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G�R�� 
 

Sınaî hak türlerinden birini olu�turan marka, özellikle ticaret alanındaki hızlı ve etkili 

geli�melerle oldukça önemli bir hale gelmi�tir. ��letmeler, mal ya da hizmetlerini di�er 

i�letmelerinkinden ayırt etmek için ve toplumda ürettikleri malı daha iyi ifade edebilmek için 

birtakım i�aretler kullanmı�lardır. Bu i�aretler de marka kavramını do�urmaktadır. Üreticiler 

tarafından kullanılan bu i�aretlerin serbest olarak kullanımına göz yummak toplumun menfaatlerine 

ters dü�ece�inden, bir yandan da üreticilerin kullanaca�ı bu i�aretleri tamamıyla yasaklamak geli�en 

ekonomiyi olumsuz olarak etkileyece�inden, toplum menfaatiyle, üreticiler arasında bir denge 

kurmak yoluna gidilmi� ve bu i�aretlerin toplum menfaatlerine aykırı olmamak ko�uluyla 

kullanılması yolunda düzenlemelere giri�ilmi�tir.  

 

Çalı�mamızın konusu, marka tescilinde mutlak red sebeplerini açıklamaya yöneliktir. 

Çalı�mamızın birinci bölümünde bu nedenlerin genel esaslarından ve mutlak red nedenlerinin bu 

sistem içerisindeki yerinden bahsetmeye çalı�aca�ız.  

 

Çalı�mamızın ikinci bölümün de KHK/556 m.7’de sayılan mutlak red nedenlerine tek tek 

deyinip bu nedenleri bütün ayrıntılarıyla açıklamaya çalı�aca�ız. 

 

Çalı�mamızın üçüncü bölümünde, bu nedenleri re’sen inceleyen Enstitünün kararlarına kar�ı 

ba�vuruda bulunulabilecek hukuki yollar anlatılmaya çalı�ılacak.  Konunun daha iyi kavranabilmesi 

için ilk olarak, genel anlamda TPE kararlarından bahsedilip, ikinci olarak bu karara kar�ı 

gidilebilecek itiraz yolu ele alınıp, üçüncü olarak da Enstitü kararlarına kar�ı iptal davası 

açılmasından da bahsedip, konumuzu en son olarak Hükümsüzlük davalarına da yer verip 

noktalandıraca�ız. 

 

Çalı�mamızda, bütün ayrıntılarıyla ele almaya çalı�tı�ımız mutlak red nedenlerini 

açıklarken, konuya daha iyi ı�ık tutması için ilgili Yargıtay kararlarına yer yer de�inece�iz. Bununla 

beraber düzenleme ve bu düzenlemelerdeki aksaklıkları ele alan tartı�ma konularına ve bununla 

ilgili ki�i görü�lerine yer verip, bu konuya kendi dü�üncelerimizi de ekleyerek sa�lıklı bir sonuç 

almaya çalı�aca�ız. En son 22.06.2004 tarihli, 5194 Sayılı Kanunla getirilen de�i�ikliklere de 

konumuzla ilgili oldu�u ölçüde yer vermeye çalı�aca�ız. 

 



 

B�R�NC� BÖLÜM 
 

MUTLAK RED NEDENLER�N�N N�TEL��� 
  

I- KAVRAM 
  

 Marka mevzuatımızda mutlak red nedeni kavramının tanımı yapılmamakla birlikte mutlak 

red nedeni kavramını “markanın tescili a�amasında ilgililerinin yahutta üçüncü �ahısların herhangi 

bir itiraz veya ba�vurusuna gerek kalmadan nitelikleri itibariyle TPE tarafından resen dikkate alınan 

ve markanın tescilini mutlak olarak engelleyen nedenlere denir” �eklinde bir tanımlama yapmak 

kanaatimizce do�ru olur. 

  

TPE, marka tescil ba�vurusunun 556 Sayılı KHK m.3’de sayılan ki�ilerden biri tarafından 

yapıldı�ını tespit eder ve ba�vurunun �ekli yönden hiç bir eksikli�i bulunmadı�ına karar verirse, 

marka tescil ba�vurusunu, 556 Sayılı KHK’nın 7. maddesinde sayılan “mutlak red nedenleri” 

açısından incelemeye tabi tutar ( KHK/556 m.32). 

 

556 Sayılı KHK m. 7’ye göre mutlak red nedenleri, 

 

a) 5’inci madde kapsamına girmeyen i�aretler, 

b) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmi� veya daha önce 

tescil için ba�vurusu yapılmı� bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer 

olan markalar 

c) Ticaret alanında cins, çe�it, vasıf, kalite, miktar, amaç, de�er, co�rafi kaynak belirten 

veya malların üretildi�i, hizmetlerin yapıldı�ı zamanı gösteren veya malların ve 

hizmetlerin di�er karakteristik özelliklerini belirten i�aret ve adlandırmaları münhasıran 

veya esas unsur olarak içeren markalar, 

d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret 

grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan i�aret ve adları münhasıran veya esas 

unsur olarak içeren markalar, 

e) Malın özgün do�al yapısından ortaya çıkan �eklini veya teknik bir sonucu elde etmek 

için zorunlu olan, kendine malın �eklini veya mala asli de�erini veren �ekli içeren 

markalar, 
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f) Mal veya hizmetin niteli�i, kalitesi veya üretim yeri, co�rafi kayna�ı gibi konularda 

halkı yanıltacak markalar 

g) Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamı� ve dolayısıyla Paris Sözle�mesi’nin 

2’nci mükerrer 6’ncı maddesine göre reddedilecek markalar, 

h) Paris Sözle�mesi’nin 2’nci mükerrer 6’ncı maddesi kapsamı dı�ında kalan ancak kamuyu 

ilgilendiren, tarihi, kültürel de�erler bakımından halka mal olmu� ve ilgili mercilerin 

tescil izni vermedi�i di�er armalar, amblemler veya ni�anlar içeren markalar, 

ı) Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözle�mesi’nin 1’nci mükerrer 6’ncı maddesine 

göre tanınmı� markalar, 

j)  Dini de�erleri ve sembolleri içeren markalar, 

k) Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar. 

 

Yukarıda saymı� oldu�umuz red nedenlerinin birço�u Paris Sözle�mesinin 5. mükerrer 6. 

maddesinden alınmı�tır. Ancak �eklin marka olarak tescil ettirilebilmesi, yani korunması ise mutlak 

red nedenleri açısından bir istisnadır1. 

 

II- ÖZELL�KLER 
 

Mutlak red nedenlerine dayanılarak yapılan itirazlar, marka olarak seçilmi� bulunan i�aretin 

niteli�inden kaynaklanan itirazlardır. Bu �tirazların ortak özelli�i, marka olarak tescili talep olunan 

i�aretin kamuyu ilgilendirmesi veya ona mal olmasıdır. �lgili madde, kamu düzenine veya ahlaka 

aykırılık te�kil eden veya herkesin kullanımına açık tutulması gereken yahut ayırt edici vasfı 

bulunmayan bir simgeden meydana gelen i�aretlerin tescilini kamu menfaatine aykırılı�ından 

bahisle, reddetmektedir2.       

 

Bunun tek istisnasını, daha önce, aynı türdeki mallar için tescil olunmu� veya tescili için 

müracaat edilmi� bulunulan bir markanın aynısı olan veya ona ayırt edilemeyecek kadar benzeyen 

markalar olu�turur3. Bu varsayım, üçüncü bir ki�inin marka hakkı temeline dayanmakla birlikte 

mutlak red sebepleri arasında sayılmı�tır4. 

                                                           
1 Tekinalp, Ü.,Fikri Mülkiyet Hukuku, �stanbul-2004 s. 372. 
2 Karan, H.,Kılıç M.,Markaların Korunması 556 Sayılı KHK �erhi ve �lgili Mevzuat, Ankara-2004 s.80. 
3 Düzenlemenin tutarlı olmadı�ı yönünde; Arkan, S.,Marka Hukuku, Cilt I, Ankara-1997 s.72, 
556 Sayılı KHK’nın mutlak-nispi red nedenleri ile ilgili düzenlemesi, büyük ölçüde, 89/104 sayılı Yönergenin 
hükümlerinden (m. 3-4 ) alınmı�tır. Ancak KHK’da yapılan düzenlemede, niteli�i gere�i nispi red nedenleri arasında 
yer alması gereken bazı nedenlerin de mutlak nedenler arasında sayıldı�ı görülmü�tür. Örne�in, aynı veya aynı türdeki 
mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmi� veya daha önce tescil için ba�vurusu yapılmı� bir marka ile aynı veya ayırt 
edilemeyecek kadar benzer markaların tescil edilmeyece�ine, mutlak red nedenleri ile ilgili 7. maddenin ( b ) bendinde 
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556 Sayılı KHK m. 7’de yapılan sayım tahdidi bir sayımdır. Ba�ka bir deyi�le 7. maddede 

sayılan mutlak red nedenleri örnekseme yoluyla geni�letilemez5. Ancak bu konuda hemen �u hususa 

da belirtmek gerekir ki 556 Sayılı KHK m.7/I-a’da 5’inci madde kapsamına girmeyen i�aretlerin 

mutlak red nedeni olarak belirtildi�ini görmekteyiz. 556 Sayılı KHK m. 5’de “marka; ki�i adları 

dâhil, özellikle sözcükler, �ekiller, harfler, sayılar gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer 

biçimde, ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve ço�altılabilen her türlü i�areti içerir” 

hükmü bulunmaktadır.  

 

Kararnamenin ilgili maddesinde geçen “her türlü” ibaresinden de anla�ılaca�ı üzere her ne 

kadar 556 Sayılı KHK m. 7’de yapılan sayım tahdidi ise de 7/I-a’ daki sayım tadadidir. 

 

III- RESEN D�KKATE ALINMA GERE�� 
 

Yukarıda da bahsetti�imiz gibi mutlak red nedenleri kamu düzeni ile ilgili olduklarından 

dolayı TPE tarafından re’sen dikkate alınırlar. Tescil ba�vurusuna konu marka bu madde kapsamına 

girdi�i takdirde, TPE herhangi birinin itirazına gerek olmaksızın bu talebi kendili�inden reddeder. 

Zira bunlar birer def’i de�il itiraz sebebidirler6. 

 

TPE’nin KHK’nın 32. maddesi gere�ince mutlak red sebeplerinden birinin varlı�ını 

ara�tırırken gerekli dikkat ve özeni göstermeyi ihmal etmesi, hizmet kusuru te�kil eder7. 

 

Mutlak red sebeplerini, mükellefiyetleri olmamasına ra�men, KHK’nın 34. maddesi gere�i 

herkes TPE’nin bilgisine arz edilebilir ve ilgililer (tescil neticesinde menfaat kaybına u�rayabilecek 

ki�iler) de 35. maddesi çerçevesinde “itiraz” konusu yapabilirler. �lgililer bu itirazlarından feragat 

edemezler8. �tiraza ra�men Y�DK tarafından verilen kesinle�mi� tescil kararına kar�ı, KHK'ın 53. 

                                                                                                                                                                                                 
i�aret olunmu�; aynı maddenin (ı ) bendinde de, Paris Konvansiyonu’nun 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmı� 
markanın aynının ya da benzerinin ba�ka bir ki�i adına tescili yasaklanmı�tır. Oysa bu hallerde de, eski hak sahibinin 
çıkarlarının korunması söz konusu oldu�undan, bunlara nispi red nedenleri arasında yer verilmesi daha uygun olurdu. 
Burada �u hususu da belirtmek gerekir ki, daha önce tescil edilmi� ( ya da tescil için ba�vurusu yapılmı� ) bir markanın 
aynının, aynı türdeki mal ya da hizmet için bir ba�ka ki�i adına tescili hususundaki ba�vurunun mutlak olarak red 
edilece�inin hükme ba�lanmasından sonra ( KHK/556 m. 7/ I- a), ayrıca bu durumun bir nispi red nedeni 
olu�turaca�ının da kabul edilmesi ( KHK/556 m. 8/ I- a) tutarlı bir davranı� olmamı�tır. 
4 Tekinalp, Ü.,Fikri Mülkiyet , s.372. 
5 Karahan, S.,Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Konya-2002 s.14. 
6 “Mutlak red sebeplerinin Enstitü’ce res’en dikkate alınarak incelenmesi gerekti�i gibi, uyu�mazlı�ın yargıya intikal 
etmesi halinde mahkemelerce de re’sen incelenmesi gerekir. Çünkü, mutlak red nedenleri bir def’i olmayıp birer itiraz 
sebebidir” Yargıtay HGK’nun 19.11.2003 tarihli, E. 2003/11-578, K. 2003/703 sayılı kararı, Yasaman, H.,Marka 
Hukuku,556 Sayılı KHK �erhi, C.I, �stanbul-2004 s. 223 dipnot.1. 
7 Karahan, S.,Hükümsüzlük , s.8. 
8 Aynı Yönde, Tekinalp, Ü.,Fikri Mülkiyet,  s.372. 
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maddesi gere�ince iptal davası açılabilir. Bu davalarda, mutlak red sebepleri mahkemece resen 

dikkate alınır. Y�DK kararlarının iptali için açılan davalarda mutlak red sebepleri hakkındaki 

inceleme ve de�erlendirme, ba�vuru tarihindeki ko�ullara göre yapılır9. 

                                                           
9 Karan, H.,Kılıç, M., s.80. 



 

�K�NC� BÖLÜM 
 

 MUTLAK RED NEDEN� OLARAK KABUL ED�LEN HALLER 
 

I- B�Ç�M �T�BAR�YLE MARKA OLAMAYACAK ��ARETLER�N TESC�L� 
 

A- MARKANIN B�Ç�MSEL KAPSAMI 
 

KHK/556’nın 5. maddesi marka içerisinde yer alabilecek i�aretleri düzenlerken, markayı bir 

anlamda dolaylı olarak ta tanımlamı�tır. 5. madde ile, uluslararası uygulamalara paralel olarak, 

marka kavramına herhangi bir sınırlama getirilmemi�, markanın do�rudan tanımlamasından da 

kaçınılmı�tır. Bir anlamda markanın kapsayaca�ı i�aretler ele alınmı� ve yeni marka kullanım 

�ekillerinin kapsam dı�ı kalması önlenmi�tir. 

 

KHK’nin ( RG 18.4.1995) 3.11.1995 tarihli ve 4128 Sayılı Kanun (RG 18.4.1995) ile 

de�i�ik 5 nci maddesinde: “Marka, bir te�ebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sa�laması 

ko�uluyla, ki�i adları dahil olmak üzere özellikle sözcükler, �ekiller, harfler, sayılar, malların biçimi 

veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla 

yayımlanabilen ve ço�altılabilen her türlü i�aret” olarak tanımlanmı�tır10. 

 

KHK’nın 5. maddesinde ifade edilen, i�aretin “çizimle görüntülenebilme veya benzer 

biçimde ifade edilebilme, baskı yoluyla yayınlanabilme ve ço�altılabilmesi” ko�ulu, sadece iki 

boyutlu i�aretlerin marka olabilece�i anlamına gelmez. Bir ses veya melodinin ya da üç boyutlu bir 

i�aretin de marka olarak kullanılabilmesi gerekir. Tanımlanmı� bir sesin, notaya dökülmü� bir 

melodinin �eklinin veya üç boyutlu i�aretin iki boyutlu resminin “çizimle görüntülenebilme veya 

benzer biçimde ifade edilebilme, baskı yoluyla yayınlanabilme ve ço�altılabilme” kapsamında yer 

aldı�ı açıktır.” Çizimle görüntülenebilme, baskı yoluyla yayınlanabilme ve ço�altılabilme” 

ko�ulunun, esas itibariyle sicil hukukuyla ilgili oldu�una, marka örneklerinin sicil dairesine 

verilmesini sa�lamaya yönelik bulundu�una i�aret etmek gerekir11. 

 

                                                           
10 Tekil, F., Ticari ��letme Hukuku, �stanbul-1997, s.251. 
11 Bu hususta KHK/556 m. 23/ I-b’ye bkz. 
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Her ne kadar TRIPS’in 15/I. maddesinin son cümlesinde, Anla�maya katılan devletlerin, 

i�aretin marka olarak tescil edilebilmesini, görsel olarak algılanma ko�uluna ba�layabileceklerinden 

söz edilmi�se de, bu tür bir ko�ula KHK’da yer verilmemi�tir12. 

 

Dolayısıyla, bir kokunun formülle ifade edilerek, bir sesin tanımlanarak, ya da müzi�in 

notalara dökülerek de13 marka olarak kullanılıp, tescil ettirilmesine engel yoktur14. Ancak marka 

seçimine ili�kin bu geni� olana�ın, varsa özel düzenlemelerde ki kısıtlamalarla birlikte gözetilmesi 

gerekece�i ku�kusuzdur15. Örne�in, co�rafi simgeler, marka olarak tescil edilemez(KHK/555 

m.18)16.    

        

Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın 

tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sa�lamaz17. �nhisari hak sa�lamayan 

bu tür unsurlar tescil belgesi üzerinde açıkça belirtilir18. 

 

5 nci maddede sayılmayan i�aretler marka olarak tescil edilemez. (KHK/556 m.7/ I-a) 

Sadece bu maddede sayılan �artları içeren i�aretler marka olarak tescil edilme, marka olarak anılma 

ve markaya tanınan haklardan yararlanma imkânına sahiptir. Bu özellikleri ta�ımayan i�aretlerin 

tescili talebi TPE tarafından reddedilir ve dolayısıyla marka olarak anılma hakkını kaybederler. Her 

                                                           
12 Arkan, S., Cilt I, s.37 dipnot.12 
13 Noyan, E., Marka Hukuku, Ankara-2004, s.167. 
14 Arkan, S., Cilt I, s.38. 
15 Saka, Z.,Ticaret Hukuku Ticari ��letme, �stanbul-1998, s.193. 
16 “Co�rafi ��aretlerin Korunması Hakkında” 8 Haziran 1995 gün ve 4113 sayılı Yasa’ya dayanılarak çıkartılan 24 
Haziran 1995 gün ve 555 sayılı KHK ya göre co�rafi simge, belirgin bir niteli�i, ünü veya öteki özellikleri gere�i çıkı� 
yerinin bulundu�u bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özde�le�mi� bir ürünü gösteren kavramlardır (m.3 f.1- 
RG.27.6.1995, S.22326); 555 sayılı Co�rafi ��aretlerin Korunması Hakkında KHK’ nın Uygulama �eklini Gösteren 
Yönetmelik (m.3 f.1- RG. 5.11.1995, S.22454 ). Bu anlamda ürün, do�al ürünleri, tarım, maden ve el sanatları ürünleri 
ile sanayi ürünlerini anlatır. (m.1) (Örn.:  Anzer Balı, Antep Fıstı�ı, Isparta Halısı, Bozcaada �arabı vb. ). Öte yandan, 
KHK/555 anlamında co�rafi simgeler, kaynak (/ men�e) adı ve köken (/ mahreç) simgesi olarak ikiye ayrılmı�tır (m.3 
f.2). Bir ürünün kayna�ı olan yöre, alan veya bölge adı: (a) bir ürünün co�rafi sınırları belirlenmi� bir yöre, alan, bölge 
veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanması, (b) tüm veya temel nitelik ya da özellikleri bu yöre, alan veya 
bölgeye özgü do�al ve insansal ö�elerden kaynaklanan ve (c) üretimi, i�enmesi ve öteki i�lemlerinin tümüyle bu yöre, 
alan veya bölge sınırları içinde yapılan ve her üç ko�ulu birlikte kar�ılayan ürünü belirtmek için geleneksel olarak 
kullanılan güncel dilde yerle�mi� co�rafi veya co�rafi olmayan adlardır ( m.3 f.3-4; Yön. m.3 f.2) Örn.: �ile Bezi). 
Kaynak adları; sicilde belirtilen co�rafi bölgede etkinlik gösteren üreticilerce, sicilde belirtilen ürünlerin üzerlerinde 
veya ambalajlarında, bu ürünlerin sicilde gösterilen nitelik, ün ve öteki özellikleri ta�ıması ko�uluyla ticari olarak 
kullanılır ( m.17 f.2 ). Köken simgesi, bir ürünün: (a) co�rafi sınırları belirlenmi� bir yöre, alan veya bölgeden 
kaynaklanması; (b) belirgin bir niceli�i, ünü veya di�er özelliklerine göre bu yöre, alan veya bölge ile özde�le�mi� 
olması; (c) üretimi, i�lenmesi ve di�er i�lemlerinden en az birinin belirlenmi� yöre, alan veya bölge sınırları içinde 
yapılması ko�ulu ile o yöre, alan veya bölge adını anlatır ( m.3 f.4; Yön. m.3 f.3)  (Örn.: T.M.-Türk Malı-). Köken 
simgelerinin kullanımı için, ürünün üretimi, i�lenmesi ve öteki i�lemlerden en az birinin sicilde belirtilen yöre, alan ve 
co�rafi bölge sınırları içinde yapılmı� olması ve ürünün sicilde gösterilen nicelik, ün ve di�er özellikleri göstermesi 
ko�uldur (m.17 f.2). Sonuçta, markalar, bireysel, co�rafi simgeler ortakla�a tanıtma araçlarıdır. Saka, Z., s.193 dipnot.8. 
17 Karahan, S., Hükümsüzlük, s.15. 
18 22.06.2004 tarihli 5194 Sayılı Kanunla getirilen de�i�iklikle bu madde kanun hükmünde kararnameye eklenmi�tir.  
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nasılsa tescil edilmi� olması halinde ise, bu tescile kar�ı hükümsüzlük davası açılabilir(KHK/556 m. 

42/ I- a)19. 

 

Tescil için ba�vurulan i�aretin fiilen kullanılıyor olması �art de�ildir. �leride kullanılması 

dü�ünülen i�aretler için de tescil ba�vurusunda bulunulabilir. Bu arada markanın uygulanaca�ı mal 

veya hizmetin niteli�i markanın tesciline hiçbir engel olu�turmayacaktır(TRIPS m. 15/ IV)20. 

B-AYIRT ED�C�L�K UNSURU 
 

Yukarıda marka olarak kullanılabilecek bir i�aretin her �eyden önce, çizimle 

görüntülenebilir veya benzer biçimde ifade edilebilir nitelikte olması ve baskı yoluyla 

yayımlanabilmesi ve ço�altılabilmesi gerekti�inden söz etmi�tik. Ayrıca marka olabilecek i�aret, bir 

i�letmenin mal ya da hizmetlerini di�erlerinkinden ayırt etme özelli�ini de sahip olmalıdır. 

 

Bir markanın en önemli niteli�i ayırt edicili�idir. Bir i�aret ili�kili olarak kullanıldı�ı malı 

veya hizmeti di�erlerinden ayırt etmeye yarar. ��aret bu niteli�e sahip de�ilse, marka olarak tescili 

mümkün de�ildir. Herkesin o mal ve hizmet için günlük lisanda kullandı�ı kelimeler ve ibareler, 

cins veya vasıf, kalite, de�er, co�rafi i�aret belirten i�aretlerin ve ticaret alanında herkes tarafından 

kullanılan i�aret ve adların da ayırt edici niteli�i yoktur21. 

 

Ayırt edici niteli�e tabi olan en uygun sözcükler, uydurulmu� sözcüklerdir. Bunlara örnek 

olarak, “Kodak”,  “Exxon” gibi sözcükleri verebiliriz22. 

 

Markanın ayırt etme fonksiyonunu icra edebilmesi, i�aretin, mal ya da hizmetle ilgili hukuki 

i�lemin (satı� gibi) yapılmasından önce algılanabilir nitelikte olmasına ba�lıdır. Bu nedenle sadece 

�i�enin mantarı üzerinde yer alan ve ancak �i�enin açılmasından sonra görülebilen i�aret, marka 

olarak tescil olunamaz. Sırf muayyen bir renk, münferit bir harf veya rakam ya da harfler, rakamlar, 

ayrım gücüne sahip olmadı�ından marka olarak tescil edilemez23. Aynı �ekilde, sadece bir nokta, 

çizgi ya da geometrik �ekillerden (üçgen, dikdörtgen gibi) olu�an i�aretler de marka olarak 

kullanılamaz. E�yanın, aslına uygun resminin de, örne�in pantolon üzerinde pantolon resmi, 

                                                           
19 Karahan, S.,Hükümsüzlük, s.15. 
20 Karahan, S., Hükümsüzlük, s.15. 
21 Yasaman, H., C. I, s.226 
22 Camcı, Ö.,Marka Davaları, �stanbul-1999, s.27 
23 Bazı harf ya da sayı grupları, belirli tür e�yayı ifade etti�inden, bu i�aretlerin de marka olarak alınamaması, herkesin 
kullanımına açık tutulması gerekir. Örne�in otomobiller için 220, 280 rakamı ya da SEL, CLX harfleri, Arkan, S., Cilt 
I, s.73, dipnot.8. 
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herhangi bir ayrım gücü yoktur. Ancak özel bir �ekil içinde verilen tek renk, harf veya rakam ya da 

harf-rakam grubu, ayırt etme gücüne sahip oldu�undan ( bkz. KHK/556 m. 5/ I) marka olarak tescil 

edilebilir. ��aretin ayrım gücüne sahip, orijinal nitelikte bir i�aret olup olmadı�ı, münferit unsurlara 

göre de�il i�aretin bütünü dikkate alınarak de�erlendirilir24. 

 

�lk ba�ta ayrım gücüne sahip olmayan bir i�aret, daha sonra kullanım sonucu ayrım gücünü 

kazanabilir. Tescil ba�vurusunun karara ba�lanaca�ı tarihte i�aretin bu gücü kazanmı� olması tescil 

ba�vurusu için bir red nedeni olu�turmaz. 

 

Mahkemeler, yapısal olarak ayırdedici nitelikten yoksun olup da, ayırdedici nitelikli olarak 

tescili talep olunan sözcükler konusunda dikkatli olmalıdır. Özellikle, geni� olanakları ile dilde 

bulunan sözcüklerin önemli bir bölümünü marka olarak kapatmak isteyenler bu tutum içinde 

bulunurlar25. 

 

Yargıtay’ın ayırt edicili�i ele alan çe�itli kararları bulunmaktadır26. 

C- TESC�L� MÜMKÜN OLAN ��ARETLER 
 

556 Sayılı KHK’nin 5. maddesinde “marka; ki�i adları dâhil, özellikle sözcükler, �ekiller, 

harfler, sayılar gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde, ifade edilebilen, baskı yoluyla 

yayınlanabilen ve ço�altılabilen her türlü i�areti içerir”  hükmü bulunmaktadır. 

 

KHK’nın markanın içerece�i i�aretleri göstermek maksadıyla kaleme alınan 5. maddesi 

aslında oldukça genel bir marka tanımına yer vermektedir. 

 

 Kararname de geçen, “her türlü” ibaresinden anla�ılaca�ı üzere yapılan sayım tahdidi de�il, 

tadadidir. Dolayısıyla, bu kapsama dâhil edilebilen her türlü i�aret marka olarak tescil edilebilme 

yeterlili�ini haizdir. Tabiatıyla, yukarıda da ifade edilmi� olundu�u üzere, bu geni� çerçeve 

içerisinde tescil edilebilecek her türlü i�aretin ayırt edici nitelik ta�ıması �arttır27.  

                                                           
24 Arkan, S., Cilt I, s.73.  
25 Camcı, Ö.,Marka, s.28. 
26 Örne�in, farklı renkler ve tasarımla birlikte olu�turulan ayırt edicilik konusunda Yargıtay 11.H.D’nin E. 1999/6866, 
K. 1999/9075 sayılı kararı  “ünlü bir yabancı sigara mamulünün ambalajında kullanılan, dikdörtgen biçiminde üst 
yarıdan sonra kapaklı, kızıl-kahverengi karı�ımı olan bu �ekil ve özel rengin, bir ba�ka te�ebbüsün mal veya 
hizmetlerinden ayırdetmeyi sa�layan niteli�i ta�ıdı�ının kabulü gerekir.” denilmi�tir. Oytaç, K.,Kar�ıla�tırılmalı 
Markalar Hukuku, �stanbul-2002, s.84  
27 Karahan, S.,Hükümsüzlük, s.21. 
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Bu madde ile getirilen böyle genel bir marka tanımlamasında ki amaç, yeni marka kullanım 

�ekillerinin korumadan mahrum kalmasını engellemektir. Günümüzde artan ticari i�letmeler 

piyasaya sürdükleri sayısız mal ve hizmeti popüler hale getirmek maksadıyla, onları birbirinden 

ayırt eden i�aretlerden yararlanmaktadırlar. Dünyada zaten sınırlı sayıda bulunan bu i�aretlerin 

kapsamının daraltılması, yeni i�letmelerin ya da mal veya hizmetlerin piyasaya giri�ini oldukça 

zorla�tıracaktır28. 

1-  Hizmet ��aretleri 
 

Daha önce, hizmet markalarıyla ilgili 556 sayılı KHK’ya kadar önemli bir düzenleme 

olmadı�ı hatta hizmet markalarının markalar kanununa tabi olmadı�ı bile kabul gördü�ünden 

hizmet markalarının ticaret markaları gibi tescil edilmemesi hizmet markalarının korunmasını 

önemli bir sorun haline getirmi�ti. Bu sebeple de hizmet markaları ancak haksız rekabet 

hükümlerine göre korunabilmekteydi. 

 

556 Sayılı KHK hizmet markalarını kapsamına almı�tır. Yönetmeli�in 9. maddesine göre 

hizmet markaları, “bir i�letmenin hizmetlerini di�er i�letmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye 

yarayan i�aret” olarak tanımlanmı�tır. 

 

551 Sayılı Markalar Kanunu ile korunmamasına kar�ılık, 556 Sayılı KHK ile koruma altına 

alınan hizmet markalarında, markanın malın veya ambalajının üzerinde bulundurulması zorunlu 

olmayıp, i�letmenin i� evrakında ve reklamlarında kullanılması yeterli görülmektedir29. 

 

556 Sayılı Kararnamenin yürürlü�e girmesinden önceki dönemde hizmet markalarını fiilen 

kullananlara, Kararnamenin yürürlü�e girmesinden itibaren en geç 12 ay içinde bu hizmet 

markasının tescilini talep edebilme hakkı tanınmı�tır( KHK/556 geçici m.2)30. 

 

 Sanayi ve Ticaret Bakanlı�ı’nın B�K-TPE 96/2 numaralı tebli�inde üçüncü �ahıslar yararına 

yapılan her tür faaliyetin hizmet markası olarak de�erlendirilece�i �eklinde (m.1) çok genel bir 

ifadeye yer verilmi�tir. Sözü edilen Tebli�’de marka konusu olabilecek hizmetlere ili�kin sınıflarda 

gösterilmi�tir.(35–42. Sınıf). Örne�in bilgisayar donanımları sahasında danı�ma, bilgisayar 

                                                           
28 Karan, H.,Kılıç M., s.29. 
29 Meran, N.,Marka Hakları ve Korunması, Ankara-2004, s.31. 
30 Karahan, S., Hükümsüzlük, s.22. 
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programcılı�ı, bilgisayar yazılımlarının kiralanması, güncelle�tirilmesi hizmetleri ( 42.sınıf) için 

marka alınabilir31. 

2- Sözcükler 
 

Sözcüklerin marka hukukunda önemli bir yeri bulunmaktadır. 551 Sayılı eski Markalar 

Kanunu’nun 4/b hükmüne göre, ticaret ünvanları hariç olmak üzere, be�ten fazla sözcük ( kelime) 

içeren i�aretler marka olarak tescil edilememekteydi. Ancak, 556 Sayılı KHK’nın 5/I. maddesiyle, 

bu yasak kaldırılmak suretiyle, markalar hukukunun topluluk ve ulusal hukuk düzenleriyle 

arasındaki aykırılık ortadan kaldırılarak uyum sa�lanmı�tır. 

 

Sözcük markaları, fantezi, hayal ürünü sözcüklerden olu�abilece�i gibi belli bir anlamı ifade 

eden sözcüklerden ya da uygulamada çok sık rastlanan özel ki�i adlarından olu�an sözcüklerden 

olu�abilir. 

 

Örnek vermek gerekirse; Neslihan Yargıcı; Kamil Koç, Gazanfer Bilge, Cemil �pekçi, Eyüp 

Sabri Tuncer gibi. Ad ve soyadının yabancı olması tescile engel te�kil etmez. Örne�in, Pierre 

Cardin, Ceasar Cellini, Loya Bany ve Del Piero gibi. Bazen ad ve soyadının birlikte bulunması 

gerekmeyebilir. Örne�in, Ülker, Toprak, Sabancı, Ford, Eczacıba�ı ve Koç gibi. Önemli olan bu 

soyadların ayırt edicili�i sa�lamasıdır32. Evli kadın evlilik devam ederken tescil ettirmi� bulundu�u 

kocasının soyadını ta�ıyan markasını ayrılık kararı alındıktan ve bo�andıktan sonra da kullanabilir. 

Koca bunu bir hükümsüzlük sebebi olarak ileri süremez33. Keza aynı adı ta�ıyan birisi, iltibas 

tehlikesi dolayısıyla aynı markayı tekrar tescil ettiremez34. 

 

Ba�kasına ait bir ismin ( bu bir müstear isim de olabilir) marka olarak tescil ettirilmesi 

halinde ise, sorun bir medeni hukuk sorunudur ve tescili yapılan ismin tanınmı� olup olmamasına 

göre çözümlenmelidir. Zira yapılan tescilin ki�ilik haklarına tecavüz olu�turmaması gerekir. �smin 

tanınmı� olması ve isim sahibinin izninin olmaması halinde ki�ilik haklarına tecavüzün 

gerçekle�ece�i �üphesizdir. Böyle bir durumda tanınmı� isim sahibi, Medeni Kanunun ismin 

korunmasına ili�kin hükümlerinden yararlanarak koruma talep edebilir(MK. m.26). Bunun dı�ında 

isim sahibi KHK/556 m. 8/V hükmünü gerekçe göstererek itiraz edebilir. Tescilin yapılmı� olması 

                                                           
31 Arkan, S.,Cilt I, s.44 
32 Karahan, S.,Hükümsüzlük, s.23. 
33 Poroy, R.,Yasaman, H., Ticari ��etme Hukuku, �stanbul-1998, s.270. 
34 Ki�i adları marka olarak tescil ettirilebilir. Ama aynı adı ta�ıyan bir ba�kası aynı markayı, aynı emtia için tescil 
ettiremez. (istisna: Tanınmı� markalar, bkz. KHK/556, m. 8, f. 4).Tekil, F.,s.252. 
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halinde ise, bu tescilin yapılmaması gerekti�ini, her nasılsa yapılmı� olmasının tescil sahibine bir 

hak kazandırmayaca�ını ve dolayısıyla m.8 hükmünün ihlal edilmi� bulundu�unu ileri sürerek 

KHK/556 m. 42/I-b uyarınca hükümsüzlük davası açabilir35. 

 

Bir malın veya hizmetin karakteristik özelliklerini vurgulamak maksadıyla bir araya 

getirilen kelimelerden olu�an sloganlarda marka olarak tescil ettirilebilir. Sloganın Türkçe veya 

Yabancı dilde olması önemli de�ildir. Örne�in, Yargıtay bir kararında;  “Become What You Are” ( 

Neysen o ol) ibaresinin marka olarak tescil edilebilece�ine karar vermi�tir. �öyle ki; 

 

Davacı vekili, müvekkilinin imal edip satı�a arz etti�i ve uluslararası sınıflandırma da 3, 9, 

14, 18, 25 ve 35. sınıflarda yer alan emtialarda kullanılmak üzere  “BECOME WHAT YOU ARE” 

ibarelerinden olu�an kelime markasını 1.1.1999 tarihinde yürürlü�e giren Madrid Protokolü 

çerçevesinde Türkiye’de tescili için davalıya marka tescil ba�vurusu yaptı�ını, davalının 556 sayılı 

KHK’nin 7/a ve 5/I maddelerini gerekçe gösterilerek istemi reddetti�ini, oysa Türkçe çevirisi 

“Neysen o ol” �eklinde yapılabilecek bu markanın müvekkilinin mal ve hizmetlerini di�er 

firmaların mal ve hizmetlerinden ayırt edecek nitelikte bir slogan oldu�unu, emir kipi ta�ıyan 

sözcüklerin marka olarak tescil edilebilece�ini, bu tür sloganların daha önce de tescil edildi�ini, söz 

konusu markanın Fransa, Almanya, �ngiltere gibi birçok ülkede tescilli oldu�unu ileri sürerek, 

davalının 23.12.1999 günlü Yeniden �nceleme ve De�erlendirme Kurulu kararının iptaline karar 

verilmesini talep etmi�tir. 

 

Davalı Enstitü vekili, davacının ülkemizin de üyesi bulundu�u Madrid Protokolü hükümleri 

gere�ince WIPO aracılı�ıyla tescil talebinde bulundu�unu, 556 sayılı KHK’nın 5. maddesi uyarınca 

bu i�aretin marka olarak tescil edilebilmesi için bir te�ebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi 

sa�laması gerekti�ini, davacının bu konuda yasal delil sunmadı�ı gibi, anılan markanın özel bir 

anlam da ifade etmedi�ini ve dolayısı ile ayırt edicilik vasfının bulunmadı�ını savunarak davanın 

reddini talep etmi�tir. 

 

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamından 556 sayılı KHK’nın 5. maddesinde 

dolaylı olarak markanın tanımının yapıldı�ı, tanımın i�aret ve i�aretin ayırt edici nitelik ta�ımak gibi 

iki unsurdan olu�tu�u, davacının sloganını i�aret olarak kabul edilip KHK’nın 7 ve 8. 

maddelerindeki olumsuz hallere girmedi�i baskı yoluyla ço�altılıp, çizimle görüntüleme özelli�ine 

sahip oldu�u, i�aretin marka olarak tescili anında kullanıldı�ı emtia ile bütünle�mesi, kullanıldı�ı 
                                                           
35 Karahan, S.,Hükümsüzlük , s.23 
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emtiayı ça�rı�tırmasının aranmayaca�ı, tanıtıldıkça ayırt edici nitelik kazanaca�ı, davacının 

i�aretinin ayırt edicilik vasfını ta�ıdı�ı, Fransa ve �ngiltere gibi ülkelerde de tescilli olması 

gerekçesiyle 23.12.1999 gün ve 130815 sayılı Yeniden �nceleme ve De�erlendirme Kurulu 

kararının iptaline karar verilmi�tir. 

 

Karar, davalı vekilince temyiz edilmi�tir. 

 

Yukarıdaki açıklamalardan da anla�ılaca�ı üzere taraflar arasında ki uyu�mazlık Türkçe’ye 

“Neysen o ol” �eklinde çevirisi yapılabilecek olan ve �ngilizce sözcüklerden olu�an “BECOME 

WHAT YOU ARE”  ibaresinin Türkiye’de marka olarak tescilinin mümkün olup, olmadı�ı 

noktasında toplanmaktadır. 

 

Tescil konusu yapılan ibare, görüldü�ü gibi birkaç sözcükten olu�maktadır. Konuyu 

düzenleyen ve markanın içerece�i i�aretler ba�lı�ı ta�ıyan 556 Sayılı KHK’nın 5/I’inci maddesinde 

“özellikle sözcükler” tabirine yer vermek suretiyle marka olabilecek i�aretin birden fazla sözcükten 

olabilece�i açıkça kabul edilmi�tir. Esasen davalı Enstitünün dava konusu yapılan 15.11.1999 tarihli 

tescil isteminin reddine yönelik karar içeri�inden red gerekçesini bu hususun olu�turmadı�ı da 

anla�ılmaktadır. 

 

Dava konusu yukarıda tarihi belirtilen Enstitünün Yeniden �nceleme ve De�erlendirme 

Kurulu kararının ret gerekçesini, bu ibarenin ayırt edicilik vasfının bulunmadı�ı hususu 

olu�turmaktadır. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelerden anılan i�aretin davacı Fransa’da 

yerle�ik La Chemise Lacoste firması tarafından 3, 9, 14, 18, 25 ve 35 kod numaralı ürün ve 

hizmetlerde kullanılmak üzere WIPO’da ve birçok ülkede tescil ettirdi�i anla�ılmaktadır. 

Numaraları belirtilen hiçbir ürünün veya hizmetin anılan sloganla onları belirleyen veya ça�rı�tıran 

bir ilgisi ve anlamı bulunmadı�ı ortadadır. Nitekim doktrinde de bir i�aretin, bir anlam ta�ımakla 

birlikte, bu anlam o mal veya hizmet için yabancı ise, ayırt edicilik niteli�inin varlı�ının kabul 

edilece�i benimsenmektedir36. Öte yandan, marka olarak kullanılacak i�aretin tescilden önce ayırt 

edicilik vasfını kazanıp kazanmadı�ı da tescil açısından önemli de�ildir. Ayırt edicilik vasfı tescille 

birlikte de olu�abilir. Kaldı ki, dava dosyası içerisindeki çe�itli ülkelerde yayınlanan reklâm 

yayınlarından ve ürün tanıtım bro�ürlerinden davacının anılan ibareyi kullana geldi�i de açıkça 

belirlenmektedir. 

 
                                                           
36 Bu yönde bkz. Tekinalp, Ü., Fikri Mülkiyet, s. 345. 
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Yukarıda de�inilen hususlar dikkate alındı�ında davalı Enstitü Yeniden �nceleme ve 

De�erlendirme Kurulunun ret kararına dayanarak yaptı�ı 556 sayılı KHK’nın 7/ I-a ve 5/ I 

maddeleri hükümlerinin dava konusu i�aret bakımından ret nedeni olamayaca�ından ve dava 

dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin 

tartı�ılıp, de�erlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin 

temyiz itirazlarının reddiyle hükmün onanmasına karar verilmesi gerekmi�tir. 

 

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının 

reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, karar verilmi�tir37.  

 

Yargıtay’ın di�er bir kararında38 “Get connected to the flavour of the world” (Dünyanın 

aromasıyla birle�in) sloganının pek çok ülkede tescilli ve tanınan, özgün nitelikteki bu sloganının 

ayırt edici nitelik ta�ıdı�ı kabul edilmi�tir. 

3- �ekiller 
 

�ekillerin en eski marka tipleri oldu�u söylenmektedir. ��yeri ve fabrikaların cadde ve sokak 

numaralarla tamamlanmasından önce, her tacirin belirli bir �ekilde bir amblemi bulunmaktaydı. 

Sözcük markalara göre bir olumlu yanı, sadece tek lisan konu�abilene de�il ama, farklı lisanları 

konu�anlara da hitap edebilmesi olana�ı sa�lanmasıydı. Ele�tiriye neden olacak yanı ise, alıcının 

zihinlerinde kalabilecek basit fakat belirgin bir tip bulma güçlü�üdür39. 

 

 �ekil kavramının içerisine, mal veya hizmeti di�erinden ayırt etmek için tasarlanan 

çizimler, resimler, tasarımlar, desenler geometrik �ekiller ( üçgen, dikdörtgen vb.),  amblemler, 

armalar, rölyefle, logolar, hologramlar, etiketler, grafikler, sözcükler gibi somut �eyler ile, çizgiler 

veya renklerden olu�an kompozisyonlar veya tüm bu i�aretlerin olu�turabilecekleri kombinasyonlar 

girer40. 

 

Ancak bunların marka olarak tescil ettirilebilmeleri için her �eyden önce, ayırt edici niteli�e 

sahip olmaları bunun yanında i�aretin çizimle görüntülenebilmek ve benzer biçimde ifade 

edilebilme vasfına haiz olması gerekir. 

                                                           
37 11. H.D’nin 20.11.2000 tarihli, E. 2000/7674, K. 2000/9346 sayılı kararı, Meran, N.,s.37,38. 
38 Yargıtay 11. H.D’nin 17.03.2003 tarihli, E. 2002/100068, K. 2003/2475 sayılı kararı, Yasaman, H.,Marka Hukuku, 
C.I, s.71. 
39 Camcı, Ö., Marka, s.10. 
40 Yasaman, H., C.I, s.71; Karahan, S., Hükümsüzlük,  s.24. 
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�ekil markaları sözcüklerle birlikte de kullanılabilir. Bu genellikle, bir arma, amblem veya 

logo �eklinde olur41. 

4- Hacimli Cisimler 
 

551 Sayılı Markalar Kanunu döneminde, üç boyutlu �ekillerin marka olarak tescili kabul 

edilmemekteydi42. Fakat günümüzde mal üzerine konulan üç boyutlu43 �ekillerinde marka olarak 

kullanılmasının mümkün oldu�unu görmekteyiz. 

KHK ‘de üç boyutlu i�aretlerden açıkça söz edilmemi�tir. Buna kar�ılık 556 Sayılı KHK’nın 

Uygulama �eklini Gösterir Yönetmeli�in 4/g maddesinde “�ekil” kavramı tanımlanırken bu 

kavramın iki boyutlu �ekillerin yanı sıra “marka niteli�i ta�ıyan malın kendisini göstermeyen fakat 

malın ambalajı olarak kullanılma niteli�i ta�ıyan ve KHK’nın di�er hükümlerine uygun üç boyutlu 

                                                           
41 Yasaman, H., C.I, s.71 
42 Karayalçın, Y., Ticaret Hukuku, I.Giri�- Ticari ��letme,  Ankara-1968, s.412 ,Aynı yönde; Poroy, R.,Ticari ��letme 
Hukuku, 6. Baskı, �stanbul-1991 s.234. 
43 Davacı vekili müvekkilinin markaların uluslararası tescili kapsamında yapmı� bulundu�u, üç boyutlu tescil 
ba�vurusunun  “ayırt edici özellik bulunmaması” sebebiyle red edildi�ini, ret kararına kar�ı itiraz ettiklerini, itirazlarının 
da TPE Ba�kanlı�ı Yeniden �nceleme ve De�erlendirme Kurulu’nca ret edildi�ini bu kararın haksız oldu�unu iddia 
ederek, ret kararının kaldırılmasına, marka müracaatının devamına ve tesciline karar verilmesini talep ve dava etmi�tir.  
Davalı vekili, ret kararının do�ru oldu�unu ileri sürerek, davanın reddini savunmu�tur. 
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, marka ba�vurusuna konu �eklin ambalaj 
olması, ambalajın marka olarak tescilinin esas unsur olarak yer alan bir ibarenin varlı�ı ile mümkün bulundu�unun 
belirtilmesi göz önüne alınarak davanın reddine karar verilmi�tir. 
Kararı, davacı vekili temyiz etmi�tir. 
Dava, üç boyutlu bir biçimin (�eklin) davacı adına marka olarak tesciline yönelik davacı isteminin davalı Patent 
Enstitüsü Yeniden De�erlendirme ve �nceleme Kurulu’nca reddine ili�kin kararın iptali istemine ili�kin bulunmaktadır. 
�ptali istenilen Yeniden �nceleme ve De�erlendirme Kurulu’nun kararı “�ekil” olarak ba�vuru konusu yapılan markanın 
556 Sayılı KHK ’nin 7/1-a yollaması ile 5’nci maddesindeki ayırt edicilik vasfının bulunmaması gerekçesine dayalı 
bulunmaktadır. Anılan davada ise, ba�vuruya konu yapılan üç boyutlu �eklin ayırt edicilik vasfı bulundu�u iddiası ile 
Enstitü kararının iptali talep edilmi�tir. o halde, taraflar arasındaki uyu�mazlık, marka olarak tescili istenilen 3 boyutlu 
�eklin ayırt edicilik vasfı bulunup bulunmadı�ı noktasında toplanmaktadır. 
Mahkemece, hükme dayanak yapılan bilirki�i kurulu raporunda ise, dava konusu biçimin marka açısından ayırt edicilik 
vasfı bulunup bulunmadı�ı açıklı�a kavu�turulmadan, tescil isteminin bir ambalaja yönelik oldu�u, ambalajlarında 
ancak bir ibare ile birlikte tescilinin mümkün olabilece�i di�er bir deyi�le 556 Sayılı KHK ’nin 5/2 maddesine göre 
sadece ambalajın marka olarak tescilinin mümkün olmadı�ı gerekçesini içermektedir. Oysa yukarıda de�inildi�i üzere 
Enstitü ret kararı bu gerekçeye dayandırılmı� de�ildir. O halde Enstitü ret kararı dı�ına çıkan bu rapora itibar edilerek 
davanın reddine karar verilmesi mümkün de�ildir. 
Bu durum kar�ısında men�e ülkesinde de marka olarak tescilli bulunan 3 boyutlu �eklin, bir marka olarak tescili ayırt 
edicilik vasfının bulunup bulunmadı�ı, marka uzmanı ve dava konusu i�aretin 3 boyutlu bir �ekil oldu�u da dikkate 
alınarak, bu sahada uzman bilirki�ilerden olu�acak yeni bir bilirki�i kuruluna incelettirilerek, elde edilecek sonuca göre 
hüküm kurulması gerekti�inden, eksik incelemeye dayalı olarak kurulan hükmün bozulmasına karar verilmesi 
gerekmi�tir. 
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının kabulüyle usul ve kanuna 
uygun bulunan hükmün BOZULMASINA karar verilmi�tir. Yargıtay, 11 H.D ’nin 25.02.2002 tarihli, E. 2002/9255, K. 
2003/1710 sayılı kararı, FMR, C.3, S. 2003/3. s.166.  
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�ekilleri” de kapsadı�ı gösterilmi�tir. Yönetmeli�in bu hükmünde üç boyutlu �eklin, malın ambalajı 

olarak kullanılma niteli�i ta�ımasından söz edilmesi isabetli olmamı�tır44. 

 

           KHK/556’nın uygulama �eklini gösterir yönetmelikte, KHK/556 m. 5 metni içerisinde yer 

alan “�ekil” ibaresi açıklanmakta ve bu ibare ile “iki boyutlu �ekiller veya marka niteli�i ta�ıyan 

malın kendisini göstermeyen fakat malın ambalajı olarak kullanılma niteli�i ta�ıyan ve KHK’nın 

di�er hükümlerine uygun üç boyutlu �ekillerin” kastedildi�i ifade edilmektedir (m. 4/g.) 

 

            Tescil edilebilecek hacimli, üç boyutlu cisimlerin kapsamını sınırlandıran yönetmelik 

hükmünün hatalı oldu�u ifade edilebilir45. Gerçekten, KHK/556 m. 5 hükmünde “malların veya 

ambalajlarının biçimi” �eklinde ifade edilerek üç boyutlu, hacimli malların biçiminin de marka 

olarak tescil edilebilece�ini hükme ba�lamı� iken, kararname hükmünü açıklama görevini üstlenen 

yönetmelik hükmü, sadece malın ambalajı olarak kullanılabilecek üç boyutlu �ekillerin tescil 

edilebilece�ini ifade ederek (örne�in Coca Cola �i�esi gibi) ,tescil edilebilecek hacimli, üç boyutlu 

�ekillerin kapsamını daraltmı�tır. Anla�ıldı�ı kadarıyla TPE malın ambalajı dı�ındaki üç boyutlu 

�ekillerin, hacimli cisimlerin endüstriyel tasarım olarak tescil edilerek KHK/554 do�rultusunda 

korunabilece�ini varsayarak böyle bir düzenleme getirilmi�tir. 

 

           Kanaatimizce, bu düzenleme tarzı hatalıdır ve hakkaniyete aykırı sonuçlar do�masına sebep 

olur. Zira, her �eyden önce endüstriyel tasarım mevzuatı ile getirilen koruma marka mevzuatı ile 

getirilen korumaya nazaran sınırlıdır. Gerçekten, marka mevzuatı uyarınca koruma onar yıllık 

dönemler halinde sınırsız �ekilde sa�lanabilirken, endüstriyel tasarım mevzuatı ile sa�lanacak 

koruma be�er yıllık dönemler halinde en fazla be� dönem, yani azami 25 yıl olabilmektedir. 

Örne�in jaguar otomobiller üzerindeki jaguar ambleminin marka olarak de�il de sadece endüstriyel 

tasarım olarak tescil edilebilece�i dü�ünülecek olunursa, 25 yıllık dönemin sona ermesi halinde, 

amblem koruma dı�ında kalacak ve ba�kalarının da bunu kullanması söz konusu olabilecektir. Keza, 

marka mevzuatı ile tanınmı� markalara ili�kin ayrıcalıklı düzenlemeden de endüstriyel tasarımların 

yararlanması mümkün de�ildir. Netice itibariyle, sadece malın ambalajı olarak kullanılabilen 

�ekiller de�il, bunun dı�ında kalan üç boyutlu, hacimli cisimlerin de tescil edilebilece�ini kabul 

etmek gereklidir46. Örne�in bir saat veya cep telefonu modeli gibi. 

 

                                                           
44 Arkan, S., Cilt I, s.42; Karahan, S.,Hükümsüzlük, s.26-27. 
45Aynı yönde: Arkan, S., C.I, s.42; Poroy, R.-Yasaman, H., s.270  
46 Aynı yönde: Arkan, S., C.I, s.42; Poroy, R.-Yasaman, H., s.270 
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            KHK/556 m. 5/II’ de�er alan “Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu 

durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalajı için inhisari bir hak 

sa�lamaz” hükmü, mal veya ambalajının marka olarak tescillerinin yapılması halinde, tescillerinin 

korunmayaca�ı anlamına gelmemektedir. Aksine, tescil edilen markanın bir mal veya ambalajın 

üzerinde bulunması ve onlarla birlikte tescil edilmi� olması halinde, korumanın sadece markaya 

sa�lanaca�ı;markaya ili�kin yapılan bu tescilin, mal veya ambalaj için bir inhisari hak 

sa�lamayaca�ı ve mal veya ambalajın vaki tecavüzlere kar�ı kararnamenin koruma hükümlerinden 

yararlanamayaca�ı anlamına gelmektedir. 

 

           Netice itibariyle, kanaatimizce üç boyutlu bir �ekil üzerinde inhisari hak elde etmek ve onu 

tecavüzlere kar�ı korumak isteyen ki�inin, elinde iki imkan bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, bu 

�ekli bizzat marka olarak tescil ettirmek ve KHK/556 hükümlerinden yararlanmaktır. �kincisi ise, bu 

�ekli tasarım olarak tescil ettirmek ve Endüstriyel Tasarımların Korunmasına ili�kin KHK/554 

hükümlerinden istifade etmektir. Ki�ilerin yönetmelik hükmüyle bunların birinden mahrum 

bırakılması hukuka ve hakkaniyete uygun de�ildir. 

 

Ambalajın dı�ında üç boyuttan meydana gelen bir �ekilde marka olabilir. Örne�in, Rolls 

Royse otomobillerinde ki kadın figürü ya da Mercedes’lerdeki yıldız amblemi gibi47. 

 

KHK’nın 5. maddesinin II. fıkrasında, 551 Sayılı Mülga Markalar Kanunu’nun 4/I-a 

maddesinden farklı olarak, marka olarak tayin olunan i�aretin “malların veya ambalajlarının 

biçiminden” meydana gelinebilece�i kabul olunmu�, bu suretle üç boyutlu �ekillerin korunması 

sa�lanmı�tır. Ancak aynı fıkrada böyle bir tescilin marka sahibine o mal veya ambalajı üzerinde 

inhisarı hak sa�lamayaca�ı açıkça vurgulanmı�tır. �nhisarı hak sa�lamayan bu tür unsurların tescil 

belgesinde açıkça belirtilmek suretiyle aleniyete kavu�turulması �arttır48.   

5- Harfler ve Rakamlar 
 

Harflerin ve rakamların da marka olarak tescili mümkündür. Bu yolla tescili yapılmı� birçok 

marka mevcuttur49. Ancak, münferit harf ve rakamların tescil edilmesi ve bir ki�inin inhisarına 

bırakılması mümkün de�ildir Bu bakımdan yalın bir harf veya sayı marka olarak tescil ettirilemez50. 

                                                           
47 Yasaman, H., C.I, s.78. 
48 Karan, H.,Kılıç, M.,s.36 
49 Camcı, Ö.,Marka, s.10. 
50 Yasaman, H., C.I,  s.74 
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Tescil imkânı ancak ayırt edicili�i sa�layacak �ekilde kombinasyonların olu�turulmasıyla 

sa�lanabilir. Örne�in 0403, 404, 3M, BMW, TCDD veya Halk Bankasının özel “H” harf logosu 

gibi. Dolayısıyla, ayırt edicilik niteli�i bulunmayan münferit bir “A” harfinin veya “5” rakamının 

bir ki�i adına tescil edilerek onun lehine inhisar olu�turulması mümkün de�ildir51. 

6- Renkler 
 

Gerek 556 sayılı KHK’da, gerekse 551 sayılı mülga (eski) Markalar Kanununda tek rengin 

marka olarak korunaca�ına ili�kin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Yine, di�er ülkelerin 

ulusal mevzuatına bakıldı�ında da tek rengin ayırt edici özelli�i olmadı�ı gerekçesi ile korumadan 

yararlandırılmadı�ı görülmektedir52. 

 

Türkiye’nin de taraf bulundu�u TRIPS Anla�masının 15. maddesinin 1. bendine göre; “Bir 

i�etmenin mal ve hizmetlerini di�er i�letmelerin mal veya hizmetlerinden ayıran herhangi bir i�aret 

veya i�aret kombinasyonu bir marka olu�turabilecektir” bu maddeden de anla�ılaca�ı üzere renk 

kombinasyonları marka olarak korunabilmektedir53. 

7- Ses, Koku ve Tad ��aretleri 
 

Ses, koku ve tad i�aretlerinin marka olarak tescil edilebilip edilemeyece�i hususunda 

Kararnamenin 5. maddesinde açıklık yoktur. Kararnamede açıklık bulunmaması nedeniyle, ses, 

koku ve tad i�aretlerinin marka olarak kullanılıp kullanılmayaca�ı tartı�malıdır. 

 
                                                           
51 Karahan, S., Hükümsüzlük, s.28 
52 Karaahmet, E.,Yalçıner, U, G.,Marka Tescilinin Temel �lkeleri ve Uygulamaları, Ankara-1999, s.24. 
53 ‘’Davacı vekili, müvekkilinin N�VEA �ekil markasının tescili ba�vurusunun ve buna yönelik itiraz ile yeniden 
inceleme isteminin reddedildi�ini ileri sürerek, davalı kurumun Yeniden �nceleme ve De�erlendirme Kurulunun 
7.2.2000 tarih ve M–127 sayılı kararının iptalini ve markanın tescilini talep ve dava etmi�tir. 
Davalı vekili, ba�vuruya konu �eklin W�PO kuralları KHK/556 m. 7/ I-a anlamında renk kombinasyonu içermedi�ini, 
sadece mavi renk karenin �ekil markası olarak tescilinin mümkün olmadı�ını savunmu�tur. 
Mahkemece, sunulan kanıtlara, marka ba�vuru evrakına ve bilirki�i raporuna dayanılarak, Dünya Fikri Hakları Örgütü ( 
W�PO ) tarafından renk kombinasyonlarının tescil edilebilir i�aretler arasında sayıldı�ı, Türkiye’nin taraf oldu�u DTO- 
TRIPS anla�masının 15. maddesince de bu hususun kabul edildi�i, davacının tescilini istedi�i �eklin davalının 
savunmasının aksine renk kombinasyonu özelli�i ta�ıdı�ı, kaldı ki �ekildeki renklerin kombinasyon olup olmadı�ının da 
önem ta�ımadı�ı, 556 sayılı KHK’nin 5. maddesinde tanımlanan marka tanımına uymasının yeterli oldu�u, davacının 
dikdörtgen unsurlu ve gri, beyaz, lacivert renklerle ayırdedilebilir bir �ekil markası olu�turdu�u ve tescilinin gerekti�i 
gerekçesiyle davalı kurumun red kararının iptaline, idari nitelikteki tescil isteminin reddine karar verilmi�tir. 
Kararı, davalı kurum vekili temyiz etmi�tir. 
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartı�ılıp, 
de�erlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı kurum vekilinin tüm temyiz itirazları 
yerinde de�ildir. 
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı kurum vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve 
kanuna uygun bulanan hükmün ONANMASINA, karar verilmi�tir.’’11.H.D’nin 13.12.2001 tarihli, E. 2001/7583, K. 
2001/9840 sayılı kararı, Meran N., s.36.  
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Türkiye’nin TRIPS’in m. 15/I maddesinden farklı olarak, markayı görsel açıdan 

algılanabilen i�aretlerle sınırlandırmadı�ı görülmektedir54. 

 

Kanun koyucunun bu tercihi ile KHK’nın bir anlamda men�eini te�kil eden 40/94 Sayılı AB 

Marka Tüzü�ünün 4. maddesi ile 89/104/AET Sayılı Marka Yönergesinin 2. maddesinden farklı 

olarak, marka olarak nitelendirilebilecek i�aretlerin çizimle tasvirini �art ko�mamı�, benzeri biçimde 

ifadesini de yeterli saymı�tır. Aslında böyle bir tercihte, AB üyesi ülkelerde çizimle 

görüntülenmeye verilen geni� anlamın etkili oldu�u söylenebilir55. 

 

Ne var ki, bu i�aretin, “baskı yoluyla yayınlanabilmesi ve ço�altılabilmesi” de 

gerekti�inden, i�aret olarak kabul olunan görsel, i�itsel, tatsal, sessel simge, baskı yoluyla 

yayınlanabilecek ve ço�altılabilecek tarzda kamunun bilgisine sunulmalıdır. Örne�in, bir tadı veya 

kokuyu veren kimyasal formüller, bir melodinin notaları, bir kâ�ıttaki kabartmalar( bilhassa görme 

engelliler dikkate alındı�ında), yine bunun gibi üç boyutlu �eklin foto�rafları veya iki boyutlu 

çizimleri baskı yoluyla ço�altılmaya elveri�lidirler56. 

 

Karan’a göre; KHK’nın amacı, mal veya hizmetlerini rakiplerinkinden ayırt etmek için çaba 

gösteren, emek harcayan, masraf yapan ki�ilerin haklı menfaatlerini korumak oldu�undan, 5. madde 

geni� yorumlanmalı, marka sahipleri mal veya hizmetlerini ayırt etmek için her ne simge kullanmı� 

olurlarsa olsunlar, bunlar KHK anlamında markanın bir parçası sayılmalıdırlar; burada önemli olan, 

bu i�aretlerin “�nsanların sahip oldukları be� duyu organı yardımıyla algılanabilmeleridir” Bu 

anlamda ses, tat veya kokudan olu�an simgeler de bu manada birer i�arettir57.  

 

 Arkan’a göre; de,  ayırt etmeyi sa�laması ko�uluyla her türlü i�aretin marka olarak tescil 

edilebilece�ini kabul etmek uygun bir davranı�tır. Zaten bu konuda izlenecek sınırlayıcı bir 

yakla�ım, KHK/556 m. 4 kar�ısında pek anlam ta�ımayacaktır58. Örne�in, bir an için ülkemizde 

koku, ses veya tad markalarının tescil edilemeyeceklerinin kabul edildi�ini varsayalım. Almanya’da 

tescil olunabilen bir koku, ses ya da tad markasının sahibi, Paris Konvansiyonu’nun 6 (4. mükerrer) 

maddesine dayanarak bu markanın Türkiye’de de tescilini isteyebilecektir. Bundan sonra KHK/556 

                                                           
54 Oytaç, K., s.21 
55 Karan, H.,Kılıç, M., s.31. 
56 Karan, H.,Kılıç, M., s.31. 
57 Karan, H.,Kılıç, M., s. 30 
58 KHK/556 m. 4’e göre, TC kanunlarına göre yürürlü�e konulmu� milletlerarası anla�ma hükümlerinin KHK 
hükümlerinden daha elveri�li olması halinde markanın tescili hususunda ba�vuruda bulunmaya yetkili ki�iler (m. 31,3) 
elveri�li hükümlerin uygulanmasını talep hakkına sahiptirler. Arkan, S., Cilt I, s.42, dipnot.35 
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m. 3 kapsamındaki bir ki�inin de, KHK/556 m. 4’e dayanarak kendi koku, ses ya da tad markasının 

Türkiye’de tescilini talep etmesi mümkün olacaktır. Dolayısıyla, Türkiye’nin markalar konusunda 

benimsenen ça�da� yakla�ımlardan uzak kalması dü�ünülemez59. 

 

 Aksi görü�ü savunanlara göre ise, tadların, sesler ve kokuların60 marka olarak tescil 

edilmeleri mümkün de�ildir61. KHK/556 m. 5’e göre, markanın çizimle görüntülenebilmesi veya 

benzer biçimde ifade edilebilmesi, baskı yoluyla yayınlanıp ço�altılabilmesi gerekir. Sesin, notaya 

dökülerek yazılması ve tad ve kokuların kimyasal formüllerle ifade edilmesi mümkün ise de, 

bunlara sa�lanacak koruma tescile konu olan �ekille sınırlı kalıp, bu �ekillerin ifade etti�i �eyi, yani 

tadı, ses veya kokuyu bizzat kapsamayacaktır. Böyle bir dü�ünce, marka ile sa�lanmak istenen 

amaca yeterince hizmet edemeyecektir. Ancak, ses ve kokuların di�er kanunlarla ( Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında 551 sayılı KHK gibi) ve haksız rekabete 

ili�kin hükümlerle korunabilmeleri mümkündür. Bununla birlikte, yapılacak düzenlemeler ile 

seslerin bir aygıtta muhafaza edilerek ( kaset, bilgisayar, gibi) ve yayınlanarak tescillerine imkan 

tanınırsa, bu takdirde markanın sa�ladı�ı korumadan istifade edebilmeleri dü�ünülebilir. TPE’ nin 

bugünkü uygulaması ikinci görü� do�rultusundadır62.  

 

Kanımızca ses, koku ve tat i�aretlerinin bir �ekilde formülüze edilerek baskı yolu ile 

yayınlanabilmesi ve ço�altılabilmesi mümkün kılındı�ı takdirde markalar konusunda benimsenen 

ça�da� yakla�ımlara uzak kalmaması da göz önünde tutularak bu i�aretlerinde marka olarak tescil 

edilebilmelidir. Bu nokta da hemen �u husussa da de�inmek gerekir ki; sesin notaya dökülerek 

kokunun da kimyasal formüllerinin ka�ıda dökülerek bir �ekilde formülüze edilmesi mümkün ise de 

tad’ın bu veya benzer �ekillerde formülüze edilmesi de mümkün olmadı�ından tad i�aretlerinin 

marka olarak tescili dü�ünülemez. 

 

8- Foto�raf, Resim ve Di�er Fikri Mülkiyet ��aretleri 
 

                                                           
59 Arkan, S., Cilt I, s.42,43 
60 Camcı’ya göre; Koku, koku, ürünün ana amacı havalandırıcı veya süslenme kokusu sa�lamak ise o zaman koku 
marka olarak tescil olunmaz. Koku herhangi bir ürünün örne�in, deterjan veya �ampuan gibi ürünün eki oldu�u zaman 
bile, kendisinin tanınabilece�ine dair çok güçlü delil ve emare mevcutsa o zaman marka tescil olunabilir.Camcı, Ö., 
Marka, s.13 
61 Karayalçın, Y., s.412 
62 Karahan, S., Hükümsüzlük,  s.30,31 
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Ki�inin kendi foto�rafını veya kendisine ait bir telif hakkını yahut fikri mülkiyet hakkını 

içeren bir i�areti veya bir resmi marka olarak tescil ettirmesi mümkündür63. Örne�in, Tarkan, kendi 

foto�rafını veya son albümünün ismi olan “kuzu kuzu” i�aretini veya bir tacir kendisine ait bir 

ticaret unvanı, i�letme adı veya bir tasarımı, marka olarak tescil ettirebilir64. 

 

�sim korumasında oldu�u gibi, bu i�aretlerde de hakkı olmayan ki�ilerin bunları kendi 

adlarına tescil ettirmeleri halinde, hakkı tecavüze u�rayan ki�i, hakkının durumuna göre medeni 

hukuk, fikir ve sanat eserleri hukuku veya ilgili fikri mülkiyet hukuku mevzuatı ile korunmasını 

talep edebilir. Bu arada, zarar gören sıfatıyla KHK/ 556 m. 42/I-b ( KHK/556 m. 8/V) uyarınca 

hükümsüzlük davası açarak yapılan marka tescilinin sicilden terkinini de talep edebilir65.  

 

D- B�Ç�M �T�BAR�YLE TESC�L� CA�Z OLMAYAN MARKANIN SONRADAN BU HAKKI 
ELDE ETMES� 

 

556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7/I- b maddesine göre “Bir marka tescil 

tarihinden önce kullanılmı� ve tescile konu mallar ve hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu 

ayırt edici bir nitelik kazanmı� ise ( a), (c) ve  (d) bentlerine göre tescili reddedilemez”. 

 

Ba�ka bir deyi�le bir marka tescil tarihinden önce kullanılmı� ve tescile konu mal ve 

hizmetle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmı� ise, artık bu i�aretin biçim 

itibariyle marka olamayacak i�aretlerden oldu�u gerekçesiyle, tescili reddedilemez. 

 

KHK/ 556 m. 7/son’ a ili�kin iddia, ba�vuru esnasında veya ba�vurunun reddi üzerine 

gidilen itiraz a�amasında açıkça belirtilmi� olmalıdır. Yoksa bu, Enstitü tarafından resen nazara 

alınacak hususlardan de�ildir. Dolayısıyla, taleple sınırlı inceleme yapmak durumunda olan ilgili 

dairenin yahut itiraz incelemesi yapan Yeniden �nceleme ve De�erlendirme Kurulunun böyle bir 

iddia ileri sürmeden böyle bir durumun varlı�ını kendili�inden dikkate alması dü�ünülemez. 

                                                           
63 Ölü veya ya�amakta olan ki�inin portresi marka olarak tescil olunabilir. Ancak, söz konusu portre ilgili ticaret faaliyet 
bran�ında, herkes için ortak, herkese açık ise ve örne�in o ticaret faaliyet alanında belirli bir ticaret üretim usulünü 
bulan bir kimseye ait ise, portre bu durumda ayırt edici nitelikli de�il fakat tanımlayıcı nitelikli olup kamuya aittir.  
Portre, tescil edilmi� markanın sahibine, ancak markasına tecavüz olu�turabilecek di�er bir portrenin kullanılmasına 
engel olma olana�ı verir. Ya�amakta olan ki�inin portresinin marka olarak kullanılması, O’nun ve Ölü ki�inin kini 
kullanabilmek içinde varislerinin rızasına ihtiyaç vardır. 
Böyle bir rıza alınmaksızın yapılan tescil ba�vuruları, hak sahibinin itirazı üzerine, 556 Sayılı KHK’nın 8. maddesi 
hükmüne göre reddedilir. Camcı, Ö.,Marka,  s.13  
64 Karahan, S., Hükümsüzlük, s.31 
65 Karahan, S., Hükümsüzlük, s.31 
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II- DAHA ÖNCE TESC�L ED�LM�� B�R MARKA �LE AYNI VEYA AYIRT 
ED�LEMEYECEK KADAR BENZER OLAN MARKALAR 

A- GENEL OLARAK 
 

KHK/556 m. 7/ I-b’ e göre “Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil 

edilmi� veya daha önce tescil için ba�vurusu yapılmı� bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek 

kadar benzer olan markalar” tescil edilemez66. 

 

Ba�ka bir deyi�le, bu markaların tescil ba�vurusu, mutlak red nedeni gere�i geri çevrilmek 

zorundadır. Bu gibi, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmi� veya daha 

önce tescil için ba�vurusu yapılmı� bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan 

markanın sicilde yer alması, markanın ayırt edicilik niteli�ini ortadan kaldıraca�ından ve karı�ıklı�a 

neden olaca�ından markala�tırılması olanaksızdır67. 

B- TESC�L VEYA BA�VURUDA TAR�HSEL ÖNCEL�K 
 

Hükmün uygulanabilmesi için ilk ko�ul, “aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili 

olarak tescil edilmi� veya daha önce tescili için ba�vurusu yapılmı�” bir markanın varlı�ıdır.68 TPE, 

                                                           
66 22.06.2004 tarihinde kabul edilen 5194 Sayılı Kanunla getirilen de�i�iklikten önce 556 Sayılı KHK ‘nin  7/ I-b 
maddesi aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmi� veya daha önce tescil için ba�vurusu 
yapılmı�  bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olan markaların tescil edilmesini yasaklıyordu. 
Getirilen de�i�iklikle birlikte Kararname metninde geçen aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olan ifadesi aynı 
veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olarak de�i�tirilmi�tir.  
67 Oytaç, K., s.85 
68Davacı vekili, davalı Ak Gıda San. ve Tic. A.� ‘nin tescil ba�vurusunda bulundu�u ‘’ SÖRF’’ markasının 
müvekkilinin önceden tescilli “Sörf” ve “Saray Sörf” markaları ile aynı oldu�undan yapılan itirazın davalı Türk Patent 
Enstitüsü Ba�kanlı�ınca reddedildi�ini, yeniden inceleme ba�vurusunun ise karı�tırabilecek malların çıkartıldı�ı 
gerekçesiyle reddedildi�ini, söz konusu marka tescil giri�iminin açıkça kötü niyetli oldu�unu ileri sürerek, davalı 
kurumun Yeniden �nceleme ve De�erlendirme Kurulu’nca 28.05.2001 günlü kararının ve davalı �irketin marka 
ba�vurusunun iptalini talep ve dava etmi�tir. 
Davalı Türk Patent Enstitüsü Ba�kanlı�ı vekili, benzer malların kapsam dı�ında bırakıldı�ını savunmu�tur.  
Di�er davalı, Ak Gıda San. ve Tic. A.�. vekili, davacı markalarının 30’uncu sınıf malları içerdi�ini, müvekkili 
markasının 29, 30 ve 32’nci sınıflara ait gıda mallarını kapsadı�ını, markaların karı�tırılma ihtimalinin bulunmadı�ını 
savunmu�tur. 
Mahkemece, toplanan kanıtlara ve benimsenen bilirki�i raporuna dayanılarak, davanın kabulü ile davacı kurum Yeniden 
�nceleme ve De�erlendirme Kurulunun 28.05.2001 günlü kararının iptaline, 30’uncu sınıftaki emtiaları için sicil 
kaydının terkinine karar verilmi�tir. 
Karar, davalı vekili ve katılma yolu ile davacı vekilince temyiz edilmi�tir. 
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartı�ılıp, 
de�erlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve hüküm fıkrasında “davanın kabulüne” 
denilmesine kar�ın davalı kurum Yeniden �nceleme ve De�erlendirme Kurulunun red kararını sadece 30’uncu sınıf 
emtialar için iptali ile davalı markasının bu emtialar yönünden terkinine karar verilmi� olmasının davanın kısmen kabul 



 23

bir tescil ba�vurusunun KHK/556 m. 23’deki unsurları içerdi�ine karar verirse, ba�vuru, TPE’ye 

veya onun yetkili kıldı�ı makama verildi�i tarih, saat ve dakika itibariyle kesinle�ir( hüküm ifade 

eder) ( KHK/556 m. 29/ I). Ba�vurunun önceli�i de, bu tarih dikkate alınarak saptanır. Uluslararası 

sözle�melere dayanan rüçhan hakları ile sergilerde te�hirden do�an rüçhan haklarının hüküm ve 

sonuçları ise, rüçhan hakkının talep edildi�i ba�vurunun tarihi itibariyle do�ar69( KHK/556 m. 27).   

 

 

C- MAL VEYA H�ZMET�N SINIFSAL AYN�YET� ( AYNI VEYA AYNI TÜRE �L��K�N 
OLMA) 

 

Markanın, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmete ili�kin olup olmadı�ı tescil 

ba�vurusunda verilmesi gereken belgelere göre (  KHK/556 m. 23)  yapılır. TPE ba�vuruyu Sanayi 

ve Ticaret Bakanlı�ının 31.12.2001 tarih ve 24627 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlü�e 

giren B�K/ TPE: 2002/3 no.lu tebli�i esas alarak de�erlendirir. Bir mal ya da hizmet, tebli�de yer 

aldı�ı gurup içindeki mal ve hizmetlerle aynı türden sayılır70.  

 

551 Sayılı Markalar Kanunu markaların korunması amacına yönelik olarak sınırlı koruma 

sistemini kabul etmi�ti. Bu sistemde, markanın kullanılaca�ı mal ya da hizmetler tescil sırasında tek 

tek ismen belirtilir ve sicile geçilir71. Mesela ( Y ) markasının bisküvi, pasta, kek, çikolata için 

kullanılaca�ı gibi. 

 

 Tescilde, belirlenmi� mal ve hizmetle sınırlı koruma sisteminde, markalar tecavüze kar�ı 

sadece tescilde belirlenen mal ve hizmet ile sınırlı olarak korunur. Marka sahibi ancak tescilde 

belirledi�i mal ve hizmet için ba�kalarının bu markayı aynen ya da alıcıların karı�tırmalarına neden 

olacak �ekilde benzerini tescil ettirmelerine veya kullanmalarına engel olabilecek, ba�ka mal ve 

hizmetlerde markasının kullanılmasını önleyemeyecektir. Yukarıda verdi�imiz örnekte e�er tescil 

sadece bisküvi için yapılmı�sa, markanın sa�ladı�ı koruma bisküvi ile sınırlı kalacak, marka sahibi 

markasının pasta, kek, gofret gibi benzer mallar için kullanımına engel olamayacaktır. Ne var ki, bu 

sistem “markanın aynının veya alıcıların karı�tırmalarına neden olacak �ekilde benzer mal ve 
                                                                                                                                                                                                 
edildi�i anlamına geldi�inin ve infazının da bu çerçevede yapılaca�ının kabulünün zorunlu olması kar�ısında davalı 
vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmi�tir. 11. H.D’nin 15.01.2004 tarihli E. 2004/13183, K. 
2004/232 sayılı kararı, Meran, N., s.40.     
69 Arkan, S., Cilt I, s.74 
70 Meran, N., s.39 
71 Dericio�lu, H., �htira ve Marka Mevzuatındaki Aksaklıklar, Patent ve Markaların Kullanılması Sempozyumu, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlı�ı Yayını, Ankara- 1975 s.92 



 24

hizmetlerde serbestçe kullanımına izin verdi�i, bu durumda ise, alıcıların benzer mal ve hizmetin 

aynı i�letmeye ait oldu�unu zannederek i�letmeleri karı�tırabilecekleri” gerekçesiyle 

ele�tirilmi�tir72.  

556 Sayılı KHK ise 551 sayılı Markalar Kanunundan farklı olarak Emtia sınıfı sistemini 

kabul etmi�ti. 

 

Bu sistemde, markanın kullanılaca�ı malın veya hizmetin nitelikleri ve di�er özellikleri 

dikkate alınarak belirlenen emtia sınıfları olu�turulur. Genellikle birbirine benzer olan mal ve 

hizmetler, aynı emtia sınıfı içine girer. Markaların tescili sırasında kullanılacakları mal ya da hizmet 

tek tek ismen belirlenmeyip, bu mal ve hizmetleri de içine alan emtia sınıfı belirtilir ve marka 

siciline emtia sınıfı isimleri geçirilir. Mesela, (X) markasının “elektrikli mutfak aletleri” sınıfına 

giren mallar için kullanılaca�ı gibi73. 

 

Tescilde, belirlenen mal ve hizmetin benzeri olan mal ve hizmetleri de kapsayan koruma 

sisteminde, markalar tecavüze kar�ı bu mal ve hizmetin benzerleri ile sınırlı olarak korunur. Marka 

sahibi, markasının aynen ya da alıcılarının karı�tırmalarına neden olacak �ekilde benzerinin 

kullanımını sadece tescilde belirledi�i mal ve hizmet ve bunların benzerleri için önleyebilecek; 

ba�ka mal ve hizmetler için bu markanın aynısını veya benzerleri kullanılabilecektir74.  

 

Yukarıda ki örnekte elektrikli ev aletleri için markasını kullanan veya tescil ettiren ki�i, 

markasını, kahve makinası, mikser, rondo, tost makinesi, fırın gibi benzer mallar için kullanmakta 

hak sahibi olup, bu malların dı�ında; mesela; DVD, müzik seti, ütü gibi benzer olmayan ürünlerde 

ba�kalarının markalarını kullanmasına engel olamayacaktır. 

 

Emtia sınıfı sisteminde mal ve hizmetlerin gruplandırılarak sınıflandırılması kanun koyucu 

tarafından belirlenmi�se mesele yoktur. Fakat böyle bir sınıflandırmanın yapılmadı�ı hallerde, 

tescilde belirtilen mal ve hizmetin benzeri olan mal ve hizmetlerin belirlenmesinde tartı�malar 

ortaya çıkmı�, bazı durumlarda emtianın men�ei dikkate alınmı�, emtianın men�einin karı�tırılması 

fikri üzerine durulmu�, bazı durumlarda ise mal ve hizmetin mahiyeti ( niteli�i ve ekonomik 

i�levleri) göz önüne alınmı� ve bazen de, emtianın alıcıları dikkate alınmı� ve benzer ihtiyaçlar 

                                                           
72 Ocak, N.,Markalarda Tescilin Sa�ladı�ı Korumanın Kapsamı, Prof. Dr. Ali Bozer’ e Arma�an s.271  
73 Ocak, N., s.272 
74 Hir�, E.,Ticaret Hukuku Dersleri, 3. Bası, �stanbul- 1948, s.157; Arseven, H.,Nazari ve Tatbiki Alamet-i Farika 
Hukuku, �stanbul-1951, s.148 
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nedeni ile alıcı kitlesinin aynılı�ı kriter olarak benimsenip, meselenin çözümü mahkemelere 

bırakılmı�tır75. 

 

Her ne kadar, tescilde belirlenen malın benzerlerini tespitte belli ba�lı kriterler 

olu�turulmu�sa da bu konuda mahkemelerin de�i�ik kararlar verdi�i görülmektedir. Hatta aynı 

mahkemenin aynı malların konu oldu�u iki kararında farklı sonuçlara ula�ılmı�tır76. 

 

Hem bu sakıncaları önlemek ve hem de meselenin yargıya intikal etmeden çözülmesini 

temin etmek üzere markaların sınıflandırılması yoluna gidilmi� ve genellikle birbirine benzer olan 

emtialar aynı emtia sınıfına dâhil edilmi�tir. Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin 

Uluslararası Sınıflandırılmasına �li�kin 15 Haziran 1957 tarihli Nis Anla�ması ve yine bu amaçla 

Markaların �ekilli Elemanlarının Uluslararası Sınıflandırılmasını Tesis Eden 12 Haziran 1973’de 

Viyana’da hazırlanan ve 1 Ekim 1994’de de�i�tirilen Viyana Anla�ması kabul edilmi�tir77. 

 

 Bir marka tescil edilirken, bu markanın hangi mal veya hizmet sınıfı içerisinde kullanılaca�ı 

ve korunaca�ı talebi marka ba�vurusunda belirtilmekte ve tescilde sadece bu sınıfa ili�kin olarak 

yapılmaktadır. Dolayısıyla, tescilli marka sahibi ile marka ba�vurusu sahibi markalarının 

korunmasını sadece bu sınıfa ili�kin olarak talep edebilecek, - tanınmı� markalar istisnası bir kenara 

bırakılacak olunursa - sınıf dı�ında bu markanın bir ba�kası tarafından tescil ve kullanılmasına engel 

olamayacaktır78.   

 

Her ne kadar 5194 Sayılı Yasa ile 556 Sayılı KHK’nin 7/I-b hükmü de�i�tirilerek aynı veya 

ayırt edilemeyecek kadar aynı ifadesi, aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer �eklinde 

düzenlenmi� ise de kanımca yasada yapılan bu de�i�iklik yeterli olmayıp halen bu konuda bir 

kavram karga�ası ya�anmaktadır. 

 

Bu de�i�iklikle dahi kararname hükümlerinin bu konuda çok net düzenlemeler getirdi�ini 

söylemek mümkün de�ildir. Gerçekten kararname koyucu m. 7/I-b’de tescil ve korumanın 

sınırlarını aynı veya benzer türdeki mal veya hizmetle ilgili olmak �eklinde belirlemi�ken; m. 8/I-

                                                           
75 Ocak,N., s.273 
76 Danı�tay bir kararında oksijenli sabun tozu ile deterjanı aynı emtia sınıfına dâhil ederken; bir ba�ka kararında ise 
sabun ile deterjanı farklı emtialar olarak kabul etmi� ve her iki emtia için markanın kullanılmasının tecavüze neden 
olmayaca�ına karar vermi�tir. Da.12. D.’nin  21.6.1971 tarihli, E. 70/3941, K. 70/1540 sayılı kararı, Sa�lam, M, 
A.,Türk Markalar Kanunu �erhi ve Tatbikatı, Ankara-1973, s.43 
77 Ocak, N., s.275 
78 Karahan, S.,Hükümsüzlük, s.35 
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a’da korumanın �artı olarak mal veya hizmetin aynı olması, m.8/I-b’de ise aynı veya benzer mal 

veya hizmetle ilgili olmak �eklinde belirlenmi�tir. Dolayısıyla kararnamede terminolojik bir karga�a 

gözlemlenmektedir. Gerçekten, sınıf sistemi benimsendikten ve markanın kullanılaca�ı mal veya 

hizmetlerin Nis Anla�ması hükümlerine uygun olarak sınıflandırılaca�ı kabul edildikten sonra 

(m.24), aynı amaca hizmet eden ve birbirini takip eden iki hükmün birinde “aynı veya aynı tür” 

di�erinde ise  “aynı veya benzer” mal veya hizmet terimlerine yer verilmesi anlamsız ve karı�ıklı�a 

yol açacak niteliktedir. Kanaatimizce, KHK/556 m. 8/I-a da yer alan  “aynı veya aynı tür teriminin 

zuhül eseri olarak kullanıldı�ı kabul edilmeli ve dikkate alınmamalıdır. Burada kastedilenin de 

aynen m. 7/I-b de oldu�u gibi” aynı veya benzer türdeki” mal veya hizmetle ilgili oldu�u 

benimsenmelidir. Nitekim KHK/556 m.24 de zikredilen amacı gerçekle�tirmek üzere yayınlanan 

Marka Tescil Ba�vurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına �li�kin Tebli� (B�K/ TPE): 

2001/2)’in 1. maddesinde, getirilen sınıflandırmanın m. 7/I-b ‘de zikredilen “aynı veya benzer 

türdeki” mal veya hizmetten ne anla�ılması gerekti�i amacına hizmet edece�inden bahsedilmi�, bu 

çerçevede 4. maddesinde de her sınıf kendi içerisinde aynı ya da benzer mal veya hizmetleri 

kapsayacak alt gruplar �eklinde düzenlenmi�tir, denilerek, “aynı veya aynı tür” terimi ile “aynı veya 

benzer” terimlerinin aynı anlama geldi�i vurgulanmı�tır. Kanaatimizce, m.8/I-b’de kullanılan “aynı 

veya benzer” mal veya hizmet terimleri ile m.8/I-a’da zikredilen “aynı veya aynı türdeki” mal veya 

hizmet teriminden farklı bir �ey dü�ünülecek ve anla�ılacak olsaydı, buna ili�kin bir açıklama veya 

sınıflandırmaya da yer verilmesi gerekirdi ki, bu ne uluslararası hukukta ve ne de bizim 

hukukumuzda mevcut de�ildir. Netice itibariyle, kararnamenin 8/I-a hükmü “aynı veya benzer 

türdeki” mal veya hizmetlerle ilgili olmak �eklinde anla�ılmalı, yorumlanmalı ve karı�ıklı�a 

sebebiyet vermemek için yasa koyucu tarafından bu konuda düzenlemeler veya de�i�iklikler 

yapılmalıdır.      

 

Tescil ve korumanın sınırlarına ili�kin olarak, Tebli� ile getirilen düzenlemenin Kararname 

ile aynı do�rultuda oldu�unu söylemekte mümkün de�ildir. Yukarıda belirtilmi� oldu�u üzere, 

Kararname ve mehaz uluslararası mevzuat uyarınca bir marka herhangi bir sınıfa ili�kin olarak 

tescil edilebilecek ve koruma gerekti�inde sınıf içerisinde yer alan tüm mal ve hizmetlerle ilgili 

olarak bir korumanın sa�lanması söz konusu olacaktır. Sınıf sisteminin gere�i ve onu mal veya 

hizmet sisteminden ayıran nüans budur. Oysa Marka Tescil Ba�vurularına Ait Mal ve Hizmetlerin 

Sınıflandırılmasına �li�kin Tebli� (B�K/TPE: 2001/2), ne sınıf sistemini ne de mal veya hizmet 

sınıfını benimser gözükmektedir. Gerçekten, Tebli�e göre: mal sınıfları 34; hizmet sınıfları 11 

sınıftan olu�maktadır( m. 3). Her sınıf kendi içerisinde, aynı ya da benzer mal veya hizmetleri 

kapsayacak alt gruplar �eklinde düzenlenmi�tir( m.4) . Marka tescil ba�vurularında, herhangi bir 
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sınıfa ait alt grup içerisindeki herhangi bir mal veya hizmet belirtilmi� ise, bu mal veya hizmet aynı 

alt grup içerisindeki di�er mal veya hizmetler ile aynı türden kabul edilecektir(m.5). Bazı sınıfların 

alt gruplarının tanımları koyu renk karakterlerle verilmi�tir. Markaların tescili için yapılacak 

ba�vurularda koyu karakterli bu tanımların yazılması halinde, o alt grubu olu�turan tüm mal ve 

hizmetleri kapsadı�ı kabul edilecektir(m.6). Dolayısıyla, Tebli� ile getirilen sistemin “sınıf sistemi” 

olmadı�ı açıkça görülmektedir. Kanaatimizce, Tebli� ile getirilen ve bizim “sınıf alt grup sistemi” 

olarak adlandırmayı uygun buldu�umuz bu sistem, uluslararası tasnifin dı�ındadır. Getirilen sistem 

ne sınıf sistemi ne de mal veya hizmet sistemidir. Bu sistem, sınıf sisteminden ba�ımsız bir nitelik 

de ta�ımamaktadır. Zira alt gruplar sınıflar içerisinde yer almaktadır79. 

 

Tebli� ile, Kararnamece getirilmi� sınıf sisteminden ayrılınarak, sınıf altı grup sisteminin 

benimsenmi� olmasının anlamı, bir markanın tescil edildi�i mal veya hizmet sınıfı ile de�il, sınıfın 

içerisinde yer alan alt grup sınırları itibariyle korunacak olmasıdır. Di�er bir deyi�le, bir marka 

herhangi bir mal veya hizmet sınıfı içerisinde tescil edildi�inde, daha sonra tescili talep eden veya 

kullanılan di�er markalara kar�ı ona koruma sa�lanıp sa�lanmayaca�ı, di�er markaların daha önce 

tescil edilen veya ba�vurusu yapılan markayla aynı sınıf içerisindeki mal veya hizmetler için tescil 

edilmek istenilip istenilmemesi ile de�il, aynı sınıf altında ki aynı alt grup içerisinde yer alıp 

almamaları dikkate alınarak belirlenecektir. Netice itibariyle sınıfı aynı olsa bile alt grup farklılı�ı 

markalar arasında iltibas olu�masını engelleyecek ve daha önce tescil edilen veya ba�vurusu yapılan 

marka sahibi markasının korunmasını talep edemeyecektir80. 

       

Tanınmı� markalar, sınıf veya sınıf altı grupla ba�lı koruma sisteminin istisnasını te�kil 

ederler. Tanınmı� marka sahibi, Türkiye’de henüz tescil ettirmedi�i markasının sadece aynı mal ve 

hizmetler grubu için olmak �artıyla Paris Sözle�mesinin 6’ncı maddesinin birinci mükerrer hükmü 

gere�ince ve korunmasını talep edebilecek, farklı mal ve hizmetler grubunda koruma talep etmesi 

için markasını Türkiye’de81 tescil ettirmesi gerekecektir82. Mülkilik ilkesine göre, yabancı bir 

                                                           
79Karahan, S., Hükümsüzlük , s.37,38 
80Karahan, S.,Hükümsüzlük, s.38. Aynı Yönde bkz. Yasaman, H.,Marka Hukuku �le �lgili, Makaleler, Hukuki 
Mütalaalar, Bilirki�i Raporları, �stanbul-2003, s.215 
81 “Davacının markası, Türkiye’de normal tescilin dı�ında ayrıca “tanınmı� marka” statülü olarak da tescilli 
bulunmaktadır. Davalının Türkiye’ye ithal yolu ile sokarak pazarladı�ı ürünlerde marka olarak kullanılan”V.......” 
ibaresi ise, yurt dı�ında tescilli olup, Türkiye’de tescilli bulunmayan markaya kar�ı korunması gerekir ve korumanın 
kapsamına, bu i�areti ta�ıyan malların ithalini önleme hakkı da dahildir.”  
(KHK/556 s.(24.6.1995 Ta.) m.3, 6, 9/2-c,61/a) 
Davacı vekili, müvekkilinin “V....” markasını me�hur hale getirip, 10.5.1968 den itibaren de�i�ik tescillerinin 
yaptırıldı�ını, halen bu markanın TPE tarafından ”tanınmı� marka” kapsamına da alındı�ını, davalının yur dı�ından 
K...... V........ adlı ofis mobilyalarını ithal edip pazarladı�ını, bu ürünlerinde V...... ibaresini gören mü�terilerin, davacı 
�irketin bu sektörde de faaliyete ba�ladı�ı kanaatine kapılarak sipari�ler verdi�ini, davalı eyleminin haksız rekabet te�kil 
etti�ini ileri sürerek, bunun tespit ve men’ine, keyfiyetin ilamına karar verilmesini talep ve dava etmi�tir. 
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devlette tescil ya da kullanma yoluyla kazanılmı� marka hakkının, sırf bu nedenle bir ba�ka devlette 

korunması mümkün de�il83 ise de Paris Sözle�mesinin 6’ncı maddesinin birinci mükerrer hükmü ile 

tanınmı� markalar açısından bu �ekilde bir istisna öngörülmü� olmaktadır84. 

D- AYN�YET VEYA AYIRT ED�LEMEYECEK BENZERL�K 

1- Genel Olarak 
 

KHK/556 m. 7/I-b, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmi� veya 

daha önce tescil için ba�vurusu yapılmı� bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer 

olan markaların tescilini yasaklamaktadır. Nispi red nedenlerini gösteren KHK/556  m. 8/I- a 

                                                                                                                                                                                                 
Davalı vekili cevabında, müvekkilinin merkezleri yurt dı�ında bulunan K...... ve V...... �irketlerinin Türkiye mümessili 
oldu�unu, söz konusu ofis malzemelerini imal eden V.......International firmasının 1930 yıllarında �sviçre’de kurulu 
olup, V..... sözcü�ünün 1950’lerden beri marka olarak da uluslararası düzeyde tescilli oldu�unu, aynı zamanda 1956 
yılından beri de OMP� nezdinde marka olarak tescilli olup, adı geçen �irket tarafından bir dünya markası haline 
getirildi�ini, bu itibarla tescilli olmasa da uluslararası sözle�meler gere�i Türkiye’de de korunaca�ını dava markasından 
yararlanmanın söz konusu olmadı�ını savunarak davanın reddini istemi�tir. 
Mahkemece, iddia ve savunmaya, toplanan delillere, bilirki�i raporuna nazaran, davacı tarafından 1968 yılında marka 
olarak tescil ettirilen V...... sözcü�ünün  17.9.1997 tarihinde tanınmı� marka olarak da kabul edildi�i, Türkiye’de tescili 
olmayan davalı tarafın ithal etti�i ofis malzemelerine ait V....... markasının muhtelif Avrupa ülkelerinde tescilli ise de , 
bu tescillerden iki adedinin davacı tescilinden önce, 12 adedinin ise 1974 ve sonraki yıllara ait oldu�u, bu itibarla davacı 
tescilinde bulunmadı�ından davalının Paris Sözle�mesi’nin birinci mükerrer 6/f 3 anlamında savunmasına iltibas 
edilemeyece�i, dava tarihi itibariyle olayda Madrit Protokolü hükümlerinin de uygulanamayaca�ı, tanınmı� marka 
statüsündeki davacı markasının sınıf ayrımı gözetilmeksizin koruma altında oldu�u, davalının V..... markalı ofis 
malzemeleri pazarlamasının ve reklam vasıtalarında kullanmasının haksız rekabet oldu�u gerekçesi ile davanın 
kabulüne karar verilmi�tir. 
Kararı, davalı vekili temyiz etmi�tir. 
Yukarıdaki açıklamalardan anla�ılabilece�i gibi taraflar arasındaki uyu�mazlık, Türkiye’de tescilli olan bir markanın, 
yine yurt dı�ında tescilli olan ve fakat Türkiye’de tescilli olmayan bir markayı ta�ıyan ürünlerin bu marka adı altında 
Türkiye’ye ithal edilerek pazarlanması halinde korunmasının mümkün olup, olamayaca�ı noktasında odaklanmaktadır. 
556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki KHK.nin 3 ve 6. maddelerinde ilke olarak marka korunmasının 
ülkeselli�i benimsenmi�tir. Bu ilkeye göre, bir marka tescilli ülkenin sınırları içerisinde kendi sahibine markasının 
izinsiz kullanılmasına yine kendi ülkesinde engel olma hakkı tanınmı�tır. �zinsiz kullanılan markanın yurt dı�ında bir 
marka ülkede tescilli olması hali de bu sonucu de�i�tirmez. Nitekim, anılan KHK’nin 9/2-c maddesinde bu ilkenin 
vurgulanması amacı ile markalı malın ithalinin dahi marka korumasına tecavüz te�kil edece�i ve bunun aynı 
kararnamenin 61/a maddesi hükmünce önlenmesinin mümkün oldu�u hükme ba�lanmı�tır.( bkz.  Arkan, S., Cilt I, 
s.124). 
Bu ilkelerin ı�ı�ı altında dava konusu olaya dönülecek olunursa, davacının markası Türkiye’de normal tescilin dı�ında 
ayrıca ” Tanınmı� Marka” statülü olarak da tescilli bulunmaktadır. Davalının Türkiye’ye ithalat yolu ile sokarak 
pazarladı�ı ürünlerde marka olarak kullanılan “V......” ibaresi ise, yurt dı�ında tescilli olup, Türkiye’de tescilli 
bulunmamaktadır. Bu durum kar�ısında davacının Türkiye’de tanınmı� marka olarak tescilli markasının, mal ve hizmet 
sınırlamasına tabi olmaksızın, Türkiye’de tescili bulunmayan markaya kar�ı korunması gerekir ve korumanın 
kapsamına bu i�areti ta�ıyan malların ithalini önleme hakkı da dâhildir. 
Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan hükmün 
ONANMASINA karar verilmi�tir. Yargıtay 11. H.D’nin 26.10.2000 Tarihli, E. 2000/7041, K. 2000/8772 sayılı kararı, 
YKD, C.30, S.7, Temmuz–2004.  
82 Tekinalp, Ü., Yeni Marka Hukukunda Tescil �lkesi ve Tescilsiz ��aretlerin Hukuki Durumu, Prof .Dr. Kenan 
Tunçoma�’a Arma�an, �stanbul-1997,  s.473; Karahan, S.,Hükümsüzlük, s. 38  
83 Arkan, S., Yabancı Markaların Türkiye’de Korunması, BAT�DER, 1999, C.XX, S.1, s.5  
84 Karahan, S.,Hükümsüzlük, s. 112 
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bendinde de, tescil edilmi� veya tescil için ba�vurusu yapılmı� bir markanın aynının, aynı mal veya 

hizmet için tesciline, eski marka sahibinin itiraz edebilece�i gösterilmi�tir85. 

 

Tekinalp’e göre ise; Aynı nedenin hem mutlak hem de nispi red nedenleri arasında yer 

almasının nedeni, aynı i�areti daha önce marka olarak tescil ettirmi� veya ba�vuru yapmı� olanlara 

itiraz hakkı tanıyarak, TPE’nin gözünden kaçan veya TPE tarafından yanlı� de�erlendirilen olaylara 

müdahaledir. Önce tescil ettiren ki�i, o i�aret üzerinde o mal ve hizmetler için inhisar ve ba�kasının 

tescilini menetme hakkını kazanır86.  

 

Karahan’a göre; Tescil edilmi� veya daha önce tescil ba�vurusu yapılmı� marka ile aynı olan 

bir markanın tescili için ba�vuruda bulunulmasının hem bir mutlak red nedeni hem de bir nispi red 

nedeni olarak düzenlenmesinin bir mantı�ı bulunabilir. Enstitü tarafından resen gözetilmesi gereken 

bir husus gözden kaçırılmı� ise hak sahibi olan ki�i itirazı ile hakkını korumalıdır denilebilir. Ancak, 

m. 8/ I-a ve b’de markanın tescil edilmi� veya daha önce tescil ba�vurusu yapılmı� marka ile aynı 

olan marka için ba�vuruda bulunulmu� olmasından bahsedilerek kanun yapma tekni�i açısından 

olumsuz ve anlamsız bir düzenleme getirilmi�tir. Gerçekten, “aynı markanın”  “aynı mal ve 

hizmetler” için ba�vurusunun yapılması (a) bendinde düzenlenmi� iken, (b) bendinde tekrar 

düzenlenmi� olmasının hiçbir teorik açıklaması ve pratik yararı yoktur87. 

 

Arkan’ a göre de; aynı durumun hem mutlak hem nispi red nedeni olarak gösterilmesi 

isabetli de�ildir. Yazar’a göre 7. madde de, nispi red sebepleri arasında yer alan m. 8/I-b’ den farklı 

olarak “markanın halk tarafından karı�tırılma ihtimal”  inden ayrıca söz edilmedi�inden,  markalar 

arasındaki benzerli�in, iltibasa yol açıp açmayaca�ının ayrıca inceleme yapılmasını gereksiz kılacak 

derecede güçlü ve açık oldu�u halleri kapsadı�ı söylenebilir. Ba�ka bir deyi�le, “ayırt edilemeyecek 

kadar benzer olan marka”da, iltibas tehlikesinin varlı�ı mutlak �ekilde kabul edilir; bu hususun 

ayrıca ispatına, bilirki�i incelemesi yapılmasına gerek duyulmaz. Bu anlamda “Pırıl markasının, 

“Pril” markasından ayırt edilemeyecek kadar benzer oldu�u söylenebilir. Aynı durum  “Rayolüks” 

ve “Rayolux” markaları arasında görülür88. 

 

                                                           
85 Arkan, S., Cilt I,  s.75 
86 Tekinalp, Ü.,Fikri Mülkiyet, s.374. 
87 Karahan, S., Hükümsüzlük,  s.43-44 
88 Arkan, S., Cilt I, s.75 
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Kanaatimizce, tescil edilmi� veya daha önce tescil ba�vurusu yapılmı� marka ile aynı olan 

bir markanın tescili için ba�vuruda bulunulmasının hem bir mutlak red nedeni hem de bir nispi red 

nedeni olarak düzenlenmesi isabetli de�ildir ve gereksiz bir tekrardan ibarettir.. 

  

Bu görü�lerden sonra kanaatimce iltibas kavramının açıklanması uygun dü�ecektir. 

 

Yeni bir mal veya hizmet piyasada tutuldu�u, mü�teriler tarafından cazip bulunup, satı�ı 

arttı�ı zaman, bu mal veya hizmeti temsil eden markanın rakip müesseseler tarafından taklit 

edilmeye çalı�ıldı�ı görülür. Bunda amaç, sevilen marka altında halkın teveccühünü kazanmı� olan 

malın piyasasından haksız surette yararlanmaktır. Bu suistimallere kar�ı, müte�ebbisin tek silahı ise, 

marka ve haksız rekabet hukuku kurallarıyla getirilmi� bulunan hukuki ve cezai müeyyidelerdir. 

Bununla beraber gerek marka ve gerek haksız rekabet hukuku istenildi�i kadar bu suistimalleri 

önlemeye çalı�sınlar, bu fiilleri i�leyenlere hukuki ve cezai müeyyideler uygulasınlar, yine de �u 

veya bu �ekilde marka üzerinde suistimaller söz konusu olur. 

 

Bundan dolayı, müte�ebbisler yeni bir mal veya hizmeti piyasaya arz ederken, suistimalleri 

en az düzeye indirerek semereleri elde etmeyi dü�ünürler. Yani bir anlamda semerelerin bir 

kısmının ba�kaları tarafından elde edilmesine, istemeyerek de olsa razı olmak durumundadırlar. 

Bununla beraber, müte�ebbislerin asıl etkilendikleri ve kesinlikle razı olamayacakları asıl husus, 

iltibas te�kil eden kalitesi dü�ük mal-ve hizmetlerin, kendisine ait mal ve hizmetler ile karı�tırılarak, 

kaliteli mal veya hizmet politikası sayesinde kazanmı� oldukları mü�terilerin teveccühünü 

kaybetmeleridir89. 

 

 �ltibas, marka sahibinin izni olmaksızın markayı veya ayırt edilemeyecek benzerini 

kullanmak ve bu �ekilde iltibas (karı�ıklık) meydana getirmek suretiyle bir ba�kasının mü�teri 

kitlesinden haksız faydalanmaktır. 

 

�ltibas, taklit90- bir markanın aynen kopya edilmesi- ve ta�yir- iki marka arasında alıcıların 

zihninde karı�ıklık meydana getirecek derecede benzetme veya de�i�iklik yapılması- �ekillerinde 

                                                           
89 Karahan, S., Markalarda �ltibas, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 1 Konya-1990 s.215. 
90 Taklit kavramı, sözlük anlamıyla,  “belli bir örne�e benzemeye veya benzetmeye çalı�maktır.” O halde bir �eyin 
taklidi, o �eyin orijinaline ne kadar benzerse benzesin, o �eyin “ sahtesidir”. Taklit mal ise, bir nesnenin veya maddi bir 
varlı�ın bilinçli bir insan eylemiyle meydana getirilen benzeri, yani kopyasıdır. Ticari alanda “taklit” veya  “taklitçilik” 
ihtiyaçların kar�ılamasına matuf nesnelere ait kopyalarının insanların asıl nesne ile sahtesi arasındaki farkı anlamalarına 
imkân vermeyecek �ekilde üretilmesi eylemidir. FMR, C.3, S.2003/1, s.15  
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husule gelebilece�inden, taklit ve ta�yiri kapsayan bir üst kavram konumundadır91. �ltibasın varlı�ı 

tespit edilirken, vasat92 nihai alıcıların mütecaviz oldu�u iddia edilen marka ile ma�dur oldu�u 

belirtilen markalar arasında ba�lantı oldu�unu dü�ünmesi ihtimali veya her iki markanın yine vasat 

alıcı tarafından karı�tırılma tehlikesi olup olmadı�ı ara�tırılır ve anılan ihtimal veya tehlikenin 

varlı�ı tespit edilirse iltibasın do�du�u sonucuna ula�ılır93. 

2-Aynen Veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer Kullanma Kriterleri 
 

Aynen kullanma, bir markanın karakteristik ve asli elemanlarına tecavüz edilmesidir.94 

Markanın aynen kullanılması tam veya kısmi olabilir95. Kararnamede bu husus, aynen veya ayırt 

edilemeyecek kadar benzer96 ibaresi ile vurgulamı�tır97.  

 

Ba�kasının hak sahibi oldu�u bir markanın aynen kopya edilmesi, aynen kullanmadır. Bu 

açık ve kesin bir tecavüz olu�turdu�u için az ba�vurulan bir tecavüz halidir. Buna daha çok marka 

üzerinde kar�ılıklı hak iddialarının bulundu�u durumlarda ve belirli emtia için kullanılan bir 

markanın ba�ka ki�iler tarafından farklı türdeki emtia için kullanılması durumunda rastlanır. 

 

Ayırt edilemeyecek kadar benzer kullanma halinde ise, ba�kasının hak sahibi oldu�u bir 

marka aynen kopya edilerek de�il de aynen denecek kadar az de�i�tirilerek kullanılır. Bu halde az 

de�i�ikli�in sınırları hususunda kesin bir ölçüt getirilemez. Bir markanın aynen denecek kadar az 

de�i�tirilip de�i�tirilmedi�i her somut olayda mahkemelerce saptanmalıdır. Ancak ku�kusuz söz 

konusu markanın esas unsurları yani özgün, ayırdedici unsurları bozulmamı� de�i�tirilmemi� 

olmalıdır98. 

 

Kararname metninde geçen aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan marka ibaresi ile 

neyin kastedildi�i KHK/ 556 ile açıklı�a kavu�turulmamı�tır99. 

                                                           
91 Karahan, S., Hükümsüzlük,  s.39 
92 Meran, N., s.225 
93 Ba�lantı ihtimalinin iltibas tehlikesi içinde mi yoksa ayrı bir kavram olarak mı ele alınması gerekti�i yönündeki 
görü�ler için bkz. Arkan, S., ��aret ile Marka Arasında Ba�lantı �htimali ve �ltibas Tehlikesi, BAT�DER, 1999, C.XX, 
S.2, s.5-11 
94 Karayalçın, Y., s.432 
95 Ergün, M.,Türkiye’deki Marka Hakkına Tecavüz Davaları “Marka Koruması” Uluslararası Sempozyumu, Bildiriler, 
�stanbul-1998, s.148 
96 “Sükse” sözcü�ü ile “Süksem” sözcü�ü aynı de�ildir. Çünkü ikincisinin sonunda ayrıca “m” harfi vardır. Ancak bu 
iki sözcük, ayırt edilemeyecek kadar aynıdır.Tekil, F., s.267  
97 Karahan, S., Hükümsüzlük,  s.44 
98 Cengiz D.,Türk Hukukunda �ktibas veya �ltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz, �stanbul-1995, s.6.7  
99 Karahan, S.,Yeni Marka Hukukumuz ve �lgili Mevzuat, Konya-1996.s.17 
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Yürürlükten kalkan 551 Sayılı Markalar Kanununda ise “Ba�kasına ait tescilli bir markanın 

biçim, mana veya bunlardan birisi itibariyle e�ini veya ebat yahut renk itibariyle veyahut dikkatle 

bakılmadıkça farkına varılmayacak kadar cüzi surette de�i�tirilmi� �eklini kullanan kimse bu 

markayı aynen kullanmı� sayılır” (MarK. m.47 b.a) diyerek aynı veya ayırt edilemeyecek kadar 

benzer olan marka ibaresinden ne anla�ılması gerekti�ini açıklamı�tır. 

 

Bu durumda,551 Sayılı Kanun önünde; marka sahibinin izni alınmadan, bir markanın biçim 

veya anlam bakımından e�inin kullanılması, boyutları ya da renk bakımından de�i�tirilerek 

kullanılması ve dikkatle bakılmadıkça farkına varılmayacak kadar az de�i�tirilerek kullanılması 

aktarma sayılan fiiller olarak kabul edilmi�tir100. 

 

556 Sayılı KHK’nin bu konuda bir açıklık getirmemi� olması buna nazaran 551 Sayılı 

Markalar Kanununun aynen kullanma kriterlerini açık olarak düzenlemi� olmasından dolayı, haklı 

olarak eski mevzuat döneminde ki kriterlerin yeni mevzuat döneminde de uygulanıp 

uygulanamayaca�ı konusu tartı�malara neden olmu�tur. 

 

               Tekinalp’e göre; KHK’ anlamında markanın aynen kullanılması demek, iki i�aretin’’tıpa 

tıp’’birbirinin aynı olması, ikisi arasında hiçbir noktada, çok küçük de olsa bir fark bulunmaması 

demektir. Yazara göre, yeni hukukumuzdaki bu farklılık sebebiyle, artık MarK. m. 47/ I-1’deki 

‘’markayı aynen kullanma ölçüleri KHK’ye uygulanamaz. 

 

Karahan’a göre ise; KHK/556 m. 7/I-b hükmü kar�ısında Tekinalp’i haklı görmek mümkün 

de�ildir. Karahan gerçekten, m. 7/I-b’de sadece “aynen kullanma” de�il  “ayırt edilemeyecek kadar 

benzer kullanma” halinin de düzenlenmi� oldu�unu Mark K. m.47/I-1’deki kriterlere bakıldı�ında, 

bunların bir kısmının Tekinalp’in belirtti�i �ekilde tıpa tıp kullanma anlamında “aynen kullanma”, 

bir kısmının ise küçük de�i�ikliklerle kullanma anlamında “ayırt edilemeyecek kadar benzer 

kullanmayı” içerdi�inin açıkça görüldü�ünü dolayısıyla da Tekinalp’in fikrinin maddede sadece 

“aynen kullanma” halinin düzenlenmesi halinde kabul edilebilir oldu�unu ancak maddede  “ayırt 

edilemeyecek kadar benzer kullanma” halinin de düzenlenmi� olmasından dolayı Tekinalp’in 

fikrine katılmanın güç oldu�u yönündedir101.  

 

                                                           
100 Ergün, M., s.148 
101 Karahan, S., Hükümsüzlük,  s.45 
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Kanaatimizce, 551 Sayılı MarK. m. 47’de kabul edilen aynen kullanma kriterleri 

benimsenmelidir. Buna göre; 

 

a. Bir Markanın Biçim ve/ veya Söyleyi� �tibariyle E�inin Kullanılması O Markanın 

Aynen Kullanıldı�ı Anlamına Gelir. 

b. Bir Markanın Mana( anlam) �tibariyle E�inin Kullanılması Halinde O Markanın 

Aynen Kullanıldı�ı Kabul Edilir. 

a- Bir Markanın Biçim ve/ veya Söyleyi� �tibariyle E�inin Kullanılması 
 

Uygulamada en çok kar�ıla�ılan tecavüz hallerinden birisidir102. Biçim ve söyleyi�te ayniyet 

ço�unlukla birlikte görülür. Ancak ayrı ayrı görünmeleri de mümkündür. 

�öyle ki; yazılı�taki farklılık söyleyi�te bir farklılık meydana getirmiyorsa, bu marka aynen 

kullanılıyor demektir. Buna kar�ılık, anlamları tamamıyla birbirinden farklı ve ayrıca harf adedi de 

aynı olmayan iki kelime telaffuz açısından benzer kabul edilemez. Örne�in, “Buz- i�”/ “Buz Kap”,  

“Uzun”/ “Ozon” gibi103. 

 

Yabancı sözcükten olu�an bir marka da, aynen kullanmayı tespit ederken, sadece do�ru 

telaffuz biçiminin de�il, ilgili çevre içindeki alı�ılmı� telaffuz biçiminin de dikkate alınması 

gerekir104. 

 

                                                           
102 Danı�tay 12. D ’nin 23.03.1971 tarihli, E. 1969/1693, K. 1971/697 sayılı kararında  “Tursil” ve  “Tonsil’’ markası 
arasında biçim ve telaffuz bakımından benzerlik bulundu�una karar verilmi�tir. Sa�lam, M,A., s.42.  
Aynı Yönde, Yargıtay TD.’nin  2.4.1959 tarihli, E. 1959/914, K.1959/1990 sayılı Aspirin/Asparol kararı, Do�anay, �., 
Türk Ticaret Kanunu �erhi, C.I, Ankara 1990, s.327. dipnot.419 
 Aynı yönde, Yargıtay 11. H.D ’nin 26.06. 1986 tarihli, E.1986/ 3932, K.1986/3939 sayılı Çimen/ Çimen Çiçe�i kararı’’ 
iltibas bulunup bulunmadı�ının saptanmasında, orta düzey kültür seviyesindeki alıcılar için iltibas yaratıp 
yaratmayaca�ı ve benzetmek eylemlerinin alıcıları yanıltabilecek nitelikte olup olmadı�ı ara�tırılmalıdır. Davalının 
kullandıkları etiketlerde davacının markasına benzetmek için özellikle, Çimen ve Çimen Çiçe�i sözcüklerini 
kullandıklarını, bu eylemlerinin vasat seviyedeki kimseler için iltibasa meydan verebilecek ve yanıltabilecek nitelikte 
oldu�u ve imalatta kullanılan çimen veya çimen çiçe�inden do�al veya kimyasal yolla elde edilebilen koku ve esansın 
bulunmadı�ı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmi�tir.Dönmez, �.,Markalar ve Haksız Rekabet Davaları, 
�stanbul-1992, s.242 
Aynı Yönde, 11. H.D ’nin 27.2.1989 tarihli, E.  89/4249, K. 89/1126 sayılı Bahlsen/ Balsen kararı, ‘’ Davacının markası 
olan, Bahlsen, sözcü�ü ile, davalının markasında ki, Balsen, sözcü�ünün, orta seviyedeki alıcılarda davacının, Bahlsen, 
markalı ürünlerini alıyormu� intibası uyandırabilecek, nitelikte oldu�u, davacının markası ile iltibas yarattı�ı 
anla�ıldı�ından; davacının Bahlsen, markasına davalının Balsen, markası ile vaki haksız rekabet ve marka tecavüzünün 
men’ine ve davalının Balsen, markasının iptaline karar verilmi�tir.Dönmez, �., s.102.  
Aynı yönde, Danı�tay 12. D ’nin E. 68/739, K. 70/29 sayılı Viyola/ Viala kararı, Viyola ve Viala markaları arasında 
telaffuz bakımından benzerlik mevcuttur. Sa�lam, M,A., s.37  
103 Karahan, S., Hükümsüzlük,  s.46,47 
104 Arkan, S., Cilt I, s.101 
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Yine biri tek, di�eri iki sözcükten olu�an iki markanın vurgu sözcü�ünün aynı oldu�u çok 

açık bir surette anla�ıldı�ında, sözü edilen markalar arasında ayırt edicilik oldu�u söylenemez105. 

 b-Bir Markanın Mana Anlam �tibariyle E�inin Kullanılması 
 

MarK. m. 47/a, 2’ ye göre ba�kasının hak sahibi oldu�u bir markanın anlam bakımından 

e�inin kullanılması aynen kullanma kabul edilir. 

 

Bir markanın anlam bakımından e�inin kullanılması suretiyle tecavüz �ekil ve yazılı�larının 

farklı olası durumunda söz konusu olur. Çünkü �ekil ve yazılı�lar aynı ise zaten aynen kullanma 

vardır106. 

 

Markalar kanununa göre; bir markanın boyutları bakımından de�i�tirilerek kullanılması da 

aynen kullanma kabul edilmi�tir. Bir markanın boyutları bakımından de�i�tirilmesi küçültme veya 

büyültme �eklinde olabilir107. Bir markanın boyutları bakımından de�i�tirilerek kullanılmasının 

uygulamada örneklerine rastlanılmadı�ı ve bu hükmün kanunda yer almasının lüzumsuz oldu�u 

yönünde görü�ler vardır108. 

 

Aynı �ekilde bir markanın, ba�kası tarafından, renk itibariyle de�i�tirilerek kullanılması da 

aynen kullanma olarak kabul edilir. Marka renksiz veya ba�ka bir renkte tescil ettirilmi� olsa dahi, 

ba�ka bir renkte kullanımı aynen ve dolayısıyla tecavüz sayılır109. 

 

Kanuna göre aynen, kullanma sayılabilecek di�er bir durumda ba�kasının hak sahibi oldu�u 

bir markanın dikkatle bakılmadıkça farkına varılamayacak kadar az de�i�tirilerek kullanılmasıdır. 

 

Bu halde az de�i�ikli�in sınırları hususunda genel ve kesin ölçütler getirilemez.  Bir 

markanın dikkatle bakılmadıkça farkına varılamayacak kadar az de�i�tirilerek kullanıldı�ı her 

                                                           
105 Öte yandan, biri tek, di�eri iki sözcükten olu�an iki markanın vurgu sözcü�ünün aynı oldu�u açık bir suretle 
anla�ıldı�ından, sözü edilen markalar arasında ayırt edici unsurların bulundu�u gerekçesi de hatalı görülmü�tür. 
Davacının tescilini istedi�i “CHAMP�ON” markası ile üçüncü �ahsa ait  “cebi Champion” markası arasında, vurgu 
sözcü�ü olan  “Champion’’ ibaresi yönünden ayırt edilemeyecek kadar ayniyet bulunmaktadır. ve bu husus 556 sayılı 
KHK nin 7/b madde ve bendi uyarınca mutlak red nedenidir. Bu, marka yönünden Enstitü’nün red kararında bir 
yanlı�lık görülmemi�tir. Yargıtay 11. H.D ’nin 25.04.2000 tarihli, E. 2000/3345, K. 2000/3496 sayılı kararı, FMR, C. 2, 
S. 2002/3 s.177 
106 Öçal, A., Türk Hukukunda Markaların Himayesi, �sviçre ve Fransız Hukukları �le Mukayeseli Olarak Ankara-1967, 
s.110 
107 Cengiz, D.,  s.10 
108 Öcal, A., s. 113-114 
109Karahan, S., s.233 
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somut olayda mahkemelerce saptanmalıdır. Ancak ku�kusuz söz konusu markanın esas110unsurları 

yani özgün ayırt edici unsurları bozulmamı�, de�i�tirilmemi� olmalıdır. Ayrıca bu durumda titiz 

davranılmalı ve de�i�iklik alıcıların markaları karı�tırmaları konusunda az da olsa bir ku�ku 

yaratıyorsa sorun iltibas suretiyle tecavüz kapsamında ele alınmalı ve alıcıların markaları karı�tırıp 

karı�tırmadıkları ara�tırılmalıdır111. 

 

III- TASV�R� ��ARETLER 
 

KHK/556 m. 7/ I-c’ ye göre “ticaret alanında cins, çe�it, vasıf, kalite, miktar, amaç, de�er, 

co�rafi kaynak belirten veya malların üretildi�i, hizmetlerin yapıldı�ı zamanı gösteren veya 

malların ve hizmetlerin di�er karakteristik özelliklerini belirten i�aret ve adlandırmaları münhasıran 

veya esas unsur olarak içeren i�aretler” marka olarak tescil edilemez. 

 

Bu nitelikteki markalar için “mutlak bir tescil engeli” söz konusudur. Bu nitelikteki markalar 

her nasılsa tescil olunmu�sa, bu tescil i�leminden zarar gören kimseler KHK’nin 42. maddesine 

dayanarak tescil i�leminin iptalini ve markanın hükümsüzlü�ünün tespitini isteyebilirler112. 

 

Sözü edilen mutlak red nedeni öncelikle, marka olarak tescili istenen i�aretin, ilgili mal veya 

hizmetin kendisi ya da bazı karakteristik özelliklerini içermesi halinde o mal veya hizmet ile 

özde�le�ecek olması ve i�aretin ayırt edicilik özelli�ini kaybedecek bulunması nedeniyle kabul 

edilmi�tir. Böyle bir durumda mal ile marka aynı olacaktır. Hükmün kabulünün ikinci nedeni ise, 

mal veya hizmetin kendisini veya onun bazı karakteristik özellikleri anlatan bir ad veya i�aretin 

marka olarak tescili ile herkesin kullandı�ı bir i�areti bir �ahsın inhisarına vermemek dü�üncesidir. 

Bundan dolayı bu tip ad ve i�aretler “serbest i�aretler” olarak adlandırılır113 ve herkesin kullanımına 

açıktırlar. Örne�in; “elma”, “gürgen do�rama” ya da “kilit” için, herhangi bir ki�iye “elma”, 

                                                           
110 Markaları birbirinden ayıran unsurlar esas unsurlardır. Bu unsurların,  bir markayı di�erlerinden ayırdedecek �ekilde, 
karakteristik özellikler ta�ıması gereklidir. Yardımcı unsurların ise böyle bir nitelik ta�ımaları zorunlu de�ildir. Bir 
markanın gerek aynının, gerek benzerlerinin kullanıldı�ının kabul edilebilmesi için, esas unsuru te�kil eden �ekil veya 
kelimenin aynının veya benzerinin alınmı� olması gerekir. Yoksa yardımcı unsuru te�kil eden �ekil veya kelimelerini bir 
ba�kası tarafından marka olarak kullanılması, markaya tecavüz te�kil etmez. Aynı �ekilde, esas unsuru te�kil eden �ekil 
veya kelimelere yapılacak cüz’i ilaveler veya cüz’i de�i�iklikler iltibas halini ortadan kaldırmak için yeterli de�ildir. 
Buna kar�ılık markalar arasında ki farklılık sathi bir inceleme ile derhal görülebiliyorsa, tecavüzden söz edilemez. 
Karahan, S., Markalarda �ltibas, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Konya-1990 s.233,234. Örne�in; 
“Davacının, tescilini istedi�i  “Mispak” markası, daha önce tescil edilmi� ve dosyada birer örnekleri bulunan  “Pak” ve  
“Mis” markalarına biçim, söyleni� ve anlam bakımından ilk bakı�ta ayırt edilemeyecek ölçüde e�de�erlik ta�ımadı�ı 
gibi, bütün bu markaların üzerine konuldu�u emtia türü de e�de�erlik göstermemektedir. (Da. 12.D’ nin, 3.11.1975 
tarihli, E. 1975/2265, K. 1975/1878 sayılı kararı,  Saka, Z., s.198 dipnot.17 
111 Karahan, S., Hükümsüzlük, s. 50 
112 Yasaman, H., Makaleler, s. 46 
113Tekinalp, Ü.,Fikri Mülkiyet, s. 49 
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“gürgen”ya da “kilit” kelimesi veya bunların resmi veya �ekli marka olarak tescil edilse idi, böyle 

bir markanın ayırt edicili�i bulunmaması bir yana, herkes tarafından serbestçe kullanılması gereken 

bir i�aret bir ki�inin inhisarına verilmi� olurdu114. Zira bu tür genel i�aretler üzerinde bir ki�iye 

marka hakkı tanınması, tasviri i�aretin tek bir ki�inin tekeline bırakılmasına ve rekabet imkanının 

haksız biçimde sınırlandırılmasına yol açardı115.   

 

Ayrıca hükümdeki karakteristik özellikler sınırlı sayıda de�ildir ve hükümde 

örneklendirmek amacıyla sayılmı�tır116. 

 

Bir i�aretin, tescil edilememesi, tescil ba�vurusuna konu i�aretin esas unsuru olmaları117 hali 

ile sınırlı oldu�undan bir marka içinde yardımcı unsur olarak mevcudiyetleri, tescil engeli olarak 

de�erlendirilmemelidir118. 

 

Burada öncelikle bir marka üzerinde bulunması gereken unsurlardan bahsetmenin yerinde 

olaca�ı görü�ündeyim. 

 

Bir marka örne�inde, esas unsur, tali unsur ve yardımcı unsur olarak üç unsur 

bulunmaktadır119. 

 

a.  Esas Unsur: Marka örne�i üzerinde bulunan ve markanın ayırt edicilik özelli�ini 

sa�layan i�arettir. Bu i�aret; markanın çekirde�ini olu�turan sözcük, �ekil harf veya sayılardan 

olu�maktadır. 

 

b. Tali Unsur: Marka örne�i üzerinde bulunan ikinci derecede tamamlayıcı unsurdur. 

Bu unsurda, sözcük, harf ve sayılardan olu�abilir. Bu unsur, genellikle üzerinde kullanılacak ürünün 

                                                           
114 Tekinalp, Ü.,Fikri Mülkiyet,  s. 377 
115 Arkan, S., Cilt I, s.77 dipnot.23 
116 Bir mal veya hizmetin cinsi, çe�idi, vasfı, kalitesi, miktarı, amacı, de�eri, co�rafi men�ei, üretim veya sunum zamanı, 
onun KHK’de örnek olarak sayılan karakteristik özelliklerinden bazılarıdır. Karan, H.,Kılıç, M., s.85 
117 Tescili istenen markada ilk bakı�ta göze çarpan kelime büyük harflerle yazılmı� Hipo kelimesi olup bu kelimenin 
tescilli bulunan Hypo markasına gerek telaffuz ve gerekse görünü� bakımından benzerli�i açıktır. Bu durumda yardımcı 
unsur oldu�u iddia edilen ve büyük harflerle yazılı Hipo ve bunun altındaki klorit kelimelerindeki Hipo kelimesini 
yardımcı unsur olarak saymak mümkün bulunmamaktadır. Markanın esas unsuru oldu�u iddia edilen “Kim” 
kelimesinin  “Hipo” kelimesine nazaran küçük ve bir kö�eye yazılmı� olması da bu kelimenin asıl unsur oldu�u 
anlamına gelmemektedir. Da. 12.D’nin 19.12.1970 tarihli, E. 1970/ 1870, K. 1970/1908 sayılı kararı, Dönmez, �., s. 73-
74  
118 Karahan, S., Hükümsüzlük, s.54 
119 Karaahmet, E.,Yalçıner, U,G., s. 32  
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modelini veya hizmetin sloganını belirler. Örne�in, “LEVIS 501” markasındaki “501” ibaresi veya 

“Her Zaman Coca- Cola” ibaresindeki “Her zaman” ibaresi verilebilir. 

 

c. Yardımcı Unsur: Markanın üzerinde kullanılaca�ı mal ya da hizmetlerle ilgili 

karakteristik ibare veya i�aretleri içeren unsurlara denir. Bu unsurlar, markanın üzerinde 

kullanılacak mal veya hizmetlerin, cinsini, çe�idini, vasfını, kalitesini, miktarını, amacını, de�erini 

veya co�rafi kayna�ını gösterebilir. Ancak “yardımcı unsur” olarak nitelendirilen bu unsurların biri 

veya birkaçı tek ba�ına marka olarak kullanılamaz, Bu tür “yardımcı unsur”lar markanın esas ve tali 

unsurları ile birlikte kullanılabilirler. 

 

Örne�in; Pertev sözcü�ünün markada esas unsur olarak bulunması kar�ısında bu sözcü�ün 

yanı sıra “Talk Pudrası”, “Çocuk Pudrası” veya “Biryantin” gibi yardımcı unsurların markada yer 

alması, markanın ayırıcı niteli�ini etkilemez. Çünkü esas unsur, di�er bir deyimle ayırıcı unsur 

olarak yer alan “Pertev” sözcü�üdür. O bakımdan uygulamada bu markaların tescili caiz 

görülmü�tür. Uluslararası alanda da hafif ve tatlı bir �urup için “Golden Syrup” gazete için 

“Financial Times” �eklindeki markalar tescil edilmi�ler, ama çocuk külotları için “Baby-slips”, 

kanepe olabilir yatak için “Banguette- Lits” sözcükleri marka olarak tescil edilmemi�lerdir120. Aynı 

�ekilde,  “davacının televizyon yayıncılı�ı dalında tescil edilmesini istedi�i “MULTICANAL” 

ibaresinin çok kanallı TV anlamına gelmekle markanın esas unsurlarını içerdi�ini ve bu ibarede bir 

markada bulunması gereken ve onun di�er markalardan farklılı�ını sa�layacak “ayırt edicilik” 

unsurunu ta�ımadı�ı gibi sadece cins, çe�it ve miktar belirlemeye yönelik bu sözcü�ün marka olarak 

tesciline engel te�kil etti�i121, Telekomünikasyon cihazlarında kullanılmak üzere “fastlink” ibareli 

marka ba�vurusunun da, fast: hızlı, Link: hat anlamında oldu�undan dolayı cins, çe�it, kalite miktar 

ve amaç belirten adlandırmalardan oldu�u gerekçesiyle tescili red edilmi�tir122. 

 

Ticaret alanında, cins ve çe�it ifade eden i�aretlerin tescil engeli olu�turup olu�turmadıkları, 

tescil talep edilen mal grubu123 açısından de�erlendirilmelidir124. Ba�ka bir deyi�le malın cins ya da 

                                                           
120 Tekil, F., s. 269 
121 Yargıtay 11. H.D’nin E. 2000/6135, K. 2000/8767 sayılı kararı, Oytaç, K., s.87 
122 11.H.D’nin E. 1996/122, K. 1996/278 sayılı kararı, Karaahmet, E.,Yalçıner, U,G., s.34 
123“Bir tarafı parlak ve yumu�ak (ipek)” anlamına gelen “SATEN” sözcü�ü boya ve kimyasallar için 1988 tarihinden 
beri tescilli marka olarak kullanıldı�ından ve Markaların Korunması Hakkındaki KHK’nın 7/c maddesi anlamında bir 
boya cinsi de olmadı�ından boya maddesi olarak tescil eden ki�i tarafından kullanılmasının ve tescilinin korunması 
gerekir. Yargıtay 11. H.D’nin 28.06.2001 tarihli, E. 2001/4176, K.  2001/5874 sayılı kararı, FMR, C. 2, S. 2002/2 s.153 
“AUTOCAR” ibaresi basılı yayınlar, gazete, dergi ve bro�ürde’’ marka olarak kullanılmak istenildi�inden; emtianın 
cins, çe�it, vasıf, kalite, miktar gibi unsurlarını göstermedi�i anla�ıldı�ından ve bu nedenle de halkı yanıltması mümkün 
bulunmadı�ından, 556 sayılı KHK’nın 7/1-c maddesi kapsamında de�ildir. Yargıtay 11. H.D’nin 24.04.2001 tarihli E. 
2001/1400, K. 2001/3499 sayılı kararı, FMR, C. 2, S.2002/2 s.175.   
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çe�idini gösteren sözcük veya resmin marka olarak tescili, bu i�aretin do�rudan do�ruya veya özel 

bir zihni çaba harcamaya gerek duyulmaksızın mal veya hizmetin kendisini ya da türünü ifade etti�i 

hallerde yasaklanmı�tır125. Bu anlamda, muayyen bir cins sentetik elyafı ifade eden  “Dacron”  

sözcü�ü126 sigara için “Hafif Türk Tütünü” ya da “Cigarettes Françaises” sözcükleri marka olarak 

tescil edilemez127. 

 

Günlük ya�amda yaygın biçimde kullanılan ve belli bir tür e�ya adının kısaltılmı� �eklide 

marka olarak alınamaz. Örne�in otomobil için “oto” sözcü�ü, ilacın yapımında kullanılan 

hammaddenin ismi veya teknik isimleri de ilaç markası olarak kullanılamaz. Buna kar�ılık, üzerine 

konulaca�ı e�yanın türünü göstermeye müsait olmayan bir sözcük, bu sözcük ba�ka e�yanın ismi de 

olsa, marka olarak tescil edilebilir. Örne�in,  sigara için Telefon, elbise için “Dizel” sözcü�ü marka 

olarak seçilebilir128. Yargıtay bir kararında bir bitki ismi olan “Tere” sözcü�ünün, tereya�ını ifade 

etmedi�i gerekçesiyle, margarin markası olarak kullanılmasına izin vermi�tir129.  

 

Tekinalp; ise bu kararı ele�tirerek “Tere” sözcü�ünün, bir bitkiyi de�il do�rudan do�ruya 

tereya�ını ifade etti�ini belirterek, tere sözcü�ünün margarin paketleri üzerinde kullanılmasının 

halkın aldanmasına yol açaca�ını söylemi�tir130. 

 

Vasıf, kalite, miktar, amaç ve de�er gösteren i�aret ve sözcükler de, marka olarak tescil 

edilemez. Örne�in,  tütün için çok hafif anlamına gelen “ultra light”131 ibaresi, sabunlar için bir 

niteli�i gösteren “Betafaz” sözcü�ü132 gibi, yine bu ba�lamda, malın kalitesini belirten “ süper”, 

“süper kalite”, “en yüksek kalite”, “ekstra” ve “lüks” i�aretleri de tescil yasa�ına tabidir. Ancak bu 

yasak esas unsur ile sınırlı olup, malın kalitesini gösteren i�aretlerin markanın yardımcı unsuru 

olarak tescil edilmelerini sınırlandırmamı�tır. Burada dikkat edilecek husus, bu i�aretlerin tescilinin 

halkı yanıltıcı nitelik ta�ımamasıdır133. 

 

                                                                                                                                                                                                 
124Karahan, S., Hükümsüzlük,  s.56 
125Tekinay, S., Esas Unsurları Dolayısıyla Koruma Dı�ı Bırakılan Markalar, Prof.Dr. Y. Karayalçın’a 65. Ya� 
Arma�anı, Ankara-1988, s. 76 
126 Danı�tay 12. D’nin E. 1965/31, K. 1967/1170  sayılı kararı Sa�lam, M,A., s.58 
127 Arseven, H., s. 88 
128 Arkan, S., Cilt I,  s. 78-79 
129 11. H.D’nin 4.19.1984 tarihli, E. 1984/3747, K. 1984/4395 sayılı kararı, Dönmez, �., s.71 
130 Tekinay, S., s. 77 
131 Arkan, S.,  Cilt I, s.79 
132 Yargıtay TD. ’nin  22.12.1972 tarihli, E. 1972/4947, K. 1972/5599  sayılı kararı, Dönmez, �., s.75 
133 Karahan, S., Hükümsüzlük, s.57 
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Co�rafi kaynak belirten veya malların üretildi�i, hizmetlerin yapıldı�ı zamanı gösteren 

sözcük ve i�aretlerde marka olarak alınamaz. Tabi yine bu yasak yukarda da bahsetti�imiz gibi esas 

unsurla sınırlı olup, yardımcı unsur olarak tescillerini engellememelidir134. 

 

Marka için ba�vurusu yapılan i�aret co�rafi isim veya sözcük ise, o bölgede mesleklerini 

icra eden di�er tacirler akla gelmelidir. Ticaret açısından, belirli bir emtia ile yine belirli bir co�rafi 

bölge arasında, bir ba� olu�ması sık olarak kar�ıla�ılan bir olgudur. Ticari alanda ürünle, yer 

arasında bir ba�ın meydana gelmesi, o mahallin fiziki durumuna (hammadde) veya orada uygulanan 

üretim usulüne dayalıdır. Bu kuralın amacıda, yukarıda sözü geçen tacir veya üreticilerden birinin 

veya bazılarının böyle bir sözcü�ü her nasılsa marka olarak tescil ettirip, di�erlerine kar�ı hiç de hak 

ve nesafete uygun olmayan, avantajlı durum elde etmenin önlenmesidir135. 

 

KHK/556 m.5 ‘e göre, bir te�ebbüsün mal ve hizmetlerini bir ba�ka te�ebbüsün mal ve 

hizmetlerinden ayırt etmeyi sa�laması ko�uluyla ki�i adları dâhil, özellikle sözcükler, �ekiller, 

harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer 

biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve ço�altılabilen her türlü i�aretler marka 

olabilir. Anılan düzenlemede co�rafi yer isimlerinin marka olarak alınabilece�i yolunda açık bir 

düzenleme yok ise de maddenin genel düzenlemesi ve özellikle son sözcüklerden bu gibi yer 

isimlerinin de marka olarak tescil edilece�i anla�ılmaktadır. Doktrinde de, yer, bölge veya �ehir 

adlarının marka olarak tesciline engel bulunmadı�ı, benimsenip savunulmaktadır136. 

 

Ancak �ehir, bölge veya maruf mahal isimlerinin tek bir sözcük olarak bir ki�i lehine marka 

olarak tesciline olanak tanımak, bu isimlerin artık ba�kaları tarafından markalarında 

kullanılmayaca�ı sonucunu ortaya çıkaracaktır. Örnek verilmek gerekirse �stanbul, Ankara veya 

�zmir veya �stanbul’un maruf bir ilçesinin adı olan sadece “Pendik” sözcü�ünün bir ki�i adına 

marka olarak tescil edilmesi halinde, bu sözcük artık bir ki�inin tekelinde kalacak ve bu �ekilde bir 

kamu adı ba�kaları tarafından markalarında kullanılmayacaktır. Zira yerle�en uygulamaya göre, bu 

isim, markanın “kök” sözcü�ü olacak ve iltibas iddiası ile di�er marka ba�vurularının önlenmesine 

neden te�kil edecektir. 556 sayılı KHK’nin genel amacı dikkate alındı�ında, böyle bir imtiyazın 

kimseye tanınmaması gerekir137. 

                                                           
134  “Mart” sözcü�ü elbisenin satı�ında üretildi�i bir ayın bir önemi bulunmadı�ından elbise markası olabildi�i halde, 
yazlık elbise için “Yaz” sözcü�ü marka olamaz. Arkan, S., Cilt I, s.80 
135 Camcı, Ö.,Marka, s.52-53 
136 Karahan, S.,Hükümsüzlük, s.58 
137 Meran, N., s.62 
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Nitekim Yargıtay’ da bu konuda bir ayrım yapmakta ve hükmü maruf (bilinir) co�rafi 

kaynak ifade eden �ekillerle sınırlı tutmaktadır. Buna göre, maruf (bilinir) yer, bölge ve �ehir 

isimleri bir markada esas unsur olarak bulunamazken, marufiyeti bulunmayan yer, bölge ve �ehir 

isimlerinin ise, markada esas unsur olarak bulunmalarına ses çıkarılmamalıdır138. 

 

Örne�in, Yargıtay, �ehir ismi bulunan markanın iptali iste�ine dayalı davada, talebi kabul 

eden mahkemenin kararını “Gerçekten ( Altınözü) her ne kadar Hatay iline ba�lı bir ilçe ise de, bu 

markanın sahibi bulunan davalının sırf halkı aldatmak kastı ile bu ismi marka olarak aldı�ı 

anla�ılmadı�ı gibi, esasen Altınözü ilçesinin dahi zeytinya�ı satı�larında isminden faydalanılacak 

derecede örne�in bir Ayvalık, Edremit ve Gemlik gibi �öhret sahibi olmadı�ı, di�er taraftan bu 

ismin sadece bir �ehir adı olmayıp, satımı konu mamulün saf ve kaliteli oldu�u anlamına geldi�i ve 

bu itibarla adı geçen davalının maksatlı bir �ekilde bu markayı kullandı�ı kabul edilemeyece�inden 

davacıların markanın da iptaline dair isteklerinin reddine karar verilmesi gerekirken, aksine dü�ünce 

ile yazılı �ekilde markanın iptaline karar verilmesi do�ru görülmemi�tir” gerekçesiyle bozmu�tur139. 

Aynı �ekilde, “Capri- Sonne” sözcü�ünün de, Capri adasının meyve suyu üretim ve ihracatında 

tanınmı� bir yer olmaması nedeniyle, marka olarak kullanılmasına kar�ı çıkılmamı�tır. Ancak, 

üretti�i saatlerle ünlü Cenevre �ehrinin saat markası olarak tescili kabul edilmemi�tir140. 

 

Bununla birlikte marufiyet özelli�i bulunan bölge, �ehir, ilçe veya maruf yerle�im yerlerinin 

isimlerini te�kil eden sözcükler, markanın yardımcı unsuru olmak �artıyla hangi ürünün markası 

olarak kullanılacak ise, onunla birlikte tesciline imkân verilmesinin anılan yasal düzenlemenin 

amacına daha uygun oldu�u görü�ünün benimsenmesi ve bu �ekilde böyle bir markayı kullanmak 

isteyenlerin menfaat dengelerinin korunması bakımından da uygun oldu�u sonucuna varılmı�tır. Bu 

ilkeye göre, örne�in “�stanbul” ve “Ankara” adları co�rafi i�aretlerle karı�maya meydan 

vermeyecek �ekilde, “�stanbul �arabı”, “Restaurant �stanbul”, “Ankara Pazarları” gibi kullanılaca�ı 

mamul veya hizmetin nevi ile birlikte ancak i�aret olarak kullanılabilecek ve bunun sonucu marka 

olarak tescili mümkün olabilecektir. Ve yine bu ilkeye ba�lı uygulamanın sonucu olarak, bu 

�ekildeki marka kullanılması ile 555 sayılı KHK ile belirtilen co�rafi i�aretlerle karı�ıklı�ın 

önlenebilmesi de mümkün olabilecektir141.  

 

                                                           
138 Karahan, S.,Hükümsüzlük, s.58-59 
139 Yargıtay 11. H.D’nin 9.10.1984 tarihli, E. 1984/4499 , K. 1984/4560 sayılı kararı Dönmez, �., s.70  
140 Arkan, S., Cilt I, s.79 
141 Meran, N., s.62; Karahan, S., Hükümsüzlük, s.60 
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Doktrinde, co�rafi i�aretlerle ilgili mutlak red nedeninin 7. maddenin hangi bendine 

dayanması gerekti�i hususu ihtilaflıdır. Yargıtay, bu konuda KHK/556 m. 7/ I-f hükmünün 

uygulanması gerekti�i görü�ünde ise de; Kanaatimizce bir ayrım yapılmalı, buna göre, co�rafi i�aret 

markada esas unsur olarak kullanılıyor ise, reddin dayana�ı m.7/I-c, olmalıdır. Buna kar�ın co�rafi 

i�aretin markada yardımcı unsur olarak bulunması ve bunun halkı yanıltıcı nitelik ta�ıması halinde 

ise reddin dayana�ı KHK/556 m. 7/I-f hükmü olmalıdır. 

 

Bununla birlikte, mutlak red nedenini olu�turan i�aretler, üzerlerinde bir ba�kasının hakkı 

oldu�u gerekçesiyle de�il, nitelik ve özellikleri itibari ile herkese kapalı olan i�aretlerdir. Bu 

nedenle KHK’nin 32. maddesinin emredici hükmü uyarınca mutlak ret sebepleri, Enstitüce resen 

dikkate alınarak incelenmesi gerekti�i gibi uyu�mazlı�ın yargıya intikal etmesi halinde 

mahkemelerce de bu sebeplerin bir defi de�il, itiraz niteli�inde olduklarından bu hususun 

kendili�inden dikkate alınarak incelenmesi gerekir. Bu nedenle davalı Enstitünün mutlak ret 

sebeplerini yargılama sırasında de�i�tirmesi, savunmanın geni�letilmesi olarak kabulü mümkün 

de�ildir. Kararnamedeki madde numarasının Enstitüce yanlı� belirlenmesi HUMK’ nun 76 ncı 

maddesi hükmü ve 4.6.1958 gün ve 15/6 sayılı �BK. gere�ince hakimi ba�lamaz. Bu nedenle, her 

iki bendin de netice itibariyle mutlak red nedeni olarak düzenlenmi� olması nedeniyle, sonuçta 

pratik bir farklılık olu�mamaktadır142. 

 

Doktrinde ihtilaflı olan bir di�er konu da, yabancı bir dilde, tasviri bir mana ta�ıyan 

i�aretlerin marka olarak tescil edilebilip edilmeyece�idir. 

 

Kanaatimizce, bir mal veya hizmetin karakteristik özelliklerini yabancı dilde yansıtan 

markaların tescilinde bir ayrıma gidilmeli, bir yabancı dilin uluslararası ili�kilerde ki kullanım 

oranına ve ülkedeki a�inalı�ına bakılarak, yabancı dilde tasviri anlam ta�ıyan bir sözcü�ün marka 

olarak kullanılıp kullanılmayaca�ına karar verilmelidir. Buna göre, ülkemizde yaygın olarak 

bilinmeyen ve ülkemizde ki mü�teri kitlesinin kendisine herhangi bir anlam yüklemedi�i yabancı 

kelimeler, bir mal ve hizmeti tasvir etseler dahi marka olarak kullanılabilmelidir143. 

 

Konuyla ilgili olarak, �sviçre Federal Mahkemesi, “Yeni Rakı” sözcü�ünün, bu i�areti 

ta�ıyan içkinin, alıcı çevresinin esas itibariyle �sviçre’de ya�ayan Türkler oldu�u gerçe�inden 

hareketle, marka olamayaca�ını kabul etmi�tir. Kararda, �çkinin türünü gösteren “Rakı” ibaresinin 

                                                           
142 Karahan, S., Hükümsüzlük, s.62; Arkan, S., Cilt I, s.71; Meran, N., s.61 
143 Karan,H.,Kılıç, M., s.87 
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yanında kullanılmı� olan “Yeni” sözcü�ünün, çok genel oldu�u ve bu �ekliyle i�arete ayırt etme 

gücü kazandıramayaca�ı da belirtilmi�tir. Buna kar�ın Almanya’da, malın özelliklerini gösteren 

yabancı dildeki bir sözcü�ün ( Rigitide) Almanya içindeki ticarette bu yönüyle anla�ılıp, 

de�erlendirilmemesi kar�ısında marka olarak alınabilece�ine karar verilmi�tir144. 

 

Türkiye’de de, ho� ve güzel anlamına gelen  “Pretty”145 sözcü�ü, birinci anlamına gelen, 

“primer”146 sözcü�ü, Ortado�u ülkelerinde çok bilinen i�tah açıcı aperatif olarak tüketilen yo�urtlu 

bir peynir cinsi olan hatta, Suudi Arabistan tarafından standartlarının bile belirlendi�i “labne” 

sözcü�ünü içermesi nedeniyle “Pınar Labne”147 kelimelerinin tesciline izin verilmemi�tir. 

 

Yine aynı �ekilde, Yargıtay, “Florist” kararında, Türkiye’de ilgili çevrelerce bilinip 

kullanılan ve “çiçekçi” anlamına gelen “Florist” kelimesinin, seracılık ve çiçekçilik alnında 

yapılacak sergi ve organizasyonlarda hizmet markası olarak kullanılması hizmetin cinsini ve meslek 

grubunu belirtmesi bakımından 7/I-c’ye aykırı bulmu�tur148. 

 

Ticari ya�amda tasviri i�aret olarak kabul edilen ve tek ba�ına marka olarak tescili mümkün 

olmayan bir sözcü�ün, ayırıcı niteli�e sahip ba�ka sözcüklerle birlikte tescil edilmesi mümkündür. 

Konunun daha iyi kavranması nedeniyle 11. HD. ‘nin bu konuda ki kararını a�a�ıda aynen 

vermekteyim. 

 

Davacı vekili, her türlü mal ve hizmetin ticaret ve pazarlaması, reklâm, tanıtım vs. 

alanlarında faaliyet gösteren müvekkili firmanın sektöründe hayli tanındı�ını, yıllardan beri tanıtıp 

me�hur hale getirdi�i “�NTERAKT�F” ibaresini tek ba�ına ve tamamlayıcı kelime ve logolar ile 

hizmet markası olarak tescil için davalı kuruma ba�vurusunun haksız olarak reddolundu�unu ileri 

sürerek, idare i�lem ve kararının iptali ile markalarının tesciline karar verilmesini talep ve dava 

etmi�tir. 

 

Davalı vekili, cevabında, marka olarak tescili istenilen “interactive” kelimesinin, etkile�imli, 

kar�ılıklı olarak birbirini etkileyen, sözle�imli, ileti�imli, bilgi alı�veri�li, bilgi de�i�imli, program 

i�lerken bilgisayar ile kullanıcı arasında bilgi alı�veri�i ilgili veya bunu sa�layabilen anlamında 

                                                           
144 Arkan, S., Cilt I,  s.80 
145 TD.’nin 10.07.1965 tarihli, E. 1964/147, K. 1965/2309 sayılı kararı, Batider, Cilt 3, S. 3, Ankara–1966, s. 573-574 
146 Da. 12.D’nin 10.11.1973 tarihli, E. 72/3019, K. 73/2691 sayılı kararı, Karahan, S., s.19 
147 11.H.D’nin 20.09.2001 tarihli, E. 2001/4623, K. 2001/6954 sayılı kararı, Meran, N., s.55-56 
148 Yargıtay 11. H.D’nin 22.11.2002 tarihli, E. 2002/5352, K. 2002/10729 sayılı kararı, Yasaman, H., C.I,  s.233-234 
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olup, kullanılaca�ı hizmetin çe�it ve amacını gösteren kelimelerin marka olarak tescil 

edilemeyece�ini savunarak davanın reddini istemi�tir. 

 

Mahkemece, iddia ve savunmaya, toplanan delillere nazaran, davacının tescil için 

ba�vurdu�u “interaktif” kelimesinin kar�ılıklı etkile�im anlamında olup, 556 sayılı KHK’nin 7/c 

maddesi gere�ince, vasıf, kalite, miktar, amaca ve de�er gösteren kelimelerin marka olarak tescil 

edilemeyece�i, bu sözcü�ün hizmetin vasıf ve kalitesini gösterece�i, bazı tesciller örnek olarak 

gösterilmi� ise de, kötü emsalin emsal olamayaca�ı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmi�tir. 

 

Karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmi�tir. 

 

Dava, marka olarak tescil talebinde bulunulan sözcüklerin 556 sayılı KHK’nin 7/ I-c bendi 

gere�ince, hizmetin vasfını, cinsini, çe�idini münhasır olarak belirtece�i gerekçesi ile, tescil 

talebinin reddine ili�kin Enstitü kararının iptaline ili�kindir. 

 

556 Sayılı KHK’ nın 7/ I-c bendi gere�ince, hizmet markası olarak tescili talep edilen 

sözcü�ün hizmetin vasfını, cinsini, çe�idini münhasır olarak belirtmesi durumunda, ba�vurunun ret 

edilece�i tartı�masız olup, Türkçe kar�ılı�ı “etkile�imli”, “kar�ılıklı etkile�im” oldu�u anla�ılan 

“�NTERACT�VE” veya Türkçe okunu�u “�NTERAKT�F” sözcüklerinin tek ba�ına, bu haliyle 

marka olarak tescilleri mümkün de�ildir. 

 

Ancak, tek ba�ına marka olarak tescili mümkün olmayan bir sözcü�ün yanına, (hatta tek 

ba�ına tescili mümkün olmayan sözcük “kök” sözcük olsa bile) ayırdedici nitelikte ek ve ibareler 

getirilmesi durumunda bu haliyle tescilin mümkün olup olmayaca�ı üzerinde durulması gerekir. Bir 

yerde, markanın tanımını içeren KHK’nin 5. maddesindeki tanımlama birlikte de�erlendirildi�inde, 

tek ba�ına tescili mümkün olmayan sözcüklerin yanına ayırdedici nitelikte sözcükler ilavesi ile ve 

genelde ya isim tamlaması veya sıfat tamlaması �eklinde ortaya çıkan ve yeni bir anlam ifade eden 

sözcükler grubunun marka olarak tescil edilebilmesinin,yasal düzenlemenin amacına daha uygun 

olaca�ı sonucuna varılmı�tır.  

 

Bu durumda mahkemece, davacının, ba�vuruda bulundu�u “�NTERACT�VE” veya 

“�NTERAKT�F” sözcüklerinin tek ba�ına marka olarak tescilinin yargılamayaca�ının, ancak, bu 

sözcüklerin sonuna “Reklamcılık, Pazarlama, Tanıtım, �leti�im” sözcüklerinin ilavesi ile olu�an 
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kelimeler grubunun marka olarak tescilinin mümkün oldu�unu, kabulü ile, bu ilkeler çerçevesinde 

bir karar vermek gerekirken, yazılı �ekilde hüküm tesisi do�ru olmamı�tır. 

 

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile 

kararın davacı yararına BOZULMASINA, karar verilmi�tir149. 

 

  556 Sayılı KHK’nin 7/II. fıkrasında mutlak red sebebinin uygulanmayaca�ı istisnai bir hal 

kaleme alınmı�tır. Buna göre, tescil tarihinden önce kullanılan ve tescile konu mallar veya 

hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanan markalar, bir mal veya 

hizmetin karakteristik bir özelli�ini esaslı bir unsur olarak içerseler bile, sicile tescil edilebilirler150. 

Örne�in Yargıtay, co�rafi bir bölgeyi anlatan  “Çıra�an” kelimesinin tesciline, bu kelimenin 

kullanımı sonucunda sözlük anlamından sıyrılarak yeni bir anlam kazandı�ından bahisle izin 

vermi�tir151. 

 

KHK/ 556 m. 7/son ‘a ili�kin iddia, ba�vuru esnasında veya ba�vurunun reddi üzerine 

gidilen itiraz a�amasında açıkça belirtilmi� olmalıdır. Yoksa bu, Enstitü tarafından resen nazara 

alınacak hususlardan de�ildir. Dolayısıyla, taleple sınırlı inceleme yapmak durumunda olan ilgili 

dairenin yahut itiraz incelemesi yapan Yeniden �nceleme ve De�erlendirme Kurulunun böyle bir 

iddia ileri sürülmeden böyle bir durumun varlı�ını kendili�inden dikkate alması dü�ünülemez152. 

 

Ba�langıçta ayırt etme gücü bulunan bir i�aretin sonradan tasviri i�aret haline dönü�mesi ve 

özellikle cins ismi olarak algılanmaya ba�lanması da mümkündür. Bu durum, marka sahibinin 

haklarını korumada ihmal göstermesi nedeniyle markanın ba�kaları tarafından da kullanılması ya da 

yürütülen yo�un reklam kampanyası sonucunda markanın, e�ya ile özde�le�mesi �eklinde ortaya 

çıkabilir. Örne�in, “Fırızga” sözcü�ünün153, “Vaselin”, “Perlon”154 ve “Walkman” gibi e�ya adı 

halini almı� sözcüklerin marka olarak tescili mümkün de�ildir155. 

 

                                                           
149 11.H.D’nin 13.04.2000 tarihli, E. 1999/9575, K. 2000/2998 sayılı kararı, FMR, C.1, S. 2001/1, s.123, 124,125 
150 “Davacının “BALSÜT” ibaresini 1993 yılından beri faturalarda, 20.03.1995 tarihinden itibaren de kutu, ambalaj ve 
evrak üzerinde kullandı�ı, kullanım süresi ve kesintisizlik dikkate alındı�ında “BALSÜT” ibareli markanın kullanım 
yolu ile ayırt edici nitelik kazanmı� oldu�u, tescili istenen markanın halkı yanıltıcı nitelikte olmaması nedeniyle 556 
sayılı KHK’nin 7/ I-f maddesine göre de tescil talebinin reddedilemeyece�i gerekçesiyle verdi�i, davanın kabulüne dair 
karar, davalı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce onanmı�tır.” FMR, C. 3, S. 2003/2, s.161,162 
151 11. H.D’nin 24.10.2000 tarihli, E. 2000/5319,  K. 2000/8174 sayılı kararı, Karan, H.,Kılıç, M., s.128  
152 Karahan, S., Hükümsüzlük, s. 66 
153 11. H.D’ nin 08.03.1990 tarihli, E. 1989/443, K. 1990,1935 sayılı kararı, Dönmez, �., s.67-68 
154 Danı�tay 12. D’nin 24.06.1976 tarihli, E. 1974/2292, K. 1976/1532 sayılı kararı, Dönmez, �., s.71 
155 Arkan, S., Cilt I, s.81 
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IV- MESLEK VE SANAT ADLARI 
 

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nin 7/d maddesinde ticaret alanında 

herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt 

etmeye yarayan i�aret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markaların marka olarak 

tescil edilemeyece�i öngörülmü�tür156.  

 

Birçok ticaret bran�ında, o ticaret alanında tacirler tarafından kullanılan çok sayıda marka 

bulunmaktadır. Bunlar genelde süsleme ve benzeri amaçla kullanılmaktadır. Bu markalar 

kullanımlarının terki, korsanlık yoluyla veya sözcük markalarda oldu�u gibi, cins isim haline gelme 

suretiyle kamu malı olmaktadırlar. Bu markalar iki tiptir. 

 

a-Ticaret alanında herkes tarafından kullanılmakta olan markalar 

 

b-Ticaret alanında kullanıma açık markalar (belirli bir ticaret alanında çok sayıda tacir 

tarafından geni� olarak kullanılmakta olan marka daha sonra bir kaçı hariç bu ki�ilerce terk edilirse, 

ticarete açık, kamu malı durumuna gelir) 

 

Bu markaların yanında, tacirlerle ticaretlerinde kullandıkları di�er serbest kullanılan 

markalar da mevcuttur157. 

 

Marka olarak kullanılacak bu i�aretler, ticarete ait ortak de�erler oldu�undan bu i�aretlerin 

tescil edilerek tek ki�inin tekeline verilmesi, serbest rekabete aykırılık do�uraca�ından do�ru 

de�ildir. Örnek vermek gerekirse, “para”, “fatura”, “döviz”, “sarraf”, “bakkal”158 gibi ibareler, 

                                                           
156  Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan ve “mal veya hizmetin üretim yeri” anlamına gelen “Plaza” 
kelimesinin özel bir �ekil ile birlikte marka olarak tescilinin yasaya aykırı olmadı�ı, davalı markasının da bu durumda 
oldu�u, davacının ise hâkim sözcük olan “Plaza” kelimesini ticaret unvanındaki di�er kelimelerinin yanında, birlikte 
kullandı�ı, tek ba�ına kullanmadı�ı, dolayısıyla davacı eylemlerinin, davalının marka hakkına tecavüz olu�turmadı�ı 
gerekçeleriyle, markanın hükümsüzlü�üne ili�kin talebin reddine, di�er talebin kabulüne karar verilmi�tir. 11.H.D’nin 
04.02.2002 tarihli, E. 2002/8506, K. 2002/867 sayılı kararı, Meran, N., s. 63-64 
157 Camcı, Ö., Marka, s. 54 
158 Dava., “Bakkal” kelimesi ve ortada büyük B harfinin üst gözünde  (S) alt gözünde (F) harfinin bulundu�u bir 
kompozisyonun davacının imal etti�i sabunlarda marka olarak kullanılması istemini reddeden Sanayii ve Teknoloji 
Bakanlı�ı i�leminin iptali istemiyle açılmı�tır. 
Marka olarak tescili istenen örne�i dosyada mevcut kompozisyonun esas unsuru Bak ve Kal ibarelerinin meydana 
getirdi�i Bakkal kelimesidir. Ortadaki üst gözünde S ve alt gözünde F harfleri bulunan büyük B harfi ise ilk bakı�ta 
Bakkal kelimesi olarak görünen kompozisyonun bu mahiyetini de�i�tirecek nitelikte de�ildir.  
551 Sayılı Markalar Kanunun 6 ncı maddesinin (b) bendinin Ticaret âleminde herkes tarafından kullanılan veya 
muayyen bir meslek, sanat yahut ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan i�aretler ve adlar’’ın marka 
olarak tescil yolunda ki açık hükmü kar�ısında dava konusu i�lemde yasaya aykırılık bulunmamaktadır. Bakkal 
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ticaret alanında herkes tarafından kullanılan ibarelerdir. Ve bu ibarelerin hiç bir mal veya hizmet 

üzerinde marka olarak kullanılması do�ru de�ildir.159 

 

Bununla birlikte, belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye 

yarayan i�aret veya adları münhasıran veya esaslı unsur olarak içeren markalarında yine ayırt etme 

ayırt edici özelli�i olmadı�ı gibi, bunların bir ki�i adına marka olarak tescil edilmesi, bu tür ad veya 

i�aretlerin bir ki�inin tekeline bırakılması, rekabet imkânının haksız biçimde sınırlandırılması 

anlamına gelmektedir. 

 

Bu sebeple örnek gösterilen i�aretler bir markanın içinde yer alabilir, onun bir parçasını 

olu�turabilir, ancak tek ba�ına marka olamayacakları gibi, bir markanın esaslı unsurunu da te�kil 

edemezler. Örne�in, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ziraat Odaları, Barolar ve di�er meslek 

kurulu�larının adları ve bunlarla ilgili i�aretlerin marka olarak alınması mümkün de�ildir160.Belirli 

bir meslek, sanat veya ticaret grubunu ayırt etmeye yarayan ad veya i�aretlerin münhasıran marka 

olarak tescil edilmesi halkın yanılmasına da neden olabilir. Örne�in, doktor olmayan bir ki�i 

tarafından “Doktor” ibaresinin marka olarak kullanılması, hem tıp e�itimi sonrası kazanılan 

“doktorluk” mesle�inin adından hem de doktora e�itimi sonrası elde edilen bu unvanın di�er 

özelli�inden dolayı haksız bir yararın sa�lanmasına sebep olacaktır. 

 

Öte yandan, 556 Sayılı KHK’nin 7/2’nci maddesi, tescil tarihinden önce kullanılan ve tescile 

konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanan 

markaların tesciline, bunlar ticarette herkes tarafından kullanılsalar veya belli bir meslek, sanat ya 

da ticaret grubuna mensup olanları birbirinden ayırt etmeye yarıyor olsalar bile bunların tesciline 

izin vermi�tir. 

 

 Ancak, bu konu ba�vuru sırasında veya ba�vurunun reddi üzerine gidilen itiraz a�amasında 

açıkça ifade edilmi� olmalıdır. Aksi halde, bu konu enstitü tarafından resen nazara alınacak 

hususlardan olmadı�ından, taleple sınırlı inceleme yapmak durumunda olan dairenin veya itiraz 

                                                                                                                                                                                                 
kelimesinin uzun süredir davacının imal etti�i sabunlar üzerinde kullanılmasının ve davacının bakkal esnafından 
bulunmamasının davacıya bir hak bah�etmesi ise ancak yasanın bunu gerektiren açık bir hükmün bulunması ile 
mümkündür. Oysa yasanın 6 ncı maddesinde böyle bir ayrıma da gidilmemi�tir. 
Bu nedenle uyu�mazlık konusu kompozisyonun reddine ili�kin davalı idare i�leminde mevzuata aykırılık 
görünmedi�inden hukuki dayana�ı bulunmayan davanın REDD�NE karar verilmi�tir. Da. 12.H.D’nin 23.10.1973 
tarihli, E. 1972/2864, K. 1973/2532 sayılı kararı, Dönmez, �., s.72 
159 Karaahmet, E.,Yalçıner, U,G., s.35 Aynı yönde, Cengiz, D., s.21 
160 Yasaman, H.,Marka Hukuku, C.I, s. 239 
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incelemesi yapan Yeniden �nceleme ve De�erlendirme Kurulu’nun bu konunun varlı�ını dikkate 

alması mümkün de�ildir161. 

 

Tasviri bir i�aretin bir reklâm kampanyası boyunca tanıtım için kullanılması, o i�arete ayırt 

edici nitelik kazandırabilir. Bu durumda tescilin reddolunamaması yasal dayana�ını 556 Sayılı 

KHK’nin 7/2. maddesinde bulur162. 

 

V- MALIN ÖZGÜN YAPISINDAN KAYNAKLANAN TEKN�K B�R SONUCU ELDE 
ETMEK �Ç�N ZORUNLU OLAN YA DA MALA ASL� DE�ER�N� VEREN 
�EK�LLERDEN OLU�AN ��ARETLER 

 

Malın özgün do�al yapısından ortaya çıkan biçimini veya bir teknik sonucu elde etmek için 

zorunlu olan, kendine malın biçimini veya mala ana de�erini veren biçimi içeren simgeler, tescil 

edilemez( KHK/556 m. 7/1-e). Bu madde ile söz konusu kavramlar üzerinde de ortakla�a kullanım 

hakkı korunmu�tur163. 

 

Malın özgün do�al yapısından164 kaynaklanan �ekiller veya teknik bir sonucu elde etmek 

için zorunlu olan �ekiller ve mala asli de�erini veren �ekli içeren i�aretler, rakiplere herhangi bir 

seçenek bırakmadı�ından hem bir tekel olu�turulaca�ı, hem de hâkim durumun kötüye 

kullanılmasına yol açaca�ı için, marka olarak tescil edilemezler165. Malın do�al yapısından 

kaynaklanan �ekillere �i�e, lastik, saksı, pantolon, gömlek, bıçak, yatak, toplu i�ne, teknik 

zorunluluktan do�anlara, suda hareket etme kabiliyetini haiz gemi, havada uçabilen helikopter, 

aerodinami�e sahip otomobil, üç ba�lı tra� makinesi, mala asli de�erini verenlere ise, elmas veya 

(krossant için) hilal �ekli örnek gösterilebilir166. 

 

Teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan bir �ekli içeren i�aretler, sadece KHK ile 

de�il, yeni ve ayırt edici oldukları ölçüde endüstriyel tasarımlarla ilgili mevzuat dairesinde de 

korunurlar. 167 

 
                                                           
161 Karahan, S., Hükümsüzlük,  s.68 
162 Arkan, S., Cilt I, s.82 
163 Saka, Z., s. 201 
164 Bir Hollanda mahkemesi, çocukların popüler oyunu olan oyuncak tu�lalardan olu�an “Lego”nun bilinen �eklinin, 
özgün yapısından olu�madı�ına karar vermi�tir. Bu kararın dayandı�ı fikir �udur: Oyuncak bina sistemi meydana 
getirmek için ba�kaca �ekiller de mevcuttur. Bu tutum, marka hakkının bir tür, ürüne �ekil veren tasarım hakkına 
katılması tarzında, bir istilası olarak kabul edilmekte ve bu nedenle de ele�tirilmektedir.Camcı, Ö.,Marka,  s.36 
165 Karaahmet, E.,Yalçıner, U,G., s.36.; Tekil, F., s.271 
166 Karan, H.,Kılıç, M., s.89 
167 Meran, N., s.66 (naklen Tekinalp, Ü., s.380; Arkan, S.,Cilt I, s.85) 
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Her ne kadar 7. maddenin I. fıkrasının (e) bendinde, (c) ve (d) bentlerinden farklı olarak, 

yasaklanmı� i�aretin markada münhasıran veya esaslı unsur �eklinde yer alması �art ko�ulmamı� ise 

de bu i�aretlerin marka sahibinin inhisarına bırakılmamak kaydıyla yardımcı unsur olarak markada 

yer almasına imkân verilmesi gerekir. Zira bu i�aretler kamuya mal olmu� i�aretler cümlesindendir. 

Maksat bu i�aretleri hiç kimsenin tekeline terk etmemek ve tüm toplumun kullanımına açık 

tutmaktır. Yoksa, marka da yardımcı unsur olarak kullanılmaları engellenmek istenilmemektedir168. 

 

Yasaya aykırı hareket etmenin müeyyidesi hükümsüzlüktür169. 

 

VI- YANILTICI MARKALAR 
                                                                                                                    

Marka olarak tescil edilemeyecek yanıltıcı i�aretler 556 Sayılı KHK’nın 7/I-f bendinde 

belirtilmi�tir. Buna göre “mal veya hizmetin niteli�i, kalitesi veya üretim yeri, co�rafi kayna�ı gibi 

konularda halkı yanıltacak markalar” tescil edilemezler. 

 

Bu tür i�aretlerin, yardımcı unsur olarak markanın içinde bulunması mümkün ise de, bu 

i�aretlerin yardımcı unsur olarak bulunmalarının halkı yanıltıcı bir nitelik ta�ımaması gerekir170. 

Tescil ba�vurusunun reddi için i�aretin halkı aldatıcı nitelikte olması yeterlidir. Bu konuda, ayrıca 

ba�vuru sahibinin yanıltma, aldatma kastıyla hareket edip etmedi�ine ve fiilen halkın yanıltılıp 

yanıltmadı�ına bakılmaz171. 

 

Ancak TPE’nin böyle bir sebebe dayanarak tescil talebini reddedebilmesi için, i�aretin halkı 

yanılttı�ı konusunda herhangi bir �üphe olmamalıdır. �üphenin varlı�ı halinde markanın tescili 

reddolunmayarak, ortaya çıkacak bir uyu�mazlı�ın mahkemece çözümü sa�lanmalıdır172.  

 

Bir i�aretin yanıltabilece�i halk kitlesi olarak, malın veya hizmetin satıcıları, pazarlayıcılar 

veya bunlar üzerinde uzman olan ki�iler de�il onun hitap edece�i mü�teri kesimi dikkate 

alınmalıdır173. 

A-MAL VEYA H�ZMET�N N�TEL��� VEYA KAL�TES� �LE �LG�L� YANILTMA 
 

                                                           
168 Karahan, S., Hükümsüzlük, s.70 
169 Karahan, S., Hükümsüzlük, s.70 
170 Karahan, S., Hükümsüzlük, s.70 
171 Karan, H.,Kılıç, M., s.91 
172 Arkan, S., Cilt I, s.86 
173 Yasaman, H., C.I, s.240 
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Marka olarak tescili istenen i�aretin mal veya hizmetin niteli�i, kalitesi itibariyle yanıltıcı 

olması mümkündür. Markanın, mal ya da hizmetin niteli�i, kalitesi itibariyle yanıltıcı olup 

olmayaca�ı tescil ba�vurusuyla birlikte verilen ve markanın kullanılaca�ı malları ( ya da hizmetleri) 

gösteren liste dikkate alınarak belirlenir. TPE, tescili istenen markanın yanıltıcı olmaması için 

gere�inde, bu listede düzenleme(de�i�iklik) yapabilir(Yönetmelik 14/III). Bu çerçevede TPE 

markanın ifade etti�i niteliklere (ya da kaliteye) sahip olmayan malları, listeden çıkarabilir174. 

 

Markalarda nitelik konusundaki yanılma, markanın üzerine konulaca�ı malın niteli�ini 

oldu�undan farklı gösterebilecek bir i�aret olması durumunda söz konusu olur. Örne�in, sentetik 

iplikten yapılan bir triko kaza�ın üzerine, marka olarak koyun resmi içeren bir i�aretin konması 

triko kaza�ın niteli�i konusunda halkı yanıltabilir. Çünkü bu triko kaza�ı alan ki�i, üzerindeki 

koyun resmine bakarak, malın yünden yapılmı� bir triko oldu�unu dü�ünebilir, “ipek” sözcü�ünün 

halı üzerine konulması, ipek iplikten yapılmamı� bir halı satı�ında halkın aldanmasına neden 

olabilir175. Yine bu yönde �sviçre Federal mahkemesi, güzellik müstahzarları için “Bioclinique” 

sözcü�ünün marka olarak tescilini mamul hakkında sanki tedavi edici bir niteli�i varmı� ya da bir 

klinikte kullanılması mümkünmü� gibi bir izlenimi halk nazarında uyandırabilece�i ve bu yüzden 

halkı aldatıcı bir etki yapabilece�i gerekçesiyle, reddetmi�tir. “Diamalt” sözcü�ünün ikinci 

hecesinde ki “malt” sözcü�ünün sanki ilgili mamulde bulunuyormu� hissini uyandırmak suretiyle 

halkı aldatabilece�i gerekçesiyle �sviçre Federal Mahkemesi, bu sözcü�ün marka olarak tescilini 

uygun görmemi�tir176. “Orlwoola” markasının ba�vurusunun red kararında �ngiliz Patent ve Marka 

dairesi “..Orlwoola” markası do�rudan tamamen yünlü olan ürünlerin tarifinde 

kullanılabilece�inden, tam yünlü olmayan ürünler bakımından yanıltıcı’’ oldu�unu bildirmi� 

bulunmaktadır177.  

 

Markaların tescili yetkisine sahip olan Türk Patent Enstitüsü, markaları tescil ederken ilgili 

mal ya da hizmeti herhangi bir kalite testine tabi tutmamaktadır. �lgili KHK gere�ince tescil edildi�i 

anda resmi hale gelen bir marka belgesinde, mallar üzerinde inceleme yapılmaksızın esas unsur 

durumundaki kalite ifade eden i�aretlerin tescil edilmesi, halkın yanılmasına neden olabilecektir. 

Zira bu durumda, mal ya da hizmet, kaliteli oldu�u dü�üncesi ile halk tarafından satın alınacak ve 

yanılma meydana gelecektir. 

 

                                                           
174 Arkan, S., Cilt I, s.87 
175 Karaahmet, E., Yalçıner, U,G., s.36-37 
176 Tekil, F., s.272 
177 Camcı, Ö.,Marka, s.56 
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KHK/556 m. 7/I-c hükmünde malın veya hizmetin kalitesini gösteren i�aretlerin markada 

yardımcı unsur olarak bulunmalarının mümkün oldu�u açıkça düzenlenmi�tir. Dolayısıyla, bu 

i�aretlerle ilgili mutlak yasak bu i�aretlerin markanın esas unsuru olarak tescil edilmek istenilmesine 

ili�kindir. Kanımızca, ilgili hüküm, bu i�aretlerin halkı yanıltıcı nitelik ta�ımadıkça yardımcı unsur 

olarak tescillerini engelleyici de�ildir178. 

 

Ancak, doktrinde mal veya hizmetin kalitesini gösteren “süper”, “süper kalite”, “lüks”, 

“ekstra”, “en iyi”, “en üstün” ve “birinci” ibarelerini tescil ettirmenin KHK/556 m. 7/I-f anlamında 

yasak kapsamında olup olmadı�ı ve bu ibarelerin marka içerisinde kullanılmalarının halkı yanıltıcı 

nitelik ta�ıyıp ta�ımadı�ı tartı�malıdır. Yukarıda kısaca i�aret etti�imiz gibi, süper, süper kalite, 

ekstra ve lüks gibi kalite gösteren i�aretlerin markada yardımcı unsur olarak kullanılmasının(halkı 

yanıltıcı nitelik ta�ımadıkça) mümkün oldu�u kanaatindeyiz. Zira, konu, markanın reklam 

fonksiyonu dolayısıyla, müstakilen marka hukukunu ilgilendiren bir konu olmayıp; haksız rekabet 

hukukunu ve bilhassa aldatıcı reklamları ilgilendirmektedir. Gerçekten bir kimsenin kendi �ahsi 

durumu, emtiası, i� mahsulleri, ticari faaliyeti veya ticari i�leri hakkında gerçe�e aykırı veya 

yanıltıcı beyanda bulunması veya üçüncü ki�iler hakkında aynı �ekilde hareket ederek rakiplerine 

kıyasla onları üstün duruma getirmesi haksız rekabet sayılır (TK. 57/b.3). Örne�in, aynı çe�it hiçbir 

malda bulunmayan zararlı bir maddenin kendi mallarında bulunmadı�ını ısrarla vurgulaması ve 

aldatıcı (veya yanıltıcı) reklam yapmak gibi179. 

 

             Aslında, bu sıfatlar, benzer mal ve hizmetler ile herhangi bir kar�ıla�tırmaya girmeden 

sadece reklamı yapılan mal ve hizmetin kalitesini göstermeye yaramaktadırlar ve geçerli bir 

abartma niteli�indedirler. Bununla birlikte, bir mal yada hizmet için “süper”, “süper kalite”, “lüks” 

veya “ekstra” gibi sıfatların kullanılabilmesi için, o mal yada hizmetin kalitesinin normal 

standartlarının üstünde olması gerekir. Vasat yahut vasatın altında bulunan bir mal yada hizmet için, 

“süper”, “süper kalite”, “lüks” veya “ekstra” sıfatlarının kullanılması halinde, bu geçerli bir abartma 

olarak kabul edilemez180.  

 

              “Süper”, “süper kalite”, “lüks” ve “ekstra” �eklinde yapılan reklamlar tüketicinin taktirine 

göre de�i�ebilen sübjektif hususlardır. Bu gibi zevk ve ilgi sorunları tamamıyla nispidir. Bu nedenle 

                                                           
178 Karahan, S.,Hükümsüzlük, s.72; Karahan, S., “Süper Lüks”, “Süper 1”, “Ekstra”, ve “Lüks 1” Tanıtma ��aretlerinin 
Gıda Markalarında Kullanılması Mümkün müdür?, FMR. 2001, C.1, S. 3 s.29 vd. 
179 Karahan, S., Hükümsüzlük s.72 
180 Göle, C.,Aldatıcı Reklamlara Kar�ı Tüketicinin Korunması, Ankara-1983, s.87 
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malın cinsi konusunda yapılan bu gibi övmeler gerçe�e aykırı sayılmamalıdır181. Gerçekten, övme 

ve üstünlük belirten ifadeler, zararsız ve alı�ılagelen övünmeler ölçüsünde kaldıkça tüketicileri 

yanıltmaz. Reklamda, gerçek ve haklı nedenle kullanılan çarpıcı sözler (sloganlar) haksız rekabet 

te�kil etmez182.  

 

                Netice itibariyle, üretici yada satıcılar piyasaya sundukları mal ve hizmetlerini tüketicilere 

daha iyi tanıtabilmek için yaptıkları reklamlarda ve dolayısıyla markalarının içerisinde “ekstra”, 

“süper” veya “süper kalite” yahut “lüks” gibi sıfatlar kullanabilirler183.  

 

                 Yargıtay da müstakar içtihatlarında, kar�ıla�tırmalı ve abartılı reklamların geçerli oldu�u, 

yani do�rudan do�ruya haksız rekabet olu�turmayaca�ı; buna kar�ılık do�ru verilere 

dayanmamaları, yanlı� olmaları veya yanıltıcı nitelikte kar�ıla�tırmaları ve abartılı ifadeleri 

içermeleri halinde haksız rekabet olu�turacakları görü�ündedir.  

 

                   Öte yandan, bir mal veya hizmet için “ekstra”, “süper” veya “süper kalite” yahut “lüks” 

ve “ekstra” sıfatlarının kullanılması ile “en iyi”, “en üstün” veya “birinci” sıfatlarını kullanılması 

birbirinden farklı beyanlardır. Gerçekten “en iyi”, “en üstün” yahut “birinci” gibi sıfatların 

kullanılabilmesi için o mal veya hizmet, piyasadaki benzer mal ve hizmetlere oranla üstün 

olmalıdır. Zira bu sıfatların sadece reklamı yapılan mal yada hizmetin kalitesini gösterdi�ini kabul 

etmek zordur. Kanaatimizce bu gibi durumlarda piyasadaki benzer mal veya hizmetler ile ilgili 

olarak bir mukayeseye girilmekteydi. Bu mukayese söz konusu olunca da bunun gerçe�i yansıtması 

zorunludur184. 

 

                  Nihayet, bir firmaya ait ürünlerin kendi içerisinde sınıflandırılması amacıyla, “süper”, 

“süper kalite”, “lüks” veya “ekstra” gibi ibarelerin kullanılması halinde, kar�ıla�tırmadan ziyade 

abartma oldu�u, her iki durumda da gerçe�i yansıtması, yanıltıcı ve aldatıcı olmaması ko�uluyla 

haksız rekabet olu�mayaca�ı kabul edilmelidir. 

 

                   Reklamlarda veya reklamın bir unsuru olarak markalar üzerinde, “süper”, “lüks”, 

“ekstra” gibi sıfatların kullanılması halinde, pe�inen reklamın aldatıcı oldu�una hükmetmek 
                                                           
181 Poray, Y.,Yasaman, H., s. 66; Do�anay, �., s. 324-325 
182 Aryol, N., kar�ı oy yazısı 11.HD. 22.12.1992, 1991/4992E. – 1992/11613K., (Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları 
Sempozyumu, Ankara 1994, C.XI, s.20).  
183 Poroy, R., Avrupa Ekonomik Toplulu�unda Rekabet Hukuku, Avrupa Ekonomik Toplulu�u, Çe�itli Hukuki 
Sorunlar Üzerine Konferanslar, �stanbul-1973, s. 66; Karayalçın, Y., s. 458-459; Göle, C., s.87; Do�anay, �., s. 324-325 
184 Arkan, S., C. I, s. 296 
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anlamsızdır185.  Aslında, bu sıfatlar, benzer mal ve hizmetler ile herhangi bir kar�ıla�tırmaya 

girmeden sadece reklâmı yapılan mal ve hizmetin kalitesini göstermeye yaramaktadırlar ve geçerli 

bir abartma niteli�indedirler. Bununla birlikte, bir mal yada hizmet için “süper”, “lüks” veya 

“ekstra” gibi sıfatların kullanılabilmesi için, o mal yada hizmetin kalitesinin normal standartlarının 

üstünde olması gerekir. Vasat yahut vasatın altında bulunan bir mal yada hizmet için, “ süper”, “ 

lüks” veya “ekstra” sıfatlarının kullanılması halinde ise, bu geçerli bir abartma olarak kabul 

edilemez186. Netice itibariyle, üretici ya da satıcılar piyasaya sundukları mal ve hizmetlerini 

tüketiciye daha iyi tanıtabilmek için yaptıkları reklâmlarda “ekstra’’, “süper’’, veya “süper kalite” 

yahut “lüks” gibi sıfatlar kullanabilirler187.  

 

“Öte yandan, bir mal veya hizmet için ”süper”, “en yüksek kalite”, “lüks” ve “ekstra” 

sıfatlarının kullanılması birbirinden farklı beyanlardır. Gerçekten “en iyi”, “en üstün’’ yahut 

“birinci” gibi sıfatların kullanılabilmesi için o mal veya hizmet, piyasadaki benzer mal ve 

hizmetlere oranla üstün olmalıdır. Zira bu sıfatların sadece reklâmı yapılan mal ya da hizmetin 

kalitesini gösterdi�ini kabul etmek zordur. Kanaatimizce, bu gibi durumlarda, piyasadaki benzer 

mal veya hizmetler ile ilgili olarak bir mukayeseye girilmektedir. Bir mukayese söz konusu olunca 

da bunun gerçe�i yansıtması zorunludur188.  

 

B- MAL VEYA H�ZMET�N ÜRET�M YER� VEYA CO�RAF� KAYNA�I �LE �LG�L� 
YANILTMA 

 

Marka mal yada hizmetin üretim yeri, co�rafi kayna�ı hususunda da aldatıcı olabilir. 

 

Bir markanın üretim yeri konusunda yanıltıcı olup olmadı�ının belirlenmesi için, üretim 

yerinin, üretilen ürün ile birlikte ünlü olup olmadı�ı veya o üretim yerinin hammadde veya üretim 

süreçleri açısından ürüne üstünlük sa�layıp sa�lamadı�ının ara�tırılması gerekir189. 

 

 Buna kar�ılık marka ile malın geldi�i yer arasında daha ba�langıçtan itibaren hiç bir ba� 

kurulamıyorsa burada halkı aldatıcılıktan söz edilemez. “Alpina” �eklinde ki marka, orta seviyeli bir 

�sviçreli alıcı nezdinde tamamen Alpler ( Alp da�ları) ile ba�lantı kurulmasını zorunlu olarak 
                                                           
185Moro�lu, E.,Kar�ıla�tırmalı Reklam ve Yargıtay Kararları, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, C. 
XI, Ankara-1994, s.6 
186 Göle, C., s.87. 
187 Bilgi�in, �,M.,Ticaret Hukuku Prensipleri, Cilt I, �stanbul-1950, s.261 
188 Arkan, S.,Ticari ��letme Hukuku, Ankara-1998, s.296 
189 Karaahmet, E.,Yalçıner, U,G.,  s.38 
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sa�lamaz. Bu söz konusu mamulün ne oldu�una ba�lıdır. “Alpina” �eklinde ki deyim, e�er saat 

alanında kullanılmak isteniyorsa o zaman �sviçreli tüketici nezdinde bununla Alp da�larından ve 

dolayısıyla �sviçre’den gelen bir üretimin simgelenmek istendi�i izlenimi de do�ar. Çünkü 

�sviçre’nin uzun yıllar saat üretimi ile tanınmı� bir ülke olu�u, bu ça�rı�ımı kolayca davet eder ve 

artık böyle bir durumda “Alpina” sözcü�ünün sadece bir fantezi olarak kullanıldı�ı savunulamaz. 

Ama “Alpina” sözcü�ü otomobil üretiminde kullanılmak istenseydi sonuç farklı olurdu. Hiç kimse 

“Alpina” sözcü�ü ile otomobillerin �sviçre’de üretildi�i sanısına kapılmazdı. Çünkü �sviçre 

otomobil üretmeyen bir ülkedir190. 

 

 �ngiliz Temyiz Mahkemesi, Aristoc Ltd. vs. Rysta Ltd. davasında, Rysta markasının kendi 

üretip pazarladı�ı çorap ürünlerinde kullanılan Rysta Ticaret Ltd. �irketinin kendilerinin 

üretmedikleri fakat tamir ettikleri, di�er firmalarca üretilen; çoraplarda da kullanılmasının iltibas ve 

yanılmaya neden olaca�ına ve bu sebeple de yasaya aykırı oldu�una karar vermi�tir191. 

 

 Marka da malın co�rafi kayna�ı konusunda yanlı� anla�ılmalara sebep olabilecek, sözcük, 

harf ya da resme yer verilmemelidir. 

 

 Belirli ürünleri ile tanınmı� yörelerimizin adları marka olarak tescil edilemez. Çünkü o 

yörede o ürünü üreten herkesin bu adı kullanma hakkı vardır. Bu adın kullanımının, bir ki�inin 

tekeline verilmesi rekabeti bozacak bir unsurdur. Öte yandan bu yörenin dı�ında üretilen ürünün 

üzerinde o adın kullanılması da, halkı yanıltacaktır192. 

 

 Örne�in; �talya’da üretilip �sviçre’de satı�a sunulan ürünlerin markası olarak (Broncasma 

Berna) kullanılmasına, co�rafi kaynak konusunda yanılgıya neden olaca�ı gerekçesiyle kar�ı 

çıkılmı�tır193. Aynı �ekilde Karadeniz Bölgesi dı�ında üretilen fındı�a “Karadeniz Fındı�ı” demek, 

bu yörenin ününden haksız bir yararın elde edilmesine neden olaca�ı gibi, tüketenlerin yanılmasına 

da yol açacaktır. Bu da co�rafi kaynak konusunda yanıltıcılık sa�layacak ve o marka tescil 

edilemeyecektir194. 

 

                                                           
190 Tekil, F., s.271-272 
191  Camcı, Ö.,Marka,  s.39 
192 Karaahmet, E., Yalçıner, U,G., s.38 
193 Arkan, S., Cilt I, s. 88 
194 Karaahmet, E., Yalçıner, U,G., s.38 
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 551 Sayılı Markalar Kanunu’nun 5/b maddesi ile, yabancı mahsül ve mamulatın Türkiye’de, 

Türk mahsul ve mamulatının da yabancı memleketlerde istihsal veya imal edildi�i zannını 

uyandıracak i�aret ve adların marka olarak tescili yasaklanmı�tı. Bu hükümle ilgili Yargıtay,  söz 

konusu “Het-hi-ter”195 kelimesinin bugünkü Türk dilinde kullanıldı�ı ihtilafsız oldu�una göre, 

markanın üzerine konulaca�ı emtianın yabancı bir memlekette imal olundu�u zannını uyandıracak 

bu kelimeden dolayı 551 Sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (b) fıkrası hükmüne dayanarak tescil 

talebinin reddedilmesinde isabetsizlik görmedi�inden dayana�ını bulmayan davanın reddine karar 

vermi�tir. Ancak “Foks”196markasıyla ilgili kararında, bu yabancı sözcü�ün, Türkiye’de üretilen 

bazı mallarla ilgili olarak daha önce kullanılmı� olması nedeniyle yanılgıya yol açmayaca�ına, di�er 

mallar için ise aldatıcı nitelikte olabilece�ine i�aret edilmi� ve tescil talebinin incelenmesinde bu 

hususun dikkate alınması gerekti�i belirtilmi�tir. 

 

 556 Sayılı KHK’ye, 551 sayılı Markalar Kanunu’nun 5/b maddesi bütünüyle alınmamı�, 

KHK’da sadece, mal veya hizmetin niteli�i, kalitesi veya üretim yeri, co�rafi kayna�ı gibi 

konularda halkı yanıltacak markaların tescil edilemeyece�i yolunda genel bir hükme yer verilmi�tir. 

Düzenlemede ki bu de�i�iklikten acaba artık Türkiye’de yabancı sözcüklerin marka olarak tescil 

edilebilece�i anlamını mı çıkarmak gerekti�i tartı�malıdır197. 

 

 Arkan’a göre; 556 Sayılı KHK’dan sonra yabancı sözcüklerin de marka olarak tescil 

edilebilece�i yolunda genel bir yargıya varılması do�ru olmaz. KHK/556 m. 7/I –f ’de açıkça ifade 

edildi�i üzere, markanın tescil edilebilmesi, mal ya da hizmetin co�rafi kayna�ı konusunda halkı 

yanılgıya dü�ürmemesine ba�lıdır. Bununla birlikte yabancı sözcüklerin marka olarak 

kullanılmasının da, her zaman yanıltıcı olaca�ını söylemek mümkün de�ildir. Zira Türkiye’de 

üretilen beyaz e�ya, tekstil ürünleri, sigara, bilgisayar programları, kozmetik ürünleri gibi mal (ya 

da hizmet) türleri için yabancı- özellikle �ngilizce- sözcüklerin yaygın biçimde kullanılmakta 

oldu�u bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla Türkiye’de üretilen ve ucuz bir fiyatla piyasaya sürülen 

ti�örtler üzerinde yer alan “Green Valley” sözcüklerinden olu�an marka ya da sigara için kullanılan 

“Best” sözcü�ü, alıcıların, bu ürünlerin yabancı ülkeden ithal edildi�i �eklinde bir izlenime 

kapılmalarına neden olmaz. Kısacası, yabancı sözcüklerin marka olarak tescil edilip 

edilmeyecekleri sorusuna genel bir cevap aranmamalı, bu hususta, yabancı sözcüklerin, o tür mal ya 

da hizmetler için yaygın biçimde marka olarak kullanılıp kullanılmadı�ına böylece o alan için 

                                                           
195 Da.’ın 28.5.1971 tarihli, E. 1970/5239 , K. 1971/1388 sayılı kararı Dönmez, �., s.76 
196 Dönmez, �., s.76-77 
197 Arkan, S., Cilt I,  s.89 
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yabancı kaynak gösterme özelli�ini yitirip yitirmediklerine bakılarak, somut olaya göre karar 

verilmelidir198. 

 

 Özsunay’a göre ise, Türk dı� satımı geli�mekle birlikte, rekabet nedeniyle bazı yabancı 

sözcüklerin de marka olarak tescil ettirilmesi gereksinimine girildi. Bununla birlikte 556 Sayılı 

KHK marka tescilinde mutlak red nedenleri içine bu yasakları almayıp, yabancı sözcüklerin de, 

marka olarak tescil ettirilebilmesi olana�ını sa�lamı� oluyordu199. 

 

 Karahan’ da Özsunay’la aynı yönde bir dü�ünceyi savunarak bu konuda  “551 sayılı 

Markalar Kanununun 5/b maddesinin tümüyle Kararnameye aktarılmayıp, çerçeve bir hükümle 

yetinilmesi, Türkiye’de yabancı unvan, marka ve i�letme adı kullanımının yaygın olması ve bilhassa 

Türkiye’nin artan dı� ticaret hacmi dolayısıyla, yabancı sözcükler kullanılma zorunlulu�unun 

do�ması nedeniyle, yabancı sözcüklerin marka olarak kullanılmasının mümkün oldu�u, artık bu 

�ekildeki tescillerin halkı, malın co�rafi kayna�ı hususunda yanıltıcı olmayaca�ı sonucuna 

varılmalıdır”200 der. 

 

 Yasaman, 556 Sayılı Kanunun 5/b maddesinin KHK’ye alınmaması ile yabancı sözcüklerin 

marka olarak alınmasının artık mümkün hale geldi�ini savunan ve bu durumda malın co�rafi 

kayna�ı konusunda yanıltıcı olmayaca�ı sonucuna varılması gerekti�ini ileri süren Karahan’ı 

ele�tirerek, 551 Sayılı Markalar Kanununda ki hükmün, 556 Sayılı KHK’de mevcut olmadı�ını 

ancak, yabancı dilde bir kelime seçilmek suretiyle bir malın Türkiye’nin dı�ında üretildi�i veya 

yabancı ürün intibaı verilmesi, bunun da halkı yanıltması halinde, bu i�aretin mutlak red sebepleri 

kapsamında sayılaca�ını, bu bakımdan, eski Kanunda ki bu hüküm ile bu hüküm arasında amaç 

açısından fark olmadı�ını savunmu�tur201. 

 

 Kanaatimce, gittikçe geli�mekte olan Türk dı� satımını göz önüne alındı�ında yabancı 

sözcüklerin de marka olarak tescil ettirilebilmesinin mümkün oldu�u dü�üncesindeyim. 

 
 

                                                           
198 Arkan, S., Cilt I, s. 89-90 
199 Özsunay, E., 551 sayılı “Markalar Kanunu” Döneminde Markalara �li�kin Önemli Sorunlar ve “Markaların 
Korunması Hakkında KHK/556” ile Öngörülen Çözüm ve Yenilikler, Gümrük Birli�i Bilgilendirme Toplantıları-3, 
Markalar Hukukunun Avrupa Birli�ine Uyumu ve Sorunları Semineri, �stanbul-1995, s.18  
200 Karahan, S.,Hükümsüzlük,  s.75 
201 Yasaman, H., Cilt I, s.242-243 
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VII- DEVLET YA DA D��ER ULUSLARARASI ORGAN�ZASYONLARA A�T 
��ARETLER 
 
 

Yetkili mercilerden kullanılmak için izin alınmamı� ve dolayısıyla Paris Sözle�mesi’nin 2. 

mükerrer 6. maddesine göre geri çevrilecek markalar, tescil edilemez202( KHK/556 m. 7/I-g). 

 

 Sözü geçen Paris Sözle�mesi’nin 2’nci mükerrer 6’ncı maddesi, bu Sözle�menin 6 Kasım 

1925 tarihinde La Haye’de yeniden yapılan düzenlemesinde metne eklenmi� olup, ülkemiz bu 

anla�maya, 15 Mayıs 1930 günlü ve 1619 Sayılı Kanunla 21 A�ustos 1930 tarihinde taraf 

olmu�tur203. 

 

556 sayılı KHK’nın 7/ I-g bendi ile, yollama yapılan Paris sözle�mesinin 2’nci mükerrer 

6’ncı maddesine göre birlik ülkelerine ait arma, bayrak ve di�er hükümranlık belirtilerinin ve bu 

devletler tarafından kabul edilmi� resmi kontrol ve teminat i�aret ve damgalarının, ayrıca di�er 

armacılık sanatı açısından her çe�it taklitlerinin, marka olamayaca�ı, hüküm altına alınmı�tır204( 

Paris sözle�mesi 2’nci mükerrer 6’ncı madde 1/a). Bununla birlikte aynı fıkranın (b) bendi, 

uluslararası örgütler  (Kızılay, Kızılhaç, F.A.O,O.E.C.D gibi) ve devletlerden en az biri Paris 

sözle�mesine taraf olmak kaydı ile devletlerarası birliklerin (mesela AB gibi) kullandıkları 

simgeleri ve resmi kontrol ve garanti mühürlerini (mesela altının kıratını gösteren damga, TSE 

amblemi gibi) de bu yasa�ın kapsamı içine almı�tır205. Yasa�a ra�men, bu markalar her nasılsa 

tescil edilmi� olsalar bile Paris Sözle�mesi’nin 2’nci mükerrer 6. maddesi uyarınca, açılacak bir 

hükümsüzlük davası ile bu tescil i�lemi iptal ettirilebilir206.  

 

Yukarıda bahsetti�imiz sözle�menin hükümlerinin uygulanabilmesi için, üye devletler 

mutlak surette veya belirli sınırlar çerçevesinde bu maddenin koruması altına almayı istedikleri 

hükümranlık alametlerinin, resmi kontrol ve garanti i�lemlerinin listesini ve bu listelerde yapılacak 

bütün de�i�iklikleri bir di�erine göndermeyi kararla�tırmı�lardır. ( Paris sözle�mesi, 2’nci mükerrer 

                                                           
202 Mahkemece, sunulan kanıtlara dayanılarak, “UNO” ibaresinin Birle�mi� Milletler Örgütü’nün �ngilizce yazılı�ının 
kısaltması olarak W�PO tarafından koruma altına alınmı� i�aret ve adlandırmalardan oldu�u, davaya konu markadaki 
esas unsurunun da bu ibare oldu�u, markadaki yardımcı unsurların ayırdedicilik kazandırmadı�ı, ba�vurunun 556 Sayılı 
KHK’nın 7/1–8 m. bentlerine göre reddinin yerinde oldu�u gerekçesiyle davanın reddine karar verilmi�tir. 11.H.D’nin 
14.11.2000 tarihli, E. 2000/6655, K. 2000/8946 sayılı kararı, Noyan, E.,  s.177  
203 Dericio�lu, H., s. 143 
204 Karaahmet, E.,Yalçıner, U,G., s.39 
205 Tekinalp, Ü., s.382 
206 Karahan, S., Hükümsüzlük,  s. 76 
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6. madde 3/a fıkrası)   Bu maddenin 1. fıkrasının “ b” bendinde ki hükümlerin milletlerarası ve 

hükümetler arası te�kilata ait armalara, bayraklara ve sair alametlere, remizlere veya 

adlandırılmalara uygulanması, ancak bunların Milletlerarası büro vasıtasıyla birlik memleketlerinde 

duyurulması halinde mümkündür207( Paris sözle�mesi, 2’nci mükerrer 6. madde 3/b fıkrası). 

 

Paris Sözle�mesi’nin o üye devlette yürürlü�e girmesinden önce iyi niyetle iktisap edilmi� 

marka hakları hakkında yukarıda ki hükümler uygulanmaz(Paris Sözle�mesi 2. mükerrer 6. madde, 

c bendi). Marka olarak kullanılan bayrak, arma, remiz ve adlandırmaların, markayı kullanan i�letme 

ile o te�kilat arasında halkın zihninde bir irtibatın olu�maması ve bunun halkı aldatacak nitelikte 

bulunmaması halinde üye devletler bu hükümleri tatbik etmekle yükümlü de�ildirler208. 

 
VIII- KAMUYU �LG�LEND�REN VE HALKA MAL OLMU� ��ARETLER 

 

Paris Sözle�mesinin 2’nci mükerrer 6’ncı maddesi kapsamı dı�ında kalan ancak kamuyu 

ilgilendiren, tarihi, kültürel de�erler bakımından halka mal olmu� ve ilgili mercilerin tescil izni 

vermedi�i di�er markalar, amblemler veya ni�anları, içeren markalar tescil edilemez(KHK/556 m. 

7/I-h). 

 

Yukarıda ki hükümden de anla�ılaca�ı gibi, bazı armalar, flamalar, bayraklar, forslar, 

damgalar, ni�anlar, mühür ve i�aretler, Paris Sözle�mesinin 2. mükerrer 6. maddesi kapsamına 

girmemekle beraber kamuyu ilgilendirirler. Bunlar tarihi ve kültürel de�erler oldukları için ortak 

mirasa dâhildirler ve bu tür i�aretler de marka olarak seçilemezler. Örne�in, Atatürk’ü, eli çenesinde 

Kocatepe’de dü�ünürken gösteren foto�raf, Paris sözle�mesinin 2. mükerrer 6. maddesi anlamında 

bir i�aret de�ildir, ancak herkesin belle�inde yer etmi�, Kurtulu� Sava�ının simgelerinden biridir. 

Halka mal olmu� bu tarihi sembol yetkili mercilerden izin almadan marka olarak kullanılamaz209. 

Aynı �ekilde, “Nasrettin Hoca” veya Osmanlı padi�ahlarına ait “tu�ralar”210, Anıt Kabir, Taksim 

Anıtı, Gap’ın resimleri, Atatürk Orman Çiftli�i’nin adı ya da amblemi211, Fatih Sultan Mehmet’in, 

Yavuz Sultan Selimin profili, 551 Sayılı Mülga Markalar Kanununun 9 ncu maddesinde sayılan 

Siyasi Partiler ile Spor Klüplerine ait damga ve i�aretlerde212  yine yetkili mercilerden izin 

alınmadıkça tescil edilemezler. Bu i�aretleri kullanım hakkı kimsenin inhisarına bırakılamaz. 

                                                           
207 Meran, N., s.70  
208 Yasaman, H., C.I, s.243 
209 Tekinalp, Ü., Fikri Mülkiyet s.382 
210 Karaahmet, E.,Yalçıner, U,G., s.39 
211 Meran, N., s.70 
212Karan, H.,Kılıç, M., s.93 
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IX- SAH�B� TARAFINDAN �Z�N VER�LMEYEN TANINMI� MARKALAR 
 

Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözle�mesinin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesine göre 

tanınmı� markalar, ba�kası adına tescil ettirilemez(KHK/556 m. 7/I-ı). 

 

Ülkemizin de taraf oldu�u Paris Sözle�mesinin213 6. maddesinin 1. mükerrer hükmü 

tanınmı�, yani, - Sözle�me’nin ifadesi ile – “herkesçe bilindi�i mütalaa edilen” markaların üye 

devletler tarafından korunmalarını emretmektedir. Söz konusu hüküm gere�ince, Paris 

Sözle�mesi’ne taraf devletler tanınmı� bir markanın korunması taahhüdünde bulunmu�lardır. 

Herkesçe bilindi�i dü�ünülen yani tanınmı� bir marka, aynı veya benzeri mallar için, sahibinin izni 

olmaksızın 3. bir ki�i adına tescil edilemez. Paris sözle�mesi gere�ince taraf ülkenin kanunu müsait 

ise, bu husus ya re’sen dikkate alınmalı ve tescil reddedilmeli ya da her nasılsa tescil i�lemi 

gerçekle�tirilmi� ise sonradan sahibinin ba�vurusu üzerine hükümsüz sayılmalı ve iptal edilmelidir( 

KHK/ 556 m. 42/a). Bunun gibi, tescil a�amasında �ayet tanınmı� markanın maliki bunu haber 

almı� ve ilgili mercilere itirazında bulunmu� ise, bu tanınmı� marka ba�kası adına tescil 

edilmemelidir. 556 Sayılı KHK’ de Paris Sözle�mesi’nin sözü geçen hükmüne paralel olarak, 

tanınmı� markanın sahibinin izni olmadan ba�kası tarafından marka olarak tescil ettirilemeyece�ini, 

bu tür taleplerin, marka tescilinde mutlak bir red nedeni olu�turdu�unu hükme ba�lamı�tır( KHK/ 

556  m. 7/I-ı).  

 

Tanınmı� markanın tanımı ne Paris sözle�mesinde ne de 556 Sayılı KHK’de yapılmamı�tır. 

Doktrinde, “Tanınmı� Marka” de�i�ik biçimlerde ifade edilmi�tir. 

 

Tekinalp’e göre; tanınmı� marka kavramıyla, bir ülkenin bir veya birkaç bölgesinde 

tutunmu� ve kabul edilmi� markalar de�il, dünya çapında olmasa bile, yurtiçi ve yurtdı�ında o 

alanla ilgili çevrelerce bilinen Paris Sözle�mesi’ne taraf devletlerden birinin vatanda�ına veya o 

                                                           
213 Ülkemiz bu sözle�meye katılmayı Lozan Barı� Antla�ması’nın ekini te�kil eden Ticaret Mukavelenamesinin 14. 
maddesiyle kabul ederek bu taahhüdünü de 1925 yılında Ticaret Mukavelenamesini 342 sayılı kanunla onaylamı�tır. 
Bunu müteakiben Paris Sözle�mesi’nde La Haye’de yapılan de�i�iklik metnini 1619 sayılı kanunla tasdik etmi� ( RG. 
29.05.1930, S.1506), 6894 sayılı kanun ile de bu sözle�mede 1934 yılında Londra’ da yapılan de�i�ik metni 
onaylamı�tır. ( RG. 07.02.1957, S. 9529). Daha sonra bu sözle�me 1967 tarihinde Stockholm’de tekrar revize edilmi�, 
ülkemiz bu metni 1–12. maddelerine itirazi kayıt (çekince) koyarak benimsemi�tir. ( Bakanlar Kurulu’nun 7/10464 
sayılı kararı, RG. 20/11/1975). Nihayet Avrupa Birli�i entegrasyon sürecinde 1994 yılında bu çekincesini de 
kaldırmı�tır. (RG.32.09.1994, S.12206). Kayıhan, �., Yargıtay Kararları I�ı�ında Tanınmı� Marka, Atatürk Üniversitesi 
Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. VII, S. 1-2 ( Haziran-2003), s.424 dipnot 5 
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ülkelerden birinde yerle�ik olan ya da ticari veya sınaî i�letmeye sahip ki�ilere ait bulunan markalar 

kastedilmi�tir214.  

 

Öçal’ın da için de bulundu�u bazı yazarlara göre215; tanınmı� markayı karakterize eden 

unsurlar hususunda doktrinde genellikle kabul görmü� olan ölçüler, kuvvetli reklâm a�ı, garanti, bir 

gerçek ki�i ya da tüzel ki�iye sıkı bir �ekilde ba�lılık, sadece o markayı ta�ıyan mal ve hizmetlerle 

ilgili çevre için de�il, bu çevre dı�ında da o mal ve hizmetle ilgisi olmayan ki�ilerce bilinme ve iyi 

bir pazarlama sistemi olarak kabul edilmektedir.216  

 

Nitekim Yüksek Mahkememiz bir kararında tanınmı� markayı; “..bir �ahsa veya te�ebbüse 

sıkı bir �ekilde matufiyet, garanti, kalite, kuvvetli reklam, yaygın bir da�ıtım sistemine ba�lı, 

mü�teri, akraba, dost dü�man ayrımı yapılmadan co�rafi sınır, kültür, ya� farkı gözetilmeksizin aynı 

çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir ça�rı�ım...” olarak tarif ederken aynı 

zamanda doktrindeki kriterlere ko�ut kriterleri de benimsedi�ini ortaya koymaktadır217. 

 

Yüksek Mahkeme konuya ili�kin bir di�er kararında, “...davacının markasının birçok ülkede 

tescilli oldu�u gibi, birçok ülkede de tescil ba�vurusunun yapıldı�ı ve tescil i�leminin devam etti�i, 

davacının... i�aretinin marka oldu�u sigaralar üzerinde Türkiye ve Türkiye dı�ında birçok ülkede 

satıldı�ı,...markasının bir çok ülkede sigara dı�ında çok çe�itli ürünlerle ilgili tescil ba�vurusunun 

yapıldı�ı, ayrıca Türkiye’de 1994-1997 yılları arasında ..... markalı sigaralarla ilgili Türkiye’de 

reklam ve promosyon çalı�malarının yapıldı�ının anla�ıldı�ı ve söz konusu markanın tanınmı� 

marka oldu�unun saptandı�ı gerekçesi ile” davanın kabulüne karar veren yerel mahkeme kararının 

onanmasına karar verilmi�tir218. 

 

Hangi markaların tanınmı� marka oldu�u konusuna kimin karar verece�i henüz netle�mi� 

de�ildir. Kanımızca, tanınmı�lık konusunda, marka sahibi tarafından yapılan talep üzerine Türk 

Patent Enstitüsünce, marka anla�mazlı�ı nedeniyle açılan davalar da mahkemelerce karar 

verilmelidir219. Ancak mahkemede kararı veren hâkim bu konuda kendi �ahsi bilgisine dayanıp 

                                                           
214 Tekinalp, Ü., Fikri Mülkiyet,  s.383 
215 Tekil, F., s.274; Aslan,Y,�., �enyüz, D., Ergün, M., ��etme Hukuku, Bursa- 2002, s. 287 
216 Öçal, A., s.42 
217 11.H.D’nin 13.03.1998 tarihli, E. 1997/5647, K. 1998/1704 sayılı kararı, Meran, N., s.74 
218 11.H.D’nin 25.09.2000 tarihli, E. 2000/6139, K. 2000/7062 sayılı kararı, FMR, C.1, S. 2001/2, s.115.  
219 Fikri Haklar Özel �htisas Komisyonu Kararı, Ankara–2000 s.196. 
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karar vermemeli, uzman bilirki�iler vasıtasıyla inceleme yaptırarak, hâsıl olacak sonuca göre karar 

vermelidir220.  

 

                       Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Ba�kanlı�ı, 19.11.2003 tarih ve 25294 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlü�e giren 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kurulu� ve 

Görevleri Hakkında Kanun madde 13/d bendi uyarınca “�lgili mevzuat hükümlerine göre, 

markaların tanınmı�lık düzeyleri ile ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya konulması 

i�lemlerini yapmak” ile de görevlendirilmi�tir. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname madde 47 ve 48 uyarınca tüm Enstitü kararlarına kar�ı, bu karardan zarar 

gören ki�iler, Enstitü nezdinde itiraz edebilece�i gibi markaların tanınmı�lı�ına ili�kin karar da 

itiraza açıktır.  

            Markalar Dairesi Ba�kanlı�ı, markanın halk tarafından tanınmı�lık düzeyini, markanın 

herkes tarafından bilinirli�ini, markanın, malın potansiyel ve fiili kullanıcılarının da ötesinde 

ula�mı� oldu�u genel tanınmı�lık düzeyini a�a�ıdaki kriterler çerçevesinde de�erlendirir.  

1. Markanın tescilinin ve kullanımının süresi (markanın tarihçesi hakkında ayrıntılı bilgi),  

2. Markanın tescilinin ve kullanımının yayıldı�ı co�rafi alan ve kapsam. (Yurt içi ve yurt dı�ı 

tesciller nelerdir?)  

3. Markanın üzerinde kullanıldı�ı mal ve/veya hizmetin piyasadaki yaygınlı�ı, pazar payı, yıllık 

satı� miktarı nedir?  

4. Markaya ili�kin promosyon çalı�malarının (özellikle de Türkiye'deki promosyon çalı�malarının) 

özellikleri nelerdir? (Promosyonun süresi, devamlılı�ı, yayıldı�ı co�rafi alan, kapsam, promosyona 

harcanan para, promosyonun niteli�i (TV reklamı, yerel gazete ilanı, sadece çocuk sahiplerine 

yönelik yapılan tanıtım vs.)  

5. Reklam niteli�inde olmayan ancak markanın tanıtımına faydalı olabilecek nitelikte faaliyetler var 

mıdır? (Gazete, dergi, TV vb. medya organlarındaki yayınlar, markalı ürünlerin fuarlarda te�hiri 

vb.)  

                                                           
220 Karahan, S., Hükümsüzlük, s.77. 
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6. Markanın tanınmı�lı�ını gösteren bir mahkeme kararı var mıdır veya marka sahibinin markasını 

koruma yolundaki etkin çabaları nelerdir? (Tanınmı�lık kararı dı�ında, verilmi� mahkeme kararları, 

halen devam etmekte olan marka, haksız rekabet davaları, �tiraz sayıları vb.)  

7. Marka ne derece orijinaldir, markanın ayırt edicilik niteli�i nedir?  

8. Markanın tanınmı�lı�ına ili�kin yapılmı� kamuoyu ara�tırmaları varsa bunların sonuçları.  

9. Markanın sahibi firmaya ili�kin özellikler (firmanın büyüklü�ü, çalı�an sayısı, ödenmi� 

sermayesi, cirosu, karı, yurt çapında ve yurt dı�ında sahip oldu�u da�ıtım kanalları: �ubeleri, 

bayilikleri, servis a�ı, ödedi�i vergi, ihraç miktarları, piyasasına hakimiyeti vs.),  

10. Marka üzerinde kullanıldı�ı mal veya hizmetle özde�le�iyor mu? Marka kelime veya �ekil 

olarak görüldü�ü anda refleks olarak belli bir ürünü ça�rı�tırıyor mu? Marka üzerinde kullanıldı�ı 

mal veya hizmetle ilgili olarak belli bir kaliteye veya statüye i�aret ediyor mu?  

11. Markayı ta�ıyan ürüne veya marka sahibi firmaya ili�kin olarak alınmı� belgeler, ödüller (TSE, 

TSEK, ISO vb. kalite belgeleri, kalite ödülü, çevre ödülü, mavi bayrak vs.) var mı?  

12. Markayı ta�ıyan ürünlerin da�ıtım kanalları (marka sahibi firmanın kendine ait da�ıtım 

kanallarının dı�ında) ve söz konusu ürünlerin ithalat ve ihracat olanakları nelerdir'?  

13. E�er marka bir satı�a konu olmu�sa, marka üzerinde kıymet takdiri yapılmı�sa markanın parasal 

de�eri nedir? Markanın parasal de�eri, marka sahibinin yıllık bilançosunda gösterilmi� midir?  

14. Marka tescillerinin kapsadı�ı mal ve/veya hizmet portföyünün geni�li�i nedir? (örnek: sadece 

"gazozlar" için tescilli bir marka ile, tüm elektronik e�yaları içine alan bir tescil.)  

15. Marka halk nezdinde tanınan bir marka ise bu tanınmı�lık düzeyini ne kadar süredir 

korumaktadır?  

16. Markanın tanınmı�lı�ından ötürü, bu niteli�ine yönelik tecavüz fiilleri var mıdır? Marka üçüncü 

ki�ilerce taklit ediliyor mu? (Markaya benzer ba�vuruların yo�unlu�u, markanın piyasada haksız 

yere üçüncü ki�ilerce kullanılıp kullanılmadı�ı vs.). Marka üçüncü ki�ilerce kullanılmakta ise bu 

kullanım, �ekil ve üzerinde yayıldı�ı co�rafi ve ticari alan itibariyle tanınmı� marka sahibine zarar 

veriyor mu?  
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17. Marka, üzerinde kullanıldı�ı mal veya hizmetin niteli�i itibariyle (Örnek: araba markası ile 

ciklet markası) veya potansiyel ve fiili kullanıcı kitlesinin niteli�i itibariyle (doktorlara yönelik bir 

ürün ile çocuklara yönelik bir ürün markası) tecavüze açık mı, de�il mi?  

18. Yukarıda sayılanların ispatına yönelik olan veya bir markanın tanınmı� oldu�unun ispatına 

yönelik her türlü belge.  

 

 

Tanınmı� markalar, KHK/556 sisteminde tescil ilkesinin istisnasını olu�tururlar. �öyle ki, 

Paris Sözle�mesi anlamında tanınmı� markanın, mutlak veya nispi red nedeni yönünden 

korunabilmesi için Türkiye’de tescil edilmi� olması �art de�ildir. Ba�ka bir ifadeyle, tanınmı� bir 

marka Türkiye’de tescil edilmemi� olsa bile, üçüncü bir ki�i tarafından aynı mal ve hizmetler için 

marka olarak alınamaz ve bu durum yetkili makamlarca re’sen nazara alınır; farklı mal ve hizmetler 

için ise, haksız menfaat sa�lama unsuru rol oynar221 ve bu ihtimalde tanınmı� marka sahibinin itiraz 

                                                           
221 “Davacı (birle�tirilen dava dosyalarıyla) 150 yıllık geçmi�i bulunan �irketlerinin ticari unvanının “Hermes” oldu�u 
gibi markasının da aynı ismi ta�ıdı�ını ve markanın 10.10.1996 tarihine kadar korunmak üzere tescilli bulundu�unu, 
marka tescil belgelerinde itriyat malzemelerinde kullanılaca�ı kaydını ihtiva etmekle birlikte halen çok çe�itli emtialar 
üzerinde faaliyet gösteren milletlerarası bir �irket hüviyetinde oldu�unu bu niteli�i itibarıyla marka ve unvanın PIA ( 
Paris �ttihadi Ahdi, Paris �ttihadı Mukavelesi) 6. ve 8. maddeleriyle Markalar Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, 
korunmaya mazhar oldu�unu, davalının kendilerinin izinlerini almadan “Hermes” kelimesini ticari unvan olarak 
kullandı�ı gibi, her nasılsa 10.01.1967 tarihinde marka olarak tescil ettirdi�ini, halen “Hermes” kelimesini tabela, 
ambalaj ve ürünlerinde kullandı�ını, bu kullanımlara son verilmesi için davalıya yapılan uyarıların semeresiz kaldı�ını 
ileri sürerek, “Hermes” ibaresinin çok tanınmı� marka oldu�unun tespitine, çok tanınmı�lı�ı itibarıyla gerek tescilli ve 
gerekse tescilsiz, emtia hakkında korunması gerekti�inin tespitine, bu ibarenin Türkiye’de ticaret unvanı olarak tescil 
edilmedi�i halde, korunması gereken bir hak oldu�unun tespitine, davalının bu ibareyi ticari i�letme olarak 
kullanmasının markaya tecavüz te�kil etti�i tespitini ve bunun men’ini, “Hermes” ibaresinin tanıtma vasıtası olarak 
kullanıldı�ı yerlerden kaldırılması ve imhasını, davalı ürünlerinde kullanılan etiket, torba vs. nin ve bunların yapımında 
kullanılan vasıtaların imhasını, davalının bu davranı�larının a�ır kusur te�kil etti�inin tespit ile ( 500.000) lira manevi 
tazminatın tahsilini, davalının gerek ticari unvanında ve gerekse markasında bulunan “Hermes” ibaresinin çıkarılmak 
suretiyle marka ve ticaret unvanının iptaliyle tadiline ve sicilden terkinine ve de bu ibareyi her ne namda olursa olsun 
kullanılmasının men’ine karar verilmesini talep ve dava etmi�tir. Davalı davacının markasının çok tanınmı�lı�ını 
bilmeyerek kullandıklarını, davacının Türkiye’de ticari faaliyetinin bulunmadı�ını davacının itriyat malzemeleri için 
tescil belgesi aldı�ını, markalar arasında, renk, biçim, yazı ve karakter itibarıyla benzer bulunmadı�ını, ondan sonra 
davacının Türkiye’de ticari faaliyette bulunması halinde bunun kendi mü�teri çevrelerini yanıltaca�ını ve �ddianın 
yersiz oldu�unu savunmu�tur”. 
Mahkemece, davacı markasının özel figürü ile birlikte, 10.10.1996 tarihinden itibaren Türkiye’de itriyat maddelerinde 
kullanılmak üzere, tescilli oldu�u, bu markanın dünyaca çok tanınmı� marka olması itibarıyla PIA 6.8. maddeleri ile 
TTK.’nın 52. maddeleri uyarınca Türkiye’de tescil ve ilan edilmemi� olsa dahi korunması gerekti�i, davalının 
“Hermes” ibaresini ticari unvan ve marka olarak kullanmasının davacı markasıyla iltibasa sebebiyet verdi�i, bu 
davranı�ın TTK.’ nın 45,52,55. maddeleri ile Markalar Kanununun 15,17 ve 47. maddelerine göre tecavüz te�kil etti�i 
gibi BK.49 anlamında a�ır kusur te�kil etti�i gerekçeleriyle,  
A- “Hermes” ibaresinin çok tanınmı� marka ve unvan oldu�unun ve tescilli ve tescilsiz korunması gerekti�inin 

tespitine, 
B- Bu ibareyi davalının i�letmesinde kullanmasının davacı marka ve unvanına tecavüz te�kil etti�inin tespiti ile, 

davalının i�letme unvanı olarak kullanmasının men’ine, kullandı�ı ambalajlardaki ve tanıtım vasıtalarındaki 
“Hermes” ibareli bölümlerin imhasına davalı markasının iptali ile, kaydının terkinine ve ( 500.000 ) lira manevi 
tazminatın davalıdan tahsiline dair verilen kararın dayandı�ı delillerle, gerektirici sebeplere ve delillerin takdirinde 
bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalının tüm temyiz itirazlarının reddi ile onanmasına oy birli�i ile karar 
verildi.’’ 11.H.D’nin 04.11.1993 tarihli, E. 1993/5512, K. 1993/7045 sayılı kararı, Camcı, Ö.,Marka, s. 203 
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hakkı do�ar222. Nitekim Yüksek Mahkeme bir kararında  “Türkiye Cumhuriyeti’nce de kabul edilen 

Paris Sözle�mesi’ne göre, anla�ma gere�i olu�turulan birli�e dâhil devlet vatanda�ları, di�er bir 

devlette ikametgâhı veya müessesi bulunmasa dahi, sınaî mülkiyet konusunda o devletin kendi 

vatanda�larına tanıdı�ı haklardan yararlanırlar. Yargıtay’ın kararlılık gösteren uygulamasında 

benimsedi�i gibi tanınmı� marka Türkiye’de tescilli olmasa da korunur. Öte yandan davacı 

markasının 11. sınıfa, davalının üretti�i ürünün ise 17. sınıfa girdi�i, farklı sınıflara girdi�i aynı 

grupta bulunmadı�ı gibi, davalının markasını tescil ettirdi�i �ekilde kullanıp, iltibas yaratmadı�ı 

anla�ıldı�ından, davanın reddine ili�kin hüküm onanmalıdır” �eklinde bir hüküm tesisi ile 

Türkiye’de tescilli olmasa bile tanınmı� marka düzeyine ula�an bir markanın korunması gere�ine 

i�aret etmi�tir223. 

 

Tanınmı� bir markanın aynı mal ve hizmetler için her nasılsa tescil edilmesi halinde, 

tanınmı� markanın sahibi tarafından markanın hükümsüzlü�ü davası açılabilir224. Dava için 

belirlenen zamana�ımı süresi 5 yıldır. Süre tescil tarihinden itibaren i�lemeye ba�lar. Ancak 

markanın tescilinde kötü niyet varsa hükümsüzlük davası süreye ba�lı olmaksızın ikame 

edilebilir225 (KHK/556 m. 42/I-a).  

 

Yargıtay konu ile ilgili bir kararında, davalının kötü niyetli oldu�unu kabul edip, “davalının 

çay konusunda uluslararası ticari alanda faaliyet gösterdi�i ve bu alanda ki geli�meleri ve bununla 

ilgili marka tescillerini takip edebilece�ini ve bu zorunlulu�un tedbirli bir tacir olmanın zaruri bir 

                                                           
222Tekinalp, Ü.,Fikri Mülkiyet, s.385 
223 11.H.D’nin 13.03.1998 tarihli, E. 1997/8665, K. 1998/1705 sayılı kararı, Kayıhan, �., s.430 
224“Mahkemece, davacının ‘’CRUNCH’’ kelimesini marka olarak tescil ettirmesi nedeni ile, Markalar Kanunu’nun 
himayesi altında oldu�u, davalının ise bu marka ile çıkardı�ı çikolata dolgulu bonbonun sol üst kö�esinde “Chochalate 
Filled Crunch” sözcüklerinin kullanıldı�ını ancak bu sözcüklerin çıtırdayan cinsten çikolata anlamına geldi�i ve asıl 
bariz sözcü�ün “Bonbon”  oldu�u davalının eyleminin, mamülünün vasfını belirtti�inin kabulünün gerekti�ini ve 
ambalajlarında iltibasa meydan verecek �ekilde olmadı�ı, kar�ı dava yönünden ise, “Crunch” sözcü�ünün 551 sayılı 
Markalar Kanunu yönünden tescili gereken bir sözcük olmadı�ı ancak bunun tescil edilmi� oldu�unun da bir vakıa 
oldu�u, anılan kanunca iptal hallerinin belirlendi�i ve bu halin bunların içine girmedi�i ve bu nedenle terkin davasının 
idari yolla istenmesinin gerekti�i ve böylece mukabil davanın da görev yönünden reddedilmesi gerekti�i nedenleri ile 
esas dava ile mukabil davanın reddine karar verilmi�tir. 
Aynı alanda faaliyette bulunan davalının söz konusu sözcü�ü mamüllerinde kullanması iltibasa neden olaca�ından, 
dolayısıyla davalının eyleminin haksız rekabet te�kil edece�inin kabulü gerekir. Mahkemece bu husus gözetilmemi� 
olmakla kararın davacı yararına BOZULMASINA karar verilmi�tir.” 11. H.D’nin 02.12.1993 tarihli, E. 1993/2518, K. 
1993/7944 sayılı kararı, Camcı, Ö.,Marka,  s.204 
225“Davacı söz konusu markayı, davalıdan çok önce, dünya çapında ünlü duruma getirmi�tir. Her ne kadar dava konusu 
markanın, Türkiye’deki tescili davalı tarafından davacıdan daha önce gerçekle�tirilmi� ve Y./551’de sözü edilen hak 
dü�ürücü süre olayda geçmi� ise de, olayda bu maddenin de�il, Paris Sözle�mesi’nin uygulanması gerekmesine ve 
davalının tescilinin kötü niyete açık bulunmasına göre, Sözle�me’nin 6/ III /mükerrer) maddesi uyarınca, davacının 
süreye ba�lı olmadan, davalı markasının sicilden sildirilmesini her zaman istemeye hakkı bulunmaktadır”. 11.H.D’nin 
14.06.1998 tarihli, E.1918, K.3940-YKD 1989 sayılı kararı, Saka, Z., s. 202. 
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sonucu oldu�unu; 15 ülkede tescilli bir markanın bilmedi�ini ileri sürmesinin TTK. m. 21/2 

maddeye aykırı olmasından ba�ka MK. nun 2. maddesine de aykırı oldu�unu” belirtmi�tir226. 

 

Dünyaca tanınmı� marka sahibi tarafından açılacak davanın süresi ile ilgili hüküm 

kanaatimizce isabetli de�ildir. Gerçekten, bir marka, onun sahibine bu nedenle tescile ba�lı 

olmaksızın dava açma hakkı tanınacak derecede dünyaca tanınmı� ise, acaba bu markanın iyi 

niyetle Türkiye ‘ de tescili mümkün olabilir mi? Di�er bir deyi�le, bu derece açık olan bir durum 

kar�ısında artık iyi niyet iddiasında bulunabilir mi? Kanaatimizce bu çok zor gerçekle�ecek bir 

ihtimaldir. Bizce asıl olan tescilin kötü niyetle gerçekle�tirilmi� olmasıdır. Bu nedenle, davayı gören 

hakim, tescil tarihinden itibaren be� yıllık sürenin geçirilmi� olması halinde, davacıdan kar�ı tarafın 

kötü niyetini ispatlamasını aramamalı, aksine kötü niyetin varlı�ını karine olarak kabul etmeli ve 

süreye tabi olmaksızın dava açılabilece�ini kabul etmelidir. Sürenin geçirilmi� oldu�unu ve 

dolayısıyla kendisini iyi niyetli oldu�unu iddia eden davalı tarafa ise, bu iddiasını ispatlama ve kötü 

niyet karinesini çürütme imkanı tanımalıdır227. 

 

X- D�N� DE�ER VE SEMBOLLER� �ÇEREN MARKALAR 
 

Dini de�erleri ve sembolleri içeren i�aretler marka olarak tescil edilemez.( KHK/556 m. 7/I-

j) Bu i�aretlerin marka olarak tescil edilmemesinde rol oynayan en büyük etken, bu i�aretlerin 

kullanılarak, insanların dini duygularının istismar edilip, inançlarının zedelenmesini önlemektir. 

 

Bu anlam da, kutsal kitaplardan veya Peygamberlerden birinin adından olu�an ya da ibadet 

mekânlarının veya sembollerinin resmini içeren markaların tescili mümkün de�ildir. 

 

�lgili hüküm yalnızca, �slam Dinine ait de�erler ve sembolleri içine almaz. Di�er dinlere ait 

de�erler ve semboller de aynı hükme dâhildir228.  

 

 Bu anlamda Süleymaniye Camii, Beytük Makdis resmi,229 haç i�areti, Meryem Ananın 

Azizlerin temsili resimleri230 bu bentte öngörülen tescil yasa�ına örnek olarak gösterilebilir. 

                                                           
226 11.H.D’nin 19.04.2002 tarihli, E. 2001/9903, K. 2002/3699 sayılı kararı, Yasaman, H., Marka Hakkı Niteli�i ve 
Tanınmı� Markalar Hakkında (Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Kararı Üzerine Dü�ünceler), Galatasaray Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 2002/2 �stanbul–2004 Aynı yönde; Karahan, S., Tescilsiz Markanın Korunmasında 
Marufiyet (Bilinirlik) �artı, FMR C.4,S.2 Ankara-2004, s.15 vd.  
227 Karahan, S.,Hükümsüzlük,  s. 81 
228 Yasaman, H., C.I, s.275 
229 Karahan, S.,Hükümsüzlük,  s. 82 
230 Tekinalp, Ü.,Fikri Mülkiyet,  s.386 
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XI- KAMU DÜZEN� VE GENEL AHLAKA AYKIRI MARKALAR 

 

Kamu düzenine ve kamu ahlakına aykırı olan i�aretler marka olarak tescil edilemez 

(KHK/556 m.7/I-k). 

 

Ba�ka bir deyi�le, amacı veya kullanı� biçimine göre yasaya, ahlak ve adaba, kamu 

düzenine, aykırı olan veya ulusal duyguları incitecek ya da kamuca benimsenmi� de�erlerin 

saygınlı�ını dü�ürecek simgelerin tescili yasaktır231. 

 

Nitekim, Danı�tay bu konuyla ilgili olarak “Millet” kelimesinin, ta�ıdı�ı yüksek de�erler 

kar�ısında, ulusal de�erleri incitici sayılaca�ından, bu kelimenin, temizlik gereçleri üzerinde marka 

olarak tescil edilmesini uygun görmemi�tir232. Aynı �ekilde �ngiliz uygulamasında da, �branice’de 

“Elhamdüillah” anlamında kullanılan “Hallelujah” kelimesinin kadın giyimi için marka olarak 

kullanılması ahlaka aykırı bulunmasından dolayı, red edilmi�tir233. 

 

Kamu düzeni ve genel ahlak, toplumdan topluma, zamandan zamana de�i�en izafi 

kavramlardır. 

 

Bir markanın kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılı�ı, o markanın unsurlarını te�kil eden 

sözcükler, �ekiller, harfler, sayılar ve i�aretlerle bunların yarattıkları imaj ve verdikleri mesajlarda 

ortaya çıkar ve aykırılık bunlarda aranır. Bir markanın di�erine benzerli�i ve tescille ortaya çıkacak 

bir hak ihlali kamu düzeni ile ilgili olamaz. Örnek olarak, suça te�vik edici, insan haklarına, 

demokratik düzene aykırılık, bölücülük içeren unsurları ta�ıyan markalar kamu düzenine; aile 

nizamı ve yerle�ik örf ve adetlere aykırı unsur ta�ıyan markalar da ahlaka aykırı sayılmalıdır234. 

 

��aretin, kamu düzeni ve genel ahlaka aykırılık özelli�i bizzat kendisinden 

kaynaklanmaktadır. ��aretin tescili için ba�vuruda bulunan ki�inin amacı bu hususta önem 

ta�ımaz235. 

 
                                                           
231 Saka, Z., s. 203 
232 Danı�tay 12.D’nin 21.04.1969 tarihli, E. 1968/1919, K. 1969/730 sayılı kararı, Sa�lam, M,A., s. 27 
233 Tekinalp, Ü.,Fikri Mülkiyet,  s.386 
234 11.H.D’nin 08.02.2000 tarihli, E. 1999/7314, K. 2000/ 1195 sayılı kararı, Meran, N., s.81 Aynı yönde, Karahan, S., 
Hükümsüzlük,  s. 82 
235 Camcı, Ö.,Marka,  s. 58.; Karahan, S., Hükümsüzlük, s. 83 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

ENST�TÜ KARARLARINA KAR�I BA�VURULAB�LECEK HUKUK� YOLLAR 
 

I- GENEL OLARAK 
 

544 Sayılı KHK’nin 1 ve 3/I-a maddeleriyle, sınaî mülkiyet haklarının tesisi, tescili ve bu 

konudaki korumanın sa�lanması görevi TPE’ye verilmi� ve 11’inci maddesi ile Enstitünün, Kurulu� 

Kararnamesi’nde belirtilmeyen hallerde özel hukuk hükümlerine tabi, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlı�ına ba�lı, özel bütçeli, tüzel ki�ili�ine sahip bir kamu kurulu�u oldu�una i�aret edilmi�tir. 

Bu durumda TPE’nin Sanayi ve Ticaret Bakanlı�ı ile arasında idari vesayet ili�kisi bulunan bir 

hizmet yerinden yönetim kurulu�u oldu�u söylenebilir236. 

 

Markaların tescili, ba�vurunun incelenmesi, ba�vurunun yayınlanması, üçüncü ki�ilerin 

görü� ve itirazları, itirazların çözümü, tescil ve yayın a�amalarından te�ekkül eden bir idari usul237 

takip edilerek yapılır. TPE’nin tescil sürecinde yaptı�ı hazırlık i�lemleri, icrai sonuçlar 

do�urmayaca�ından, “enstitü kararı” niteli�ine haiz de�ildir238. TPE’nin tek yanlı ve kamu gücüne 

dayanarak yaptı�ı ve icrai sonuçlar do�uran kararları, ”bireysel idari karar” vasfındadır239. 

 

Bir markanın tescil edilmesi için 556 Sayılı KHK’nin 23’üncü maddesindeki belgeler ile 

TPE’ne ba�vuru yapılmasıyla idari inceleme süreci240 harekete geçer. Bir marka tescil ba�vurusunun 

geçerlili�i için, ba�vuru ücretinin ba�vuru ile birlikte ödenmesi �arttır( KHK/556 m.23/2). 

 

Markanın tescil talebi TPE tarafından, �ekli, ba�vuru yapma hakkı, mutlak red nedenleri ve 

rüçhan hakları yönlerinden resen incelenirken, nispi red nedenlerine dayalı bir inceleme ancak itiraz 

üzerine yapılabilir241. 

 

Enstitü ba�vurunun 23. maddede belirtilen �artlara uygunlu�unu ve herhangi bir �ekli 

eksikli�in bulunup bulunmadı�ını inceler. Enstitü 23. maddenin, I. ve II. fıkrası hükmü uyarınca 

herhangi bir eksikli�in olmadı�ına karar verirse marka tescil ba�vurusu Enstitüye veya onun yetkili 

                                                           
236 Kayhan, F.,Türk Patent Enstitüsünün Marka Hakkının Tescili Sürecinde Aldı�ı Kararların �ptali Davası, FMR, C.3, 
S. 2003/4, s.28 
237 Tekinalp, Ü.,Fikri Mülkiyet, s. 358 
238 Kayhan, F., s.29  
239 Kayhan, F., s.29 
240 Tekinalp, Ü.,Fikri Mülkiyet, s.359 
241 Tekinalp, Ü.,Fikri Mülkiyet,  s. 360 
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kıldı�ı makama verildi�i tarih, saat ve dakika itibariyle kesinle�ir. ( KHK/556 m.29/I). Bir 

ba�vuruda, 23. maddede yer alan �artların yerine getirilmedi�i tespit edilirse, Enstitü söz konusu 

eksiklerin 3 aylık süre içinde giderilmesini ba�vuru sahibine bildirir( KHK/556 m.30/I, Yönetmelik 

m.15/I). Bir mazeret gösterilmesi halinde üç aylık süreyi uzatabilir( Yönetmelik m.15/I). Enstitü 23. 

maddenin I. fıkrasının (a) bendinde belirtilen ba�vuru dilekçesinde ba�vuru sahibinin kimli�ine 

ili�kin bilgilerin bulunmaması veya eksik bulunması yahut (b), (c), (d) bentlerinde belirtilen- 

markanın yayına ve ço�altmaya elveri�li örne�i, markanın kullanılaca�ı malların veya hizmetlerin 

listesi, ba�vuru ücretinin ödendi�ini gösterir belge aslı �eklinde sayılabilecek- belgelerden herhangi 

birinin verilmemesi halinde, ba�vuruyu reddeder ( KHK/556 m.30/2). Enstitü tarafından giderilmesi 

istenen ve 23. maddenin I. fıkrasının (e), (f), (g) ve (h) bentleri kapsamına giren- sınıf veya 

sınıfların ücretinin ödendi�ini gösterir belge aslı, marka vekili tayin edilmi� ise vekâletname, 

ba�vuru sahibi tüzel ki�i ise imza sirküleri, ba�vuru sahibinin ticaretle u�ra�tı�ını gösterir belge gibi 

eksikliklerin, yönetmelikte öngörülen süre içinde giderilmi� olması ko�uluyla, marka tescil 

ba�vurusu, ba�vurunun ilk yapıldı�ı tarih itibariyle kesinle�ir( KHK/556 m.30/3). 3. madde 

kapsamına girmeyen gerçek veya tüzel ki�ilerin ba�vurusu reddedilir (KHK/556 m.31). Enstitü, 

ba�vurunun �ekli yönden hiç bir eksi�i bulunmadı�ına karar verirse, markanın kullanılaca�ı veya 

tescil kapsamına girmesi talep edilen mallar veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı itibariyle 

ba�vurunun özellikle 7. madde hükümleriyle uygunlu�unu inceler. Ba�vuru, 7. maddeye göre, 

uygun görülmeyen mallar veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı itibariyle reddedilir( KHK/556 

m.32). Rüçhan hakkı talep edilmi�se, Enstitü tarafından 25. 26. ve 27. madde hükümlerine göre 

ayrıca inceleme yapılır( KHK/556 m.29/4). 

 

Ba�vuru �artları eksiksiz bir �ekilde yerine getirilmi� ve 29,30,31 ve 32. madde hükümlerine 

göre reddedilmemi� bir marka tescil ba�vurusu ilgili bültende yayınlanır.  Ba�vurunun I. fıkrada 

belirtilen madde hükümlerine göre reddedilmesine, ba�vuru yayınlandıktan sonra karar verilirse, 

ba�vurunun reddedildi�ine ili�kin karar ayrıca yayınlanır (KHK/556 m.33)242. 

Marka ba�vurusunun yayınından sonra, herhangi bir gerçek veya tüzel ki�i veya herhangi bir 

grup veya hizmetleri temin edenler, üreticiler veya imalatçıları temsil eden bir organ, tacir veya 

                                                           
242“556 sayılı KHK’nin 33. maddesi hükmü uyarınca, marka tescil ba�vurusu üzerine, Enstitü, ba�vuruyu �ekil ve 
esastan inceler. Ba�vuru �artları eksiksiz bir �ekilde yerine getirilmi� ise, marka ba�vurusu ilgili bültende yayınlanır. 
Üçüncü ki�ilerin itiraz imkânlarını kullanmaları açısından öngörülen ilan a�aması henüz tamamlanmadan, marka 
ba�vurusunun tescili mümkün de�ildir. Dava konusu olayda, davacının marka ba�vurusu Enstitü tarafından reddedilmi� 
ve anılan KHK’nin 53. maddesi uyarınca iptal davası açılmı�tır. Henüz, marka ba�vurusu ilan edilmedi�inden, tescil 
prosedürü tamamlanmamı�tır. Mahkemece davalı Enstitü kararının iptaline karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken 
sözü edilen prosedür tamamlanmadan “markanın davacı adına tesciline” de karar verilmesi do�ru görülmemi�, kararın 
bu nedenle bozulması gerekmi�tir.” 11.H.D’nin 24.04.2001 tarihli, E. 2001/1400 K. 2001/3499 sayılı kararı, YKD, 
C.30, S.2, �ubat 2004) 
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tüketiciler, 7. maddeye göre, markanın tescil için yeterli nitelikleri ta�ımadı�ını belirten yazılı 

görü�lerini Enstitüye sunabilir. Ancak bu ki�iler, Enstitü nezdinde i�lemlere taraf olamaz243( 

KHK/556 m.34). 

 

Tescil ba�vurusu yapılmı� markanın 7. ve 8. madde hükümlerine-mutlak ve nispi red 

nedenlerine-göre tescil edilmemesi gerekti�ine ili�kin itirazlar ile ba�vurunun kötü niyetle 

yapıldı�ına ili�kin itirazlar ilgili ki�iler tarafından marka ba�vurusunun yayınından itibaren üç ay 

içerisinde yapılır. 8. maddenin son fıkrası- koruma süresinin dolmasından sonra markayı 

kullanmamak- çerçevesinde yapılacak itiraz, ancak itiraz eden ki�inin markasını bu süre içerisinde 

kullanmaması halinde reddedilir. �tirazlar yazılı ve gerekçeli olarak yapılır. Enstitü itiraz 

sahibinden, yönetmelikte öngörülen sürede yerine getirilmek üzere, ek belge, kanıt ve gerekçeler 

isteyebilir. Bu süre içerisinde istenilen ek belge, kanıt ve gerekçeler Enstitüye verilmedi�i taktirde 

itiraz yapılmamı� sayılır ( KHK/556 m.35). 

 

                                                           
243 Davacı avukatı, müvekkilinin di� fırçası üzerinde di� macunu �eklinin farklı kompozisyonları ile 14 ayrı ticari �ekil 
markasının tescili için davalı kurulu�a müracaat etti�ini, bu markanın birçok Avrupa ülkesinde tescilli oldu�unu, marka 
tescil talebi 556 sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin 5,7 ve 8. maddelerine aykırı olmadı�ı halde davalının tescil 
iste�ini reddetti�ini ileri sürerek davalı Türk Patent Enstitüsü’nün 13.04.1998 tarihli kararlarının iptalini talep etmi�tir. 
Davalı Türk Patent Enstitüsü vekili cevabında, davacının marka tescil ba�vurusu üzerine di�er davalının 556 sayılı 
KHK’nin 34. maddesine göre olumsuz görü� bildirdi�ini, davacının �ekil markasının 556 sayılı KHK’nin 5. maddesine 
göre ba�ka te�ebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt edici nitelik ta�ımadı�ını, 7/I-f ve 7/I-c madde ve fıkrasına göre 
halkı yanıltıcı nitelik ta�ıdı�ı ve malın cinsini, çe�idini, amacını bildirdi�inden tescilinin mümkün olmadı�ını savunarak 
davanın reddini istemi�tir. 
Di�er davalı vekili de davanın reddini istemi�tir. 
Mahkemece, dosyadaki kanıtlar ve benimsenen bilirki�i raporuna göre davanın reddine karar verilmi�tir. 
Kararı, davacı ve davalı Patent Enstitüsü avukatları temyiz etmi�lerdir. 
Dava, Stok Sınai Mülkiyet Hizmetleri A.�. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 34. maddesine göre, üçüncü ki�i olarak marka tescil ba�vurusu hakkında görü� bildirmi� olup, marka 
üzerinde bir hak iddia etmedi�ine nazaran Enstitü nezdinde i�lemlere taraf olamayaca�ı gibi, böyle bir davanın da tarafı 
olamaz. Bu itibarla adı geçen davalı yönünden davanın reddi kararı sonuç itibariyle do�rudur ve davacı vekilinin Stok 
Sınai Mülkiyet Hizmetleri A.�.’yi ilgilendiren temyiz itirazlarının reddi gerekmi�tir. 
Mahkeme kararına dayanarak yapılan bilirki�i raporunu düzenleyen ki�ilerin uzmanlık alanları belirtilmedi�i gibi, 
raporda davacı tarafından tescili istenilen markaların 556 sayılı KHK’nin 5. maddesindeki ko�ulları ta�ıyıp ta�ımadı�ı, 
bir ba�ka deyi�le marka olarak tescili istenilen �ekil ve i�aretlerin özgün dizayn ve renk kompozisyonu yönünden bir 
te�ebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sa�layacak nitelikte olup olmadı�ı tartı�ılmamı� ve dolayısıyla davacının 
iddiaları yeterince incelenmemi�tir. Davacının bilirki�i raporuna itirazları ek rapor alınarak de�erlendirilmedi�i gibi, 
mahkeme kararında da tartı�ılmamı�, gerekçede bilirki�i raporuna göndermede bulunulmakla yetinilmi�tir. Böylece 
yetersiz incelemeye dayalı olarak hüküm kurulmu�tur. 
O halde, mahkemece Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ö�retim Üyesi ve hukuk fakültelerinden 
Marka hukuku konusunda uzman hukukçulardan olu�turulacak üç ki�ilik yeni bir bilirki�i heyetinden yukarıda ki 
açıklamaların ı�ı�ında bilirki�i raporu alınarak sonucu çerçevesinde bir karar vermek gerekirken yazılı �ekilde hüküm 
kurulması do�ru de�ildir. 
Sonuç: Yukarıda 1. bentte yazılı nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddiyle davalı Stok Sınai 
Hizmetler A.�. hakkındaki ret kararının onanmasına, 2. bentte yazılı nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının 
kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA karar verilmi�tir. Yargıtay 11.H.D’nin 30.03.2000 tarihli E. 
2000/9025, K. 2000/2479 sayılı kararı, Yasaman, H.,Marka Hukuku, 556 Sayılı KHK �erhi, C.II,  �stanbul-2004, s.826-
827-828 
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Enstitü, itirazları incelerken gerekli gördü�ü süre ve sıklıkta tarafların itiraz ve kar�ı 

görü�lerini ilgili taraflara iletir ve yazılı görü�lerini alır. Enstitü gerekli görürse tarafları uzla�mak 

için bir araya getirir. Enstitü, yapılan itirazı geçerli bulmazsa reddeder244. �tiraz, ba�vuruda 

kullanılaca�ı belirtilen mallar veya hizmetlerden bir kısmıyla ilgili olarak geçerli bulunursa, bu 

mallar veya hizmetlere ili�kin olarak kabul edilir (KHK/556 m.36). 

 

Ba�vuru sahibinin talebi üzerine, marka ba�vurusunda içerik, mal veya hizmetlerde 

de�i�iklikleri kapsamayan; ba�vuru sahibinin adı ve adresindeki hatalar, imla hatalarına ili�kin 

yanlı�lıkların düzeltilmesi, ba�vurunun incelenmesi i�lemleri a�amasında yapılır( KHK/556 m.37). 

 

Marka ba�vurusu, markanın tescil edilmesinden önce, ba�vuru sahibi tarafından geri 

çekilebilir( KHK/556  m.38). 

 

Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre ba�vurusunu eksiksiz 

yapmı� veya eksiklerini gidermi� ve süresi içerisinde hakkında itiraz yapılmamı� veya yapılan itiraz 

kesin olarak reddedilmi� bir ba�vuru, tescil edilerek sicile kaydedilir. Ba�vuru sahibine “Marka 

Tescil Belgesi” verilir (KHK/556 m.39/I). Sicil kaydı yapılan marka ile ilgili bilgiler yönetmelikte 

�ekil ve �artları belirtildi�i biçimde ve ikinci fıkrada yer alan-marka örne�i, ba�vuru tarihi, marka 

tescil numarası, markanın kullanılaca�ı mallar veya hizmetlerin listesi, mal veya hizmetlerin sınıf 

veya sınıfları, marka sahibinin ve varsa vekilinin adı, soyadı, uyru�u, tüzel ki�ilerde ticaret unvanı 

ve hangi ülkenin kanunlarına göre kurulu oldu�u, adresi, tescil tarihi, marka ve marka hakları ile 

ilgili bütün de�i�iklikler ve yönetmelikte öngörülen di�er- unsurları da kapsamak üzere yayınlanır( 

KHK/556 m.39/4). 

II- ENST�TÜ KARARLARINA �T�RAZ 

A-  �T�RAZ 
 

556 Sayılı KHK’nin 47. maddesinin I. fıkrası Enstitü kararlarına kar�ı itirazı mümkün 

kılmaktadır. Maddeden de anla�ılaca�ı gibi KHK/556, kararın konusu yönünden bir ayrım 

yapmamakta ve TPE’nin tüm kararlarının “itiraz” konusu yapılabilece�ini belirtmektedir. 

 

                                                           
244 TPE itiraz üzerine verdi�i olumlu, olumsuz veya kısmen olumlu ya da kısmen olumsuz karardan, taraflardan birinin 
ba�vurusu üzerine veya resen dönemez. Yargıtay 11. H.D’nin 7.6.1999 tarihli,  E. 1999/3102, K. 1999/4861 sayılı 
kararı, Tekinalp, Ü.,Fikri Mülkiyet, s.367 
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Herhangi bir ki�i, kendisine zarar veren bir TPE kararına itiraz edebilir. �tiraz için Bir TPE 

“kararı”nın varlı�ı �arttır. Yapılan bir ba�vuruya TPE tarafından cevap verilmemi�se veya ba�vuru 

sonuçlandırılmamı�sa, ortada bir “karar” olmadı�ı için, kural olarak, itiraz hakkı da yoktur245.  

 

TPE’nin vaki itirazları hangi süre içinde neticelendirece�ine dair bir hüküm KHK’de yoktur. 

551 Sayılı mülga Markalar Kanunu’nda bir aylık süre öngörülmü�tü (MarK m.28). KHK’nin 47. 

maddesinin 2. fıkrasında “Sonuçlanmayan kararlarla ilgili itiraz yapılabilmesi için, söz konusu 

karara ayrı itiraz yapılmasına izin verilmelidir” �eklinde bir düzenleme vardır. Bu fıkra hükmü 

oldukça mu�lâktır. 

 

�çlerinde Tekinalp’in de bulundu�u bazı yazarlar246, sonuçlanmayan kararlara itiraz edilmesi 

için bu hükmün konuldu�unu; Anayasanın 125. maddesine göre idarenin her türlü eylemine kar�ı 

yargı yolunun açık oldu�unu; ba�vurunun sonuçlandırılmaması halinde dava açılabilece�ini247 ileri 

sürmü�lerdir.248. 

 

Yasaman da, �dareye yapılan itirazlara altmı� gün içinde cevap verilmemesinin olumsuz 

cevap olarak nitelendirilmekte oldu�unu ve bu sürenin sonundan itibaren altmı� gün içinde dava 

açmanın gerekli oldu�unu, bu hükmün burada da uygulanmasının dü�ünülebilece�ini savunmu�tur ( 

�YUK m.7 ve 10/II)249. 

 

Kayhan ise, , �htisas Mahkemesinde HUMK’un uygulanması gerekti�ini; bu sebeple �dari 

Yargılama Kanunu’nun 10. maddesinde düzenlenen zımni red kuralının burada 

uygulanamayaca�ını; 3071 sayılı Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 6. 
                                                           
245 Tekinalp, Ü.,Fikri Mülkiyet,  s.368 
246 Karan, H.,Kılıç, M., s.418; Noyan, E., s. 121; Oytaç, K., s.275  
247 TPE kararına itirazda bulunmayan Y�DK kararına kar�ı dava açamaz; yapılan itiraz hakkında susarak karar 
vermeyen TPE. ye kar�ı Anayasanın 125. maddesine dayanılarak dava açılabilir. 
“... Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartı�ılıp, 
de�erlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve 556 sayılı KHK’nın 53 ncü maddesi uyarınca, 
Yeniden �nceleme ve De�erlendirme Kurulu’nun 47 ila 52 nci maddelerde belirtilen itiraz i�lemleriyle ilgili kesinle�en 
kararlarına kar�ı, kesinle�en kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili mahkemede dava açılabilece�ine, 
her ne kadar, itiraz için Bir Enstitü tarafından cevap verilmemi� veya sonuçlandırılmamı� ise, TC Anayasanın 125 nci 
maddesi uyarınca idarenin her türlü eylemlerine kar�ı yargı yolu açık oldu�undan, Enstitü’nün bir ba�vuruyu 
sonuçlandırmaması halinde, do�rudan dava hakkını kabul etmek gerekir ise de, dava konusu olayda, davacının marka 
tescil ba�vurusu, Enstitü’nün, Markalar Dairesi Ba�kanlı�ı’nca reddedilmi� ve bu karar davacıya 22.12.1999 tarihli yazı 
ile bildirilmesine ra�men davacının 556 sayılı KHK’nın 47. maddesi gere�ince Yeniden �nceleme ve De�erlendirme 
Kurulu nezdinde itiraz etmeyerek bu prosedürü tamamlamamı� olması kar�ısında, davacının KHK’nın 53 ncü maddesi 
çerçevesinde bir dava hakkı bulunmadı�ından davanın reddine ili�kin kararın bu gerekçeye nazaran onanmasına karar 
vermek gerekmi�tir...” 11. H.D’nin 14.12.2000 tarihli, E. 2000/8140, K. 2000/10034 sayılı kararı, Karan, H.,Kılıç, M., 
s. 418-419 
248 Tekinalp, Ü.,Fikri Mülkiyet,  s. 368 
249 Yasaman, H., C.II, s.921 
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maddesinin uygulanabilece�ini ileri sürmü� ve KHK’de bu konuya özgü düzenleme 

bulunmadı�ından, hareketsizlik devem etti�i sürece dava hakkının da varlı�ını kabul etmek 

gerekti�ini; bunun Anayasa’nın 125. maddesinin mantıksal sonucu oldu�unu savunmu�tur250. 

 

Kanımızca, TPE, karar vermedi�i veya kendisine yapılan bir ba�vuruyu sonuçlandırmadı�ı 

sürece, TPE’ye bir itirazın yöneltilmesi mümkün de�ildir. Yapılan ba�vuru hakkında TPE, 60 

günlük süre geçmi� olmasına ra�men karar almamakta direnirse, Anayasanın idarenin her türlü 

eylemine kar�ı yargı yolunu açık tutan 125. maddesine dayanılarak dava açılabilmesini uygun 

görmekteyiz. 

 

KHK’nın 47. maddesinin II. fıkrasına dayanarak süresi içinde itiraz edilmeyen TPE 

kararlarının iptali istenilememektedir251. 

 B-  �T�RAZA YETK�L� K���LER 
 

Enstitü tarafından alınacak kararlardan zarar gören ki�iler, kararlara kar�ı Enstitü nezdinde 

itiraz yapabilir. Alınan kararlarla ilgili i�lemlere taraf di�er ki�iler do�rudan itiraz yetkisine sahiptir 

( KHK/556 m.48). 

 

�lgili madde de kullanılan “zarara u�rayan ki�ileri”, fiilen zarar gören veya zarar görme 

tehlikesine maruz kalan ki�iler olarak anlamak gerekir. KHK’nın 35. maddesinde, itiraz hakkına 

sahip ki�iler için “ilgili ki�iler terimi” kullanılmı�tır252. 

 

Bu terimden, mutlak veya nispi red sebeplerine dayanarak itirazda bulunmakta ya da 

markanın kötü niyetle tesciline kar�ı çıkmakta menfaati bulunan253; bu itibarla, zarar gören veya 

zarar görme tehlikesi altında bulunan ki�ilerin anla�ılması gerekir. 

 

Ancak, alınan kararlarla ilgili i�lemlere taraf olan ki�ilerin do�rudan itiraz yapma hakkını 

kullanabilmeleri için zarar görüp görmediklerine bakılmaz254. 

 

                                                           
250 Kayhan, F., s. 35 
251 Oytaç, K., s.276  
252 Yasaman, H., C.II,  s. 925 
253 Tekinalp, Ü.,Fikri Mülkiyet, s.368 
254 Tekinalp, Ü.,Fikri Mülkiyet, s.368 
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Arkan’a göre, KHK/556 m. 35/I ile ilgiliye, hem mutlak hem nispi red nedenlerine dayalı 

itiraz imkânının tanınmı� olması tuhaf bir durumdur. Kendisine katılmakla birlikte, mutlak red 

engellerinin zaten TPE’ce daha önceki bir a�amada de�erlendirilmi� olaca�ını dü�ündü�ümüzden, 

burada mutlak red nedenlerine dayalı itiraz imkânından yeniden söz edilmesinin gereksiz oldu�u 

dü�üncesindeyiz255. 

 

Nitekim 40/94 sayılı Topluluk Markası Tüzü�ü’nde, ilgili ki�ilere sadece nispi red 

sebeplerine dayalı itiraz imkânı tanınmı�tır256. 

C- �T�RAZ �EKL� VE ZAMANI 
  

�tiraz, kararın bildiriminden sonra ki iki ay içerisinde yazılı olarak Enstitü’ye yapılır. �tirazın 

de�erlendirilmesi için, itiraz ücretinin itiraz sırasında ödenmesi gerekir. Kararın bildiriminden 

sonraki iki ay içinde, itiraz konusunun gerekçeleri yazılı olarak verilir. Bu süre içinde gerekçelerin 

verilmemesi halinde itiraz yapılmamı� sayılır ( KHK/556 m.49). 

 

�lgili maddeden de açıkça anla�ılaca�ı gibi itiraz, red kararının tebli�inden itibaren iki ay 

içinde TPE’ye yazılı olarak yapılır. 

 

Tescile itiraz ba�vurusunda �u bilgiler yer almalıdır: 

 

�tiraz edilen markanın adı, itiraz edilen markanın tescil ba�vurusunun yayınlandı�ı bültenin 

tarihi ve sayısı, itiraz edilen markanın ba�vuru numarası, itiraz edenin tescilli markası, itiraz edenin 

markasının tescil tarihi ve sayısı, itiraz gerekçeleri. 

Red kararının tebli�inden itibaren ki iki aylık süre hak dü�ürücü nitelik ta�ımaktadır257. �lgili 

ki�inin bu süre içerisinde itiraz gerekçelerini yazılı olarak TPE’ye vermesi gerekir. Aksi taktirde 

itiraz yapılmamı� sayılır.  

 

Bununla birlikte itiraz ücretinin de itiraz sırasında ödenmesi gerekir. �tiraz ücreti, itiraz 

edilen her marka tescil ba�vurusu için ayrı ayrı ödenmelidir258. Ücretin sonradan ödenmesi eksikli�i 

ortadan kaldırmaz259. 

                                                           
255 Arkan, S., Cilt I, s. 116 
256 Yasaman,H., C.II, s.925 
257 Yasaman, H., C.II, s.926 
258 Noyan, E., s. 189 
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D- �LG�L� DA�REN�N DÜZELTME KARARI 
 

Enstitünün ilgili dairesi, itirazın haklı oldu�una ve do�rulu�una ikna olursa, kararını 

düzeltebilir. Bu durum, alınan kararlarla ilgili i�lemlere do�rudan taraf olmayan ki�ilerin itirazı 

halinde uygulanmaz. 

 

Enstitü’nün ilgili dairesi yapılan itirazı kabul etmezse, itirazı herhangi bir yorumda 

bulunmaksızın, Yeniden �nceleme ve De�erlendirme Kuruluna gönderir(KHK/556 m.50). 

 

�lgili madde uyarınca, itirazı inceleyen TPE’nin ilgili dairesi yani Markalar Dairesi 

Ba�kanlı�ı,260 bu itirazın haklı oldu�una kani olursa TPE kararını düzeltir. Ancak, alınan kararlarla 

ilgili i�lemlere do�rudan taraf olmayan ki�iler itirazda bulunmu� ise, itirazı reddeder. TPE’nin ilgili 

dairesi itirazı haklı görmezse, itirazı do�rudan ba�kaca bir i�leme gerek olmaksızın Y�DK’ya 

gönderir. 

 

Yasaman, ba�vuruyu reddeden Markalar Dairesi’nin bu kararına kar�ı itiraz edilmesi 

halinde, Markalar Dairesi’nin red gerekçelerini açıklamasının daha uygun olaca�ı ve böylece 

Yeniden �nceleme ve De�erlendirme Kurulu’nun da, bu gerekçeleri denetleme imkanının do�aca�ı 

görü�ündedir261. 

E- �T�RAZLARIN �NCELENMES� 
 

�tiraz, incelenebilir nitelikte ise, Yeniden �nceleme ve De�erlendirme Kurulu, itirazın 

incelenmesi i�lemlerini ba�latır. 

 

Yeniden �nceleme ve De�erlendirme Kurulu, yönetmelikte öngörülen süre içinde, di�er taraf 

veya makam tarafından ileri sürülen görü�ler hakkında, tarafları görü�lerini bildirmeye davet eder ( 

KHK/556 m. 51). 

 

�lgili maddenin I. fıkrası gere�ince, “Yeniden �nceleme ve De�erlendirme Kurulu itirazı 

incelenebilir nitelikte kabul etti�inde inceleme i�lemlerini ba�latır”  demektedir. 

 
                                                                                                                                                                                                 
259“Marka ba�vurusuna itiraz için ödenmesi gerekli ücretin geç ödenmesi itirazın ba�ında var olan eksikli�i ortadan 
kaldırmaz”.  11.H.D’nin 18.05.2004 tarihli, E. 2003/11236, K. 2004/5592 sayılı kararı, Karan, H.,Kılıç, M., s.420 
260 5000 sayılı TPE Kurulu� ve Görevleri Hakkında Kanun m.13. Yasaman, H., C.II, s.927 dipnot 1 
261 Yasaman, H., C.II, s.927 
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Buna göre itirazın incelenebilir nitelik ta�ıması için, Uygulama Yönetmeli�i’nin ekindeki 

örne�e uygun imzalı dilekçe ile ba�vurulmu�; itiraz ücretinin ödenmi�; dilekçede gerekçe 

gösterilmi� ve bunların belge ve kanıtlarının dilekçeye eklenmi� olması gerekir262. 

 

�nceleme, “Türk Patent Enstitüsü Yeniden �nceleme ve De�erlendirme Kurulu 

Yönetmeli�i”263 çerçevesinde yapılır. 

 

Maddenin II. fıkrası, tarafların di�er tarafın görü�lerine kar�ı görü� bildirmeye davet 

edilece�ine yöneliktir. 

 

Kurul, Yönetmelik m. 36/II hükmünde öngörülen bir aylık süre içinde gerekli görürse, 

tarafları görü�lerini bildirmeye davet eder. Bunun için itiraz dilekçesini alan TPE’nin bu dilekçeyi 

di�er tarafa görü�lerini bildirmesi için tebli� etmesi gerekir264. 

 

�tirazın incelenmesi sırasında izlenecek usul ile bildirilecek görü�lerin adedi konusunda da 

yine kurul yetkilidir265. 

 F- �T�RAZ HAKKINDA KARAR 
 

�tirazın incelenmesinden sonra, Yeniden �nceleme ve De�erlendirme Kurulu, itiraz hakkında 

kararını verir ( KHK/556 m. 52)266. 

 

Enstitü’nün bu kararı kesindir ve bu kesinlik yalnızca Enstitü içindeki müracaat yollarının 

tükendi�i anlamına gelir; yoksa karara kar�ı mahkemeye müracaat hakkını ortadan kaldıracak bir 

durum söz konusu de�ildir. 

 

Türk Patent Enstitüsü’nün Kurulu� ve Görevleri Hakkında KHK’nin 1. maddesinde bu 

kurulu�un amaçları açıklandıktan sonra, aksi Kararnamede öngörülmedikçe, Enstitü’nün özel hukuk 

hükümlerine tabi özel bütçeli bir kurulu� oldu�u hükme ba�lanmı�tır. Aynı düzenlemenin 10/3 üncü 

                                                           
262 Yasaman, H., C.II, s.937 
263 14.04.1995 tarihli ve 22258 sayılı RG, Karan, H.,Kılıç, M., s.422, dipnot 442 
264 Oytaç, K., s.277 
265 Yasaman, H., C.II, s. 937 
266“TPE Yeniden �nceleme ve De�erlendirme Kurulu, itiraz tarihindeki hukuki duruma göre de�erlendirme yapar. 
Markanın iptaline ili�kin karar kesinle�meden, aynı/ benzer marka ba�vurusunu, tescilli bir markanın varlı�ı nedeniyle 
reddi kararı do�rudur..” 11.H.D’nin 25.06.2001 tarihli, E. 2001/3610, K. 2001/5701 sayılı kararı, FMR, C.2, S.2002/2 
s.151-153 
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maddesi hükmünde ise, Enstitü'nün Yeniden �nceleme ve De�erlendirme Kurulu Kararları’nın nihai 

oldu�u belirlendikten sonra bu kararlara kar�ı ilgili mahkemede dava açılabilece�i de, hükme 

ba�lanmı� bulunmaktadır267. 

 

III- ENST�TÜ KARARLARINA KAR�I �PTAL DAVASI AÇILMASI 

 A- DAVA 
  

556 Sayılı KHK’nın 53. maddesi, Yeniden �nceleme ve De�erlendirme Kurulu’nun itiraz 

sonucu verdi�i kararlara kar�ı, ba�vuru, hak sahipleri veya üçüncü ki�ilere bu kararı mahkemeye 

götürme olana�ı vermi�tir. 

 

 Bu madde uyarınca “Yeniden �nceleme ve De�erlendirme Kurulu’nun, 47 nci ila 52 nci 

maddelerde belirtilen itiraz i�lemleri ile ilgili kesinle�en kararlarına kar�ı, kesinle�en kararın 

bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde, yetkili mahkemede dava açılabilir”. 

 

 53. maddeye dayanarak, Yeniden �nceleme ve De�erlendirme Kurulu’nun itiraz sonucu 

verdi�i karara kar�ı ilgili mahkemede dava açılabilece�i hükmüne benzer bir hükme de 544 Sayılı 

KHK’deki �ekliyle 5000 sayılı Kanun’un 10. maddesinin III. fıkrasında da rastlamak 

mümkündür268. 

 

 B- DAVANIN HUKUK� N�TEL��� 
 

Türk Patent Enstitüsü, ba�ımsız idari otoritelere yakın derecede özerkli�e sahip, kamu tüzel 

ki�ili�i olan bir yerinden yönetim kurulu�udur. TPE idari bir kurum oldu�u için, markanın tescili 

sürecinde almı� oldu�u kararlar da “idari karar” niteli�indedir. Bundan dolayı, bu kararlar aleyhine 

açılacak davalar idare hukukuna özgü “iptal davası” niteli�indedir269. 

 

Dava ile TPE’nin verdi�i kararın iptali yoluyla, var olan bir hukuksal durumun 

de�i�tirilmesi amaçlandı�ından aynı zamanda yenilik do�urucu (in�ai) özelli�i de vardır270. 

 

                                                           
267 Noyan, E., s. 190 
268 Noyan, E., s. 190 
269 Kayhan, F., s.38 
270 Kayhan, F., s.39 
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 Dava, ula�ılmak istenen amaç itibariyle bir idari dava görünümünde olmakla birlikte271, 

düzenleme ile davaya bakma ihtisas mahkemeleri olan ticaret mahkemelerine272 bırakıldı�ından ve 

bu mahkemelerin temyiz mercii-Danı�tay de�il- Yargıtay oldu�undan, HUMK uygulanır273. Ancak, 

idari i�lemin tesisi ile sakatlı�ı hallerine ili�kin uyu�mazlıklarda idare hukuku ilke ve kurallarının 

uygulanması gerekir274. 5194 sayılı Kanunun 17. maddesiyle yapılan de�i�iklikle beraber 71. 

maddenin II. fıkrasına göre ’’ Enstitünün 556 Sayılı KHK hükümlerine göre aldı�ı bütün kararlara 

kar�ı açılacak davalarda ve Enstitünün kararlarından zarar gören üçüncü ki�ilerin Enstitü aleyhine 

açacakları davalarda görevli ve yetkili mahkemenin maddenin I. fıkrasında belirtilen �htisas 

mahkemelerinden Ankara �htisas Mahkemeleri’’ oldu�u hükme ba�lanmı�tır. 

C-  DAVANIN KONUSU 
 

Ba�vurusu, mutlak tescil engellerinden birinin varlı�ı nedeniyle reddedilen ki�i, 556 Sayılı 

KHK’nin 47. maddesine göre yapaca�ı itirazdan da sonuç alamazsa 53. madde uyarınca dava 

açacaktır. Açılacak olan bu davanın konusunu, tescil ba�vurusunun reddine dair kararın iptali veya 

tescil ba�vurusuna yapılan itirazın reddine dair kararın iptali olu�turur275. 

 

Mahkeme itiraz sebeplerinin ve bunlarla ilgili olarak TPE’ye sunulan belgelerin 

de�erlendirilmesini yapmak suretiyle karar verir. �tirazda ileri sürülmeyen hususların, daha sonra 

mahkemede ileri sürülmesi mümkün de�ildir. Örne�in, itiraz safhasında markanın tanınmı� oldu�u 

ileri sürülmemi� ise, daha sonra mahkemede bu husus ileri sürülemez276. 

                                                           
271 TPE Yeniden �nceleme ve De�erlendirme Kurulu’nun verdi�i kararlara kar�ı açılacak dava esasında, idari kararın 
iptali zımnında ikame edilen bir idari dava olmalıdır. Ancak, KHK’nin 71. maddesinde, bu davaların Adalet 
Bakanlı�ı’nca kurulacak ihtisas mahkemelerinde görülmesi hükme ba�lanmı�tır. E�er �htisas mahkemesi kurulmamı� 
ise, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun belirleyece�i asliye ticaret ve ceza mahkemeleri görevlidir. 551 Sayılı 
Eski Markalar Kanunun’da, ba�vurunun idari yargıya yapılaca�ı düzenlenmi�ti. Bu hale göre, �darenin verdi�i bir 
karara kar�ı idari yargıda de�il, adli yargıda dava açılması öngörülmü�tür. Ancak bu hal, sadece 556 Sayılı KHK’den 
do�acak davalarla sınırlıdır. Bu itibarla KHK’den do�mayan ihtilaflar yine �dari yargının görev alanına girer.Yasaman, 
H., C.II,  s.942-943 
272 Tekinalp, Ü.,Fikri Mülkiyet, s.369 
273“Markaların Korunması Hakkında KHK’nin 71’nci maddesiyle, TPE’nün tasarruflarına kar�ı adli yolu açıldı�ından, 
idari i�lem olarak nitelendirilerek tescil i�lemine kar�ı idari yargı yoluna gidilmesi do�ru de�ildir” 11. H.D’nin 
05.11.2001 tarihli, E. 2001/5627, K. 2001/8669 sayılı kararı, FMR, C.2, S.2002/2, s.181-183 
274 Yasaman, H., C.II, s. 943 
275 Noyan, E., s.193 
“Birle�en davalar aynı ürün sınıfı için marka olarak tescili talep edilen “�ekil+Tuçsan” kelimesinden olu�an markaların 
tescilinin, tescilli “�ekil+Tusan” markası ile iltibas olu�turmayaca�ına ili�kin TPE Yeniden �nceleme ve De�erlendirme 
Kurulu Kararının iptali ve marka tescil ba�vurularının reddi isteminden ibarettir. Asıl ve birle�en davalar TPE Yeniden 
�nceleme ve De�erlendirme Kurulunun red kararının iptaline ili�kindir. Yargılama sırasında i�lemler tamamlanarak 
davalıya ait markaların marka siciline kaydedildi�i anla�ıldı�ından dava konusuz kalmı�tır.. Bu sebeple davanın reddine 
dair verilen karar onanmı�tır” 11. H.D’nin 14.05.2002 tarihli, E. 2002/857, K.20002/4779 sayılı kararı, FMR, C.2, S. 
2002/4, s.156-158  
276 Yasaman, H., C.II, s.943 
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D-  DAVANIN TARAFLARI 
 

556 Sayılı KHK’nin 53. maddesini inceledi�imizde, ilgili madde de davanın kimin 

tarafından kime kar�ı açılaca�ı hakkında herhangi bir hüküm ihtiva etmedi�ini görmekteyiz. 

Davanın tescil ba�vurusu veya tescil ba�vurusuna yaptı�ı itirazı red edilen ki�i tarafından ba�vuruyu 

veya itirazı reddeden TPE’ye kar�ı açılaca�ı yönünde bir problem yoktur. Ancak, ba�vurunun veya 

itirazın reddine dair kararın reddinden etkilenecek olan ki�ilerin durumu sarih de�ildir. Yargıtay, 

husumetin TPE ile birlikte karardan etkilenecek olan ki�ilere de yöneltilmesi, sadece TPE ‘ye kar�ı 

dava açılması durumunda, davanın üçüncü ki�ilere kar�ı da ikamesi için önel verilmesi ve açılan 

davanın birle�tirilerek sonuca ba�lanması kanısındadır277. 

 

Yargıtay’ın bu konuda ki görü�ünü ele�tiren Yasaman, �ptal davalarında husumetin sadece 

TPE’ye yöneltilmesinin yeterli olup,  ayrıca bu davaya bu marka ile ilgisi olanları da dahil etmenin 

zorunlu olmadı�ı, zira verilen kararın sicili etkilememekte ve sadece Enstitünün kararının iptal 

edilmesine yönelik oldu�unu savunmu�tur. 

 

Yasaman ayrıca, Markalar Hukuku uygulamasında, davanın her iki ki�iye de yöneltilmesi 

zorunlulu�unun kabul edilmesinden dolayı bir nevi “zorunlu dava arkada�lı�ının” yaratıldı�ını, 

oysaki zorunlu dava arkada�lı�ı, maddi hukukun bir hakkın birden fazla ki�i tarafından veya birden 

fazla ki�iye kar�ı kullanılmasını zorunlu kılmı� oldu�u hallerde mevcut oldu�undan, 556 Sayılı 

KHK’de bu zorunlulu�u öngören bir hüküm bulunmadı�ı göz önüne alındı�ında, uygulamada 

yaratılan bu durumun yasal dayanaktan yoksun oldu�unu dile getirmi�tir278. 

E-  SÜRE 
 

Dava, Yeniden �nceleme ve De�erlendirme Kurulu’nun, itiraz i�lemleri ile ilgili 

kesinle�en279 kararlarına kar�ı, kesinle�en kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde280 açılır. 

                                                           
277 Y�DK kararları aleyhine açılacak davada verilen karar marka ba�vurusuna itiraz edilen üçüncü ki�iyi de 
etkileyece�inden, husumetin TPE ile birlikte bu üçüncü ki�iye de yöneltilebilmesi için davacıya önel verilmesi ve açılan 
iki dava birle�tirilmelidir. 11. H.D’nin 13.06.2000 tarihli, E. 2000/2154, K. 2000/5469 sayılı kararı, Karan, H.,Kılıç, M., 
s.428-429 
278 Yasaman, H., C.II,   s.946-947-948 
279“... marka tescil talebinin reddine ili�kin Enstitü kararının bildiriminden itibaren iki aylık süre içinde itiraz edilmeden, 
yani 47, 49 ve 53. maddelerde yer alan prosedür takip edilerek bu hususta Yeniden �nceleme ve De�erlendirme 
Kurulunun kesin kararı alınmadan, Markalar Dairesinin kararının iptali için tek ba�ına dava açılamaz...” 11. H.D’nin 
02.10.1999 tarihli, E. 1999/3272, K. 1999/7807 sayılı kararı, FMR, C.1, S.2001/2, s.194–196, Aynı yönde, 11. H.D’nin 
01.02.1999 tarihli, E. 1999/8325, K. 1999/357 sayılı kararı, FMR, C.1, S.2001/2, s.196-199 
280 Dava, TPE Yeniden De�erlendirme ve �nceleme Kurulu red kararının iptaline ve davacıya ait markanın tescili 
istemine ili�kindir. 556 sayılı KHK’nin 53. madde hükmü uyarınca TPE’nin Yeniden �nceleme ve De�erlendirme 
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Dava açma süresi, tescilden itibaren dava açma süresinin geçmesiyle veya itiraz edilmi�se itirazın 

kesin olarak red edilmesinin tebli� tarihinden itibaren iki aylık sürenin geçmesi ile sona erer281. 

 

Yeniden �nceleme ve De�erlendirme Kurulu’na itiraz yapılmadan, do�rudan TPE aleyhine 

dava açılamaz282. Yargıtay, konuyla ilgili bir kararında283, yargılamanın bitti�i tarihe kadar davalı 

kurum tarafından karar verilmedi�i, “556 sayılı KHK’nin 53. maddesi uyarınca itirazları yeniden 

inceleme kurulundan bir karar alınmadan böyle bir davanın açılamayaca�ı” dolayısıyla davanın 

zamansız açıldı�ı gerekçesiyle davanın reddine karar vermi�tir. 

F- GÖREVL� VE YETK�L�  MAHKEME 
 

556 Sayılı KHK’nin 71. maddesinin III. fıkrasında, Enstitü’nün 556 Sayılı KHK 

hükümlerine göre aldı�ı bütün kararlara kar�ı açılacak davalarda ve Enstitü’nün kararlarından zarar 

gören üçüncü ki�ilerin Enstitü aleyhine açacakları davalarda görevli mahkemenin anılan maddenin 

I. fıkrasında belirtilen �htisas mahkemeleri oldu�u ifade edilmekteydi. 

 

71. maddenin de�i�iklikten önceki �eklinde Enstitü aleyhine açılan davalarla ilgili mahkeme 

belirtilmedi�inden Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu dikkate alınmaktaydı. HUMK’nun 9. 

maddesinin I. fıkrasındaki “davanın davalının ikametgâhı sayılan yer mahkemesinde görülmesi” 

hükmü Enstitü kararları aleyhine açılacak davalarda da uygulanıyordu. Türk Medeni Kanunu’nun 

51. maddesinde tüzel ki�inin yerle�im yeri olarak kurulu� belgesinde ba�ka bir hüküm 

bulunmadıkça i�lerin yöneltildi�i yer olarak düzenlenmi�tir. 5000 Sayılı Kanunun 1. maddesinin II. 

Fıkrasında Enstitü’nün merkezinin Ankara’da bulundu�u hüküm altına alınmı�tır. Enstitü aleyhine 

açılacak davalarda yer itibariyle Ankara’daki mahkeme yetkilidir284. 

                                                                                                                                                                                                 
Kurulu kararına kar�ı bildirim tarihinden itibaren 2 ay içinde mahkemede dava açılabilir. Davacı, dava dilekçesi ile 
kurulun red kararını 21.11.2000 tarihinde tebellü� etti�ini açıklayarak, �stanbul Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesine 
16.01.2001 tarihinde müracaat etmi� ve aynı gün dava harcını da yatırmı�tır. Ayrıca, Yargıtay içtihadı Birle�tirme 
Büyük Genel Kurulu’nun 7/3 sayılı içtihadı birle�tirme kararına göre; harca tabii davalarda harcın ödendi�i tarihte dava 
açılmı� sayılır. Yine, ba�ka bir yer aracılı�ıyla gönderilen dava dilekçesinin gönderme talebi ile müracaat edilen yer 
mahkemesinde harcının yatırıldı�ı tarihte, dava açılmı� sayılır. Somut olayda, �stanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesine 
16.01.2001 tarihinde Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi’ne gönderilmek üzere müracaat edilmi� ve dava harcı da aynı 
tarihte yatırıldı�ına dair harç makbuzu dosyaya sunulmu�tur. Bu durumda, dava 556 sayılı KHK’nin 53. madde hükmü 
uyarınca, yasal 2 aylık sürede açıldı�ından, mahkemece i�in esasına girilip, tarafların delilleri toplanıp, sonuca göre 
karar verilmesi gerekirken yazılı �ekilde karar verilmesi do�ru görülmemi� ve kararın bozulmasına karar vermek 
gerekmi�tir.11. H.D’nin, 29.04.2002 tarihli, E. 2002/383, K. 2002/3929 sayılı kararı, Noyan, E.,Marka Hukuku, 
Ankara-2004 s.191,192. 
281 Arkan, S., Cilt II, s.121 
282 Karahan, S.,Hükümsüzlük,  s.11 
283 Karan, H.,Kılıç, M., s.425-426 
284 Noyan, E., s.192 
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5194 Sayılı Kanunun 17. maddesiyle getirilen de�i�iklikle285 KHK’nın 71. maddesi II fıkra 

halinde düzenlenmi� olup; maddenin II. fıkrasında, Enstitü’nün 556 Sayılı KHK hükümlerine göre 

aldı�ı bütün kararlara kar�ı açılacak davalarda ve Enstitü’nün kararlarından zarar gören üçüncü 

ki�ilerin Enstitü aleyhine açacakları davalarda görevli ve yetkili mahkemenin maddenin I. 

fıkrasında belirtilen mahkemelerden Ankara �htisas Mahkemeleri oldu�u hüküm altına alınmı�tır. 

G-MAHKEMECE VER�LEN �PTAL KARARININ ETK�S� 
 

Mahkeme, açılan davayı haklı bulursa Yeniden �nceleme ve De�erlendirme Kurulunun 

kararının iptaline karar verir. Ancak, mahkemenin bu iptal kararı ile tescil ba�vurusu kabul edilmi� 

gibi bir anlam çıkarmamak gerekir. Enstitü kararının mahkemece iptali halinde, bu karar geçmi�e 

etkili olarak geçerlili�ini kaybeder. TPE, mahkemenin kararı do�rultusunda yeniden i�lem yapar 

veya i�leme, söz konusu mahkeme kararından sonra kaldı�ı yerden devam eder. Buna göre, ba�vuru 

reddedilmi�; fakat mahkemece red kararına kar�ı yapılan itiraz kabul edilmi� ise , markanın 33. 

madde uyarınca marka bülteninde ilan edilmesi gerekir. Bu durumda, üçüncü ki�ilerin söz konusu 

marka bakımından itiraz hakları devam etmektedir. Ancak, marka ilan edilmi� üçüncü ki�ilerde 

itirazda bulunmu� ve bu itirazın reddi halinde açılan davada ba�vuru sahibinin lehine karar 

verilmi�se, Enstitü’nün markayı tescil etmesi gerekir286. 

 

IV-HÜKÜMSÜZLÜK DAVALARI 
 

  Daha önce, Marka tescil ba�vurusu mutlak tescil engellerinden birinin varlı�ı nedeniyle TPE 

markalar dairesi tarafından reddedilen ki�inin, Y�DK’ya yapaca�ı itirazdan da sonuç alamazsa 

KHK’nin 53. maddesi uyarınca Yeniden �nceleme ve De�erlendirme Kurulunun, itiraz i�lemleri ile 

ilgili kesinle�en kararlarına kar�ı, kesinle�en kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde, yetkili 

mahkemede dava açabilece�inden bahsetmi�tik. Açılan dava da mahkeme mutlak red nedenlerinin 

                                                           
28526.04.2004 tarihli Adalet Komisyonu Raporu’nda bu de�i�iklikle ilgili olarak a�a�ıda ki hususa yer vermi�tir. 
“Yargıda etkinli�in sa�lanması ihtisasla�maya ba�lıdır. Kararnamede öngörülen davalarda görevli mahkemenin ihtisas 
mahkemesi olması öngörülmektedir. Konu ihtisasla�mayı gerektirdi�inden, bu konuda ihtisas yapmı� hâkim ihtiyacına 
cevap verebilmek açısından ihtisas mahkemelerinin tek hâkimli�i olaca�ı konusuna açıklık getirilmi�, ayrıca maddenin 
mevcut III. fıkrasının; idari ve adli yargı mercileri arasında aynı konuda çeli�kili kararların çıkmasını önlemek amacıyla 
fıkrada bulunan ”görevli” ibaresinden sonra gelmek üzere  ve “yetkili” ibaresi eklenmek, Ankara’da bulunan Türk 
Patent Enstitüsü kararlarına kar�ı ve Enstitü aleyhine açılacak davaların Ankara �htisas mahkemelerince karara 
ba�lanaca�ı hususuna açıklık getirmek ve bu konuda verilen kararlarda yeknesaklı�ı sa�lamak amacıyla “ihtisas 
mahkemeleridir”. �baresinden önce “Ankara” ibaresi eklenerek, muhafaza edilmesi uygun görülmü�tür”. 
Ankara’da “Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi” ihtisas mahkemesi olarak faaliyete geçirilmi�tir. Yargı çevresi 
kuruldu�u yer mülki hudutlarıdır. 566 Sayılı KHK yanında, 5846 Sayılı Kanun ile 551 ve 554 Sayılı KHK’lerden 
kaynaklanan hukuk davaları da bu mahkemede görülecektir, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 20.11.2003 gün 
ve 537 sayılı kararı, Noyan, E., s.193  
286 Yasaman, H., C.II, s.945 
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bulunmadı�ı gerekçesiyle davayı reddederse, ilk davanın tescil ba�vurusunda bulunanla ba�vuruyu 

reddeden TPE arasında oldu�u gözetilerek, zarar gören ki�i, C. Savcıları veya ilgili resmi makamlar 

( KHK/556 m. 43) mutlak red nedenlerinin varlı�ına ra�men tescilin yapılmı� olmasının hukuka 

aykırı oldu�unu ileri sürerek, yapılan tescilin hükümsüz kılınmasını ve marka kaydının sicilden 

terkinini talep etmek için hükümsüzlük davası açabilirler. Çünkü, ilk dava ile ikinci davanın 

tarafları farklıdır. �kinci davanın davalısı sicilde kayıtlı marka sahibidir287. 

 

 KHK/556  m. 7’de yer alan mutlak red sebeplerinden herhangi birinin varlı�ına ra�men bir 

i�aret marka olarak tescil edilmi�se, süreye ba�lı olmaksızın söz konusu markanın hükümsüzlü�ü 

talep edilebilir288. 

 

 Ancak, di�er mutlak red nedenlerinden farklı olarak tanınmı� markalarla ilgili davanın be� 

yıllık hak dü�ürücü süre içinde açılması gerekir. Bu sürenin ba�langıcı hükümden anla�ılmamakla 

beraber KHK’nın 7/I-e maddesinde atıf yapılan Paris Sözle�mesinin 1. mükerrer 6. maddesinde289  

açıklandı�ı üzere tescil tarihidir. Ancak markanın tescilinde kötü niyet varsa, bir ba�ka deyi�e 

tanınmı� markayı tescil ettiren, markanın tanınmı�lı�ını önceden biliyor veya ö�renebilecek 

durumda ise, dava açılması süreye ba�lı de�ildir290. TPE’nin tanınmı� markanın varlı�ını bilmesi, 

tanınmı� markayı tescil ettirenin kötü niyetini ortadan kaldırmaz291. 

 

 Markanın tescili sırasında mevcut olmayan ancak sonradan de�i�en de�er yargıları 

nedeniyle markanın kamu düzenine, genel ahlaka aykırı duruma dü�mesi veya ba�ka bir mutlak 

engelin ortaya çıkması halinde KHK/556  42/I-a maddesine göre de�il, TTK’nın haksız rekabet 

hükümlerine dayanılarak markanın terkini istenebilir292. 

                                                           
287 Arkan, S., C.II, s.159.; Karahan, S., Hükümsüzlük,  s.13 
288 Yasaman, H., C. II, s.868 
289 Paris Sözle�mesi 1. Mükerrer 6/2. maddesi “Bu tür markaların kaydının terkininin istenmesi için, tescil tarihinden 
itibaren en az be� yıllık bir sürenin tanınması gerekir”. 
290 Tanınmı� markalar açısından getirilen 5 yıllık dava açma süresinin di�er markalar açısından da uygulanması gerekir. 
Bu sürenin ba�langıcı tescil tarihidir. Ancak Paris Konvansiyonunun 1. mükerrer 6. maddesinde sözü edilen ve herkesçe 
bilindi�i kabul olunan markanın ba�kası adına kötü niyetle tescil olunması halinde, hükümsüzlük davasının 5 yıl içinde 
açılmasını öngören hüküm uygulanmaz. Paris Konvansiyonunun bu hükmünün kapsamına giren ve Türkiye’de tanınmı� 
olan markanın bir ba�ka ki�i tarafından kendi adına tescilinin istenmesi halinde kötü niyetin varlı�ı asıldır. Yargıtay 11. 
H.D’nin 08.04.2002 tarihli, E. 2001/10860, K. 2002/3275 sayılı kararı, Meran, N., s. 215  
291 Tekinalp, Ü., Fikri Mülkiyet,  s.441  
292 Arkan, S., C.II, s.158; Karahan, S., Hükümsüzlük,  s.13 
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SONUÇ 

 

��letmelerin mal ya da hizmetlerini di�er i�letmelerinkinden ayırt etmek için kullandıkları 

i�aretlerin, toplum menfaatleriyle ters dü�memek kaydıyla kullanılmasının ve bu �ekilde geli�en 

ekonomiye ayak uydurmanın daha sa�lıklı bir sonuç do�uraca�ı dü�üncesiyle çalı�mamızda bu 

i�aretleri mutlak red nedenleri yönünden incelemeye çalı�tık. 

 

Ne var ki bu konuda ki düzenlemelerle ula�ılmak istenen amaç, uluslararası anla�ma ve 

ölçütleri yakalayan bir marka mevzuatına sahip olan bir ülke haline gelinmek ise de, görüyoruz ki, 

hedeflenen amaca ula�ılamamı� ve özensiz hazırlanan bu kanunlar birçok sorunu da beraberlerinde 

getirmi�tir. 

 

En son, 22.06.2004 tarihinde yürürlü�e giren 5194 Sayılı Kanunla bu sorunların bir anlamda 

çözüme kavu�turulaca�ı amaçlanmı�sa da kanımızca, bu kanun da di�erleri gibi hedefledi�i amaca 

ula�amamı�tır. Bu ba�lamda ve yasal düzenlemelerdeki bo�luklar ve yanlı�lıklar neticesinde 

doktrinde bir çok konuda da tartı�ma çıkmı�tır. Yeri geldikçe de�indi�imiz bu konuları �öyle bir 

özetlemek gerekirse; 

 

Öncelikle marka olabilecek i�aretler mevzuatta iyi düzenlenmemi�tir. Marka olabilecek 

i�aretlerden hacimli cisimlerde üç boyutlu i�aretlerden açıkça söz edilmemi� �eklin bizzat kendisi 

ile ambalaj için bir ayrıma gidilmi� ve tescil edilebilecek hacimli, üç boyutlu cisimlerin kapsamını 

sınırlandıran bir düzenleme yapılmı�tır. Gerçekten KHK/556 m.5 hükmünde “malların veya 

ambalajlarının biçimi” �eklinde ifade edilerek üç boyutlu, hacimli malların biçiminin de marka 

olarak tescil edilebilece�i hükme ba�lanmı� iken, kararname hükmünü açıklama görevi üstlenen 

yönetmelik hükmü, sadece malın ambalajı olarak kullanılabilecek üç boyutlu �ekillerin tescil 

edilebilece�ini ifade ederek tescil edilebilecek hacimli, üç boyutlu �ekillerin kapsamını daraltmı�tır. 

Anla�ıldı�ı kadarıyla TPE malın ambalajı dı�ındaki üç boyutlu �ekillerin, hacimli cisimlerin 

endüstriyel tasarım olarak tescil edilerek KHK/554 do�rultusunda korunabilece�ini var sayarak 

böyle bir düzenlemeye gidilmi�tir. 

 

Marka olabilecek i�aretlerden ses,koku ve tat i�aretlerinin marka olarak tescil edilip 

edilemeyece�i hususunda da kararnamenin 5. maddesinde açıklık yoktur.  Kararnamede açıklık 

bulunmaması nedeniyle ses,koku ve tat i�aretlerinin marka olarak kullanıp kullanılamayaca�ı 

tartı�malıdır. Ancak kanımızca ses,koku ve tat i�aretlerinin bir �ekilde formülize edilerek baskı yolu 
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ile yayınlanabilmesi ve ço�altılabilmesi mümkün kılındı�ı takdirde markalar konusunda 

benimsenen ça�da� yakla�ımlara uzak kalmaması da göz önünde tutularak bu i�aretlerinde marka 

olarak tescil edilebilmelidir. Bu nokta da hemen �u husussa da de�inmek gerekir ki; sesin notaya 

dökülerek kokunun da kimyasal formüllerinin ka�ıda dökülerek bir �ekilde formülüze edilmesi 

mümkün ise de tad’ın bu veya benzer �ekillerde formülüze edilmesi de mümkün olmadı�ından tad 

i�aretlerinin marka olarak tescili dü�ünülemez.  

 

Tartı�malı bir di�er  hususta ayniyet veya ayırt edilemeyecek benzerlik konusunda 

ya�anmaktadır. KHK/556 m. 7/I-b, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil 

edilmi� veya daha önce tescil için ba�vurusu yapılmı� bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek 

kadar benzer olan markaların tescilini yasaklamaktadır. Nispi red nedenlerini gösteren KHK/556  

m. 8/I- a bendinde de, tescil edilmi� veya tescil için ba�vurusu yapılmı� bir markanın aynının, aynı 

mal veya hizmet için tesciline, eski marka sahibinin itiraz edebilece�i gösterilmi�tir. Kanaatimizce, 

tescil edilmi� veya daha önce tescil ba�vurusu yapılmı� marka ile aynı olan bir markanın tescili için 

ba�vuruda bulunulmasının hem bir mutlak red nedeni hem de bir nispi red nedeni olarak 

düzenlenmesi isabetli de�ildir ve gereksiz bir tekrardan ibarettir. 

 

Doktrinde tartı�malı olan bir di�er husus ta mal veya hizmetin niteli�i veya kalitesi ile ilgili 

halkın yanılması tehlikesidir. Bu hususta malın nitelendiren ve abartı kullanılan ifadelerin markada 

esas unsur olarak kullanılamayaca�ı sabittir. Ancak  KHK/556 m. 7/I-c hükmünde malın veya 

hizmetin kalitesini gösteren i�aretlerin markada yardımcı unsur olarak bulunmalarının mümkün 

oldu�u açıkça düzenlenmi�tir. Dolayısıyla, bu i�aretlerle ilgili mutlak yasak bu i�aretlerin markanın 

esas unsuru olarak tescil edilmek istenilmesine ili�kindir. Kanımızca, ilgili hüküm, bu i�aretlerin 

halkı yanıltıcı nitelik ta�ımadıkça yardımcı unsur olarak tescillerini engelleyici de�ildir. Netice 

itibariyle, üretici yada satıcılar piyasaya sundukları mal ve hizmetlerini tüketicilere daha iyi 

tanıtabilmek için yaptıkları reklamlarda ve dolayısıyla markalarının içerisinde “ekstra”, “süper” 

veya “süper kalite” yahut “lüks” gibi sıfatlar kullanabilirler. 

 

Yabancı sözcüklerin Türkiye’de marka olarak tescil edilip edilemeyece�i konusunda da 

doktirinde bir fikir birli�ine varılamamı�tır. Bu konuda 556 Sayılı KHK’de de açık bir hükme 

rastlanılamamaktadır. Bu konuda doktrinde bir kısım  yazarlar yabancı sözcüklerinde Türkiye de 

marka olarak tescil edilebilece�ini savunur iken di�er bir kısım yazarlar ise yabancı sözcüklerin 

Türkiye’de marka  olarak tescil edilemeyece�ini ileri sürmektedir. Kanaatimizce Türkiye’de 

yabancı unvan, marka ve i�letme adı kullanımının yaygın olması ve bilhassa Türkiye’nin artan dı� 
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ticaret hacmi dolayısıyla, yabancı sözcükler kullanılma zorunlulu�unun do�ması nedeniyle, yabancı 

sözcüklerin marka olarak kullanılmasının mümkün oldu�u, artık bu �ekildeki tescillerin halkı, malın 

co�rafi kayna�ı hususunda yanıltıcı olmayaca�ı sonucuna varılmalıdır. 

 

Doktrindeki di�er bir tartı�malı husus da mutlak red nedenlerinden birinin varlı�ı halinde 

TPE’ye yapılan itirazların hangi süre içerisinde neticelendirilece�ine ili�kindir. Bu konuda da 

doktrinde çe�itli tartı�malar var olmakla birlikte mevzuatta da açık bir hükmün yer almaması 

nedeniyle bir yorum yapmak gerekirse kanımızca, TPE, karar vermedi�i veya kendisine yapılan bir 

ba�vuruyu sonuçlandırmadı�ı sürece, TPE’ye bir itirazın yöneltilmesi mümkün de�ildir. Yapılan 

ba�vuru hakkında TPE, 60 günlük süre geçmi� olmasına ra�men karar almamakta direnirse, 

Anayasanın idarenin her türlü eylemine kar�ı yargı yolunu açık tutan 125. maddesine dayanılarak 

dava açılabilmesini uygun görmekteyiz. 

 

Netice itibariyle yukarıda de�indi�imiz bir çok konuda doktrinde ortaya çıkan tartı�malar ve 

öne sürülen de�i�ik fikir ve öneriler de göstermektedir ki marka mevzuatı ve uygulamasında 

Türkiye’de çe�itli sıkıntı ve eksiklikler bulunmaktadır. Temennimiz en kısa zamanda doktrindeki bu 

tartı�maları da sona erdirecek ve hakkaniyete de aykırı olmayacak yeni düzenleme ve 

de�i�ikliklerin yapılmasıdır. 
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