıyor; tükenme hakkı kapsamına girer mi 
şeklinde.  

Tek satıcılığı da incelemiştik. Mango ürünlerinin tek satıcılık yetkisi Nurgül’e verilmişse, 
kendisi artık Mango ürünlerinin satışını ve pazarlamasını gerçekleştirir. Tek satıcılık 
sözleşmesi atipik bir sözleşmedir. Atipik sözleşmeler, kanunda kurucu unsurları 
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düzenlenmemiş sözleşmelere deniyor. Tek satıcılık da o marka ürünlerini ithal etmek ve 
tekel olarak satma hakkı veriyor.  

7. Maddenin 4. fıkrasını tekrar okuyalım. Önce marka olması için bir işaret seçip, Türk Patent 
Marka kurumuna müracaat ediyorduk. Türk Patent Marka kurumu şekli bir inceleme yapıyor 
sonrasında mutlak ret nedenleri için inceleme yapıyor ve sorun yoksa ilan ediyordu. Bu ilanın 
amacı ilgili 3.kişilerin bu işaretin marka olarak tescillenmesine bir itirazı varsa itirazda 
bulunmalarını sağlamaktır. Bunun sonucu olarak itiraz gerçekleşmezse tescil ediliyordu ve 
tescil ilan ediliyordu. Tescil ilanıyla ilk ilan farklıdır. Eğer itiraz edilirse ve itiraz kabul görürse 
dava açılabilirdi veya itiraz reddedilirse buna karşı iptal davası açılabiliyordu. Bu başvuru 
sürecidir. 7.Maddenin 4. fıkrasında bahsedilen markanın sahibine sağladığı haklar: tekel 
hakkıdır. Bu haklar tescilin ilanından sonra hüküm ifade ediyor. Marka başvurusu ise 
bültende yayınlanıyor bu şekilde dönem dönem yayınlar oluyor işte 7.madde fıkra 4’de 
görüyoruz ki markanın başvurusu da kişiye birtakım haklar sağlıyor. Yani tescil zaten hak 
sağlıyor ancak başvuru da hak veriyor. Bu sürede açılan bir tazminat davasından söz ediyor. 
Eğer 3. kişi tescil ve ilandan önce markaya karşı tecavüz teşkil eden bir fiilde bulunursa dosya 
hâkime gelse bile hâkim, tescilin tamamlanmasını hüküm için bekletiyor. Bu hukuken çok 
önemli bir madde. Halbuki bir markaya tecavüz olduğunda çok çeşitli taleplerde 
bulunulabilir: tespit, önleme, eski hale iade, tazminat. Bunlardan sadece tazminat zikredilmiş 
ancak başvuru sürecinde kişinin bu davaları da açma hakkı vardır. Markanın tescili 3. kişilere 
karşı tescil ve ilandan sonra hüküm ifade etse de tescil gerçekleşmesi halinde markanın 
koruması başvuru tarihinden itibaren başlar. Örneğin marka tesciline 2 sene önce 
başvurduysak 10 yıllık korumanın başlangıcı tescil olması halinde başvuru tarihinden itibaren 
başlar. Somutlaştırırsak 03.03.2018 tarihinde başvurdum, süreç devam etti ve tescil 
11.03.2019 tarihinde ilan edildi, bu durumda 10 yıllık koruma süresi 03.03.2018 tarihinden 
itibaren başlar.  
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SINAİ MÜLKİYET HUKUKU 
18.03.2019 

 Blok ders yapıldı. 

MARKANIN KULLANILMASI 

Markanın kullanılması 

MADDE 9 – (1) Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği 
mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi bir biçimde 
kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir. 

(2) Aşağıdaki belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir. 

a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması. 

b) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarda kullanılması. 

(3) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım 
olarak kabul edilir. 

Markanın işlevi bir mal veya hizmetin benzerlerinden ayırt edilmesidir, madde 9’dan 
çıkarılan sonuç ise kanun koyucu markanın işlevine uygun kullanılmasını istediği yönündedir. 
Yani markayı depolamanın, marka ticari yapmanın veya aşırı mülkiyet duygusuyla markanın 
koruma amacını aşırı şekilde genişletmek için tescil edilmesinin önüne geçmek istiyor. 
Bunların yanında bir de sicil hukuku ve rekabet hukuku gerekçeleri vardır. Bir marka tescil 
edildiğinde sahibine tekel hakkı verir. Tekel hakkı sayesinde bu markanın kullanımı sicilde 
kapatılmış oluyor bu sicil hukuku gerekçesidir; kanun sicilde yer işgal edilmesini istemez. 
İkinci olarak tekel hakkı, rekabeti engeller bu da rekabet hukuku açısından gerekçedir.  

Markanın kullanılması yükümlülüktür. Burada dikkat edilmesi gereken nokta borç ve 
yükümlülük (külfet) arasındaki farktır. Borç ve külfet arasındaki hukuki fark şudur ki: 
Borçların ifası istenebilir ve davaya konu olabilir, külfette ise yerine getirilmemesi 
durumunda kanunun öngördüğü hak kaybı yaşanır.  

9. Madde kapsamında kanun 5 yıllık hoşgörü süresi tanıyor. Markanın tescilden itibaren 5 yıl 
kullanılmaması veya kullanımda olan bir markanın kullanımına 5 yıl ara verilmesi durumunda 
tescilli bu markanın iptali istenebilir. Burada kullanmama, iptal sebebi olarak görülür.  

Marka tescil ettirildiğinde tescille beraber şekli bir hak sahipliği kazanılıyor. Bu şekli hak 
sahipliği bir itiraz sebebidir. Örneğin tescil, ‘Yıldız’ olarak tescilli markanın sahibine benzer bir 
marka örneğin “Yaldız” markası tescil edilmek istendiğinde itiraz etme hakkı verir. Ancak 
“Yıldız” markası tescil edilmesine rağmen kullanılmayan bir markaysa karşı taraf (“Yaldız”ın 
sahibi) kullanmamayı bir defi olarak ileri sürebilir. Burada kullanmama, bir defi olarak 
görülür. 

Hükümsüzlük davası sürerken, kullanılmayan bir markaya dayanılıyorsa bu durumda da bir 
sebep olarak ileri sürülebilir. 
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O halde kullanmama 3 farklı şekilde karşımıza çıkabilir. 

1. İptal davası  
2. Tescil sürecinde defi 
3. Hükümsüzlük davasında sebep 

Kullanmamanın sonuçları patentte de mevcut. Patentte kanun koyucunun gerekçesi daha 
farklı. Patent, bir buluştur. Patent her zaman teknik bir sorunu çözer, burada teknik kavramı 
geniş anlamdadır. Bir hastalığın tedavisi de teknik alan olarak kabul edilir. Kullanmazsanız bu 
buluşla ilgili bir başkası dava açarak kendisine zorunlu lisans verilmesini talep edebilir. 
Zorunlu lisans, kendisiyle sözleşme yapma mecburiyeti getirir. Kişi bu lisansı alarak buluşu 
kullanıma sunar. Marka ve patent arasında kullanılmamanın sonuçları bu şekilde farklılık 
gösterir.  

Markanın kullanılmış sayılması için: 

 Türkiye’de kullanılması 
 Ciddi biçimde kullanılması 
 Markasal kullanılması 
 Tescil edildiği mal ve hizmetlerde kullanılması 

gerekir.  

5 yıllık kullanmamada haklı bir sebep varsa bu durumda kullanmama dikkate alınmaz. Haklı 
sebep terimi borçlar hukukunda sürekli borç doğuran sözleşmelerde sözleşmenin son çare 
olarak sona erdirilme sebebidir. Sebepler sübjektif ve objektif olarak ikiye ayrılması 
durumunda sübjektif sebepler haklı sebep olmaz. Haklı sebep, objektif ve müdahale etme 
imkânı bulunmayan, kişinin sübjektif durumundan kaynaklanmayan hallerde söz konusu 
olabilir. Somutlaştırırsak: ithalatı öngören bir markanın ürünlerine çıkan bir kanunla ülkeye 
giriş yasağı gelmesi durumunda, markanın kullanılmaması haklı bir sebebe dayanır. Bu 
konuda iflas ile ilgili çeşitli tartışmalar vardır. İflas sürecine girildiği gibi bu süreçten çıkış da 
vardır ancak hukuk böyle gri bir alan. Bir başka örnek: bir şirket, bir başka şirketi devralıyor 
ve bununla ilgili rekabet kurumundan izin alınması gerekiyor bu işlem 8 sene sürüyor bu 
sürede marka kullanılamıyor ancak kullanılmama davası tehdidi de mevcut bu durumda 
kullanmamanın haklı bir sebebi vardır diyebiliriz.  

Birinci fıkrayla ilgili bilinmesi gerekenler: kullanmamanın bir borç değil külfet olması ve 
kullanmama durumunda 3 müeyyidenin (iptal davası, tescil sürecinde itiraz edilirse 
kullanmama defi, hükümsüzlük sürecinde sebep olarak kullanılması) varlığıdır.  

İkinci fıkranın (a) bendine “Yıldız” markasını yalnızca “Yıldız” olarak tescil edilip kullanırken 
“*Yıldız*” (yani markanın yanına yıldız vb. semboller eklenmişse) şeklinde kullanılması 
markayı değiştirmez, bir miktar farklı unsurlarda kullanılabileceğini örnek verilebilir.  

Kullanmanın şartları Türkiye’de, ciddi bir şekilde, tescil edilen mal ve hizmetlerde 
kullanılmasıdır. Ancak bazı markalar var ki Türkiye’de üretilip, ülke içinde satışa sunulmadan 
üretimden sonra ihraç ediliyor. Kullanma şartlarına göre bu kullanma sayılmaz çünkü 
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Türkiye’de dağıtıma çıkmıyor ancak ikinci fıkranın (b) bendi sayesinde iç piyasaya 
sunulmadan ihraç edilen marka da kullanım sayılır. Ancak bunun tersi de meşhur “Bahman” 
kararında mevcut: “Bahman” davasında sigaralar Bulgaristan’da üretiliyor ve Türkiye’de 
serbest ticaret bölgesine gelip buradan İran’a gidiyor, bu durum Türkiye’de kullanım kabul 
edilir mi?   

Üçüncü fıkradan bir sonuç çıkarılır: markanın mutlaka marka sahibi tarafından kullanılma 
zorunluluğu yok. Marka sahibinin izniyle bir başkası tarafından kullanılması da kullanım 
sayılır.  

Öğrenci sorusu: Bir lisans sözleşmesi yokken, marka sahibi markasının başkası tarafından 
kullanımına sessiz kalıyorsa bu durum da kullanılma sayılır mı? 

(A), “Yıldız” tescilli markasının sahibidir ve kullanmamaktadır; (B) “Yıldız” tescilli markasını 6 
senedir kullanmaktadır.  

1. Bu durum kullanma sayılır mı? 
2. Markanın sahibi (A) hukuken hangi tehlikelerle karşı karşıyadır? 

Şuraya odaklanılması gerekiyor: ‘marka sahibinin izniyle kullanılması’ cümlesinde bahsedilen 
izin mutlaka yazılı mı olmalıdır? Eğer burada mutlaka yazılı bir lisans sözleşmesi olarak 
yorumlamazsak yalnızca rıza ile kullanım ararsak bunu markanın kullanılması kabul 
edebiliriz. Nereden anlıyoruz, yazılı bir sözleşme olmamasına rağmen (B) üretim yapıyor ve 
her 3 ayda bir düzenli olarak (A)’ya ödeme yapıyorsa bu durumda izin tartışılabilir. 

Hukuki işlemler 

MADDE 148 

...(4) Hukuki işlemler, yazılı şekle tabidir. Devir sözleşmelerinin geçerliliği, ancak noter 
tarafından onaylanmış şekilde yapılmış olmalarına bağlıdır. 

Buket Hoca: Bu maddeye göre yazılı şekil şartı aranabilir. 

Lisans bilgisi olarak: izniyle kullanılması gerekir, yazılı yapmakta fayda var şeklinde 
açıklanabilir. Ancak yazılı olmaması durumunda da kullanım sayılabilme ihtimali zihnimizin 
bir köşesinde yer almalı. 

Kullanma ile ilgili bilinmesi gerekenler: 

Marka tescil edildiğinde Türkiye’de, ciddi, tescil edilen mal ve hizmetlerle ilgili olarak, 
kesintisiz, marka sahibi tarafından kullanılmıyorsa marka sahibinin izniyle kullanılması 
gerekiyor. Kanunun tanıdığı 5 yıllık hoşgörü süresi mevcut ve farklı unsurlarla eksik veya fazla 
kullanma (Yıldız markasına yıldız emojisi eklemek gibi) kullanma kabul edilir. İhracat 
amacıyla kullanma da kullanma kabul edilir.  

Kullanma ile 3 yerde karşılaşılır: Kullanmama iptal davası sebebidir, tescil sürecinde itiraz 
sebebidir, tecavüz ve hükümsüzlük davalarında da defi olarak kullanılabilir.  
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Kullanma bir borç değil, külfettir. Markanın korunması için kullanma zorunluluğu yoktur, 5. 
yıl dolduğunda külfet sebebiyle hak kaybı olur.  

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ ve İPTALİ 

Markanın hükümsüzlüğü ve iptali 25.,26. Ve 27. Maddelerde düzenlenmiştir.  

Hükümsüzlük hâlleri ve hükümsüzlük talebi 

Madde 25- (1) 5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde 
mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir. 

(2) Menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın 
hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilir. 

(3) Marka hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya 
hukuki haleflerine karşı açılır. Markanın hükümsüzlüğü davalarında Kurum taraf gösterilmez. 

(4) Bir marka, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil 
edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından 
hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz. 

(5) Hükümsüzlük hâlleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin 
bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. Marka 
örneğini değiştirecek biçimde hükümsüzlük kararı verilemez. 

(6) Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği 
hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili 
kötüniyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez. 

(7) 6 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca açılan hükümsüzlük davalarında 19 uncu maddenin 
ikinci fıkrası hükmü def’i olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin 
belirlenmesinde dava tarihi esas alınır. Hükümsüzlüğü istenen markanın başvuru veya 
rüçhan tarihinde, davacının markası en az beş yıldır tescilli ise davacı ayrıca, söz konusu 
başvuru veya rüçhan tarihinde 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların yerine 
getirildiğini ispatlar. 

Bir marka, tescil sürecinde itiraz olmadığı için veya itiraz edilmesine rağmen itiraz kabul 
görmediği için sicile tescil edilmiş olabilir. Tescil edilen marka sahibi şekli olarak hak sahibi 
yapar, dolayısıyla bir marka tescil edildiğinde bu marka için hükümsüzlük davası açılabilir. 
Hükümsüzlük sebepleri hemen her zaman markanın tescilinden önce mevcut olan 
sebeplerdir. Bu sebeplere dayanarak tescil edilmiş bir markayla ilgili hükümsüzlük davası 
açılabilir.  

Hükümsüzlük sebeplerinin yanısıra bir de iptal sebepleri var. İptal sebepleri marka tescil 
edildikten sonra ortaya çıkan ve markayı sicilden silmeyi haklı gösterecek sebeplerdir. 

Birinci fıkrada bahsedilen 5. madde mutlak ret sebepleri, 6.madde ise nispi ret sebepleridir. 
Bu durumdan şunu çıkarıyoruz: marka tescili sırasında bu sebepler fark edilmemiş ve marka 
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tescil edilmiş veya itiraz edilmesine rağmen Türk Patent bunu mutlak veya nispi ret nedeni 
olarak görmemiş ve markayı tescil etmiştir. Bu durumda hükümsüzlük davası açılabilir. 

İkinci fıkra davacıları düzenlemiştir. 3 tanedir: menfaati olanlar, cumhuriyet savcıları ve ilgili 
kamu kurum ve kuruluşları. 

Üçüncü fıkra davalıları düzenlemiştir. Kurum taraf olarak gösterilemez.  

Bir işaret ayırt edici değilse örnek Migros’un “M”si ayırt edici olmadığı ve herkes tarafından 
kullanılabilecek serbest bir işaret olduğu için normal şartlarda tescil edilmemesi gerekirken 
edilmiş ve tescilden sonra kullanma suretiyle herkes bu “M”nin Migros olduğunu biliyor ise 
işte bu takdirde dördüncü fıkrada bahsedilen (b) ayırt edicilik, (c) ve (d) serbest işaretler artık 
hükümsüzlük sebebi olamaz. Kanun koyucu burada harcanan emeğe ve ayırt ediciliğe bir 
anlam yüklemiş bu tür markaların hükümsüz kılınamayacağını kabul ediyor. Ancak bu tür 
markalar genellikle zayıf markalardır ve benzer işareti başkaları da ufak farklılıklarla marka 
olarak tescil ettirebilir.  

Beşinci fıkra markanın kısmen veya tamamen hükümsüz kılınabileceğini düzenler. Marka, 
sınıf esasına göre tescil edilir. Kısmen hükümsüzlük şekil olarak markanın bir kısmı değil, 
tescilli olduğu sınıflardan bir kısmı için hükümsüz kılınmasıdır. Yani 7,8,9. Sınıflarda tescilli bir 
markanın yalnızca 7. sınıf bakımından hükümsüz sayılması kısmi hükümsüzlük, 7,8,9. yani 
tescilli olduğu bütün sınıflar bakımından hükümsüz kılınması tamamen hükümsüz 
kılınmasıdır.  

Altıncı fıkrada ise önemli nokta “bildiği veya bilmesi gerektiği halde” cümlesidir. Buna örnek 
olarak Telsim’i göstermiştik. Mecidiyeköy’de bir dükkânın Telsim unvanı ve markası var, 
onun karşısına da operatör olan Telsim açılıyor ve yıllar içinde büyüyor binlerce aboneye 
ulaşıyor, sonrasında dükkân sahibi dava açıyor ve operatör olan Telsim markasının 
hükümsüz kılınmasını istiyor. Bu durumda sessiz kalma suretiyle hak kaybı vardır. Burada 
birçok tartışma var “markanın kullanıldığını” diyor öyleyse mesela tescil edilmiş ancak 
kullanılmamış bu madde kapsamına girer mi?  

Yedinci fıkra da kural markanın kullanılması ve kullanılmıyorsa bunu defi olarak da öne 
sürebiliyor.  

İptal hâlleri ve iptal talebi 

Madde 26- (1) Aşağıdaki hâllerde talep üzerine Kurum tarafından markanın iptaline karar 
verilir: 

a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hâllerin mevcut olması. 

b) Marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın, 
tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad hâline gelmesi. 

c) Marka sahibi tarafından veya marka sahibinin izniyle gerçekleştirilen kullanım sonucunda 
markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin özellikle niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı 
konusunda halkı yanıltması. 
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ç) 32 nci maddeye aykırı kullanımın olması. 

(2) İlgili kişiler, Kurumdan markanın iptalini isteyebilir. 

(3) Marka iptal talepleri, talep tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya 
hukuki haleflerine karşı ileri sürülür. 

(4) Markanın, beş yıllık sürenin dolması ile iptal talebinin Kuruma sunulduğu tarih arasında 
tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından ciddi biçimde kullanılmış olması hâlinde, birinci 
fıkranın (a) bendine ilişkin iptal talepleri reddedilir. İptal talebinde bulunulacağı düşünülerek 
kullanım gerçekleşmişse talebin Kuruma sunulmasından önceki üç ay içinde gerçekleşen 
kullanım dikkate alınmaz. 

(5) İptal hâlleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, 
sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi iptale karar verilir. Marka örneğini değiştirecek 
biçimde iptal kararı verilemez. 

(6) İptal incelemesi sırasında hak sahibinin değişmesi hâlinde, sicilde hak sahibi olarak 
görünen kişiye karşı işlemlere devam edilir. 

(7) İptal talepleri, iptali istenen markanın sahibine tebliğ edilir. Marka sahibi bir ay içinde 
talebe ilişkin delillerini ve cevaplarını Kuruma sunar. Söz konusu bir aylık süre içinde talep 
edilmesi hâlinde Kurum bir aya kadar ek süre verir. Kurum gerekli gördüğü takdirde ek bilgi 
ve belge sunulmasını isteyebilir. Kurum, iddia ve savunmalar ile sunulan deliller çerçevesinde 
dosya üzerinden kararını verir. 

İptal sebeplerini okurken dikkat edelim ki bu sebepler tescilden sonra ortaya çıkıyor, 
hükümsüzlükte ise tescilden önce de mevcut sebeplerdir. 

Birinci fıkra (a) bendinde bahsedilen 5 yıllık süre ile kullanılmamadır, bu sebep örneğin 
tescilden önce var olamaz. 

(b) bendine ‘selpak’ ya da ‘pimapen’ örnek gösterilebilir. Burada marka sahibi markasını 
korumak için dava açmış ve gerekli önlemleri almak için uğraşmış ancak yine bu sonucu 
engelleyememişse burada artık marka sahibini korumak gerekir. Kalan fıkralara sonra 
bakarsınız. 

Hükümsüzlüğün ve iptalin etkisi 

Madde 27- (1) 25 inci madde gereğince markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi hâlinde 
bu karar marka başvuru tarihinden itibaren etkili olup, markaya bu Kanunla sağlanan 
koruma hiç doğmamış sayılır. 

(2) 26 ncı madde gereğince markanın iptaline karar verilmesi hâlinde ise bu karar, iptal 
talebinin Kuruma sunulduğu tarihten itibaren etkilidir. Ancak talep üzerine, iptal hâllerinin 
daha önceki bir tarihte doğmuş olması hâlinde iptal kararının bu tarihten itibaren etkili 
olacağına karar verilebilir. 

(3) Marka sahibinin ağır ihmali veya kötüniyetli olarak hareket etmesi nedeniyle zarar 
görenlerin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlük ve ikinci fıkranın ikinci 
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cümlesinde düzenlenmiş olan iptal kararının geriye dönük etkisi aşağıdaki durumları 
etkilemez: 

a) Karardan önce, markanın sağladığı haklara tecavüz nedeniyle açılan davada verilen 
kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar. 

b) Karardan önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmeler. 

(4) Üçüncü fıkranın (b) bendi kapsamındaki sözleşmeler uyarınca ödenmiş bedelin, 
hakkaniyet gereği kısmen ya da tamamen iadesi istenebilir. 

(5) Markanın hükümsüzlüğüne veya iptaline ilişkin kesinleşmiş kararlar, herkese karşı hüküm 
doğurur. 

(6) Hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden sonra mahkeme, bu kararı Kuruma resen 
gönderir. 

(7) Hükümsüzlük veya iptal kararının kesinleşmesinden sonra marka sicilden terkin edilir ve 
durum Bültende yayımlanır. 

27. Maddeyi de okuyun. 



SINAİ MÜLKİYET HUKUKU 

-25.03.2019 Ders blok şeklinde işlendi ve derse geçilmeden önce vize sınavının çözümü 
yapıldı.- 

Metin Soruları: 

1)Bir markanın tescilli olduğu sınıfın dışında bir sınıfta korunması mümkün müdür? Mümkün 
olduğunu düşünüyorsanız bunun koşulları nelerdir?  

Kural olarak bir marka bir veya birkaç sınıfta tescil edilir, isterseniz her sınıfta da tescil 
ettirebilirsiniz, kural olarak koruma da tescil edilen sınıflarda olur. Bir başkası aynı veya 
benzer bir markayı aynı sınıflarda tescil ettirmeye kalkarsa itiraz edilebilir veya tescil 
ettirilmişse hükümsüzlük davası açılabilir. Tescilli olduğu sınıfın dışında korunması ise madde 
6/5’de düzenlenmiştir.  

Madde 6- (5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, 
Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının 
zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın 
tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya 
farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı 
üzerine reddedilir. 

Aynı veya benzerse pek sorun yok müdahale edilebiliyor ancak tanınmış marka olması 
durumunda farklı sınıflarda da maddede sayılan durumlar gerçekleşmişse korunabilir. Bu 
minvalde bir cevap verilmesi gerekiyordu. 

2)Markanın tekliği ilkesi ne demektir? Bu ilkenin istisnaları var mıdır? 

Markanın tekliği, sınıf esasına göre bir markanın tescil edildiği sınıfta yalnızca bir tane 
olabilmesidir. Örneğin 8. sınıfta “KORUR” markası varken bir başkası 8. sınıfta “KORUR” 
markasını tekrar tescil ettiremez. Bu durumun istisnası ise muvafakat verilmesi ve sessiz 
kalma durumudur. Bu ikisinin verilmesi sınavda yeterli ancak bir istisna daha mevcut: nispi 
ret nedenlerinden susma yoluyla muvafakat verilmesi. Markanın tekliği ilkesi ile ilgili dikkat 
edilmesi gereken sicilde bir sınıfta sayılmış emtianın adına bir kişi adına bir marka olmasıdır, 
farklı bir kişinin aynı markayı aynı sınıfta tescil ettirmesi ise ancak saydığımız istisnalarla 
mevcuttur. Ters tedbir kararında ise sicilde değil fiili kullanımda 2 marka bulunmaktadır.  

(Hoca bu soruyla ilgili ters tedbir kararı, inhisarı yetki gibi derste anlattığı konularla ilgili 
cevaplar verenlere de puan verilebileceğini söyledi.) 

Olay Soruları: 

1)Karıştırılma ihtimalinin nasıl ve hangi kıstaslar ele alınarak tespit edileceğine ilişkin SMK’daki 
ölçütleri açıkladıktan sonra, bu ölçütlere göre “KORUR” ve “KONUR” markalarının karıştırılma 
ihtimali doğuracak ölçüde benzer olup olmadıklarını değerlendiriniz. 

Madde 7- (2) b) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya 
hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli 



marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin 
kullanılması. 

1. Tescilli marka ile aynı veya benzer (Markasal / İşaretsel benzerlik) 
2. Tescilli markanın kapsadığı mal ve hizmetlerle aynı veya benzerse (Ürünsel) 
3. Halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali (İşletmesel ilişkilendirme) 

Bu ölçütlere bakılarak iki marka arası benzerlik değerlendirilmeli.  

Öncelikle işitsel, görsel, lafız olarak benzerlik olup olmadığına bakılır. 5 duyu organı ile 
algılanan özellikler bakımından bakılır ve burada dikkat edilmesi gereken bütünsel bir 
değerlendirme yapılmasıdır. Örneğin harf olarak 3 benzerlik 2 farklılık mevcuttur ancak her 
iki marka da italik olarak yazılmış olsaydı görsel olarak benzerlik olabilirdi ya da 4 harf benzer 
olsa bile bütünsel değerlendirmede benzerlik olmayabilir. Ayrıca hedef kitleye de dikkat 
edilmelidir. Koruyucu kemeri yalnızca belirli bir kitle alırken, günlük giysi olarak üretilen 
kemeri çok daha geniş bir kitle alıyor; koruyucu kemer almaya giden bir işçinin gidip 
yanlışlıkla günlük kemer alması düşünülemez. Bu aşamada benzerlik olmadığı sonucuna 
varılırsa ikinci aşamaya geçme gereği duyulmaz. Burada gerekçelendirme yapıldığı durumda 
iki görüş de kabul edilebilir.  

Bir marka diğerinin yarattığı sağlamlık imgesinden yararlanmak için marka dolayısıyla değil 
de işletmesel, görsel veya reklamları dolayısıyla sanki diğer markanın parçasıymış havası 
verirse buna “parazit rekabet” denir. Bu rekabet hukukuyla ilgili bir durumdur.  

İşletmesel benzerliğe örnek verirsek yalnızca kadın giyim ile ilgilenen “BOYNER” markası 
mevcutken “BOYNER-E” markası çıkarak erkek giyim ile ilgilenirse ikinci markanın ilk marka 
ile ilişkilendirilebilir. Ancak bu durumda haksız rekabet davası açılması gerekir. FSEK fikri ve 
hususiyeti, ticaret kanunundaki haksız rekabet ise emeği korur.  

2)(A)’nın (B)’nin itirazına karşı ileri sürdüğü kullanmama def’ini değerlendiriniz. 

Hoşgörü süresi 5 yıldır. Olayda kullanmama 3 yıldır devam etmektedir ancak 5 yıllık hoşgörü 
süresi dolmadığı için kullanmama defi dinlenmez.  

-Vize sınav çözümü bitti. Buradan sonra ders konularına devam edildi.- 

Hükümsüzlük ve İptal 

Bir markanın idari tescil süreci geçtikten ve tescil edildikten sonra bu markayı sicilden terkin 
ettirmek için hükümsüzlük ve iptal davaları açılabilir. Hükümsüzlük talebi 25. Maddede 
düzenlenmiştir, bu maddeye göre mutluk ve nispi ret nedenleri hükümsüzlük sebebi olarak 
menfaati olanlar, ilgili kurumlar ve savcılık tarafından kullanılabilir. Ancak hükümsüzlük için 
bu sebeplerin tescilden önce mevcut olması gerekir çünkü hükümsüzlük kararı markanın, 
geriye dönük olarak ortadan kalkması demektir.  

İptal sebepleri 26. Maddede düzenlenmiştir. Bu sebepler marka tescilinden sonra ortaya 
çıkan olgulardır. Var olan bir markanın iptaline yönelik bu sebepler hükümsüzlükten farklı 
olarak geriye etki etmezler.  

İptal hâlleri ve iptal talebi 



Madde 26- (1) Aşağıdaki hâllerde talep üzerine Kurum tarafından markanın iptaline karar verilir: 

a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hâllerin mevcut olması. 

b) Marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın, tescilli 
olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad hâline gelmesi. 

c) Marka sahibi tarafından veya marka sahibinin izniyle gerçekleştirilen kullanım sonucunda 
markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin özellikle niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı 
konusunda halkı yanıltması. 

ç) 32 nci maddeye aykırı kullanımın olması. 

(2) İlgili kişiler, Kurumdan markanın iptalini isteyebilir. 

(3) Marka iptal talepleri, talep tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki 
haleflerine karşı ileri sürülür. 

(4) Markanın, beş yıllık sürenin dolması ile iptal talebinin Kuruma sunulduğu tarih arasında tescil 
edildiği mal veya hizmetler bakımından ciddi biçimde kullanılmış olması hâlinde, birinci fıkranın (a) 
bendine ilişkin iptal talepleri reddedilir. İptal talebinde bulunulacağı düşünülerek kullanım 
gerçekleşmişse talebin Kuruma sunulmasından önceki üç ay içinde gerçekleşen kullanım dikkate 
alınmaz. 

(5) İptal hâlleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal 
veya hizmet yönünden kısmi iptale karar verilir. Marka örneğini değiştirecek biçimde iptal kararı 
verilemez. 

(6) İptal incelemesi sırasında hak sahibinin değişmesi hâlinde, sicilde hak sahibi olarak görünen kişiye 
karşı işlemlere devam edilir. 

(7) İptal talepleri, iptali istenen markanın sahibine tebliğ edilir. Marka sahibi bir ay içinde talebe 
ilişkin delillerini ve cevaplarını Kuruma sunar. Söz konusu bir aylık süre içinde talep edilmesi hâlinde 
Kurum bir aya kadar ek süre verir. Kurum gerekli gördüğü takdirde ek bilgi ve belge sunulmasını 
isteyebilir. Kurum, iddia ve savunmalar ile sunulan deliller çerçevesinde dosya üzerinden kararını 
verir. 

Birinci fıkra (a) bendinde bahsedilen haller kullanmama halidir. 

(b) bendi gelişmekte olan ülkelerde sık görülür, örneğin “selpak”: bizim kültürümüzde bez 
mendil vardır, ülkemize sonradan gelen “selpak” ise ülkeye yeni girdiği için marka, ürün adı 
haline geldi. Böyle bir durum varsa sahibinin önlem alması, bunun bir ürün adı değil marka 
olduğunun gösterilmesi gerekir. 

İptal halleri ile ilgili kanunun 26.maddesinde kuruma yöneltileceği düzenlenmiştir ancak bu 
hüküm 7 yıllık süre ile uygulanmayacaktır, bu 7 yıllık sürede mahkemeye gidilmesi gerekir.  

Hükümsüzlüğün ve iptalin etkisi 

Madde 27- (1) 25 inci madde gereğince markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi hâlinde bu karar 
marka başvuru tarihinden itibaren etkili olup, markaya bu Kanunla sağlanan koruma hiç doğmamış 
sayılır. 



(2) 26'ncı madde gereğince markanın iptaline karar verilmesi hâlinde ise bu karar, iptal talebinin 
Kuruma sunulduğu tarihten itibaren etkilidir. Ancak talep üzerine, iptal hâllerinin daha önceki bir 
tarihte doğmuş olması hâlinde iptal kararının bu tarihten itibaren etkili olacağına karar verilebilir. 

(3) Marka sahibinin ağır ihmali veya kötüniyetli olarak hareket etmesi nedeniyle zarar görenlerin 
tazminat talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlük ve ikinci fıkranın ikinci cümlesinde düzenlenmiş 
olan iptal kararının geriye dönük etkisi aşağıdaki durumları etkilemez: 

a) Karardan önce, markanın sağladığı haklara tecavüz nedeniyle açılan davada verilen kesinleşmiş ve 
uygulanmış kararlar. 

b) Karardan önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmeler. 

(4) Üçüncü fıkranın (b) bendi kapsamındaki sözleşmeler uyarınca ödenmiş bedelin, hakkaniyet gereği 
kısmen ya da tamamen iadesi istenebilir. 

(5) Markanın hükümsüzlüğüne veya iptaline ilişkin kesinleşmiş kararlar, herkese karşı hüküm 
doğurur. 

(6) Hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden sonra mahkeme, bu kararı Kuruma resen gönderir. 

(7) Hükümsüzlük veya iptal kararının kesinleşmesinden sonra marka sicilden terkin edilir ve durum 
Bültende yayımlanır. 

Birinci fıkra hükümsüzlük kararının, marka başvuru tarihinden itibaren hükümsüz sayılması 
sonucu doğurmasını düzenlemiştir.  

İkinci fıkrada kural olarak iptal davası, iptal talebinden sonra ileriye doğru etkilidir ancak işin 
niteliği gereği daha eski bir tarihten itibaren etkili olması yönünde karar da verilebileceği 
düzenlenmiştir. 

Hükümsüzlük kararının ve iptal kararının -istisna olan- geriye dönük etkisi üçüncü fıkrada 
sayılan hallerde uygulanmaz. Bu hallerden (a) bendine örnek olarak bir marka ihlaline 
dayanılarak hükmedilen ve ödenen tazminattan sonra bu markanın hükümsüzlüğüne karar 
verilirse hükümsüzlük kararı tazminat kararını etkilemez. Bu durumun tek istisnası ise marka 
sahibinin ağır ihmali ve kötüniyetle hareket etmesidir.  

(b) bendinde bahsedilen sözleşmelere örnek olarak ise lisans sözleşmesi gösterilebilir. 
Devamı 4. fıkrada ise bu sözleşmelerin hakkaniyet gereği kısmen veya tamamen iade 
edilebileceği düzenlenmiştir. 



 SINAİ MÜLKİYET HUKUKU 
 
-1 Nisan 2019 Blok ders yapıldı.- 
 
Marka ile ilgili olarak açılabilecek  davalar:  

1. Tescil sürecinde iptal davası 
2. Mülkiyete veya hak sahipliğine ilişkin olarak hükümsüzlük veya iptal davası: bu 

eşyanın aynına ilişkin dava gibidir. 
3. Marka hakkına tecavüz davası 

 
Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller 
Madde 29-  (1) Aşağıdaki fiiller marka hakkına tecavüz sayılır: 
a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7 nci maddede belirtilen biçimlerde kullanmak. 
b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini 
kullanmak suretiyle markayı taklit etmek. 
c) Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit 
edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan 
ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi 
tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak 
için öneride bulunmak. 
ç) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları 
üçüncü kişilere devretmek. 
(2) 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü tecavüz davalarında def’i olarak ileri sürülebilir. Bu 
durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır. 
 
Bu davanın özelliği bir kişinin sahip olduğu markaya bir kişi tescilli veya hiç tescili olmadan 
kullanmak suretiyle marka hakkına tecavüz edebilir, bu dava hak sahibinin hakkına tecavüz 
olması açısından haksız fiil temelli bir davadır. Bir marka hakkına hangi fiillerin tecavüz 
sayılacağını 29. Madde düzenlemiştir. 
7. Madde marka hakkının kapsamını ve istisnalarını düzenler, Öyleyse bu hakkın kapsamı 
içinde kalan hakların kullanımı tecavüz sayılır.  
Fiziki taklit de marka hakkına tecavüz oluyor. 1 ve 2 nin ayrımı güç olabilir. 
C bendi: burada dikkat edilmesi gereken nokta ilk olarak bilen veya bilmesi gereken kişi 
olmalı ve buradaki fiillerin tamamı ticari amaçla yapılmalıdır. Ancak kişisel olarak (tüketici 
olarak) bir yerden satın almak bu bent kapsamına dahil değildir. Eski khk döneminde 
tüketiciye kimden aldığını belirtme yükümlülüğü getirilmişti ancak bu maddede öyle bir 
düzenleme yok.  
Ç bendi: bir lisans sözleşmesi yapılmışsa yani kullanma temelli bir sözleşme yapılmışsa 
burada kullanımın nasıl olacağı belirtilir, burada verilmeyen kullanımı genişletmek veya 
verilen kullanımı alt lisans olarak verilmesi tecavüz sayılır. Burada sorun tecavüz davasın 
aslında haksız fiile dayanmasına rağmen bu düzenleme sözleşmeye dayanan bir 
düzenlemedir. Öyleyse burada hem sözleşmeye aykırılığa hem de haksız fiile dayanılabilir. 
Sözleşmeye aykırılığa dayandırmak zamanaşımı ve ispat kolaylığı bakımından daha 
avantajlıdır.  
İkinci fıkra: 19. Madde de kullanmama defi düzenlenmiştir, ikinci fıkrada da bu 
kullanmamanın tecavüz davasında da defi olarak kullanılabileceği düzenlenmiştir. 
Kullanmama sebebiyle iptal davası açıldığında veya kullanmamayı tescil sürecinde defi, 



hükümsüzlük davasında itiraz, tecavüz davasında defi olarak ileri sürüldüğünde ispat düzeni 
nasıldır?  Usul hukukunda kural olarak iddia eden iddiasını ispatla yükümlüdür istisna 
hallerde ise kanunda düzenleme varsa ispat yükü ters çevrilmiştir, kullanmamada ise ispat 
eşiği düşürülmüştür, artık kesin ispat değil yaklaşık ispat yeterlidir. Kullanmama davasında da 
davacı iddiasını ispat etmelidir yani kullanmamanın ispatı gerekir ancak burada yaklaşık ispat 
yeterlidir.  
 

ORTAK HÜKÜMLER 
 
Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibinin ileri sürebileceği talepler 
MADDE 149- (1) Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi, mahkemeden aşağıdaki 
taleplerde bulunabilir: 
a) Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti. 
b) Muhtemel tecavüzün önlenmesi. 
c) Tecavüz fiillerinin durdurulması. 
ç) Tecavüzün kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazmini. 
d) Tecavüz oluşturan veya cezayı gerektiren ürünler ile bunların üretiminde münhasıran 
kullanılan cihaz, makine gibi araçlara, tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin 
üretimini engellemeyecek şekilde elkonulması. 
e) (d) bendi uyarınca elkonulan ürün, cihaz ve makineler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının 
tanınması. 
f) Tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle masraflar tecavüz edene 
ait olmak üzere (d) bendine göre elkonulan ürünler ile cihaz ve makine gibi araçların 
şekillerinin değiştirilmesi, üzerlerindeki markaların silinmesi veya sınai mülkiyet haklarına 
tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası. 
g) Haklı bir sebebin veya menfaatinin bulunması hâlinde, masrafları karşı tarafa ait olmak 
üzere kesinleşmiş kararın günlük gazete veya benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak 
ilan edilmesi veya ilgililere tebliğ edilmesi. 
(2) Birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen talebin kabulü durumunda, söz konusu ürün, cihaz 
ve makinelerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değerin kabul edilen tazminat 
miktarını aşması hâlinde, aşan kısım hak sahibince karşı tarafa ödenir. 
(3) Birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen talebin kabulü durumunda ilanın şeklî ve kapsamı 
kararda tespit edilir. İlan hakkı, kararın kesinleşmesinden sonra üç ay içinde talep edilmezse 
düşer. 
(4) Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları bakımından manevi zararın tazmini talep 
edilemez. 
 
Genel hükümler yalnızca marka değil diğer unsurlar için de geçerlidir. Sınai mülkiyet hakkı 
tecavüze uğrayan hak sahibinin ileri sürebileceği taleplerdir. Bu talepler ayrı ayrı veya 
kümülatif olarak ileri sürülebilir. Tespit, önlenme, kaldırma, tazminat gibi taleplerden birini 
öne sürebileceğiniz gibi, tamamını da bir davada ileri sürebilirsiniz.  
Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti davasını haksız rekabette de görüyoruz. Eskiden hmk 
da tespit davası düzenlenmemişti ve tespit davası açıldığında mahkemeler eda davası 
açacakken yalnızca tespit davası açıldığı için davayı reddediyorlardı.  
Tespit davası ve delillerin tespiti farklı kavramlardır. Tespit davasının tek başına talep 
edilmesinin sebebi belirsizliğin giderilmesidir. Tespit davasında amaç tecavüzün var olup 
olmadığının belirlenmesidir ve sonraki davaların açılmasına bir basamak olarak kullanılabilir.  



Muhtemel tecavüzün önlenmesi davasında marka sahibi duyum almış olabilir örneğin üçüncü 
kişinin, kendi markasını çantalara etiket olarak basacağını öğrenmişse burada muhtemel bir 
tecavüz tehlikesi vardır.  
Tecavüz fiillerinin durdurulması talebinde ise devam eden fiilin durdurulmasıdır.  
Tecavüzün kaldırılması ve durdurulması arasındaki fark ise örneğin ilan tahtalarına bir 
markayı kötüleyen ilanlar asılmışsa bunların toplanması kaldırma davasıdır, bu durumda 
durdurma istenirse ilanların toplanması sonucuna ulaşılamaz. 
Maddi ve manevi tazminat da istenebilir. 
Bunlara ek olarak ürünlere veya imalatta kullanılan teçhizata el koyma istenebilir. 
Tecavüz teşkil eden ürünler veya imalatında kullanılan cihazlar üzerinde kendisine mülkiyet 
hakkı tanınmasını istenebilir. 
Markanın silinmesi istenebilir buna örnek olarak apple markasının işareti, apple olamayan bir 
bilgisayarın üzerine konulduğunda bunun silinmesi talebi gösterilebilir. Buradan da gayri 
maddi malvarlığı değeri olduğu görülür. 
Silinmesi mümkün değilse imhası da istenebilir. 
 
Tazminat 
MADDE 150- (1) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz sayılan fiilleri işleyen kişiler, hak sahibinin 
zararını tazmin etmekle yükümlüdür. 
(2) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilmesi durumunda, hakka konu ürün veya hizmetlerin, 
tecavüz eden tarafından kötü şekilde kullanılması veya üretilmesi, bu şekilde üretilen 
ürünlerin temin edilmesi yahut uygun olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi sonucunda sınai 
mülkiyet hakkının itibarı zarara uğrarsa, bu nedenle ayrıca tazminat istenebilir. 
(3) Hak sahibi, sınai mülkiyet hakkının ihlali iddiasına dayalı tazminat davası açmadan önce, 
delillerin tespiti ya da açılmış tazminat davasında uğramış olduğu zarar miktarının 
belirlenebilmesi için, sınai mülkiyet hakkının kullanılması ile ilgili belgelerin, tazminat 
yükümlüsü tarafından mahkemeye sunulması konusunda karar verilmesini mahkemeden 
talep edebilir. 
 
Birinci fıkra maddi tazminat davasını düzenlemiştir. Uğradığınız zarar dolayısıyla fiili zararın 
tazmini istenebilir. 
İkinci fıkraya göre maddede sayılan sebepler dolayısıyla itibarı zedelenen marka itibar 
tazminatı da isteyebilir. Bu manevi tazminata yakın bir tazminattır. Örnek olarak apple 
logosunun iki haftada bozulacak bir bilgisayara konulması durumunda apple markası hem 
maddi olarak zarara uğruyor tüketici orijinal alacakken gidip taklit ürün alıyor, hem de bu 
kötü ürün hızla bozulduğu için itibarı zedeleniyor ve bu durumda apple markasının itibar 
tazminatı hakkı da doğuyor.  
Üçüncü fıkra tazminat davasında delillerin tespiti ve belgelerin sunulması düzenleniyor bu 
tespit davasından farklıdır. Tespit davası müstakil bir davadır ve maddi vakalara girilerek 
tecavüzün var olup olmadığı tespit edilir. Önceden delillerin tespitinde ise örneğin 
televizyonda marka kötüleniyor ise işte o esnada mahkeme eliyle bu haksız fiili tespit 
ettirmek önemlidir çünkü sonrasında yok olma tehlikesi mevcuttur. Kanun bunu özel olarak 
düzenlemiştir. Bu fıkrada ikinci olarak açılmış olan davada davalının aleyhine olan delilleri 
getirmesi istenir, kişinin aleyhine olan delilleri getirmesi kural olarak istenemez olsa da bu 
özel bir düzenlemedir bunun sebebi de tazminat isteyen tarafın bu bilgilere ulaşabilecek 
durumda olmamasıdır bu delil hukuku bakımından gerekçesidir, aynı zamanda vekaletsiz iş 



görmeye de benzer, gerçek olmayan vekaletsiz işgörmeye benzemesi de bu maddenin 
gerekçelerinden biridir.  
 
Yoksun kalınan kazanç 
MADDE 151- (1) Hak sahibinin uğradığı zarar, fiili kaybı ve yoksun kalınan kazancı kapsar. 
(2) Yoksun kalınan kazanç, zarar gören hak sahibinin seçimine bağlı olarak, aşağıdaki 
değerlendirme usullerinden biri ile hesaplanır: 
a) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, hak sahibinin elde edebileceği 
muhtemel gelir. 
b) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin elde ettiği net kazanç. 
c) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin bu hakkı bir lisans sözleşmesi ile hukuka uygun 
şekilde kullanmış olması hâlinde ödemesi gereken lisans bedeli. 
(3) Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, özellikle sınai mülkiyet hakkının ekonomik 
önemi veya tecavüz sırasında sınai mülkiyet hakkına ilişkin lisansların sayısı, süresi ve çeşidi, 
ihlalin nitelik ve boyutu gibi etkenler göz önünde tutulur. 
(4) Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, ikinci fıkranın (a) veya (b) bentlerinde 
belirtilen değerlendirme usullerinden birinin seçilmiş olması hâlinde, mahkeme ürüne ilişkin 
talebin oluşmasında sınai mülkiyet hakkının belirleyici etken olduğu kanaatine varırsa, 
kazancın hesaplanmasında hakkaniyete uygun bir payın daha eklenmesine karar verir. 
(5) Mahkeme, patent haklarına tecavüz hâlinde, patent sahibinin bu Kanunda öngörülen 
patenti kullanma yükümlülüğünü yerine getirmemiş olduğu kanaatine varırsa yoksun kalınan 
kazanç, ikinci fıkranın (c) bendine göre hesaplanır. 
(6) Coğrafi işarete veya geleneksel ürün adına tecavüz hâlinde bu madde hükmü uygulanmaz.  
Hak sahibi yoksun kalınan kazancı da isteyebilir. (Hoca bunu okursunuz diyerek geçti.) 



Sınai Mülkiyet Hukuku 
 
-08.04.2019 Ali Paslı geldi. Ders genel tekrar şeklinde geçti.- 
 
Fikri mülkiyet hukuku ile sınai mülkiyet hukuku arasındaki farka bakarsak fikri mülkiyet 
hususiyeti ile ilgilenirken sınai mülkiyette marka hukuku ise ayırt edicilik ve sicilde 
gösterilebilir olması ile ilgilenir. Sicilde gösterilebilir olması şartı ile ayırt edici işaretler marka 
olarak tescil ettirilebilir. Sicilde gösterilebilir olduktan sonra hareket dahil her şey marka 
olarak tescil edilebilir örneğin son zamanlarda tartışılan Nusret’in tuz hareketi buna örnek 
gösterilebilir. Marka hukukunun geldiği noktaya bakıldığında hareket, soyut renk, ürünün üç 
boyutlu şekli, Akbil’in sesi, telefonun çalma şekli, Aygaz’ın sesi, şirketlerin kokuları… işte 
marka kapsamında işaretlerin olabildiğince genişletilmeye çalışılmasının sebebi bu, 
işaretlerin nereye kadar gideceğinin bir sınırı yok her geçen gün daha da artıyor. Ancak 
bunların sicilde gösterilebilir olmasında çeşitli tartışmalar var ancak aşılacak. 
  
Tenis topunun çim kokusu olarak tescil ettirilebilir mi yani tenis topunun markası çim kokusu 
olabilir mi? Çim tenis topu için ayırt edici mi? Madde 25/ç-d-e bentlerine baktığımızda 
mutlak ret sebebi olarak sayılabilir. Cins isimler kendi emtiasında yani  “kalem” markası 
kalem emtiasında marka olamazken bilgisayar emtiasında marka olabilir, aynı şekilde “çim” 
markası bilgisayar emtiasında marka olabilirken tenis topu emtiasında marka olmamalıdır. 
Yani marka olabilirlik değerlendirilirken yalnızca ayırt edici ve gösterilebilir olması değil bir de 
bu açıdan incelenmesi gerekir.  
 
Fikri mülkiyet ve sınai mülkiyet ayrımı günümüzde dünyanın geldiği noktada çok doğru bir 
ayrım değil, İngilizce karşılığı da IP: intellectual property. Intellectual fikri çabayı, property 
mülkiyeti ifade ediyor. Artık nerede çaba nerede sanayi olduğu çok fark etmiyor. Bu ayrım 
1881-83 uluslararası antlaşmalar dönemine dayanır. Bir tarafta Berlin konvansiyonu fikri 
hukukun anayasası bir tarafta Paris konvansiyonu sınai mülkiyet hukukunun anayasasıdır. 
Ancak bugün için artık ayrım terkedilmiş durumda. Fikri mülkiyet yani Intellectual property 
bunların hepsini kapsıyor. Sınai mülkiyette sanayileşme var peki fikri mülkiyette yok mu? 
Şüphesiz ki var: mali haklar inanılmaz bir endüstri. Dünyada en önemli yatırım araçlarından 
biridir tablolar çünkü getirisi 1’e 2 şeklinde değil doğru ressama oynadığın zaman 1’e 1 
milyon kazanabiliyorsun. Aynı şekilde bilgisayar programlarında, musiki eserlerinde endüstri 
var. Bu alanların sanayileşmediğini söylemek imkânsız. Aynı şekilde sınai mülkiyet alanında 
da fikrin olmadığı söylenemez. Markada fikir var ancak bu fikrin hususiyet taşıması 
gerekmiyor. Ancak dikkat edin marka hukuku inhisarıdır. “Kalem” kelimesini kalem 
emtiasında marka olarak kabul edemememizin sebebi buna izin verilirse artık “kalem” 
kelimesini yalnızca o kişi kullanabilir demektir. Malın cinsini gösteren cins isimler kişinin 
inhisarına bırakılamaz. Malın kendisinin şekli malın markası olamaz ancak çağrışım dünyası 
öyle bir noktaya geldi ki öyle markalar var ki bizzati ürettiği malın şekli bile bir marka haline 
geldi örneğin coca colanın şişesi, crocs terlikleri... Dolayısıyla şeklin marka olabilmesi için o 
şeklin bir özelliği adeta hususiyeti olması gerekir. Bakın fikri hukukla kesişti. Dolayısıyla sınai 
mülkiyette fikir yok denemez. Dünyanın geldiği noktada hepsi fikri mülkiyet hukuku çatısında 
birleşmiştir. 
 
Sınai mülkiyet kanununun, FSEK’ten en önemli farkı sicil esasıdır. Burada bir sicil sistemi var. 
Peki neden sicile gerek duyulmuştur? Markanın temel bir özelliği var: soyut olması. Bu gayri 



maddi malvarlığı, sicil ile beraber metalaşarak ticari mal haline geliyor ve sicilde sahibinin kim 
olduğu da ortaya konuyor. Bu sebeple her ülke kendi tescil sistemini kuruyor. Bu da bizi 
ülkesellik ilkesine götürüyor. Ancak ülkesellik ilkesi, her markanın her ülkede yeniden 
doğmasına yol açıyor. Dolayısıyla markanın sahibinin her ülkede yeniden tescil ettirilmesi 
gerekiyor. Bu durum ülkesellik ilkesinin getirdiği bir sakıncadır. İşte bu yüzden dünyada hiçbir 
hukuk sisteminde olmadığı kadar marka hukuku ve sicil hukuku uluslararasılaşıyor. Bugün 
dünyada çok gelişmiş bir marka hukuku sistemi vardır.  
 
Sınai mülkiyet hakkı diğer mülkiyet haklarından çok daha kolay bir şekilde ihlal edilebiliyor, 
bu sebeple hakkın korunmasına yönelik olarak da dünyada global bir mücadele veriliyor, bu 
mücadelenin karşılığı da uluslararası anlaşmalardır: Paris Konvansiyonu, Bern 
Konvansiyonu... Paris Konvansiyonuna üye olmayan yalnızca birkaç tane ülke vardır. 
Türkiye’deki kanunlaşmanın da sebebi uluslararası antlaşmalardır: Lozan Antlaşmasındaki 
taahhütlerimizden biri Paris ve Bern konvansiyonuna üye olmaktır, ikinci olarak AB uyum 
süreci içinde de uyum sağlamak adına kanunlaştırmaya gidilmiştir. Ülkesellik ilkesinin 
istisnalarının hepsi Paris konvansiyonunda ve 1995 Dünya Ticaret Örgütü Antlaşmasında 
düzenlenmiştir çünkü ülkesellik ilkesinin yarattığı sakıncalar önlenmek istenmiştir.  
 
Marka mevzuatımız, dünyadaki bütün sistemlere uyumludur. Marka hukukunun düzenleme 
şekli de tüm dünyada benzerdir.  
 
Marka nedir?  
 
Madde 4- (1) 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. 
 
Marka üzerindeki hak nasıl bir haktır?  
 
Mutlak bir haktır, herkese karşı ileri sürülebilir. Markayı ister kullanma ister başkasına lisans 
verme... 
 
Marka üzerindeki hak nasıl kazanılır?  
 
Tescilli marka-tescilsiz marka olarak ayrılır, marka üzerindeki hak o markayı seçmekle ve 
kullanmakla doğar ancak haksız rekabet kurallarına göre korunan soyut bir haktır 
somutlaştıransa tescildir. Bunu da Türk Patent yapar. Aynı zamanda bu tescille birlikte artık 
marka hukuku kurallarına göre korunur. Hakkın kapsamı: Olumlu cephe-olumsuz cephe: 
olumlu cephe klasik mülkiyet hakkıdır ve bu yönüyle sınırsız bir haktır. Olumsuz cephe ise 
inhisariliği sağlar yani başkalarının kullanılması önlenebilir. Tescilin elde edilmesi: Tescil nasıl 
elde edilir, nasıl başvurulur, nasıl itiraz edilir, ret sebepleri nelerdir... Bütün bunlar Madrid 
Protokolünde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle dünyanın her yerinde tescil başvurusunda 
bulunulabiliyor. Eskiden tanınmış marka olmanın ölçütlerinden biri çok sayıda ülkede tescilli 



olmasıydı çünkü farklı bir ülkede tescil yaptırmak zorlu bir süreçti ancak bugün gelinen 
noktada rahatlıkla başvuru yapılabiliyor.  
 
Tescil 
 
Sicile marka sahibi başvurur. İşaretin marka olabilme vasfı olup olmadığını Türk Patent 
inceler. (Türk Patent ’in marka kılavuzuna internetten ulaşılabilir ayrıca AB Fikri Mülkiyet 
Ofisinin EUIPO’nun da kılavuzu vardır. Bunlarda marka tescil başvurusunun nasıl yapılacağı 
açıkça anlatılmıştır.) Mutlak ret sebepleri genel itibariyle markanın marka olabilme vasfını 
inceler istisnai olarak (ç) bendi önceki markalara benzerliğini inceler. Bunun devamında ilan 
açılır ve itiraz süresi verilir, itiraz sahipleri de nispi ret nedenlerine göre itiraz edebilirler. Bu 
çerçevede marka hukuku sistemi birinci olarak tescilin elde edilmesi sistemini ortaya koyar. 
Burada üçüncü kişilere itiraz imkânı verilmiştir, istenen sonuç elde edilemezse tescil edilen 
markaya karşı hükümsüzlük davası imkânı verilmiştir. Marka hukukunun 2 temel davası 
vardır: hükümsüzlük davası, tecavüz davası. Hükümsüzlük davasında davalı her zaman 
markayı tescil ettiren kişidir çünkü hükümsüzlük davası temsil sisteminin tamamlayıcısıdır. 
Tescil sahibine karşı açılan davadır. Mutlak ret sebebi veya nispi ret sebeplerine dayanarak 
açılır, davacısı hak sahibidir. Bazı durumlarda savcılık ya da üçüncü kişiye de dava açma hakkı 
tanınmıştır.  
 
Markanın temelinde kullanma vardır. Ancak bizim tescil sistemimiz kullanma külfetini başta 
aramıyor. Bu konuda dünyada 2 tane sistem vardır: Klasik Amerikan Sistemi- Avrupa Sistemi. 
Klasik Amerikan Sistemi uzun yıllar kullanmayı bir ön şart olarak arıyor, kullanmadan tescil 
ettirilemiyor. Avrupa Sistemi ise bizim de dahil olduğumuz kullanma şartını aramayan 
sistemdir ancak bu sistemde sicilde çok fazla marka tescil ediliyor, sicil adeta bir marka 
çöplüğüne dönüşüyor. Klasik Amerikan sistemi de fazla katı idi, uluslararası antlaşmalarla 
biraz daha yumuşadı artık kullanma şartı değil kullanma niyetini ortaya konulması aranıyor. 
Türk Hukuku açısındansa başvururken kullanıyor olmak gerekli değildir ancak tescil 
ettirdikten sonra markayı kullanma külfeti yüklenir, kullanmazsa herhangi bir kişinin açacağı 
dava ile marka iptal edilir. Markayı markanın sahibi veya onun izniyle biri, ciddi biçimde, 
Türkiye’de kullanmalıdır. Peki bir uygulama geliştirilse ve Türkiye’de 100.000 kullanıcısı varsa 
bu durumda bu uygulama markasının Türkiye’de kullanıldığı söylenebilir mi?  
 
İkinci temel dava olarak: tecavüz davası. Burada da davacı tescil sahibidir. Markanın başkası 
tarafından kullanılmasına engel olmak için bu dava açılır. Taleplerde bulunulabilir, elde edilen 
kazanç, durdurma, el koyma, imha, maddi tazminat, itibar tazminatı... istenebilir. Kişisel 
ihtiyaç için kullanıldığında tecavüz oluşmaz ancak ticari amaçla kullanıldığı anda tecavüz 
oluşur.  



SINAİ MÜLKİYET HUKUKU 

 
-15.04.2019 - 
Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibinin ileri sürebileceği talepler 

MADDE 149- (1) Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi, mahkemeden aşağıdaki 
taleplerde bulunabilir: 

a) Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti. 

b) Muhtemel tecavüzün önlenmesi. 

c) Tecavüz fiillerinin durdurulması. 

ç) Tecavüzün kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazmini. 

d) Tecavüz oluşturan veya cezayı gerektiren ürünler ile bunların üretiminde münhasıran kullanılan 
cihaz, makine gibi araçlara, tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek 
şekilde elkonulması. 

e) (d) bendi uyarınca elkonulan ürün, cihaz ve makineler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının 
tanınması. 

f) Tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle masraflar tecavüz edene ait 
olmak üzere (d) bendine göre elkonulan ürünler ile cihaz ve makine gibi araçların şekillerinin 
değiştirilmesi, üzerlerindeki markaların silinmesi veya sınai mülkiyet haklarına tecavüzün önlenmesi 
için kaçınılmaz ise imhası. 

g) Haklı bir sebebin veya menfaatinin bulunması hâlinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere 
kesinleşmiş kararın günlük gazete veya benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan edilmesi 
veya ilgililere tebliğ edilmesi. 

(2) Birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen talebin kabulü durumunda, söz konusu ürün, cihaz ve 
makinelerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değerin kabul edilen tazminat miktarını aşması 
hâlinde, aşan kısım hak sahibince karşı tarafa ödenir. 

(3) Birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen talebin kabulü durumunda ilanın şeklî ve kapsamı kararda 
tespit edilir. İlan hakkı, kararın kesinleşmesinden sonra üç ay içinde talep edilmezse düşer. 

(4) Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları bakımından manevi zararın tazmini talep edilemez. 

  

(a) bendinde bahsedilen tespit davası, delil tespitinden farklıdır. Burada bahsedilen tespit 
davası tecavüzün var olup olmadığı yönünde bir davadır. Delil tespiti ise dava değildir 
taleptir, çekişmesiz yargı işidir. Delil tespitinde zayi olması muhtemel bir delilin gerçekte var 
olup olmadığının tespiti istenir. 

Tespit konusunda ayrıca 154. Madde de incelenmelidir.  

 



 

Tecavüzün mevcut olmadığına ilişkin dava ve şartları 

MADDE 154- (1) Menfaati olan herkes, Türkiye’de giriştiği veya girişeceği ticari veya sınai faaliyetin 
ya da bu amaçla yapmış olduğu ciddi ve fiili girişimlerin sınai mülkiyet hakkına tecavüz teşkil edip 
etmediği hususunda, hak sahibinden görüşlerini bildirmesini talep edebilir. Bu talebin tebliğinden 
itibaren bir ay içinde cevap verilmemesi veya verilen cevabın menfaat sahibi tarafından kabul 
edilmemesi hâlinde, menfaat sahibi, hak sahibine karşı fiillerinin tecavüz teşkil etmediğine karar 
verilmesi talebiyle dava açabilir. Bildirimin yapılmış olması, açılacak davada dava şartı olarak 
aranmaz. Bu dava, kendisine karşı tecavüz davası açılmış bir kişi tarafından açılamaz. 

(2) Birinci fıkra uyarınca açılan dava, sicile kayıtlı tüm hak sahiplerine tebliğ edilir. 

(3) Birinci fıkra uyarınca açılan dava, hükümsüzlük davasıyla birlikte de açılabilir. 

(4) Mahkeme, 99 uncu maddenin üçüncü veya yedinci fıkrası ile 143 üncü maddenin onuncu veya 
onikinci fıkrası uyarınca yapılan yayımdan önce, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak 
karar veremez. 

3 Farklı tespitten bahsettik: Delil tespiti, Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti davası, 
tecavüzün mevcut olmadığına ilişkin tespit davası. Kişinin yapacağı yatırımların sonradan 
açılacak bir tecavüz davası sebebiyle boşa gitmemesi için öncesinde tecavüzün mevcut 
olmadığına ilişkin tespit davası açılır. Bu davaya uygulamada çok sık rastlanır. Örneğin 
yabancı bir marka, Türkiye’de fabrika açmak istiyorsa Türkiye’de bulunan benzerlik taşıma 
ihtimali bulunan markalara “ben markamla Türkiye’ye geleceğim, markamın senin markana 
benzemediğini ve bir ihlal teşkil etmediğini düşünüyorum.” şeklinde bir ihtar çeker, bu ihtara 
1 ay içinde karşı taraf cevap vermezse ya da marka hakkına tecavüz oluşturduğu yönünde 
cevap verirse, yabancı marka sahibi işe girmeden önce markasının tecavüz teşkil etmediğinin 
tespitini ister. Bu da çekişmeli yargı işidir. Eski KHK döneminde ihbar, dava açılması için 
tamamlanabilir dava şartı idi. SMK ile bu şart kaldırılmıştır.  

 

TAZMİNAT DAVASI 

Tazminat davasının 2 şekli vardır: maddi tazminat, itibar tazminatı. Maddi tazminat davası 
haksız rekabet temelli bir davadır, uğranılan maddi zararın tazmini istenir. İtibar tazminatı ise 
manevi tazminata benzer. İtibar tazminatı talep edilmesi manevi tazminat istemeye engel 
değildir. Tazminat hukukumuzda zenginleşme yasağı vardır. 2 istisnası mevcuttur: birincisi 
fikri mülkiyet uyuşmazlıklarında belirli koşullarda istenebilen 3 katı tazminat (özel hukuk 
cezası), ikinci olarak da rekabet hukukunda da 3 katı tazminat mevcuttur.  

Yoksun kalınan kazanç 

MADDE 151- (1) Hak sahibinin uğradığı zarar, fiili kaybı ve yoksun kalınan kazancı kapsar. 

(2) Yoksun kalınan kazanç, zarar gören hak sahibinin seçimine bağlı olarak, aşağıdaki değerlendirme 
usullerinden biri ile hesaplanır: 



a) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, hak sahibinin elde edebileceği 
muhtemel gelir. 

b) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin elde ettiği net kazanç. 

c) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin bu hakkı bir lisans sözleşmesi ile hukuka uygun şekilde 
kullanmış olması hâlinde ödemesi gereken lisans bedeli. 

(3) Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, özellikle sınai mülkiyet hakkının ekonomik önemi veya 
tecavüz sırasında sınai mülkiyet hakkına ilişkin lisansların sayısı, süresi ve çeşidi, ihlalin nitelik ve 
boyutu gibi etkenler göz önünde tutulur. 

(4) Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, ikinci fıkranın (a) veya (b) bentlerinde belirtilen 
değerlendirme usullerinden birinin seçilmiş olması hâlinde, mahkeme ürüne ilişkin talebin 
oluşmasında sınai mülkiyet hakkının belirleyici etken olduğu kanaatine varırsa, kazancın 
hesaplanmasında hakkaniyete uygun bir payın daha eklenmesine karar verir. 

(5) Mahkeme, patent haklarına tecavüz hâlinde, patent sahibinin bu Kanunda öngörülen patenti 
kullanma yükümlülüğünü yerine getirmemiş olduğu kanaatine varırsa yoksun kalınan kazanç, ikinci 
fıkranın (c) bendine göre hesaplanır. 

(6) Coğrafi işarete veya geleneksel ürün adına tecavüz hâlinde bu madde hükmü uygulanmaz. 

Yoksun kalınan kazancın talep edilmesi durumunda tazminat miktarı ikinci fıkrada sayılan 
hallere göre hesaplanır. (a) bendi haksız rekabette de vardır. Talep sahibi, belirtilen bu 3 
halden hangisine göre talepte bulunduğunu belirtmelidir, belirtmediği takdirde hâkim 
davacıya kesin süre verir ve bu süre içinde seçtiği yöntemi belirtmesini ister. Burada sayılan 
yöntemlerden biri seçilirken dikkatlice düşünmek gerekir. Çünkü bu yöntemlerden birinin 
seçilmesine göre çıkacak tazminatın miktarı değişebilir. Davacı defterlerini düzenli tutan 
güçlü bir tacirse ve tecavüz fiilinde bulunan düzensiz bir tacirse bu durumda (a) bendine 
göre talepte bulunması mantıklıdır. Tecavüz fiilinde bulunan düzenli bir tacirse ve güçlü bir 
altyapı kurmuşsa buna karşı davacı taraf düzensiz ise bu durumda (b) bendine göre talepte 
bulunulması mantıklıdır. Üçüncü hal olarak ise lisans piyasası düzgün olan ülkelerde ya da 
çaresiz kalındığında sabit bir miktarla yetinilmesi gereken durumlarda (c) bendine göre 
talepte bulunulabilir. Bu dava gerçek olmayan vekaletsiz işgörme temelli bir davadır. Bu 
durum tazminat talebinde önem arz eder: ilk olarak yoksun kalınan kazanç istenirken elde 
etmesi muhtemel menfaatin esas alınarak talepte bulunulması imkânı verir, ikinci olarak da 
tazminat hesabı yapılırken hâkim davalı tarafı gerekli belgeleri sunmaya icbar eder.  

Üçüncü fıkraya göre yoksun kalınan kazanç hesaplanırken denkleştirici unsurları da 
hakkaniyet gereği dikkat edilmesi gerekir. 

Dördüncü fıkra markanın itibarından bahsediyor. Malın satılmasında markanın çekim gücü 
etkili ise tazminat hesaplanırken markanın gücüne dayandığı için hakkaniyet gereği bir 
miktar daha ekleme yapılabilir. Örneğin Apple’a tecavüz edilmiş, sıradan bir marka olsa 
satılması için uğraş verilirdi ancak Apple kendisi satılan bir markadır, dolayısıyla tazminatın 
hesabında bu da esas alınır.  

 



 

 

HAKKIN TÜKETİLMESİ 

Hakkın tüketilmesi 

MADDE 152- (1) Sınai mülkiyet hakkı korumasına konu ürünlerin, hak sahibi veya onun izni ile üçüncü 
kişiler tarafından piyasaya sunulmasından sonra bu ürünlerle ilgili fiiller hakkın kapsamı dışında kalır. 

(2) Marka sahibi, birinci fıkra hükmü kapsamına giren ürünlerin üçüncü kişiler tarafından 
değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçlı kullanılmasını önleme hakkına sahiptir. 

Tükenmede marka üzerindeki hak değil, markalı ürünler üzerinde hakkı tükenir. Gayri maddi 
malvarlığı üzerindeki hakkı tükenmez. Çünkü marka tekel hakkı veriyor ancak iradi olarak 
sattığı mallar üzerinde artık hakkı tükenir. Tükenen ticaret mevkiine koyma hakkıdır. 
Tükenme ulusal, uluslararası ve bölgesel olabilir. Eski kanunumuz ulusal tükenmeyi kabul 
ediyor, yeni kanunumuz ise uluslararası tükenmeyi kabul etmiştir ancak FSEK hala ulusal 
tükenme ilkesini muhafaza etmektedir.  

Kural olarak marka varsa inhisarı hak vardır. İnhisarı hakkı daraltan hallerin ilki tükenme, 
ikincisi dürüstçe kullanımdır. İkinci fıkraya göre değiştirerek veya kötüleştirerek kullanım 
durumunda tükenme geçerli değildir.  

Önceki tarihli hakların etkisi 

MADDE 155- (1) Marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya 
başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet 
hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez. 

(Hoca bu maddeyi düşünün dedi.) 

Görevli ve yetkili mahkeme 

MADDE 156- (1) Bu Kanunda öngörülen davalarda görevli mahkeme, fikri ve sınai haklar hukuk 
mahkemesi ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemesidir. Bu mahkemeler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca 
lüzum görülen yerlerde kurulur. Bu mahkemelerin yargı çevresi, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî 
Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında 
Kanun hükümlerine göre belirlenir. Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi kurulmamış olan yerlerde 
bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince; fikri ve 
sınai haklar ceza mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve 
işlere, o yerdeki asliye ceza mahkemesince bakılır. 

(2) Kurumun bu Kanun hükümlerine göre aldığı bütün kararlara karşı açılacak davalarda ve Kurumun 
kararlarından zarar gören üçüncü kişilerin Kurum aleyhine açacakları davalarda görevli ve yetkili 
mahkeme, Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesidir. 

(3) Sınai mülkiyet hakkı sahibi tarafından, üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili 
mahkeme, davacının yerleşim yeri veya hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yahut bu fiilin etkilerinin 
görüldüğü yer mahkemesidir. 



(4) Davacının Türkiye’de yerleşim yeri bulunmaması hâlinde yetkili mahkeme, davanın açıldığı tarihte 
sicilde kayıtlı vekilin işyerinin bulunduğu yerdeki ve eğer vekillik kaydı silinmişse Kurum merkezinin 
bulunduğu yerdeki mahkemedir. 

(5) Üçüncü kişiler tarafından sınai mülkiyet hakkı sahibi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, 
davalının yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesidir. Sınai mülkiyet hakkı başvurusu veya sınai 
mülkiyet hak sahibinin Türkiye’de yerleşim yeri bulunmaması hâlinde, dördüncü fıkra hükmü 
uygulanır. 

 İhtisas mahkemesi yoksa dava nerede açılır? 
 Hükümsüzlük ve iptal davaları nerede açılır? 
 Nerede açılacağı davalıya göre değişir mi? 

(Hoca maddeyle ilgili bu soruları sordu.) 

 

 



SINAİ MÜLKİYET HUKUKU 
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ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR  

Temelde 2 tane davamız vardır: Marka sahibine açılan dava ile marka sahibinin açtığı dava. 
Marka sahibi tescil sahibidir. Marka sahibi markasını korumak için tecavüz davası açabilir, 
üçüncü kişiler de markaya karşı hükümsüzlük davası açabilir. Yalnızca bu 2 davanın yüzlerce 
örneği mevcuttur.  

Fikri Sınai Haklar bakımından dünyanın yöneldiği alan bilgisayar programlarıdır. Marka ile 
ilgili çoğu tartışma tükenmiş durumdadır. Birçok şey yazılmış ancak ihmal edilen bir alan da 
vardır. SMK’da önemli bir madde var.  

Korumadan yararlanacak kişiler 

MADDE 3- (1) Bu Kanunla sağlanan korumadan; 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 

b) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan 
gerçek veya tüzel kişiler, 

c) Paris Sözleşmesi veya 15/4/1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri 
dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler, 

ç) Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması 
sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler, 

yararlanır. 

Bu maddede korumadan yararlanacak kişiler sayılır. Eski marka KHK döneminde vatandaşlar 
(a) yoktu. Vatandaş da şüphesiz yararlanacak işin doğasında var. Sonrasına baktığımızda 
uluslararasılaşma görülüyor. Eski KHK 4. maddede de uluslararası antlaşmaların öncelikli 
uygulanması hükmü vardı ancak buna gerek olmadığıyla ilgili tartışmalar mevcuttu: zaten 
anayasada bu şekilde bir düzenleme varken gerek olmadığı söyleniyordu. Yeni kanunda bu 
düzenlemeye yer verilmedi.  

Özellikle marka hukukunda uluslararası antlaşmalarda ne var diye kitaplara bakıldığında hep 
kanunların tekrarı olduğunu görürsünüz. Ancak ayrıntılarda ciddi farklılıklar olduğu ve bu 
farklılıkların uygulamada problemlere yok açabileceği atlanıyor. İkinci olarak da marka 
hukukunda tescil için bir süreç var bir de marka hakkının korunmasına ilişkin süreç var.  
Özellikle uygulamada uluslararası antlaşmaları bilmek önemlidir. Çünkü yabancılık unsuru 
taşıyan uyuşmazlıklar fazladır bunun sebebi de marka hakkının kolaylıkla ihlal edilebiliyor 
olmasıdır.  

Uluslararası antlaşmaların bir yandan yarattığı bir gelenek var, bir yandan da hakkın esasına 
ilişkin uluslararası antlaşmalar üzerinden yapılabilecekler var, bir yandan da uluslararası 



antlaşmaların sistem kurma, sınıf sistemi kurma anlamında yararları var. Uluslararası 
antlaşmalar genel itibariyle özel hukukta çok uygulama bulmaz ancak sınai haklar bu 
durumun istisnasıdır. Uygulamada uluslararası antlaşmalara dayanarak birçok uyuşmazlık 
çözülür. Bu antlaşmalara örnek olarak Paris, Madrid antlaşmaları gösterilebilir. Uygulamada 
sıklıkla karşılaşılıyor.  

Uluslararası antlaşmalar çeşitli açılardan sınıflandırmaya tabi tutulabilir. Biz marka hukuku ile 
ilgili antlaşmalar üzerinde duracağız. Uluslararası antlaşmaların temelinde Paris ve Bern 
konvansiyonları yer alır. Bern antlaşması fikri mülkiyet temellidir, Paris ise sınai mülkiyet 
temellidir. Paris sözleşmesi en eskisi olduğu için sınai mülkiyet anayasası gibidir, birçok temel 
kural (ülkesellik ilkesi gibi) bu sözleşme ile koyulmuştur. Devamında da her mevzuatta 
yansımaları görülür, bu yansımaların yanında mevzuatlara ek Paris sözleşmesinin 
uygulanabileceği alanlar da mevcuttur.  

Marka hukukunu esası ve usulü olarak 2’ye ayırabiliriz. Marka hukukunun esası marka nedir, 
nasıl özellikleri vardır gibi markanın kuruluşundan sona ermesine kadar olan süreyi kapsar ve 
bu konuların temeli Paris Sözleşmesine dayanır. Paris sözleşmesinin yanında bir de TRIPS’de 
bu konuları görürüz. TRIPS, Dünya Ticaret Örgütü kurulurken var olan eklerinden fikri 
mülkiyet hukukunun korunmasına ilişkin olan düzenlemedir. Ticaretle bağlantılı fikri 
mülkiyet hukuku antlaşması anlamına gelir. Burada da yine Paris’i tamamlayan kurallar 
görülür ve kanun gibi yazılmıştır. İkisi arasında şöyle bir fark var: TRIPS, Paris’in devamı 
niteliğindedir ve aralarında 100 yıldan fazla bir süre var. TRIPS’e üye olan devletler Paris’i de 
kabul etmiş durumdadır. Bu iki sözleşmeden birine üye olmayan çok az ülke vardır. Önce hak 
nedir, korunması için nasıl tedbirler alınır gibi konular düzenlenmiş, sonrasında zaman içinde 
bu hakların ihlali durumunda alınacak tedbirler düzenlenmiştir.  

Marka hukukunun usulü tarafında ise hakkın korunmasına yönelik özellikli davalar var: 
tecavüze yönelik marka sahibinin açacağı davalar. Bu davaların özellikleri vardır ve bu 
özellikler Paris sözleşmesinde çok görülmez, bu davalarda istenebilecek hususlar özellikle 
fikri mülkiyet haklarına özgü özelliklerdir: tespit, men, el koyma, imha etme... Düşünün 
tecavüz teşkil eden tişörtleri basan imalathanedeki makinelere bile el koyabiliyorsunuz. 
Mahkeme kararı olmadan gümrüklerde el koyulabiliyor. Bunlar özellikli mekanizmalardır. 
Tazminat normalde uğranan zararların tazminidir, burada ayrıca yoksun kalınan kazanç 
olarak karşı tarafın elde ettiği menfaati, lisans alsaydı ödeyeceği bedeli isteyebiliyoruz. Sınai 
mülkiyet hukukunda şahsi kullanımları alamaz ancak dünya öyle bir noktaya gidiyor ki artık 
başkasına ait şahsi kullanımlara dahi el koyulabilir bir hale geliyor.  Bu usulü kurallar TRIPS ile 
gelmiştir. TRIPS ayrıca fikri hukuku da birleştirmiştir yani Paris + Bern gibidir. Bugün fikri 
mülkiyet hukukunda hala uluslararası antlaşma arayışı vardır. Şu an henüz yürürlüğe girmedi 
ancak Amerika’nın isteği yönünde sahteciliğe karşı ticaret antlaşması (ACTA) yapılacak. 
Amerika bu alanda ciddi anlamda söz sahibi hatta öyle ki ACTA’yı Avrupa Birliğine dayatıyor. 
Bugün için ACTA, fikri mülkiyet hukukuna dairdir ancak iş tamamen hakkın koruma 
yöntemlerine ilişkindir ve bilgisayar teknolojisine yönelik bir sansür hakkı getirileceği için 
dünyada ACTA yürürlüğe girmesin diye ciddi gösteriler yapılmaktadır. Şu an imzalar atıldı, 
yürürlüğe girmedi ancak girecek gibi gözüküyor. Bu da şuraya getiriyor konuyu fikri mülkiyet 



hukuku bu kadar korunmalı mı çünkü özgürlüğü engelliyor, menfaat dengesi tartışılıyor 
burada. Verilerimiz bu kadar önemli mi? Big Data kavramını düşünün biraz.  

Bir tarafta ülkesellik ilkesinin sakıncalarını kaldırma amacı var, bir tarafta da her ülkenin 
kendi ulusal mevzuatını ortak olarak düzenleme amacı var. Ülkesellik ilkesi nedir? Hakkın 
tüketilmesi kapsamında bakarsak örneğin bir kalem üretildi markası “eding”, üretilen bu 
ürün Türkiye’de satıldı, “eding” bu kalemi Türkiye’de sattığı zaman bunun Türkiye’deki hakkı 
tükenir hatta Türkiye’de de satmasına gerek yok Almanya’da da satsa tükenir, biri 
uluslararası tükenmedir biri ülkesel tükenmedir. Ancak burada tükenen şey marka hakkı 
değil, markasının basılı olduğu kalemin satışındaki müdahale hakkıdır. Sattığı kalemin 
başkasına satılmasına müdahale edemez çünkü hakkı tükendi ancak bu kalemlerin 
değiştirilerek ya da kötüleştirilerek satılması durumunda artık müdahale hakkı doğar. Her 
ülkenin ayrı bir tescil sistemi vardır ve dolayısıyla Almanya’da tescilli “eding” markası, 
Avrupa Birliğinde de tescilli olabilir, ikisi farklıdır. Topluluk markası denen bir şey var. Avrupa 
birliği genelinde kurulu tescil sistemi ile ülkelerin tescil sistemi ayrıdır. Avrupa Birliği 
nezdinde tescil ettirmek için ayrı, Almanya’da tescil ettirmek için ayrı bir başvuru gerekir. Bu 
da ülkesellik ilkesinin istisnasıdır. Uluslararası antlaşmaların bir özelliği de bu, yüzlerce ülke 
var markayı her ülkede ayrıca nasıl koruyabiliriz, her ülkenin ayrı bir tescil sistemi var: Paris 
sözleşmesinin mükerrer 6. maddesi 3. fıkra “Bir Birlik ülkesinde, usulüne uygun olarak tescil 
edilmiş bir marka, menşe ülkesi dahil diğer Birlik ülkelerinde tescil edilmiş olan markalardan 
bağımsız olarak kabul edilecektir.”  1. fıkra “Ticari markaların başvuru ve tescil koşulları, her 
bir Birlik ülkesinin, yerel yasaları ve mevzuatıyla belirlenecektir.” bu fıkrada dikkat edilmesi 
gereken hizmet markaları buna dahil değildir, hizmet markaları dışındaki markalar dahildir. 
Örneğin kırtasiyecilik bir hizmettir kalem bir maldır. Her bir ülkede marka hakkı yeniden 
doğar ve yeniden ülke kanunlarına göre kurulur. Maddi mallar ile gayri maddi mallar 
üzerindeki haklar arasındaki en büyük fark budur. Ülkesellik var marka hukukunda. Markanın 
Almanya’daki sahibi ile Türkiye’deki sahibi farklı olabilir. İşte ülkesellik ilkesinin bu 
sakıncalarını kaldırma amacıyla ülkesellik ilkesinin istisnalarının neredeyse tamamı 
uluslararası antlaşmalarda görülür. Bunun için de “tanınmış marka” kavramı ortaya çıkmıştır. 
Ülkesellik ilkesinin istisnalarından biri tanınmış markadır, tanınmış markaysa Paris 
sözleşmesine dahil ülkeler bakımından ülkesellik aşılır ve marka korunur. TRIPS’te ise 
tanınmış marka artık yalnızca benzer ürünler bakımından değil benzer olmayan ürünler 
bakımından da korunmuştur.  

“Telle Quelle” Fransızcadan gelir, bu da genel uygulamada bilinmez ancak çok önemlidir, 
yurtdışında bir marka tescil aldığı zaman aldığı yer Paris sözleşmesine dahilde Paris 
sözleşmesine dahil farklı bir ülkede de tescil alırsa aynen korumayı sağlar. İkinci tescil 
başvurusu yapılan ülke bu başvuruyu reddedemez. Böylece etki alanı genişler. 

Bir de Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde bir de WIPO var. WIPO’da ciddi bir ekip var ve 
doktrinsel çalışmalar yayınlıyorlar.  

Bir diğer uluslararası anlaşmalar da tescil sistemine yönelik uluslararası antlaşmalardır Bütün 
dünyada geçerli bir tescil sistemi yok, buna yakın bir Benelüks var bir de Avrupa Birliği var. 
Almanya’da satış yapan bir markayı gelip Türkiye’de tescil ettirirsem ve tanınmış marka 
değilse ve ben de kötü niyetli de değilsem, Almanya’daki marka sahibi Türkiye’ye gelmek 



istediğinde ne yapacak? Dolayısıyla bir an önce tescil ettirmeli gitmeyi düşündüğü ülkede. 
Ancak bunun da hem maddi boyutu var hem de ciddi bir külfet. İşte burada da Madrid 
Sistemi devreye giriyor. Madrid protokolü menşei ülkedeki hakka dayalı olarak Madrid 
sistemine dahil olan ülkelerde geçerli olacak şekilde tescil imkânı sağlıyor. Türkiye’den Çin’e 
tescil başvurusunda bulunabiliyoruz. Türkiye, zaman içinde Madrid Sistemine dahil oluyor 
ancak bir süre sonra çıkıyor, bunu sebebi de tek yönlü olması: hiç Türkiye’den başvuru 
gitmiyor, hep Türkiye’ye başvuru geliyor ancak Gümrük Birliği ile tekrar dahil oluyoruz ve 
artık baktığımız zaman Türkiye’den de Madrid sistemine çok ciddi başvurular gidiyor, artık 
çift yönlü olarak kullanılıyor. Eskiden tanınmış markanın marka sayılması için çok sayıda 
ülkede tescilli olması aranırdı ancak Madrid protokolünden sonra bu kriter olmaktan çıktı 
çünkü mali yüküne katlanabiliyorsanız artık birçok ülkede kolaylıkla tescil 
yaptırabiliyorsunuz. Ancak menşei ülkedeki tescil iptal edildiği zaman diğer ülkelerdeki tescil 
de yanmış oluyor. 

Marka tescili, sınıf sistemine göre yapılıyor bu konuda bir önemli anlaşma da Nice 
anlaşmasıdır. Nice sınıflandırması kavramı gelişmiştir ve bu sınıflandırma taraf olmayan 
ülkeler bakımından dahi geçerlidir. Bugün bütün dünyada sınıflar aynıdır ve Nice sınıfları 
düzenli olarak yenilenir. İki malın aynı sınıfta yer alması benzer oldukları anlamına 
gelmeyeceği gibi farklı sınıftaki malların da benzer olmadığı söylenemez. Nice Sınıflandırması 
olarak araştırırsanız bütün sınıflara ulaşabilirsiniz.  

Bunların yanında bir de Marka Kanunu Anlaşması ve Singapur Anlaşması var. Bu ikisi yalnızca 
tescil prosedürüne ilişkin konuları düzenler.  

Sınıflandırma ile ilgili bir de markanın sınıflandırılması vardır. Markanın sınıflandırılması 
demek şekillerin sınıflandırılmasıdır. Örneğin gezegen, hayvan gibi şekillerin 
sınıflandırılmasına ilişkin de Viyana Anlaşması var. Viyana Anlaşması markada işaret olarak 
bir şekil varsa bu şeklin nasıl sınıflandırılacağına ilişkindir.  



SINAİ MÜLKİYET HUKUKU 

-29.04.2019 Sınav şekli vize gibi olacakmış.- 
PATENT 

Bahsettiğimiz davalar patent ve tasarımda da geçerlidir.  

Patent bir sınai mülkiyet unsurudur. Patent teknik alanla ilgilidir, teknik alanda bir çözüm 
getiren fikre buluş denir, buluş ile kişi tabiatı değiştirerek (mutlaka tabiatta bir değişiklik 
meydana getirmelidir.) bir probleme çözüm getirir. Ancak işin felsefi boyutu itibariyle bir 
buluş yaptığınızda mutlaka tabii olan sistemde bir değişiklik meydana getiriliyor ve bu da 
artık önüne geçilemez ve durdurulamaz bir durum. İnsan devamlı bir şeyleri değiştiriyor ve 
bu da tabiatta tehlike yaratacak boyutlara geliyor.  

Bir kişi buluş yaptığı zaman bu hukukta patent denilen bir belgeye bağlanır ve bu patent 
sahibine inhisarı kullanım hakkı verir, bu süreye bağlı bir haktır. Yani süreli bir koruma var ve 
asıl süreli koruma sıkı bir şekilde patentte var, markada da süreli koruma var ancak markada 
tekrarlanabilir bir süredir, patent ise azami bir koruma süresi mevcut ve bunun uzatılması ya 
da değiştirilmesi mümkün değil.  

Patentlenebilir buluşlar ve patentlenebilirliğin istisnaları 

MADDE 82- (1) Teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması, buluş basamağı içermesi ve 
sanayiye uygulanabilir olması şartıyla patent verilir. 

(2) Aşağıda belirtilenler buluş niteliğinde sayılmaz. Patent başvurusu veya patentin aşağıda belirtilen 
konu veya faaliyetlerle ilgili olması hâlinde, sadece bu konu veya faaliyetlerin kendisi 
patentlenebilirliğin dışında kalır: 

a) Keşifler, bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemler. 

b) Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemler. 

c) Bilgisayar programları. 

ç) Estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri ile bilim eserleri. 

d) Bilginin sunumu. 

(3) Aşağıda belirtilen buluşlara patent verilmez: 

a) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar. 

b) Mikrobiyolojik işlemler veya bu işlemler sonucu elde edilen ürünler hariç olmak üzere, bitki çeşitleri 
veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler. 

c) İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak teşhis yöntemleri ile cerrahi yöntemler dâhil tüm tedavi 
yöntemleri. 

ç) Oluşumunun ve gelişiminin çeşitli aşamalarında insan bedeni ve bir gen dizisi veya kısmi gen dizisi 
de dâhil olmak üzere insan bedeninin öğelerinden birinin sadece keşfi. 



d) İnsan klonlama işlemleri, insan eşey hattının genetik kimliğini değiştirme işlemleri, insan 
embriyosunun sınai ya da ticari amaçlarla kullanılması, insan ya da hayvanlara önemli bir tıbbi fayda 
sağlamaksızın hayvanlara acı çektirebilecek genetik kimlik değiştirme işlemleri ve bu işlemler sonucu 
elde edilen hayvanlar. 

(4) Üçüncü fıkranın (a) bendi kapsamında buluşun ticari kullanımının sadece mevzuatla yasaklanmış 
olması, bu kullanımın kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olduğu anlamına gelmez. 

(5) Üçüncü fıkranın (b) bendinde belirtilen mikrobiyolojik işlem, mikrobiyolojik materyal içeren, 
mikrobiyolojik bir materyalle gerçekleştirilen veya sonucunda mikrobiyolojik materyal oluşan 
herhangi bir işlemi; esas olarak biyolojik işlem, melezleme ya da seleksiyon gibi tamamen doğal bir 
olaydan oluşan bitki veya hayvan üretim usulünü ifade eder. 

(6) Üçüncü fıkranın (c) bendinde yer alan hüküm, aynı bentte sayılan yöntemlerin herhangi birinde 
kullanılan ürünler, özellikle madde ve terkipler hakkında uygulanmaz. 

Buluşun olabilmesi için bir fikir olmalı, teknik alanla ilgili olmalı, bir problem çözmeli veya 
hayata bir kolaylık getirmelidir. Maddeye göre ise buluşun patentlenebilmesi için yeni 
olmalı, buluş basamağı içermeli ve sanayiye uygulanabilir olmalıdır.  

Yenilik kavramı patent hukukuna özgü bir kavramdır, fikri hukukta ise hususiyet ve işleme 
eserler bakımında düşünce yaratıcılığı aranıyordu ve buradaki koruma süresi daha uzundu, 
ayrıca fikri mülkiyet hukukunda emek ve soyut düşünce korumanın konusu değildi. Markada 
ise ölçüt ayırt edicilik ve somutluktur, somutluk da korumanın kapsamının belirlenebilir ve 
sicile tescil edilebilir olmasıdır. Patentte ise hepsinden farklı olarak yenilik aranır bu yenilik 
teknik alanda mutlak bir yeniliktir. Mutlak yenilikten kasıt yapılan buluşun dünyanın 
herhangi bir yerinde tekniğin bilinen durumuna bir makale olarak veya bilgi olarak dahil 
olmamalıdır, dünyanın herhangi bir yerinde bununla ilgili çözüm getirilmişse Türkiye’de 
bunun ilk defa yapılmış olması yeni sayılmaz. 83. Madde bu durumu düzenler.  

Yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilir olma 

MADDE 83- (1) Tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan buluşun yeni olduğu kabul edilir. 

(2) Tekniğin bilinen durumu, başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde, yazılı veya sözlü 
tanıtım yoluyla ortaya konulmuş veya kullanım ya da başka herhangi bir biçimde açıklanmış olan 
toplumca erişilebilir her şeyi kapsar. 

(3) Başvuru tarihinde veya bu tarihten sonra yayımlanmış olan ve başvuru tarihinden önceki tarihli 
ulusal patent ve faydalı model başvurularının ilk içerikleri tekniğin bilinen durumu olarak dikkate 
alınır. Bu hüküm, 

a) 5/1/1996 tarihli ve 96/7772 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız kararlaştırılan Patent 
İşbirliği Antlaşması uyarınca yapılan uluslararası patent başvurularından, Patent İşbirliği 
Antlaşmasının 22 nci ve 39 uncu maddelerine göre yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak 
ulusal aşamaya giriş yapan patent ve faydalı model başvurularını, 

b) 7/6/2000 tarihli ve 2000/842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız kararlaştırılan Avrupa 
Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin 153 üncü maddesinin beşinci fıkrasındaki 
gereklilikleri sağlayan, uluslararası başvuruya dayanan Avrupa patent başvurularını ve Avrupa Patent 
Sözleşmesinin 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre Türkiye’nin belirlendiği ve ilgili belirleme 
ücretinin ödendiği Avrupa patent başvurularını, 



da kapsar. 

(4) Tekniğin bilinen durumu dikkate alındığında, ilgili olduğu teknik alandaki uzmana göre aşikâr 
olmayan buluşun, buluş basamağı içerdiği kabul edilir. 

(5) Üçüncü fıkra uyarınca tekniğin bilinen durumu olarak dikkate alınan başvuruların ve belgelerin 
içerikleri, buluş basamağının değerlendirilmesinde dikkate alınmaz. 

(6) Buluş, tarım dâhil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikteyse, 
sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir. 

Bu sebeple yapılan buluşu ilk açıklamak patent hukukunda çok daha önemlidir. Bu durumla 
ilgili Tesla hikayelerini okumuşsunuzdur. Somutlaştırırsak bir ilaç buluşu düşünün siz bunu 
Türkiye’de ilk bulan olsanız dahi sizden önce Arjantin’de bu konuda bir makale yazılmış ve 
ilacın formülü de verilmişse artık yaptığınız şey buluş olarak adlandırılmaz. Yeni olup 
olmadığı ile ilgili tartışma çıkarsa değerlendirmenin yapıldığı dünyada 3 tane otorite var: En 
büyüğü Münih’te bulunur, ikincisi Avusturya’dadır, üçüncü ise Rusya’dadır ancak bununla 
ilgili şaibeler var.  

İkinci olarak buluş basamağı oluşturmalıdır (4. Fıkra). Buluş basamağı ile ilgili bir kavram 
eşdeğer patentler kavramıdır. Örneğin otomobil tamircilerinin aracın altına girmek için 
kullandıkları üstüne yatıp kayarak girdikleri o sistem yerine daha rahat çalışılabilmesi için 
cıva ile bir kaldıraç sistemi kurulmuştur işte bu cıvalı sistem bir buluştur ve buna patent 
verilebilir; ancak bilindiği gibi cıva tehlikeli ve pahalı bir madde, cıva yerine aynı sistemde su 
kullanılırsa bu buluş olur mu, buluş basamağı oluşturur mu? Buluş basamağı olması için 
tekniğin bilinen durumuna göre çözümü bir tık yukarı taşıması gerekir. İşte aynı problemi 
farklı usullerle çözen durumlarda eşdeğerler problemi söz konusu olur ve bunu buluş 
basamağında tartışırız.  

Bir de faydalı model var. Faydalı model daha küçük buluşlara deniyor örneğin “was ist das” 
pencereler. Bir yenilik getiriyor mu evet, bir çözüm getiriyor mu evet, bir buluş basamağı 
taşıyor mu taşıyor öyleyse bu bir buluştur.  

Sanayiye uygulanabilirlik şartına bir örnek olarak da bir kahve makinesi düşünülebilir, bu 
öyle bir kahve makinesi ki bir oda boyutunda ve havadan nemi topluyor, bu nemden su 
oluşturuyor sonrasında kavrulmamış çekirdekleri kavuruyor öğütüyor, sütü ısıtıyor 1 saat 
sonra çok güzel bir kahve çıkarıyor bu makineye baktığımızda bir yenilik var mı var, buluş 
basamağı var mı var peki bu makine sanayiye uygulanabilir mi değil. Bir şeyin sanayiye 
uygulanabilirliği demek ticaret ve sanayide seri üretim yapılarak bundan bir kar elde 
edilebilirliğidir.  

Patente teşvik etmek için “işçi buluşları” diye bir kavram geliştirilmiştir. Buluşların önemli bir 
kısmı fabrikalarda çalışan işçiler ve mühendisler tarafından meydana getirilir. İşte bu buluşlar 
aynı FSEK’te olduğu gibi çalıştıranın patent sahibi olma hakkı vardır ancak dikkat edin hak 
sahibi değil, patent sahibi olma hakkı vardır. FSEK’te ise eser sahibi vücuda getiren, hak 
sahibi ise çalıştıran oluyordu. Eğer bir işçi patent vücuda getirmişse buluşu yapanın adı 
anılmak kaydıyla buluşun sahibi çalıştıran kabul edilir. Eğer çalıştıran buluşu almak istemezse 
serbest buluş haline gelir ve buluşu yapan kimse dilerse bunu kendi adına yapabilir dilerse 



başkasına satabilir. Ayrıca işçi yaptığı buluşu işverene bildirmek zorundadır. İşverenin 
durumu burada FSEK’e oranla daha güçlü.  

Patentle ilgili bir durum daha var o da patent gaspıdır. Bu bakımdan bir kimse gerçekte o 
buluşu yapmış ve diğeri de gasp etmişse gasp davası denilen eşya hukuku temelli bir dava 
açılır. Bu davayı zilyed olmayan malik, malik olmayan zilyede açar. Eğer bu dava tescil 
sürecinde açılırsa ve sonuçlanırsa patent gerçek hak sahibi adına tescil edilir. Eğer tescil 
sürecinde açılır ama bu sürede tescil hak sahibi olmayan kişi adına tescil ettirilirse bu dava 
hükümsüzlük davasına dönüşür. Böyle bir davanın varlığının sebebi ise patent, markaya 
oranla daha masraflı ve emeği çok olan bir durumdur. Bu sebeple mülkiyet hakkı sahibine 
gasp davası açma hakkı tanınmıştır. Markada ise böyle bir dava yok.  

Patent hukukunda “zorunlu lisans” şeklinde bir kavram var. Lisans sözleşmesi normalde 
tarafların serbest iradeleriyle kurulan borçlar hukuku sözleşmesidir. Ancak zorunlu lisansta 
eğer bir kişi yaptığı buluşu kullandırtmıyor ve bu durum da kamu güvenliğine ve kamu 
menfaatine aykırılık yaratıyorsa, mahkemeye müracaat edilerek bu kişi sözleşme yapmaya 
mecbur tutulabilir. Bu talebe de “zorunlu lisans” denir.  

Bir de “bağlı patent” vardır. Bu da şu şekilde olur: bir patentin kullanılabilmesi için farklı bir 
patentin daha kullanımına ihtiyaç varsa bu bağlı patenttir. Örneğin siz kansere tedavi olacak 
bir buluş yaptınız ama bu buluşunuzun kullanılabilmesi için farklı bir buluşun daha 
kullanılması gerekiyorsa ancak buluşun sahibi size izin vermiyorsa bu durumda da zorunlu 
lisans ile bu kişiyi kendinizle lisans sözleşmesi yapmaya zorlayabilirsiniz.  

Üçüncü bir durum olarak zorunlu lisansta biri sizin patentinizi gasp ettiyse bu kişiye karşı 
gasp ya da patentin hükümsüzlüğü davası açabilirsiniz ancak gasıp bu sürede iyi niyetli bir 
üçüncü kişiyle lisans sözleşmesi yaptıysa artık sizin hükümsüzlük davanız kabul edilip patent 
sizin adınıza düzenlendiğinde iyi niyetli üçüncü kişi sizi inhisarı olmayan zorunlu lisans 
yapmaya zorlayabilir. Markada ise iyi niyetli üçüncü kişi yalnızca kötü niyetli kişiden zararının 
tazminin isteyebilirdi. Patentte böyle bir fark olmasının sebebi lisans sözleşmesi sonucu kişi 
birçok yatırım yapmış olabilir, buradan geri dönüş markada olduğundan çok daha zordur. 
(Markadaki durum için bkz: SMK m.27) 


