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ÖZ 

 

MARKA HUKUKUNDA DÜRÜST KULLANIM İLKESİ 
 

Özlem Yaman 
Yüksek Lisans Tezi 

Özel Hukuk Anabilim Dalı 
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mete Tevetoğlu 
Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 

 

  Marka hakkı, marka sahibine mutlak, tekelci yetkiler verirken, diğer taraftan bu 
hak, serbest rekabetin korunması ortak amacının doğal sınırlarına kadar korunmakta, 
böylece marka hakkının mutlak vasfının, rekabet kısıtlayıcı herhangi bir etkisinin ortaya 
çıkmasını da engellenmesi hedeflenmektedir.  Buna göre özetle, üçüncü kişi veya 
işletmeler bir başkasının tescilli markasını dürüst bir şekilde olmak kaydıyla sahibinden 
izin almadan kullanabilirler.  
 
  Dürüstlük ilkesi, TMK m. 2 iyi niyet başlıklı temel ilke ile karıştırılmamalıdır. İyi 
niyet, bir hakkın kazanılması sonucunun elde edilmesini engelleyici nitelikteki durumu 
bilmemek veya bilebilecek durumda olmamayı ifade etmektedir. Dürüstlük kuralı ise bir 
kimsenin haklarını kullanmasında veya borçlarını ifa etmesinde dürüst davranması 
gerekliliğini öngörmektedir. Dürüstlük ilkesi, bir kimseden hakların kullanılmasında ve 
borçların ifasında, doğru dürüst, namuslu, sadakatli bir kimseden beklenen davranışı ifade 
eder.  
 
  Dürüst kullanımın temel ölçütü markanın, marka sahibi dışındaki kişilerce, 
“dürüstçe kullanılması” ve “ticari hayatın olağan akışı içinde kullanılması” dır. Dürüstçe 
kullanım koşulu ile kastedilen, ticari teamüllerdir. Dürüstlük ilkesi adı altında getirilen 
bu sınırlama ile üçüncü kişilerin ticari ve sınai alanda marka haklarının herhangi bir 
zarara uğramaması da amaçlanmaktadır. 
 

Çalışmamızda marka hakkı kapsamına getirilen bu istisna hükmü ulusal ve 
uluslararası sistemler, doktrin ve Yargıtay kararları çerçevesinde değerlendirilmeye 
çalışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Marka Hukuku, Marka Hakkı, Marka Hakkının Kullanımı, 
Markanın Dürüstçe Kullanımı, Markanın Üçüncü Kişilerce Dürüst Kullanımının 
Kapsamı, Dürüst Kullanım, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 
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ABSTRACT 

 

THE FAIR USE PRINCIPLE IN TRADEMARK LAW 
 

Özlem Yaman 
Master Thesis 

Department of Private Law 
Master of Private Law 

Advisor: Asst. Prof. Dr. Mete Tevetoğlu 
Maltepe University Social Sciences Institute, 2019 

 

While the right of trademark gives absolute and monopolistic powers to trademark 
holder, this right is also protected up to natural limits and boundaries of the common goal 
as to the protection of free competition, thus this situation prevents the occurrence of any 
restrictive impact of the competition of absolute-nature of trademark. Accordingly, to 
sum up, the third parties or businesses can use another person's registered trademark 
providing that the use is fair, without asking for the owner’s permission.  The Fair use 
principle should not be confused with the essential principle titled Good Faith taking 
place in the Article No. 2 of Turkish Civil Code. Good faith means not knowing the 
situation preventing the acquisition of a right, or being in a situation that does not let a 
person know the situation preventing the acquisition of a right. The principle of fair use 
refers to the behaviour that is expected form a true, honest, honourable and faithful person 
in exercising his/her rights or meeting his/her liabilities. The main criterion of fair use are 
the concepts of “honesty and fairness” and “use in the ordinary course of business life”. 
With this restriction introduced under the name of the principle of fair use, it is aimed 
that the third parties’ rights in the commercial and industrial area will not suffer any harm. 
 
In our study, this exemption provision applied to the trademark right has been tried to be 
evaluated within the framework of national and international systems, doctrine and 
Supreme Court decisions. 
 
Keywords: Trademark Law, Trademark Right, Use of Trademark Right, The Fair Use of 
Trademark, The Fair Use of Trademark by The Third Parties, Fair Use, Industrial 
Property Law no: 6769. 
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GİRİŞ 

 

Fikri Mülkiyet Hukukunun alt başlıklarından birini oluşturan Marka Hukukunda, 

marka, bir ticari işletmenin ürün veya hizmetlerini, başka bir ticari işletmeye ait ürün veya 

hizmetlerden ayırt edilmesi şartıyla ürün veya hizmetlerin piyasada tanınmasına yarayan 

her türlü işaretler olarak tanımlanmaktadır.  

Marka sahibi, markasının tescili ile birlikte marka hakkı kazanır. Ancak tescil ile 

kazanılan marka hakkı her zaman veya her koşulda sahibine mutlak veya sınırsız yetkiler 

sağlamamaktadır. Marka hakkı, marka hakkı sahibine yetkiler verirken aynı zamanda 

serbest rekabetin korunması ortak amacının doğal sınırlarına kadar korunmaktadır. Bu 

sayede marka hakkının mutlak vasfının, rekabet kısıtlayıcı herhangi bir etkisinin ortaya 

çıkmasının da önüne geçilmektedir. Yani, üçüncü kişi veya ticari teşebbüsler bir 

başkasının tescilli markasını dürüstçe kullanabilmektedirler.  

Dürüst kullanım veya dürüstçe kullanma ilkesi ile tescil edilmiş markanın, sahibi 

dışındaki bir kimse tarafından bu kullanımının dürüstlük ilkesine veya diğer bir ifadeyle 

dürüstçe kullanma ilkesine uygun olmasını zorunlu kılmaktadır. Bunun sınırlarının 

aşılması marka kullanımı korunmaz ve marka sahibi de kötü kullanana veya dürüst 

kullanmayana karşı yasal haklarını kullanma yoluna gidebilir. 

Marka hukukunda dürüst kullanma hakkı ve ilkesi, önemli bir kavram ve denge 

unsurudur. Bu sebeplerle markanın dürüstçe kullanılması konusu tarafımızdan tez konusu 

olarak seçilmiş, araştırmamızda konunun hem ana hatlarıyla hem de özellik arz eden 

yönleriyle araştırılması ve ele alınması hedeflenmiştir. 

Çalışmamızda temel olarak, uluslararası düzenlemeler ve ulusal hukuk kuralları 

çerçevesinde marka üzerindeki mutlak hakkın, üçüncü kişilerin dürüst kullanımları lehine 

kısıtlanmasına ilişkin inceleme yapılarak bir sonuca varılması, konunun ortaya koyulması 

hedeflenmiştir.  
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Belirtilen amaç kapsamında çalışmamızda genelden özele doğru bir plan 

benimsenmiş ve bu plan doğrultusunda “Marka Hukukunda Dürüst Kullanım İlkesi” 

başlıklı konu, iki bölüm halinde incelenmiştir.  

İlk bölümde marka kavramı ve markanın hukuki niteliği, markanın türleri, marka 

hakkının kazanılması ve markanın sahibine tanıdığı yetkiler incelenmiştir. 

İkinci bölümde, marka hakkının sınırları, markanın dürüstçe kullanılması, dürüst 

kullanım ilkesinin kapsamı, markanın dürüst kullanımının sınırları, dürüst kullanım 

ilkesine dair tartışmalar ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir ve ulaşılan değerlendirmeler 

sonuç kısmında özetlenerek çalışmamız sonuçlandırılmıştır. 
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BÖLÜM 1: MARKA HAKKI VE MARKANIN SAHİBİNE 

TANIDIĞI YETKİLER 

	

1.1 MARKA KAVRAMI 

1.1.1 Markanın Tanımı 

Markayı Türk Dil Kurumu, bir ürün, hizmet ya da kurumu tanıtmaya ve 

benzerlerinden ayırmaya yarayan tescil edilmiş özel ad, kısaltma veya işaretler 

tanımlanmıştır1.  

Aynı zamanda marka, hem iktisadi hem de hukuki bir kavram olduğu için bu 

yönleriyle yapılan tanımlarda farklı unsurların öne çıktığı görülmektedir. 

1.1.1.1 Markanın İktisadi Tanımı 

İktisadi açıdan marka, bir ticari teşebbüsün üretip pazara sunduğu ürün veya 

hizmetlerin ayırt edilemeyecek kadar benzer olanlarından ayrılması, tanıtımı ve farklılık 

yaratarak tüketici nezdinde kendine has yer edinmesini için kullanılan işaretler şeklinde 

tanımlanmaktadır2. Bu tanımda markanın ekonomik tesirinin ve öneminin ön planda 

tutulduğu görülmektedir. 

Marka kavramı ticari işletmeler açısından fikri haklar başlığı altında 

değerlendirilmektedir. Fakat kamusal anlamdaki asıl önemli olan husus, söz konusu fikri 

hakların iktisadi değerler üzerindeki tesiridir. Bu açıdan, marka ticari işletmenin itibarı 

ve satış hasılatı üzerinde en büyük etkiye sahip kavramdır denilebilir. Bu nedenle marka, 

bir açıdan ticari teşebbüslerin aktifinde yer alan bir kıymet olarak değerlendirilirken, 

diğer açıdan ise firmanın ticari teşebbüslerin karakterinin ve durumunun şekillenmesine 

dayanak olan bir “güç” olarak görülmektedir. 

 

 

																																																								
1 Büyük Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu.  www.tdk.gov.tr,  (Erişim:10.06.2018) 
2 Kemal Mimaroğlu, Ticaret Hukuku, C. 2, İşletme Hukuku, Ankara, 2007, s. 348. 
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1.1.1.2 Markanın Hukuki Tanımı 

Mülga düzenleme olan 21.12.1988 tarihli ve 89/104/EEC sayılı Avrupa Birliği 

Topluluk Marka Direktifi’nin3 2. maddesinde marka, bir ticari işletmenin ürün veya 

hizmetlerini farklı bir teşebbüsün ürün veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması 

şartıyla, kişi adları dahil olmak üzere özellikle kelimeler, tasarımlar, harf, sayı, ürünlerin 

biçimi, ambalajları gibi çizimle sunulabilen her türlü işaret olarak tanımlanmıştır.  

Marka, markalar konusunda 22.12.2016 tarihinde yürürlükten kaldırılmış olan 

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin4 (Kısaca 

556 sayılı KHK olarak anılacaktır) 5. maddesinde5 ise bir ticari teşebbüsün ürün veya 

hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması 

koşuluyla, kişi adları dahil özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların biçimi 

veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, 

baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretler olarak 

tanımlanmaktaydı.  

556 sayılı KHK’yı ilga eden  6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 4. maddesi 

ile marka tanımını 556 KHK’ya göre genişletilerek; ayırt edilebilir olan, açık ve kesin 

olarak anlaşılmasını sağlayacak şekilde sicilde gösterilebilir olan, kişi adları da dahil 

olmak üzere sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve ürünlerin veya 

ambalajların biçimi olmak üzere her türlü işareti kapsar hale getirilmiştir. Marka 

olabilecek işaretler kanun kapsamında sınırlandırılmamıştır, hatta çizimle 

görüntülenebilme şartı da kaldırılarak; ses ve hareket gibi yeni marka türlerinin tescilinin 

önü açılmıştır. Markanın ayırt etme fonksiyonunu öne çıkartan ve bu hükümde yazılı 

şartları taşıması durumunda her türlü işaretin marka olacağına vurgu yapan düzenleme, 

küçük bir farkla 2015/2436 sayılı AB Direktifi’nin 3. maddesinde ve 1 Ekim 2017 

tarihinde yürürlüğe giren 2017/1001 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü’nün 4. 

																																																								
3 Üye Devletlerin Marka İle İlgili Düzenlemelerinin Uyumlaştırılmasına Dair 21.12.1988 tarihli ve 
89/104/EEC Sayılı Avrupa Topluluğu Marka Direktifi. 
4 Bu KHK 22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı Kanun’un 191. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak 
6769 sayılı Kanunun geçici maddeleri gereğince mülga KHK’nın bazı hükümlerin uygulanmasına devam 
edileceğinden uygulayıcıya kolaylık sağlamak amacıyla 556 sayılı KHK sistemde korunmuştur.  
(www.mevzuat.gov.tr, Çevrimiçi: 10.07.2018) 
5 www.mevzuat.gov.tr (Çevrimiçi:10.07.2018) 
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maddesinde de yer almaktadır6. 2015/2436 sayılı Direktif’in 3. maddesinde marka, 

işletmenin ürün ve hizmetlerini başka işletmelerin ürün ve hizmetlerinden ayırt 

edilebilmesi şartıyla, özellikle kişi adları da dahil olmak üzere sözcükler, harfler, 

rakamlar, ürün veya ürün ambalajlarının şekli vs. grafik olarak temsil edilebilen herhangi 

işaretler şeklinde tanımlanmıştır. 

556 sayılı KHK’da yer alan “baskıyla çoğaltılabilme” şartına direktifte de olduğu 

gibi 6769 sayılı SMK’da da yer verilmemiştir7. Alman Hukuku’nda markanın tanımının 

yapıldığı Alman Markalar Kanunu’nun 3. maddesinde ve İngiliz Hukukunda markanın 

tanımının yapıldığı İngiliz Markalar Kanunu’nun 1. maddesindeki marka tanımında da 

“baskı yoluyla çoğaltılabilir olma” şartı bulunmamaktadır. 

Marka tanımlanırken genellikle tanımlar işaretler üzerinde yoğunlaşılarak 

yapılmaktadır. Bu sebeple, hukuki anlamda yapılacak olan yorum veya tartışmalarda 

markaya ait işaretin kullanım şekilleri konu edilmektedir. Mülga 556 sayılı KHK’da 

özellikle markanın içereceği işaretler tanımlanmıştır. Şöyleki, 556 sayılı KHK m. 5’te 

markanın içereceği işaretler, bir teşebbüsün ürün veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün 

ürün veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşulu ile kişi adları dahil, özellikle 

sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajları gibi çizimle 

görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yolu ile yayınlanabilen ve 

çoğaltılabilen her türlü işaretler olarak tanımlanmıştır. Yürürlükte olan 6769 sayılı SMK 

“işaret” kavramını genişletilip geliştirilerek; ayırt edilebilir olan, karışıklığa mahal 

vermeyecek ve net olarak anlaşılmasını sağlayacak şekilde sicilde kayıtlı ve 

kaydedilebilir olan, kişi adları da olmak üzere kelimeler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, 

sesler ve ürünlerin ya da ambalajların şekli olaral her türlü işaret denilmiştir. 

Bu maddelerden de anlaşıldığı üzere, marka olarak kullanılacak işaretin ayırt edici 

nitelikte olması şarttır. Ayırt edici nitelik olarak; her türlü kişi adları, kelimeler, şekil ve 

																																																								
6 Uğur Çolak, Marka Hukuku Alanında Avrupa Birliği Yeni Marka Tüzüğü ile Yapılan Başlıca 
Düzenlemeler, Prof. Hamdi Yasaman’a Armağan, Ocak 2017, s. 218. (Kısaca; “Marka Tüzüğü”) 
7 Uğur Çolak, Türk Marka Hukuku, Eylül 2018, 4. Bası, s. 10. (Kısaca; “Marka”)	
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resimler, renkler, logo ve harfler, sayılar, ürünlerin veya ambalajların şekli, 3D şekil veya 

görseller,  koku ve tadlar marka olarak alınabilir8. 

1.1.1.3 Marka Hakkı Kavramı 

Marka hakkı, hukuki kapsamda markanın sahibinin onayı olmaksızın markanın 

kullanımını engellenmesini sağlayan ve ayni etkileri olan mutlak bir haktır9. Marka ve 

marka üzerindeki hak birbirinden farklı kavramlardır. Marka üzerindeki hak az önce de 

belirttiğimiz gibi mutlak bir haktır. Bilindiği gibi mutlak haklar, herkese karşı ileri 

sürülebildiği gibi belirli bir süre geçince hukuki anlamda zamanaşımna uğramayan ve 

mutlak hak sahibine, üçüncü kişilere karşı en geniş yetkiyi veren hakladır. Bunlardan yola 

çıkarak markanın, ayırt etme vasfı olan bir işaret olduğunu, marka hakkının ise bu ayırt 

edici işaretin üzerinde üçüncü kişilerce ihlal edilmeye uygun ve mutlak hak sahibince 

hakkını ihlal eden herkese karşı ileri sürebileceği, hakkına riayet edilmesini talep 

edebileceği bir yetki veya menfaat olduğunu söyleyebiliriz10. 

Aynı zamanda maddi bir varlıkta tecessüm etme şartına bağlı olmadığı için gayrı 

maddi bir malvarlığı hakkıdır.  

Bizim hukuk sistemimizde marka üzerinde kurulacak hakkın niteliği; parayla 

ölçülebilen, miras yoluyla iktisap edilebilen, devredilmesi ve bunun bir sonucu olarak 

rehnedilmesi ve haczedilmesi caiz, herkese karşı ileri sürülebilen mutlak nitelikli hak 

olarak kabul edilmektedir11. Marka hakkı doğal olarak sahibi olan kişi veya kuruma 

markayı kullanma, markadan yararlanma ve marka üzerinde tasarrufta bulunma inhisari 

haklarını ve yetkilerini sağlamaktadır.  

Yargıtay bir kararında, “marka hakkının hukuki işlemlere konu olup 

olamayacağına gelince; gayri maddi mallar üzerindeki marka hakkı mutlak haklardan 

																																																								
8 Hamdi Yasaman.; Marka Hakkının Niteliği ve Tanınmış Markalar Hakkında Yargıtay 11. HD’nin Kararı 
Üzerinde Düşünceler, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 2, İstanbul, 2004, s. 153. 
(Kısaca: “Tanınmış Marka”) 
9  Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, 5.B, 2012, s. 7.  (Kısaca: “FMH”). 
10 Şeref Ertaş, Eşya Hukuku, 4. baskı, Ankara, 2002, s. 4. 
11 Yaşar Karayalçın “Ticaret Hukuku Dersleri-I. Giriş Ticari İşletme”, 3.baskı, Ankara 1968, s. 412. 
(Kısaca: “1968”) 
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olup, taşıdığı ekonomik değerden ötürü şirket malvarlığına dahildir. Ayrıca marka hakkı 

çeşitli hukuki işlemlere de konu oluşturabilir” ifadesiyle bu hususu ortaya koymuştur12.  

1.1.2 Markanın Fonksiyonları  

1.1.2.1 Ayırt Etme Fonksiyonu 

Bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için gereken şartlardan en önemlisi 

koşulsuz, ticari işletmenin ürettiği ürünlerin ya da sunduğu hizmetlerin diğer ticari 

işletmelerin ürettiği ürün veya sunduğu hizmetlerden açıkça ayırt edilebilmesidir13. Ayırt 

edicilik fonsiyonunu tanımlamak gerekirse, bir işaretin diğer işaretlerden farklı olması ya 

da diğer işaretler dışında algı yaratması olarak tanımlayabiliriz14. Ayırt edicilik 

fonksiyonu, markanın toplum nezdinde nasıl algılandığı ve marka ile bağlantılı ürün ve 

hizmetlerin türüne göre ayrı ayrı değerlendirilmelidir15. Markanın “tanımlayıcı” olup 

olmaması durumu, ayırt edicilik fonksiyonu bulunmayan işaretler olarak tanımlanabilir. 

Ancak ayırt edicilik ile tanımlayıcılık arasında mutlak bir ters orantı olduğunu söylemek 

doğru olmayacaktır. Ayırt edicilik fonksiyonu taşımayan ürünler, tanımlayıcı işaretler, 

çok anlamlı sözcükler, gramatik olarak eşdeğer sözcükler, fonetik eşdeğerler 

gösterilebilir. 

  Bir markanın ayırt edici olup olmadığını anlamak için, tüketiciler tarafından fazla 

düşünülmeden, marka ile markaya ait ürün veya hizmetler arasında özel ve doğrudan 

ilişki kurabilmesi yeterli görülmektedir. Mülga 556 sayılı KHK’nın 5. maddesinde açıkça 

düzenlenen marka olarak kullanılacak işaretlerde, bir ticari işletmenin ürün ve 

hizmetlerini diğer ticari işletmeye ait ürün ve hizmetlerinden ayırt etme özelliğinin 

bulunması gerekmektedir16. Bu vasfı bulunmayan işaretler, marka niteliğine sahip 

değildir. 6769 SMK m. 5/1-a hükmü anlamında ayırt edicilik fonksiyonu bulunan 

işaretler, hedef kitlenin bakış açısına göre olağan kullanımlarda doğrudan veya dolaylı 

şekilde tescil edilmek istenilen ürün veya hizmetlerin karakteristik özelliklerini ortaya 

çıkaran işaretlerdir.

 

 

																																																								
12 Yargıtay 11. HD, 9.4.2001 T, 2001/844 E, 2001/3429 K sayılı kararı. www.lexpera.com.tr (Çevrimiçi: 
12.07.2018) 
13 6769 sayılı SMK m. 5/1-a, 2015/2436 sayılı Yeni AB Marka Direktifi m. 3/1-a, 2017/1001 sayılı Tüzük 
m. 7/1-a. 
14 Çolak, Marka, s. 25. 
15 CJEU, T-160/07 paragraf 44. (www.jurix.com.tr, Çevrimiçi: 10.07.2018) 
16 Sabih Arkan, Marka Hukuku, C. I, Ankara, 1997, s. 36. (Kısaca: Arkan, “Marka”) 
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İşaret kullanımın en başından itibaren ayırt edici nitelikli olabileceği gibi zaman 

içerisinde  kullanımla, yatırımla ve yerleştirici çalışmaların sonucunda da ayırt edici 

nitelik kazanabilir17. Bu açıdan kuallanımın başından itibaren ayırt edici nitelikli olan da 

sonradan ayırt edicilik kazanmış olan işaretler de 6769 sayılı kanunun nezdinde tescil 

sağlayıcı ya da terkin önleyici tesire sahiptir. Zira, 6769 sayılı kanunun 5/1-ç maddesinde, 

aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki 

tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer 

işaretlerin, ayırt edici olmadığı gerekçesiyle tescili reddedilemez düzenlenmiştir. 

1.1.2.2 Reklam Fonksiyonu 

Ticari işletmeler ürün ve hizmetlerinin daha fazla tüketilmesi için kullandıkları 

markalar için azımsanamayacak reklam harcamaları yapmaktadırlar18. Çünkü markalar 

seçilirken sahip oldukları özellikle reklam kabiliyetine, halkın ilgisini çekmedeki etkisine 

ve duyu hafızasına yönelik olup olmadığına dikkat edilir. Bu bakımdan yapılan bu 

harcamalar markaya yapılan yatırımlar niteliğindedir. Reklam fonksiyonu sayesinde 

zaman içerisinde marka ile tüketici arasında ciddi bir bağ oluşur19. Örneğin, markalarda 

kullanılan işaretin orijinalliği, kullanılan sözcüklerin uyum içerisinde olması ya da etkin 

olması, kullanılan sözcüğün tüketicide bir fikir uyandırması ya da bilindik kaynaktan 

faydalanılması olabilir. Marka ve işletmenin tüketicisi çevresiyle olan bağı bu şekilde 

kurulmaktadır.  

Netice olarak, bir markayı tanıtan ve markanın tüketici nezdinde güven 

sağlamasını sağlayan asıl etken güçlü reklamlar ve sloganlardır demek yerinde olacaktır. 

1.1.2.3 Köken Gösterme Fonksiyonu 

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın verdiği kararlarda köken gösterme 

fonksiyonunun markanın asli fonksiyonu olduğu ifade edilmiştir20. Klasik manada marka, 

kullanıldığı ürün veya hizmetin “kökenini”, ürün veya hizmetin kimden veya hangi ticari 

																																																								
17 Tekinalp, FMH, s. 365. 
18 Çolak, Marka, s. 17.  
19 Hamdi Yasaman, Marka Hukuku, C. 1, İstanbul, 2004, s. 20.  (Kısaca; “Marka Hukuku”) 
20 CJEU, C-324/09, paragraf. 80. (www.jurix.com.tr, Çevrimiçi: 13.07.2018)  
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teşebbüsten geldiğini gösterir niteliktedir. Bu şekilde marka, ürün veya hizmetlerin ticari 

işletmeler ile olan bağlantısına işaret etmektedir21. 

Öğretide bir görüşe22 göre; köken gösterme fonksiyonu ile ayırt etme 

fonksiyonunun iç içe olduğu görüşü ileri sürülmekteyken, başka bir görüşe23 göre; bir 

ürünün veya hizmetin hangi işletmenin markasını taşıdığını dikkate alarak satın alan 

müşteriler, o malın lisans yoluyla dünyanın pek çok yerinde üretilmiş olabileceğini 

bilmekte fakat önemsememektedirler. ADİDAS markalı bir kıyafeti alan müşteri bu 

giysinin ADİDAS’ın lisanslı bir ürünü olduğunu düşünerek alacak, bu giysinin hangi 

ülkede hangi koşullarda üretildiği ile ilgilenmeyecektir24. 

Markanın bu işlevinin günümüzde, lisans ve franchising uygulamalarının 

çoğalması nedeniyle eski önemini yitirmekte olduğu aşikardır. 

1.1.2.4 Garanti Fonksiyonu 

Genel olarak, tüketici ürün veya hizmetlerin kim tarafından üretildiği veya kimin 

tarafından pazara sunulduğu ile ilgilenmemektedir. Tüketiciler için önemli olan daha 

önceden satın alıp memnun olduğu ürün veya hizmetin her zamanki gibi veya her 

zamankinden daha iyi biçimde sunulacağı yönünde ürün veya hizmetlere karşı güven 

bağının oluşmasıdır. Bir markaya duyulan güven ne kadar fazla ise tüketicinin işletmeye 

ile arasındaki kurduğu bağ da o kadar kuvvetli olur25.  

Marka, tüketiciye ürün veya hizmetlerin çeşitli özellik ve kaliteyi edindiği 

garantisi sağlamaktadır. Tüketici, marka olan ürün veya hizmetlerin her zaman aynı 

özellikleri ve kaliteyi taşıyacağı inanç ve beklentisini taşır. Garanti fonksiyonu, 6769 

sayılı SMK’nın 152/2 maddesinde yer verilen tükenme ilkesinin istisnası niteliğindeki  

“kötüleştirmeye engel olma hakkı” nın gerekçesidir26. 

																																																								
21 Yasaman, Marka Hukuku, s. 18. 
22 A. Lerzan Yılmaz, Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri, Eylül 2017, İstanbul, 2. B, s. 
53. 
23 Çolak, Marka, s. 16. 
24 Çolak, Marka,  s. 16 ve aynı yönde karar; Arkan, Marka, s. 38. 
25 Ahmet Gürbüz – Melek Doğan, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, C-9, S.19, 2013, s. 240. 
26 Çolak, Marka, s. 18. 
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1.1.3 Markanın Hukuki Niteliği 

Öğretide marka hakkının hukuki niteliği açısından çeşitli görüşler 

benimsenmiştir. Marka hakkının bir mülkiyet hakkı, şahsiyet hakkı, gayri maddi mal 

üzerindeki hak gibi haklardan olduğu yönünde farklı görüşler mevcuttur. 

Marka hakkı, parayla ölçülebilen değeri temsil eden gayri maddi malvarlığı 

hakları içerisinde yer almaktadır27. Genellikle marka ekonomik bir değere sahip olduğu 

için marka hakkı, gayri maddi malvarlığı unsuru olarak benimsenmektedir  Anayasa 

Mahkemesi tarafından verilen bir kararda28; menkul ve gayrimenkul mallar maddi 

nitelikli marllar kapsamında sayılırken, fikri ve sınai mülkiyet hakları gayrimaddi nitelik 

taşımaktadır. 

Gayri maddi haklar, patent, ticari marka, ticari unvan, tasarım ya da model gibi 

sinai varlıkların kullanım hakkı ile edebi, sanatsal eserlerin mülkiyet hakları ile ticari bilgi 

birikimi (know how) ve ticari sırlar gibi fikri hakları kapsamaktadır. Sınai bir hak olan 

marka hakkının korunma süresi 6769 sayılı SMK m. 23’e göre on yıllık süreye tabidir. 

Söz konusu koruma süresi on’ar yıllık dönemler halinde yenilenebilmektedir. 

Öğretide marka hakkının olumlu bir hak mı yoksa olumsuz hak mı olduğuna dair 

tartışmalar başlamıştır. Bu tartışmalara neden olan olay ise sağlığa zararlı olmaları 

sebebiyle sigara vb. tütün mamülleri yönünden yapılan düzenlemelerle getirilen ve sigara 

markalarının ürünler üzerinde kullanılmasını ciddi biçimde sınırlayan düz paketleme 

uygulamaları olmuştur29. İngiliz Yüksek Mahkemesinde bu uygulama “kullanım 

hakkının kontrolü” olarak nitelendirilmiştir ve kullanım hakkının kontrolü olarak ülke 

																																																								
27 Fülürya Yusufoğlu, Anonim Şirketlerde Gayri Maddi Hakların Sermaye Olarak Konulması, 2016, 
İstanbul, 1. B,  s. 21-25. 
28 Anayasa Mahkemesi’nin 27.05.2015 T, 2015/33 E, 2015/50 K. sayılı kararında; “..Mülkiyet hakkının 
konusunu, maddî ve gayrimaddî mallar oluşturmaktadır. Taşınır ve taşınmaz mallar maddî mallar 
kapsamında iken, fikrî ve sınaî mülkiyet hakları gayrimaddî mallar kapsamında bulunmaktadır. Bir 
markanın sahibine sağladığı haklar ise "marka hakkı" olarak adlandırılmakta ve marka hakkı, fikrî ve sınai 
mülkiyet hakları kapsamında yer almaktadır” denilmektedir. www.lexpera.com.tr (Çevrimiçi: 20.07.2018) 
29 Çolak, Marka, s. 11. 



11	
	

çerçevesinde uygulanmaktadır. Ayrıca, söz konusu uygulama TRIPs’e 30 de uygun bir 

uygulamadır31.  

1.1.4 Marka Türleri 

1.1.4.1 Sahiplerine Göre 

1.1.4.1.1 Ortak Marka  

Yürürlükteki 6769 sayılı SMK’nın 31. maddesinde ortak marka, üretim veya ticaret 

ya da hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan işaret olarak 

tanımlanmıştır. Ayrıca ortak markanın, gruptaki işletmelerin ürün veya hizmetlerini diğer 

işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yaradığı düzenlenmiştir. 

Yürürlükteki yer alan düzenleme ile mülga 556 sayılı KHK’nın 55. maddedeki 

tanımdan uzaklaşılmamıştır. Mülga düzenlemede ise ortak markanın tanımı, gruptaki 

ticari teşebbüslerin ürün veya hizmetlerini, diğer ticari teşebbüslerin ürün veya 

hizmetlerinden ayırmaya yarar olarak yapılmıştı. 

Buradaki ortaklık kelimesi “marka ortaklığı” ile karıştırılmamalıdır32. Ortak marka, 

bir grubun her bir üyesinin kullandığı markalar olarak düşünülmelidir. Mesela, TARİŞ 

markası ortak; CHAMPAGNE markası da tanınmış ortak markalardandır33. 

6769 sayılı SMK ile ortak markanın tescili ve ortak marka hakkından vazgeçilmesi 

için gruba dahil ticari işletmelerin tümünün beraber hareket edeceği düzenlenmiştir. 

Ayrıca güncel düzenlemeye göre; ortak markayı kullanmaya yetkili olan gruba dahil 

işletmeler tek başına dava açmaya yetkilidir. 

Mülga 556 sayılı KHK’nın 56. maddesinde, ortak markanın tescili için başvuru ile 

birlikte markanın kullanılma usul ve şeklini gösterir teknik yönetmeliğin verilmesi 

zorunludur. Ortak marka teknik yönetmeliğinde, ortak markayı kullanmaya yetkili olan 

işletmeler belirtilir” düzenlenmiştir. Ayrıca, mülga 556 sayılı KHK’nın 59. maddesi ile 

																																																								
30 Marka Hukuku alanında Türkiye’nin 31.12.1995 tarihinden itibaren taraf olduğu anlaşmalardan biri olan, 
Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması.	
31 Çolak, Marka,  s. 12. 
32 Çolak, Marka, s. 19. 
33 Çolak, Marka, s. 19-20. 
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“ortak markanın denetiminin zamanında ve teknik yönetmeliğe uygun olarak yapılması 

zorunluluğu getirilmiştir. Bunun yaptırımı olarak da, bu denetimin gerektiği gibi yerine 

getirilememesi ve teknik yönetmeliğe aykırı kullanıma göz yumulması durumunda, 

taraflardan birinin başvurusu üzerine mahkemece tanınacak süre içerisinde, söz konusu 

aykırı kullanım düzeltilmediği takdirde, ortak markanın süre sonunda mahkeme 

tarafından iptal edileceği belirtilmiştir.  

6769 sayılı SMK m. 31 ile tüm bunlara ek olarak, marka sahibinin, garanti markası 

veya ortak markanın devamlılık arz eder biçimde teknik şartnameye aykırı olarak 

kullanılmasını engellemek için gerekli önlemleri almaması sebebiyle ilgili kişilerin, 

Cumhuriyet savcısının veya ilgili kamu kurum ve kuruluşunun başvurusu üzerine tanınan 

süre içinde söz konusu aykırı kullanımın düzeltilmemesi halinde, markanın iptaline karar 

verileceği ve teknik şartnameye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirleneceği 

denilmiştir34. 

Ortak markalarda, her bir marka sahibinin, bütün marka üstünde, markanın tüm 

sahipleri ile aynı nitelikteki hakkı sınırlı olma kaydıyla bağımsız hak sahipliği 

mevcuttur35. Ortak markalar ile grup markaları birbirlerinden farklıdırlar. Grup 

markaların birden fazla kişi adına tescil edilmiş markalar değillerdir. Grup markaları 

genellikle holding çatısı altında birleşen işletmelerce kullanılır36. Buna örnek olarak; 

SABANCI  markası ve SABANCI logosu gösterilebilir.  

1.1.4.1.2 Bireysel (Ferdi) Marka 

Markanın tek bir gerçek veya tek bir tüzel kişiye ait olduğu ve marka hakkının tek bir 

kişiye ait olduğu markalara bireysel (ferdi) markalar denilmektedir. Marka sahibinin 

miras, ortaklık vb. sebeplerle birden fazla olması, bireysellik özelliğini etkilememektedir. 

Markaların ticari vekiller veya temsilciler adına tescill edilmesi durumunda da bireysellik 

özelliği devam etmektedir. 

																																																								
34 www.lexpera.com.tr (Çevrimiçi: 21.07.2018) 
35 Tekinalp, FMH, s. 372. 
36 Çolak, Marka, s. 20. 
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Ayrıca, kamu tüzel kişileri de ferdi marka sahibi olabilmektedirler. Ancak, tüzel 

kişiliği bulunmayan adi şirketler bireysel marka sahibi olamamaktadır. Adi şirketler kendi 

adlarına marka tescili yapamamaktadırlar. Ancak, Adi şirket aracılığıyla işletilen bir 

işletmenin mal ve hizmetlerini ayırt etmek için kullanılan marka üzerinde ortaklar iştirak 

halinde maliktirler37. Bireysel markalardaki esas ve ayırıcı unsur, bireysel markanın 

üzerinde kurulan mutlak hakkın bir veya birden fazla kişi tarafından kullanılabilir 

olmasıdır38.  

1.1.4.1.3 Garanti Markası  

Garanti Markası, birbiriyle bağlantısı olmayan ticari işletmelerin ürettiği ürün ve 

hizmetlerin ortak özelliklerini, üretim şekillerini, coğrafi kaynaklarını ve 

kalitesini garanti etmeye yarayan ayırt edici işaretlerdir. Garanti markasının temel 

özelliği, marka için belirlenmiş olan standartların markayı kullanan bütün işletmelerce 

sağlanmasıdır. 

6769 sayılı SMK m. 31/3 kapsamında garanti markasının, marka sahibinin veya 

marka sahibine iktisaden bağlı olan ticari teşebbüsün ürün veya hizmetlerinde 

kullanılmasının önü kesilmiştir. Garanti markası türünde markanın sahibi markanın 

kullanılacağı ürün veya hizmetler açısından en düşük kaliteyi garanti etmektedir39.  

Garanti markalarının çeşitleri bulunmaktadır. Başlıca garanti markaları, belirli 

bölgelerde yetişen ürünlerin kalitesini göstermek amacıyla kullanılan işaretler, ürünlerin 

kalitesinin bölge ile alakasının bulunmadığını gösteren işaretler, belirli bi çevrede üretilen 

ürünleri gösteren isim ve semboller, belirli bir kaliteyi ve birliği gösteren sembol ve 

coğrafi olmayan isimler, ticari işletme veya bir ticari grubu gösteren isim ve semboller, 

ürün ve hizmetlerin yüksek standartlı olduğunu tüketiciye bildirmek için kullanılan ve 

ticari faaliyetleri ile doğrudan bağlantısı olmayan kuruluşların markalarıdır. 

Mülga 556 sayılı KHK’nın 59. maddesi ile marka sahibi, garanti markasının veya 

ortak markanın belirli bir sürede teknik yönetmeliğe aykırı olarak kullanmasına göz 

yumar ve taraflardan birinin başvurusu üzerine mahkemece tanınacak süre içerisinde söz 

																																																								
37 Arkan, Marka, s. 44-45. 
38 Tekinalp, FMH,  s. 371. 
39 Çolak, Marka, s. 21.	
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konusu aykırı kullanım düzeltilmediği halde marka, tanınan süre sonunda mahkeme 

tarafından iptal edileceğinin düzenlenmiştir. Söz konusu KHK hükmü yürürlükteki 6769 

sayılı SMK m. 32 ile marka sahibinin, garanti markası veya ortak markanın devamlılık 

arz eder biçimde teknik şartnameye aykırı olarak kullanılmasını engellemek için gerekli 

önlemleri almaması sebebiyle ilgili kişilerin, Cumhuriyet savcısının veya ilgili kamu 

kurum ve kuruluşunun başvurusu üzerine tanınan süre içinde söz konusu aykırı 

kullanımın düzeltilmemesi hâlinde, markanın iptaline karar verilmektedir. 

Bu tür markalara örnek olarak, malın kalitesine esas alan Uluslararası Yün Birliği’nin 

markalarından birtanesi olan “Woolmark” markasını örnek gösterebiliriz40. Ülkemizde 

üretimi yapılan ürünlerin Türk Standartları Enstitüsü’nce (TSE) kabul görmüş 

standartlara uygun olduğunu gösteren, TSE markası mülga 556 sayılı KHK ve 

yürürlükteki 6769 sayılı SMK anlamında birer garanti markalarıdır.  

1.1.4.2 Kullanım Amacına Göre Markalar 

1.1.4.2.1 Ticaret Markası  

Bir ticari teşebbüsün üretimini veya ticaretini yaptığı ürünleri, başka işletmelerin 

ürünlerinden ayırmaya olanak sağlayan işaretler, ticaret markasıdır.  

Bu markalar yalnızca imal edilen ürünler için değil ticarete konu her ürün için 

tescil edilebilmektedir. Yani, ticaret markasının kullanımı için marka olarak kullanılacak 

ürünlerin üretiminin yapılması zorunlu değildir41. Migros vb. market zincirleri, kendisi 

üretmeden ilgili ürünün üretimini veya imalatını yapan üreticiye sipariş vererek, kendi 

markası adı altında tüketiciye sunabilmektedir.42.  

1.1.4.2.2 Hizmet Markası  

Hizmet markaları, ticari teşebbüslerin sergilediği hizmetlerini, başka ticari 

teşebbüslerin hizmetlerinden ayırmaya yarayan işaretler olarak tanımlanmaktadır43. Bu 

tanım ile hizmet sunan marka hakkı sahiplerinin sundukları hizmetleri marka koruması 

																																																								
40 Tekinalp, FMH, s. 372. 
41 Tekinalp, FMH, s. 370. 
42 Tekinalp, FMH, s. 370. 
43 Çolak, Marka, s. 18.	
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altına alabildikleri açıkça anlaşılmaktadır. Hizmet markası ile ticaret markaları 

birbirlerinden farklıdır.  

Örneğin, dizayn veya danışmanlık hizmeti sunan bir ticari işletmenin bu 

hizmetlerini marka koruması altına alması yasal olarak mümkün olacaktır. 

1.1.4.3 Tescil Edilme Amacına Göre Markalar 

1.1.4.3.1 Koruyucu Markalar 

Koruyucu markalar, tescilli bir markanın koruma alanını genişletip geliştirmek, 

markanın taklidini kullanacak olası kimseleri markalardan uzak tutmak için tescil ettirilen 

markalardır. Koruyucu markalar asıl markadan ayırt edilemeyecek kadar benzer veya 

karıştırılma ihtimali yaratacak markalardır44. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere, koruyucu 

markaların amacı asıl markayı korumak, rakiplerin asıl marka üzerinden tasarruf etmesini 

engellemektir. 

Örneğin; Aspirin, Cosprin, Disprin, vs. koruyucu markanın işlevini yerine 

getirebilmesi için yeteri kadar kullanılması gerekmektedir. Aksi halde SMK m. 25 hükmü 

kapsamında markanın hükümsüzlük durumu ile karşılaşılabilir. Fakat koruyucu marka 

kullanılmamış olsa bile, hükümsüzlük davası açılıncaya kadar amacına hizmet edebilir45.  

1.1.4.3.2 Tedbir Markaları 

Tedbir markaları asıl markanın tescil edildiği esnada marka sahibinin kullanmayı 

o anlık düşünmediği, ileride kullanma ihtimalinin olduğu için tescil ettirdiği markalardır. 

Tedbir markalarında tescilli marka sahibinin tescil edilen markayı ileride kullanıp 

kullanmayacağının garantisini vermesi şart değildir. Çünkü kullanma niyetinin varlığı 

veya kullanma garantisi tescil için bir ön şart değildir.  

Tedbir markalarına genellikle ilaç sektöründe rastlanılmaktadır. İlaç sektöründe 

ilacı oluşturan kimyasalların ruhsatlandırılması bazen güç olabilmekte veya ruhsat 

alınamama riski olabilmektedir. Bu gibi durumlarda, ilacın benzeri veya yedeğinin 

																																																								
44 Çolak, Marka, s. 22. 
45 Tekinalp, FMH, s. 370. 
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devreye sokulması söz konusu olacaktır. Böyle durumlarda tedbir markası olarak tescil 

ettirilen işaretler gündeme gelerek gecikme, iptal veya başka türlü sebeplerle tescil 

ettirilemeyen markaların tescilini sağlayacaktır46.  

1.1.4.3.3 Merchandising Markaları 

Merchandising markaları, bir kişinin isminin veya ticari işletmenin logosunun 

veya benzeri ayırt edici fonksiyonu bulunan isim veya işaretlerin ticari amaçla 

markalaştırılması sonucu ortaya çıkan marka türüdür47. Bu türlü markaların kullanım 

amacı genellikle popülaritesi bulunan kimselerin üretici firmalara lisans yoluyla ticari 

hayata sunulması şeklindeki kullanımladır. Örneğin, BRITNEY SPEARS, SPIDERMAN 

gibi markalar, merchandising markalarına örnek olarak gösterilebilir. 

Burada tescilli marka sahipleri ürün veya hizmet üretmemekte, farklı şirketlerle 

merchandising sözleşmesi adı altında tescilli markalarının isimlerini kullandırırlar48. 

Merchandising markaları marka hakkı sahibinin itibarının kullanılması olarak da 

düşünülebilir. Nitekim, MARVEL karakterlerinin sadece çocuklara yönelik olmadığı, yaş 

sınırı tanımaksızın herkese yönelik olduğu ve dünya üzerindeki neredeyse bütün eğlence 

merkezlerinde yer alan alışveriş istasyonları nedeniyle piyasa nezdinde kuvvetli olduğu 

düşünüldüğünde, marka sahibinin markanın itibarından daha fazla yararlanmak istemesi 

ve bu amaçla kırtasiye, bijuteri gibi farklı ürün veya hizmetlerde markayı kullandırma 

yolunu seçmesi kaçınılmaz olmuştur49.  

Merchandising markalı ürünlerde tüketici ürün veya hizmetle karşılaştığında 

birden çok marka ile karşılaşmaktadır. Bunlardan ilki ürün veya hizmeti sunan ticari 

işletme diğeri ise ürün veya hizmetin satın alınmasını sağlayan, tüketici nezdinde ürünün 

alınmasını teşvik edici nitelikteki diğer markadır. 

																																																								
46 Selçuk Öztek, İlaç Markaları Arasında İltibas ve Türk Markalar Hukukunun Çözümlenmemiş Bazı Genel 
Sorunları, Hukuk Araştırmaları, 1991, C. 6, S. 1-3, s. 18; Hanife Dirikkan, Tescilli Markayı Kullanma 
Külfeti, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul, 1998, s. 231. (Kısaca: “Prof. Dr. Oğuz İmregün’e 
Armağan”); Arslan Kaya, Marka Hukuku, İstanbul, 2006, B-1, s. 53. (Kısaca: “Marka”) 
47 Selin Sert, Merchandising Markası, Prof. Hüseyin Ülgen’e Armağan, İstanbul, 2007, s. 1163 vd.	
48 Çolak, Marka, s. 95. 
49 Müge Özarmağan, Marka Hakkınının Kullanmama Nedeniyle Sona Ermesi, İstanbul, 2008, B. 1, s. 68. 
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1.1.4.4 Tanınmışlığına Göre Markalar 

1.1.4.4.1 Tanınmış Markalar  

Paris Sözleşmesinde ve TRIP’s anlaşmasında “well known mark”, ABD Lanham 

Kanunu’nda “famous marks”, AB mevzuatında ise zaman zaman “reputed mark” veya 

“mark, has a reputation” terimleri kullanılmakta ise de, bu terimlerin karşılığı 

hukukumuzda “tanınmış marka”dır. Daha ayrıntılı tanım yapmak gerekirse tanınmış 

markalar, farklı sınıf ürün veya hizmetler açısından koruma elde edilebilecek seviyede 

bilinirliliği ve ayırt ediciliği kuvvetli markalardır50. 

Tanınmış markalar bazı ülke mevzuatlarında dışında herhangi bir sözleşmede 

tanımlanmamıştır. Tanınmış markalar ile ilgili tanımlama doktrin ve öğretideki görüşlere 

bırakılmıştır. Tanınmış markaların ulusal veya uluslararası kaynaklarda 

tanımlanmamasını, tanınmış olma kavramının her somut olayda farklılık göstermesi ve 

bilinirliliğin eskiden belirlenmiş belirli niteliklete uyum gösterememesi, bilinirliliğin 

değişken bir olgu niteliğinde olması olarak gerekçelendirebiliriz51. Tanınmış markalar 

marka hakkı sahiplerine, tescil engeli olarak, hükümsüzlük sebebi olarak, markanın 

kullanılmasına karşı koruma ve markanın ülkemizde gerçek sahibinin kullanılmasını 

sağlama olarak koruma sağlamaktadır52. 

Tanınmış markaları Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, “..bir kimseye veya girişime sıkı 

bir biçimde bağlılık, güvence, kalite, reklam gücü, yaygın bir dağıtım ağına bağlı, müşteri 

ve diğer sübjektif ilgi ve ilişkiler ayrımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı 

gözetilmeksizin aynı çevredekilerce refleks halinde beliren bir çağrışım” şeklinde 

tanımlamıştır53.  

Bu tür markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin markalar siciline 

tescil edilmesi durumunda, tescilli marka sahibi 6769 sayılı SMK’nın 25. maddesi 

kapsamında  markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini,  markaya karşı tecavüzün 

																																																								
50 Çolak, Marka, s. 340. 
51 Yasaman, Marka Hukuku, s. 24. 
52 Çolak, Marka, s. 347. 
53 Yargıtay 11. HD, 28.06.2004 T, 2003/13167 E., 2004/7103 K sayılı VESTİNO ve 09.12.2004 T, 
2004/1146 E, 2004/12103 K sayılı BLACK&DECKER kararlarında da tanınmış marka için bu ifadeleri 
kullanmıştır. www.lexpera.com.tr (Çevrimiçi: 24.07.2018) 
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durdurulmasın veya giderilmesini, uğranılan maddi veya manevi zararın tazminini, 

markayı taşıyan mallara el koyulmasını, bunlar üzerinde kendisine mülkiyet hakkının 

tanınmasını ve ilgili mahkeme hükmünün ilanını talep edebilmektedir54. 

Tanınmışlık hangi marka için gerçekleştiyse, tanınmışlığın sağladığı sonuçlardan 

o marka yararlanmaktadır. Örneğin, DURU markasının temizlik emtiaları, kozmetik 

ürünler, sabun, vb. ürünlerin bulunduğu sektörde tanınmış marka olması, DURU 

ACTIVEX markasının da tanınmış marka olarak kabulü olarak yorumlanmaktadır. Yani, 

birden fazla unsuru bulunan markalarda, unsurlarından bir tanesinin tanınmışlığı doğal 

ve doğrudan markanın diğer unsurlarını da etkilemektedir55. 

1.1.4.4.2 Alelade Markalar 

Alelade marka, mülga 556 sayılı KHK m. 5 ve yürürlükteki 6769 sayılı kanunun 

4. maddesinde belirtilen niteliklere uygun tescilli markaya yüklenen işlevleri tescil 

edildiği ürün veya hizmetlerle sınırlı olmaksızın sağlayan markadır56.  

Başka bir deyişle, alelade markalar, ticari işletmenin ürün veya hizmetlerini başka bir 

ticari işletmenin ürün veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan, ulusal veya uluslararası 

çevreler tarafından tanınmayan ve belli bir ürün veya hizmetle özdeşleşmemiş markalar 

olarak tanımlanabilir. 

1.2 MARKA HAKKININ KAZANILMASI 

Ulusal ve uluslararası hukuk sistemlerinde marka hakkının kazanılması konusunda 

iki sistem benimsenmiştir; Anglo Amerikan hukuk sisteminde uygulanan, kullanım 

yoluyla kazanma ve Avrupa hukuk sisteminde uygulanan, tescil sistemidir. İki temel 

sistemin dışında, bu sistemlerin ikisinden de belirli fonksiyonları benimsemiş olan karma 

sistem üçüncü bir sistem olarak kabul edilmektedir57.  

																																																								
54 Mithat Serdar Atlı, Marka Türleri ve Korunması, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2001, s. 106. 
55 Yargıtay 11. HD, 16.09.2013 T, 2012/17764 E, 2013/15691 K sayılı karar. www.kazancı.com.tr, 
(Çevrimiçi: 07.09.2018) 
56 Kaya, Marka, s. 56. 
57 Orhan Sekmen, Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları, Ankara, 2013, s. 42; Yasaman, Marka 
Hukuku, s. 176 vd.; Tekinalp, FMH, s. 472. 
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1.2.1 Kullanım Sistemi  

Kullanım sistemi, adından da anlaşılacağı üzere, markayı ilk kullanan kişi veya 

kişilerin marka hakkını kazandığını kabul eden sistemdir. Bu sistemin oluşmasındaki 

düşünce tarzı bir markayı ilk defa kullanan ve ihdas eden kişinin o markanın yaratıcısı 

olduğu fikridir.  

Bu sistem daha çok Amerika Birleşik Devletlerinde Anglo Amerikan hukuk 

sisteminde uygulama alanı bulmuştur. Amerika Birleşik Devletlerinde markanın ticari 

alanda kullanılması ile marka hakkı elde edilmiş sayılmakta ve tescil edilmese bile marka 

Ortak Devlet Hukuku (State Common Law)58  çerçevesinde marka hakkı korumasından 

yararlanmaktadır.  

Kullanım sisteminde markayı ilk kez kullanmış ancak  tescil ettirmemiş olan bir kişi 

işaretin bir başkası tarafından kendi izni alınmaksızın kullanılmasını haksız rekabet 

hükümlerine dayanarak yasaklayabilecektir. İşareti tescil ettiren üçüncü kişinin, tescilli 

marka hakkı sahibine karşı açtığı davada, marka hakkının ilk kullanma ile doğan marka 

üzerinde sahip olduğu hakka dayanarak, üçüncü kişiler lehine yapılmış olan tescilin 

terkinini talep edebilir59.  

1.2.2 Tescil Sistemi 

Marka hakkı, gayri maddi niteliğindeki malvarlığı haklarındandır ve sahibine inhisari 

yetkiler sağlayan herkese karşı ileri sürülebilen mutlak haklardandır. Ticari ilişkilerde 

kullanılan işaretin marka olarak tescili zorunluluğu bulunmamaktadır. Marka üzerinde 

kurulacak hak, markanın oluşumu ile başlayacaktır60. Marka sahibinin 6769 sayılı 

SMK’nın 7/1 maddesinde belirtilen marka korumasından yararlanabilmesi için tescil şartı 

aranmaktadır. Marka hakkının SMK kapsamındaki korumadan yararlanabilmesi için 

Türk Patent ve Marka Kurumu’na tescili şarttır61. 

																																																								
58 ABD de uygulanan sistem hakkında daha geniş bilgi için bkz. Yasaman, Marka Hukuku, s. 177-178.	
59 Karayalçın, 1968, s. 423-424; Dirikkan, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, s. 231-232; Dilek Cengiz, 
Türk Hukukunda İtibas ve İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz, İlgili Mevzuat, Danıştay ve Yargıtay 
Kararları, İstanbul, 1995, s. 39; Selin Sert, Markanın Kullanılması Yükümlülüğü, Ankara, 2007, B. 1, s. 
17-18. 
60 Yasaman, Marka Hukuku, s. 174. 
61 Çolak, Marka, s. 103. 
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Tescil sahibi hak sahibi olarak kabul edildiğinden markanın yaratıcısı veya ilk 

kullanan kişi tescil sahibinin dışında bir kişi ise mevcut tescil silinmeden veya sona 

ermeden marka hakkına tecavüz ya da haksız rekabet iddiası ile marka korumasından 

yararlanamaz. Korumadan yararlanılabilmesi için yalnızca tescil ile sağlanan korumanın 

sonlanması gerekmektedir. Tescilli marka hakkı ancak koruma süresinin dolması ve 

koruma süresi içinde yenilenmemesi, marka sahibinin hakkından vazgeçmesi veya haksız 

rekabet talebinde bulunan ilgili kişinin açtığı hükümsüzlük davası neticesinde 

mahkemenin vereceği terkin kararıyla sona erer.  

Marka hakkının edinilmesinde tescil sistemini benimsenmiş olan ülkelerde, markanın 

sınai mülkiyet hakkı olarak hukuken varlık kazanması ve marka hakkının korunabilmesi 

kural olarak markanın tescil edilmesine bağlanmıştır62. Bu sistemde marka hakkının 

kazanılması için markanın tescilden önce kullanılması şartı getirilmemiştir63. Avrupa 

Birliği, marka hakkının kazanılması konusunda bu sistemi kabul etmiştir. Türkiye de ise 

öğretide görüş birliği sağlanamamış olsa da mülga 556 sayılı KHK’nın kabulü ile tescil 

sistemine geçildiği belirtilmektedir64.  

1.2.3 Karma Sistem  

Karma sistem, yukarıda belirtmiş olduğumuz her iki sistemin bir arada kullanıldığı 

sistemdir.  

Bu sistemin amacı, marka hakkının doğumundan itibaren markayı tescil ettiren kişi 

ile markayı eskiden kullanan kişiler arasında hak dengesinin sağlanmasıdır. İngiliz 

Hukukunda uygulama alanı bulan karma sistemde tescil edilmiş markalarla birlikte tescil 

edilmeden önce kullanılan markalar da korunmaktadır65.   

1.3 MARKANIN SAHİBİNE TANIDIĞI YETKİLER 

Marka tescilinden doğan hakların kapsamı, yürürlükteki 6769 sayılı Sınai 

Mülkiyet Kanunu’nun m. 7 hükmünde belirtilmiştir. Bu hükümle marka tescili ile doğan 

hakların münhasıran marka sahibine ait olduğu vurgulanmakta ve marka sahibinin bu 

																																																								
62 Kutlu Oytaç, Karşılaştırılmalı Markalar Hukuku, B-2, Ankara, 2002, s. 79. 
63 Sekmen, s. 44; Kaya, Marka, s. 49. 
64 Tekinalp, FMH, s. 355.	
65 Yasaman, Marka Hukuku, s. 178.	
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sıfatla kendisinden izinsiz şekilde hangi tür eylem ve işlemlerin yapılmasını hukuken 

engelleme hakkını haiz olduğu açıklanmaktadır. 

1.3.1 Markanın Kullanımını Önleme Hakkı 

Aşağıda üç başlık altında  incelediğimiz durumlarda, tescilli markanın üçüncü 

kişiler tarafından izin almaksızın kullanılması ihtimali düzenlenmekte ve tescilli marka 

sahibine haksız kullanımları önleme hakkı tanınarak, marka sahibinin markayı tekelci 

kullanma yönündeki menfaati korunmaktadır66. SMK ile düzenlenen bu durumlar ve 

marka sahibine tanınan yetkiler aynı zamanda marka sahibinin sahip olduğu hakların 

kapsam ve çerçevesini de belirleyici niteliktedir. Diğer yanıyla hakkın kapsamında dair 

bu düzenleme, hakkın sınırlarını da belirleyen bir etkiye sahiptir. 

 

1.3.1.1 Tescilli Marka İle Aynı Olan Herhangi Bir İşaretin Üçüncü Kişilerce Aynı 

Mal veya Hizmetlerle İlgili Olarak Kullanılmasını Önleme Hakkı  

6769 SMK m. 7/2-1 ile tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil 

kapsamına giren mal veya hizmetlerde kullanılması gibi eylemlerin önlenebileceği 

hükme bağlanmıştır. 

Bu düzenleme ile marka sahibi markası ile aynı işaretin markasının tescil edildiği 

aynı ürün veya hizmetler için kullanılmasını engelleyebilmektedir.  

Söz konusu düzenlemede tescilli marka ile aynı olan markanın kullanımasına 

değil, markaya ait işaretin kullanımına vurgu yapılmış ve işaret kavramı ön plana 

çıkartılmıştır. Bu düzenleme ile tescilli bir markanın sahibinin engelleyebileceği kullanım 

şekli yalnızca markasal kullanımlar ile sınırlı değildir. Buradan açıkça korumanın 

kapsamının genişletilmesinin ve kuvvetlendirilmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır.  

Zira, öğretide kabul edilen görüşe göre marka hakkına tecavüzün varlığı  

sayılması için aynı veya benzeri tescilli markanın üçüncü kişiler tarafından markasal 

kullanımının şart olmadığı kabul edilmektedir67. Tescilli markanın aynısının, ayırt 

edilemeyecek kadar benzerinin ya da benzerinin, karışıklığa sebep olur biçimde, ticaret 

																																																								
66 Yasaman, Marka Hukuku, s. 491. 
67 Yasaman, Marka Hukuku, s. 489. 
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unvanı veya ticari işletme isminde kullanımının da marka hakkını ihlali edici nitelikte 

olduğu kabul edilmektedir68. Böylece SMK ile sağlanması hedeflenen korumanın 

kuvvetlendirilmesi amacı kabul edilmektedir.  

 

1.3.1.2 Tescilli Marka İle Aynı ya da Benzer Olan Herhangi Bir İşaretin Üçüncü 

Kişilerce Aynı ya da Benzer Mal veya Hizmetlerle İlgili Olarak Kullanılmasını 

Önleme Hakkı  

6769 SMK 7/2-2. maddesi ile tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli 

markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan 

ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil 

karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması gibi eylemlerin 

önlenebileceği düzenlenmiştir.  

Düzenlenen önleme yetkisi, marka ile üçüncü kişiler tarafından kullanılan işaretin 

karıştırılma ihtimali göz önüna alınarak ilişkilendirilme ihtimali olmasına yönelik 

yapılmıştır. Bu anlamda söz konusu düzenlemenin anlaşılabilmesi için karıştırılma 

ihtimali kavramı ile neyin kastedildiğinin açıklığa kavuşturumalsı gerekmektedir. Şöyle 

ki, karıştırılma ihtimali, ürün veya hizmetleri tüketen kişilerin, bilip duyduğu bir ürün 

veya hizmeti aldığını zannederek farklı bir işletmeye ait aynı veya benzer malını veya 

hizmetini alma ihtimali ile karşı karşıya olması şeklinde tanımlanmaktadır69. 

Uygulamada karıştırılma olasılığının varlığının tespitinde ortalama dikkat düzeyine sahip 

tüketiciler esas alınmaktadır.  

 

1.3.1.3 Markanın Türkiye de Tanınmış Marka Olması Durumunda, İşaretin Aynı 

ya da Benzerinin Benzer Olmayan Mal veya Hizmetlerde Kullanımını Önleme 

Hakkı  

6769 SMK m. 7/2-3 ile aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına 

bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık 

																																																								
68 Arkan, Marka, s. 216; Yasaman, Marka Hukuku, s. 100. 
69 TPE Marka İnceleme Kılavuzu, 2011, s. 94.  
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düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar 

verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir 

sebep olmaksızın kullanılmasının önlenebileceği hükme bağlanmıştır. 

Bu düzenleme ile tanınmış markalar ait koruma kapsamı genişletilmiştir. 

Tanınmış markanın itibar ve ayırt edici fonksiyonundan faydalanarak haksız avantaj 

sağlanması önlenmeye çalışılmıştır. Tanınmış markaların aynı zamanda sahip olduğu 

itibara ve ayırt edici fonksiyonuna zarar gelmemesi amaçlanmıştır. 

Avrupa Adalet Divanı (CJEU), 14.09.1999 tarihli CHEVY kararı70 ile 

bilinirliliğin ortaya konulmasında dikkate alınması gereken asıl şeyin toplumsal çevre 

olduğu toplumun tamamının tanınmışlık için bir kıstas olmadığına karar verilmiştir. Bu 

karara göre, Türkiye’de bu korumadan yararlanmak isteyen tescilli marka sahibi, 

markasının Türkiye’de en azından belirli bir çevrede bilinir olduğunu kanıtlamak ile 

yükümlüdür. Ülkemiz dışında herhangi bir kıtada sağlanılan bilinirlik, ülkemizde 

tanınmış marka korumasından yararlanmak anlamında yeterli sayılmamaktadır. 

Türkiye’de belirli bir bilinirliğe ulaşmış olması koşuluyla beraber markanın, 

tanınmış markayı kullanan kimseye karşı haksız fayda elde etmesi, tanınmış markanın 

imajını zedelemesi veya tescilli markanın ayırt edici fonksiyonuna zarar vermesi şartları 

da aranmaktadır. Başka bir deyişle, markanın toplum nezdinde bilinirliğinin fazla olması, 

başka ürün ve hizmetlere ilişkin bir sonraki başvurunun reddedilmesi için yeterli 

sayılmamaktadır. Tanınmış marka hakkının sağladığı korumadan yararlanabilmek için 

yukarıda sayılan marka hakkının ihlali durumlarından en az bir tanesinin gerçekleşmiş 

olması gerekmektedir71. Bu ihlal durumlarını ayrı ayrı incelemek yerinde olacaktır. 

Ayırt Edici Karakterinin Zedelenmesi: Bu kavram, markanın ayırt etme gücü, 

markada yer alan işaretin işletmesel kaynağı göstermeye elverişli olup olmadığıyla 

bağlantılıdır. Markanın içerdiği işaret, ürünün belirli bir ticari teşebbüse ait olduğunu 

gösteriş oranı, markanın ayırt etme gücünün fazlalığı ile doğru orantılıdır. Bu sebeple, 

markanın içerdiği işaret, ürün ya da hizmeti tanıtıcı biçimlerde veya marka koruması 

																																																								
70 Europäischer Gerichtshof, GRUR, 2000, s.73. (naklen: Kemal Şenocak, Toplumda Tanınmışlık Düzeyine 
Erişmiş Markanın Farklı Mal veya Hizmetlere İlişkin Korunması, Batider, C.XXV, S.2, 2009, s. 140, dip. 
18. (Kısaca: “Marka”)	
71 Şenocak, Marka, s. 135.		
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kapsamındaki ürünlerle ilgili kayda değer bilgiler içeriyorsa, ayırt etme gücünün bu 

durumda güçlü olduğundan bahsetmen olanaksız olacaktır. Ancak, markayı içeren işaret, 

teorik anlamda alakasının bulunduğu ürün veya hizmetin özelliklerini veya sağladığı 

faydaları gösterir nitelikte değilse, ayırt etme fonksiyonunun güçlü olduğu 

söylenebilecektir.  

Tescilli marka hakkı sahibinden izin almadan tanınmış markaların kullanılıyor 

olması iki marka arasında düşünsel karmaşa yaratmaktadır ve bu karmaşa ayırt eme 

fonksiyonunu olumsuz etkiler niteliktedir. Nitekim, müşteri, ikinci marka ile karşıl 

karşıya kaldığında, tanınmış markayı hatırlamaktadır. İki markanın da aynı yerde aynı 

şekilde kullanılması, ürünlerin kolaylıkla ayrıştırılabilmesi için markanın içerdiği 

işaretler dışında başka niteliklere dikkat çekilmeye veya ticari teşebbüslerin aralarında bir 

bağ bulunduğuyla ilgili düşünce oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bu nedenle tanınmış 

markanın sahip olduğu bilinirlik, ayırt etme gücü ve değer, başka bir markanın kullanımı 

sebebiyle zarar görmekte ve neredeyse yokolmaktadır. Bu durumda esas olan müşterinin 

ikinci markayı, tanınmış marka sebebiyle ötekilerden daha kolay ayrıştırılabilmesi ve 

ürün üzerindeki dikkatıni ikinci ürün üzerinde toplamaya çalışmasıdır. Bu durumda, 

tanınmış marka belirli bir ticari teşebbüs veya ürün ile bağlantı kurma özelliğini 

kaybetmekte, markanın oluşturduğu ticari tesir azalmakta ve markanın tekliği zarar 

görmektedir72. 

Örnek olarak, Rolex tescilli markasının varlığında, Rolex kafesine, Rolex bara, 

Rolex eldivene ve Rolex bisküvitine izin verilecek olursa, bu kullanımın süre ve 

yoğunluğuna bağlı olarak belirli bir zaman içinde Rolex markası tanınmış dahi olsa ayırt 

ediciliği zayıflama, kaybolma riski ile karşı karşıya kalacaktır.  

Bu düzenleme çerçevesinde marka hakkına tecavüz durumundan 

bahsedilebilmesi için markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi ya da bu biçimde 

bir ihtimalin bulunması aranacaktır.  

Markanın İtibarına Zarar Verilmesi: Tanınmış markanın itibarının zarara 

uğraması genelde tanınmış marka maskesi altında pazara sürülen ürün ve hizmetlerin 

																																																								
72 Hanife Dirikkan, Tanınmış Marka Korunması, Ankara, 2003, C. 1, s. 226. (Kısaca: “Tanınmış Marka”) 
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sahip olduğu kalitenin aşağıda olması gibi hallerde söz konusu olmaktadır. Çünkü, 

tanınmış markalı ürünler sahip olduğu yukarı kaliteyi, orijinal olmayan ikinci markanın 

kullanıldığı ürünlerde bulamayan müşterilerin memnuniyetsizliği ve orijinal marka adı 

altında maruz kaldıkları aşağı kaliteli ikinci markayı, tanınmış marka ile karıştırması 

sonucunda bundan sonraki  zamanlarda da tanınmış markalı ürünü kullanmaktan imtina 

etmesine sebebiyet verecekir. 

Örneğin, NIKE isimli tanınmış marka adı altında aşağı kalitede mallar üretilmesi 

ve bunların pazara sunulması tanınmış, orjinal NIKE markasının itibarının zarara 

uğramasına sebep olacaktır. Hatta NIKE markalı ürünlerin taklit edilerek düşük fiyatta 

satılması sebebiyle, orjinal NIKE kullanan tüketicilerin, artık NIKE markalı ürünü 

kullanma ile elde ettiği imajdan yoksun kaldığını, orjinalinden ayrılması neredeyse 

imkansız olan taklit ürünlerin herkes tarafından kullanıması sebebiyle orijinal NIKE 

kullanan kimselerin statüü kaybına uğradığını, dolayısıyla NIKE tanınmış markasının 

tüketicinin talep ettiği imajı artık temsil edemedği kanaatine ulaşması sgibi durumlarda 

karşımıza çıkmaktadır. Bu gibi durumlarda,  taklit ve taklit olmayan ürünler arasında 

karıştırma tehlikesi bulunmamasına karşın markanın itibarının zarar görmesi gündeme 

gelecektir.  

Bilinirliği olan markaların kamu nezdinde edindiği imaja aykırı mallarda 

kullanılması da tanınmış markanın itibarının zedelenmesine sebep olacaktır. Markanın 

bilinirliği ve müşteri nezdindeki olumlu imajı, marka sahibine, tanınmış markayı marka 

genişlemesi yoluyla diğer ürünlerde de kullanma imkânı verir ve böylece bu imajın devri 

yönünden önemli bir ekonomik avantaj sağlamaktadır73. Fakat söz konusu durum bazen 

tehlike arz edebilmektedir. Çünkü bazı şartlarda ilk kez piyasaya sunulan ürün ve 

hizmetler satılamadığı gibi müşterilerin ilk sunulan markaya olumsuz yaklaşmaları da 

gündeme gelebilecektir. Böyle bir durum markaya ait ürünlerin imajında değinilen 

özelliklerin eksik veya hiz olmaması gibi hallerde ortaya çıkabilmektedir. Marka sahibi, 

markasının diğer mal veya hizmetlerde kullanılması istendiğinde, kullanacak kişi veya 

kişilerce piyasa nezdinde özenli ve kapsamlı bir piyasa yoklaması yaptırması şarttır. Bu 

yoklama marka için oldukça önemlidir çünkü tanınmış markanın imajından yararlanmak 

																																																								
73 Dirikkan, Tanınmış Marka, s. 220. 
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isteyen üçüncü şahıslar, tanınmış markayı, imajına uygun mallar veya hizmetler açısından 

kullanma bir telaşa kapılma zorunlulukları bulunmayacaktır. Bunun bir sonucu olarak da 

tüketici, edindiği farklı ürünlerin, tanınmış markanın kullanıldığı mallar için yaratılan 

imajla bağdaşlaşmaması sebebiyle söz konusu ürünleri edinmekten cayabilecek ve 

tanınmış markanın itibarı yara almayacaktır.  

Haksız Bir Yarar Elde Edilmesi: Markanın itibarından haksız bir fayda elde 

edilebilmesi için, haksız faydanın elde edildiği markanın bilinirliğinin oldukça yüksek ve 

itibar sahibi olması gerekmektedir. 

Üçüncü kişiler, tanınmış markanın sahip olduğu bilinirlik ve tanıtım yoluyla 

eriştiği tüketici kitlesinin fazlalığından yararlanarak kendilerine fayda sağlamaktadırlar. 

Ancak ne yazıkki bu fayda haksız yarar sağlama amacı gütmektedir. Haksız fayda, 

tanınmış markanın farklı ticari teşebbüslerce farklı ürün veya hizmetlerde kullanılmasıyla 

gerçekleşmektedir. 

Yargıtay 11. HD’nin vermiş olduğu INTEL kararında74, mahkemece, dosya 

kapsamına ve toplanan kanıtlara göre, davacı markasının 131 ülkede tescilli tanınmış 

marka olduğu, “ENTEL” markasının aynı sınıf için iltibas yaptığı, farklı sınıflar için ise 

haksız yarar sağlaması ve markanın itibarını zedelemesi sonucunun doğacağı 

gerekçesiyle davanın kabulüne” yine aynı şekilde 11. Hukuk Dairesi, 14.02.2006 tarihli 

ADVANTAGE

  

kararında; “davacının markasının toplumda tanınmışlık düzeyine 

ulaştığı, dava konusu “A AVANTAJ” ibaresinin farklı hizmetler için de olsa kullanılması 

halinde yarar sağlanacağı, tescilli markanın itibarına zarar vereceği, 556 sayılı KHK’nın 

8/4. madde hükmü koşullarının oluştuğu gerekçesiyle davanın kabulüne hükmedilmiştir.  

Bu hükümden açıkça anlaşılacağı üzere tanınmış markaların sahip olduğu 

bilinirlik ve tanıtım yoluyla eriştiği tüketici kitlesinin fazlalığından yararlanarak 

kendilerine fayda sağlamalarının önüne geçilmektedir. 

 

																																																								
74 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2005/1513, K. 2005/2080, T. 07/03/2005 sayılı kararı. 
www.kazancı.com.tr, (Çevrimiçi: 10.09.2018) 
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1.3.2 Marka Sahibinin Yasaklayabileceği Eylemler 

SMK m. 7/3 hükmü kapsamındaki şatların olgunlaşması durumunda tescilli marka 

hakkı sahibinin yasaklayabileceği eylemler gösterilmiştir. Bu düzenleme ile yapılan 

sayım, pratikte çokça karşılaşılan olayları örnek olarak sıralamakta, tahdidi nitelik 

taşımamaktadır75. Söz konusu hükmün asıl düzenlendiği yer olan mülga 89/104 sayılı 

Yönerge’nin 5.3. maddesinde söz konusu durum net bir biçimde değerlendirilmiştir., 

1.3.2.1 İşaretin, Ürün veya Ambalajı Üzerine Konulması 

Markaya ait işaretin ürün ya da ambalajların üzerine konulması, mülga 556 sayılı 

KHK’nın m. 9/2-a hükmünde ve yürürlükteki 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun m. 

7/3-a hükmünde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, marka sahibinin markası ile aynı 

veya benzer markanın tescilli marka kapsamındaki aynı veya benzer ürünlere ya da 

ambalajlarına konularak pazara sunulması marka sahibi tarafından önlenebilecektir. 

İşaretin ürün üzerine koyulması ile kastedilen, markanın o ürünün üzerine 

kolaylıkla çıkmayacak şekilde ve müşterinin ürünü satın alırken kolaylıkla görebileceği 

yerine işaretin dikilmesi, yapıştırılması, işlenmesi veya boyanması vb. farklı şekillerde 

iliştirilmesidir76. Ürünlerin üzerine markaların bu şekilde iliştirilmesinde amaç ticari etki 

yaratma olmalıdır. Ticari etki yaratma amacı olmayan kullanımlar marka hakkına tecavüz 

oluşturmayacaktır77. Örneğin, trafikte FIAT markalı araçların logolarının araç 

kullanıcıları tarafından PORCSHE logosu ile değiştirilmesi hallerinde ticari etki yaratma 

amacı güdülmemektedir dolayısıyla bu türlü kullanımlar marka hakkına tecavüz 

niteliğinde değildir. 

Yasal zemini olmaksızın hukuka aykırı biçimde kullanılan işaretin ürün veya 

ambalajın üzerine konulması işaretin haksız bir şekilde kullanılmasına yol açmaktadır. 

Bu durum marka hakkının ihlali niteliğindedir. Böyle durumlarda, markası bulunmayan 

ürün ya da ambalajlarına üçüncü kişilerce gerçek marka hakkı sahibinin markası 

koyularak pazara sürülmesinin marka hakkı sahibi tarafından önüne geçilebilmektedir. 

Zira, markayı ürün veya ambalaj üzerinde belirtmek yalnızca tescilli marka hakkı 

sahibine özgü bir haktır.  

																																																								
75 Arkan, Marka, s. 211.  
76 Arkan, Marka, s. 211. 
77 Çolak, Marka, s. 489.	
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Bu hükmün ihlalinden bahsetmek için tescilli marka ile aynı veya benzer olan 

işaretin üretilmesi tek başına yeterli olmayacak,  işaretin mal veya ambalaj üzerine 

konulmuş olması şartı aranacaktır. Burada işaretin mal veya ambalaj üzerine hangi 

biçimde konulmuş olduğunun önemi bulunmamaktadır. Markanın malın üzerine 

konulması demek, kazınarak, kabartılarak, baskılanarak, yapıştırılarak ve benzeri olarak 

ürünün üzerine pazara sunulması için yer alması, varolması anlamını taşımaktadır. 

İşaretin ürünün veya ambalajın üstüne konulması ürünlerin pazara sunulması gayesi 

taşımalıdır. İşareti taşıyan ürünlerin pratikte pazara sunulması önem arzetmemektedir. 

Yukarıdaki açıklamalarımıza örnek teşkil edecek bir Yargıtay  kararında78; 

Yargıtay, marka hakkı sahibinin henüz üçüncü kişiler ile sözleşme yapmadığı dönemde 

marka hakkı sahibinin yaptırdığı tespit sırasında, üçüncü kişilerce üretilen ürün ve 

ambalajlarda TSE markasının kullanımını 556 sayılı KHK’nın 61. maddesi uyarınca 

marka hakkına tecavüz sayılan fiiller arasında göstermiştir.   

1.3.2.2 İşareti Taşıyan Ürünlerin Piyasaya Sürülmesi, Teslim Edilebileceğinin Teklif 

Edilmesi, Bu Amaçlarla Stoklanması veya İşaret Altında Hizmetlerin Sunulması ya 

da Sunulabileceğinin Teklif Edilmesi 

Bu husus mülga 556 sayılı KHK’nın m. 9/2-b hükmünde ve yürürlükteki  6769 

sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun m. 7/3-b hükmünde düzenlenmiştir. Buna 

düzenlemelere göre, haksız işareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi, yani ticarete konu 

edilmesi, haksız kullanma olup, marka sahibi tarafından yasaklanabilmektedir.  

İşareti taşıyan ürünlerin teslim edilebileceğinin teklif edilmesi durumu marka 

hakkına tecavüzün varlığı için yeterli sayılmaktadır, teslim edilebileceği teklif edilen 

ürünlerin üretilmiş ve teslime hazır olmasının önemi bulunmamaktadır79. Ürünlerin fiilen 

pazara sunulmasın yanında teşebbüs hali de hukuki yaptırıma bağlanmaktadır80. Yargıtay 

11. Hukuk Dairesi tarafından verilen O’NEILL kararında da bu durum açıkça 

belirtilmiştir81. Markayı taşıyan ürünlerin tüketiciye sunulmak üzere stoklanması, 

																																																								
78Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 27.04.2000 tarih ve E. 2000/2598, K. 2000/3579 sayılı karar. 
(www.kazancı.com.tr, Erişim: 17.09.2018) 
79 Arkan, Marka, s. 212. 
80 Çolak, Marka, s. 491. 
81 Yargıtay 11. HD, 18.06.2013 T, 2011/11025 E, 2013/12797 K sayılı karar. (www.lexpera.com.tr, 
Çevrimiçi: 18.09.2018) 
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ürünlerin teslim edilmek üzere hazırlanması, teslim edileceğinin vaadedilmesi, işaret 

altında hizmetlerin sunulması marka hakkına tecavüz niteliğindedir. Yargıtay 11. HD’nin 

PİMAPEN kararında82, Yargıtay davalı taraf, davaya konu ürünlerin bir kısmını, 

davacının üretim lisansı verdiği dava dışı bir firmadan satın aldığını, bir başka kısmını ise 

davacı ile lisans ilişkisi bulunduğu eski dönemlerden kalan ve orijinal olduğunu 

savunmuştur. Ancak, Yargıtay, ürünlerin yetkili bayiden satın alındığının ispat 

edilemediğini bu sebeple hakkın tüketilmesinin de söz konusu olmadığını belirterek, 

temyiz talebini reddetmiştir. 

Ürünlerin pazara sunulması kavramı yalnızca mağazalarda satışa sunmak olarak 

değil, işareti taşıyan ürünün herhangi biçimde satışa sunulması olarak geniş 

düşünülmelidir. Mesela ürün veya hizmetlerin kargo ile dağıtıma ya da şubelere 

verilmesi, posta aracılığı ile tüketiciye gönderilmesi, kapıda satışının yapılması, ürün 

veya hizmetlerin kampanya adı altında ticarete konu edilmesi gibi geniş düşünülmeli ve 

yorumlanmalıdır.  

Haksız işareti bulunan ürünün depolanması da haksız kullanma niteliğinde olup, 

tescilli marka hakkı sahibi tarafından engellenebilir. Depolama üretim mekanında 

yapılabileceği gibi, bölge veya ilçe depolarında, şubelerde veya üçüncü bir kişi nezdinde 

veya halka açık bir mağazada da olabilir. Düzenlemede yer alan “bu amaçla stoklama” 

hükmü yanıltıcı ve ispat hukuku dolayısıyla zor olması sebebiyle oldukça fazla eleştiri 

almıştır.  

Haksız işareti taşıyan malın tesliminin önerilmeside 6769 SMK kapsamında 

haksız kullanma niteliği taşımaktadır ve tescilli marka hakkı sahibi tarafından bu 

kullanım engellenebilecektir. Burada ürünün üretilmiş olması, ürünün hemen üstünde ya 

da ambalajına haksız işaretin bulunması şart değildir. Ürün üretilmemiş olsa bile haksız 

işaret bulunan malın önerilmesi, haksız kullanımın varlığına işarettir. Örneğin, bir lostra 

markası olan “YILDIZ” markasının, başka bir lostra tarafından kendi hizmetini sunarken 

aynen veya ayırt edilemeyecek kadar benzer biçimde kullanımı tescilli marka hakkı sahibi 

tarafından engellenebilir83.  

																																																								
82 Yargıtay 11. HD, 03.02.2009 T, 2007/4912 E, 2009/1164 K sayılı karar. (www.lexpera.com.tr, 
Çevrimiçi: 21.09.2018)	
83 Tekinalp, FMH, s. 417. 
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Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin vermiş olduğu bir kararda84, davacıya ait 

markalarla karıştırılma ihtimali oluşturacak düzeyde benzer bulunduğu; tarafların mal ve 

hizmetlerinin de aynı veya aynı tür olması nedeniyle davalının tabelalar, kapı üstü, broşür, 

kartvizit, yastık ve park levhaları üzerindeki kullanımlarının 556 sayılı KHK m. 9/2-b 

kapsamında yasaklanabilecek davranışlardan olduğu, söz konusu kullanımın 556 sayılı 

KHK m. 12 kapsamında ad ve soyadın dürüst kullanımı olarak değerlendirilemeyeceği, 

tarafların faaliyet alanlarının aynı olması sebebiyle davalının ticaret unvanındaki fazladan 

"-ler" hecesinin ticaret unvanlarını karıştırılmaktan uzaklaştıracak bir farklılık yaratmaya 

yeterli olmadığı, davalının birleşen davaya konu kullanımının ise davacı markaları ile 

okunuş, anlam, görünüm ve genel izlenim itibariyle benzer olmadığı gibi ilişkilendirilme 

ihtimali de dahil olmak üzere karıştırılma ihtimali yaratacak seviyede de benzerlik 

bulunmadığı gerekçesiyle, asıl davanın kısmen kabulüne, davalının ibaresini mobilya ve 

mobilyalar ile ilgili hizmetlerde kullanımının durdurulmasına (ref’ine) ve önlenmesine” 

karar verilmiştir. söz konusu davadaki ürünlerin piyasada ortalama tüketici gözzünde 

karıştırılma ihtimalinin bulunmasının mahkemece tespit edilmesi durumunda, marka 

hakkı sahibi tarafından bu kullanımın engellenebileceği vurgulanmıştır. Ayrıca, 

dosyadaki  tarafların çalışma alanlarının aynı olması, davalının ticaret unvanına yalnızca 

"-ler" ekleyerek karıştırılmaktan uzaklaştıracak bir farklılık yaratmaya yeterli 

görülmeyerek, kullanım engellenmiştir. 

1.3.2.3 İşareti Taşıyan Ürünün İthal ya da İhraç Edilmesi 

Bu husus mülga 556 sayılı KHK’nın m. 9/2-c hükmünde ve yürürlükteki 6769 

sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun m. 7/3-c hükmünde düzenlenmiştir. Bu düzenlemede 

markayı taşıyan ürünlerin ithal ve ihracının münhasıran marka sahibine ait bir yetki 

olduğu belirtilmiştir85. 

Söz konusu hüküm ile tescilli marka hakkı sahibi, marka hakkına dayanarak aynı 

markayı taşıyan aynı veya benzer malların veya benzer markayı taşıyan aynı veya benzer 

malların ithal ve ihraç edilmesine ve bu ticari ilişki için gereken onaylanmış bir işlem 

veya kullanıma tabi tutulmasını engelleyebilmektedir.  

																																																								
84 Yargıtay 11. HD, 2013/15291 E, 2014/4255 K, 06.03.2014 T sayılı karar. (www.lexpera.com.tr, 
Çevrimiçi: 18.09.2018)	
85 www.kazanci.com.tr, (Çevrimiçi: 19.08.2018)	
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Bu türlü malın Türkiye’ye ithali haksız kullanma niteliğindedir ve  tescilli 

markanın sahibi tarafından engellenebilir. İşaretin ülkemiz dışında başka bir ülkede 

tescilli olması haksız kullanmanın varlığını etkilememektedir.  

Yargıtay 11. HD tarafından onanan bir yerel mahkeme kararında, gümrükte ele 

geçirilen ürünlerin taklit olduğu, davalının transit beyannamesinde bildirdiği parfümlerin 

“HUGO” ibareli markasının iltibas oluşturduğu vurgunun “HUGO” kelimesinde 

toplandığı, zira “FOR WOMEN” ibaresinin anlamının “KADINLAR İÇİN” olduğu ve 

tanımlayıcı nitelikte olduğu, 556 sayılı KHK’nın m. 61/c ve m. 9/1 hükümlerine göre 

davalı eylemlerinin marka hakkına tecavüz oluşturduğu, davalının tacir olarak beyan 

ettiği ürünlerin taklit olduğunun bilmesi gerektiği, ürünlerin pazara sunulup 

sunulmamasının bir önem arzetmediği gerekçesiyle davacı lehine hüküm kurulmuştur. 

Mahkemece marka hakkına tecavüzün durdurulmasına, giderilmesine ve “HUGO 

FORWOMEN” markası adı altında üretim yapılmasının yasaklanmasına sadece bu 

markayı üretmeyi sağlayan eşyaya el konulmasına, taklit olan ürünlerin imha edilmesine 

karar verilmiştir86. 

1.3.2.4 İşaretin, Teşebbüsün İş Evrakı ve Reklamlarında Kullanılması 

Bu husus mülga 556 sayılı KHK’nın 9/2-d madde hükmünde ve yürürlükteki 6769 

sayılı SMK m. 7/3-ç düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile ürünlerin değerlendirilmesi 

gereken durumlarda, tecavüzde bulunanın markayı taşıyan ürünün aynısını veya 

benzerini üretmesi veya markayı ürettiği ürün veya ambalajın üzerinde kullanması şartı 

aranmaksızın tescilli marka ile aynı veya benzer bir markanın aynı veya benzer ürün ve 

hizmetlerle ilgili konuda faaliyette bulunan bir teşebbüsün iş evrakında ve reklamlarında 

kullanılması marka hakkına tecavüz teşkil ettiğinden marka sahibi tarafından 

engellenebileceği hükme bağlanmıştır. 

Buna karşın marka sahibinin marka hakkının ihlale uğraması açısından 

markasının yalnız iş belgeleri ve tanıtımlarda kullanılmasının yeterli olup olmadığı 

konusunda öğretide farklı görüşler mevcuttur. Öğretide benimsenmiş bir görüşe göre, 

marka hukukuna özgü bir kullanım, bir markanın halen ticaret ilişkisinin devam ettiği 

ürünlerin ya da ambalajlarının üzerine koyulması veya hizmetle birlikte kullanılmasıdır. 

																																																								
86 Yargıtay 11. HD, 08.02.2010 T, 2008/10430 E, 2010/1339 K sayılı karar. www.kazanci.com.tr, 
(Çevrimiçi: 20.08.2018) 
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Ancak, markaların yalnızca iş evrakları veya faturaları, reklam veya ilanlarda kullanımı 

marka hukukuna özgü bir kullanım değildir.  

Öğretide benimsenmiş farklı bir görüşe göre, marka hakkının devamını sağlayan 

kullanımlar bakımından marka hukukuna özgü kullanımın gerçekleşebilmesi için 

markanın ürün ve ambalajı üzerine konularak ticarete sunulması gerekmektedir. Ancak, 

ürünün niteliği gereği bunun mümkün olmadığı durumlarda markanın işletmenin evrakı 

ve reklamlarda kullanılması yeterli sayılmalıdır. Hizmet markaları bakımından markanın 

işletmenin iş evrakında ve reklamlarda kullanılması yeterli kabul edilmelidir87. 

Bir diğer görüşe göre, marka hakkına tecavüzün söz konusu olması için markaya 

özgü kullanımlar şart değildir. Markanın ticari hayatta herhangi bir şekilde kullanımı 

tecavüzün varlığı için yeterli görülmektedir. Markanın sadece iş evrakında kullanıldığı, 

bunun ticarette kullanma dolayısıyla marka hukukuna münhasır kullanma sayılamayacağı 

yolundaki savunma reddedilmiştir.  

Yargıtay 11. HD tarafından verilen bir kararda, “davacı vekili, müvekkilinin 

tanınmış .... markasının sahibi olduğunu, davalıya ait işletmenin girişinde ve giriş üstünde 

yer alan iki ayrı tabelada müvekkili markasının izinsiz olarak kullanılmakta olduğunu, 

davalının eyleminin marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek, 

davalının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil eden eylemlerinin men'ini, eski 

halin iadesi ile tecavüz fiiline konu tabelaların imha edilmesini talep ve dava etmiştir. 

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir. Yerel Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya 

kapsamına göre, dava açıldıktan sonra davalının tabelayı tecavüz teşkil eder haliyle bir 

müddet daha kullandığı , daha sonra davalının tabelayı 556 sayılı KHK'nın 12. maddesine 

uygun hale getirdiği, bu durumda mevcut, devam eden ve kaldırılması gereken bir 

tecavüzün varlığı olmadığından ref talebinin konusuz kaldığı, ancak men talebi ile ilgili 

ihlal oluşturan muhtemel kullanımların devam etmesi riski bulunduğundan davacının 

hukuki yararı bulunduğu gerekçesiyle, davanın kabulüne, davalının dava açılmadan ve 

dava tarihindeki kullanımının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet yarattığının 

tespiti ile tecavüzün menine, tecavüz oluşturan her türlü kullanımın önlenmesine, ref 

istemi yönünden yargılama sırasında tecavüz teşkil eden tabela kaldırıldığından bu 

																																																								
87 Dirikkan, Tanınmış Marka, s. 40. 
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konuda karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Yargıtay yerel mahkemece 

verilen kararı usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmaması gerekçesiyle onamıştır”88.  

Yukarıdaki karardan da anlaşılacağı üzere marka hakkı sahibinin izni olmaksızın, 

işaretin reklam tabelalarında kullanılması haksız rekabet ve marka hakkına tecavüz 

yaratmaktadır. 

1.3.2.5 İşareti Kullanan Kişinin, İşaretin Kullanımına İlişkin Hakkı veya Meşru 

Bağlantısı Olmaması Şartıyla İşaretin Aynı veya Benzerinin İnternet Ortamında 

Ticari Etki Yaratacak Biçimde Alan adı, Yönlendirici Kod, Anahtar Sözcük ya da 

Benzeri Biçimlerde Kullanılması 

Bu husus mülga KHK’nın m. 9/2-e hükmünde ve yürürlükteki 6769 sayılı SMK 

m. 7/3-d düzenlenmiştir. Söz konusu hüküm, Avrupa Birliği Marka Tüzüğü ve Alman 

Marka Kanunu’nda düzenlenmemiştir. Fakat, internet üzerinde marka kullanımı marka 

hakkı koruması kapsamında değerlendirildiğine dair ulusal ve uluslararası doktrin ve 

mahkeme kararlarında görüş birliği bulunmaktadır. Düzenleme getirilirken, aralarında 

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin de bulunduğu 

internet alan adı ile marka arasındaki uyuşmazlıkları çözen merkezlerin kuralları esas 

alınmıştır. İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir 

bağlantısı olmaması ve dolayısıyla kötüniyetli olması koşullarıyla, işaretin aynı veya 

benzerinin internette ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar 

sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılmasının önüne geçilmiştir. 

Bu hüküm ile tescilli markanın internette ticari etki yaratacak şekilde anahtar 

kelime olarak kullanılması da marka sahibi tarafından yasaklanabileceği düzenlenmiştir. 

Ürün veya hizmetlerin piyasaya ilk kez sunulacağı zamanlarda arama motorlarında 

sergilenen reklam uygulamaları, ürün veya hizmetler açısından oldukça önemli ve 

hayatidir. Ayrıca, ürün veya hizmetlerin arama motorlarında tanıtımı yapılırken 

kullanılan işaretlerin ayırt etme fonksiyonu taşıdığı da dikkate alınmalıdır89.  

																																																								
88 Yargıtay 11. HD,  2014/15471 E, 2015/558 K, 19.01.2015 T sayılı kararı. (www.kazanci.com.tr, 
Çevrimiçi: 03.11.2018) 
89 Mete Tevetoğlu, Prof. Dr. Mehmet Akad’a Armağan, Advertising Practices in Searching Engines and 
Arising Disputes, İstanbul, 2012, s. 835. (Kısaca: “Advertising Practices”) 
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Reklamların internetteki arama sayfalarında sıklıkla görüntülenmesi, bu 

kullanımları reklam çalışmaları açısından cazip kılmıştır. Bunun bir sonucu olarak, 

internet sitesinin sahipleri içinde markalarını içeren bazı anahtar sözcükleri reklamcılara 

belirli bir bedel karşılığında vermektedirler. Böylece ilgili arama sitesinde o anahtar 

sözcük yazılarak arama yapıldığında, arama sonucuyla birlikte reklam da yer almaktadır. 

Bedel karşılığında alınan anahtar sözcüklerin kullanımının haksız rekabet hükümleri 

kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tartışmalıdır90. Burada aslolan, 

reklamcıların bu ürün veya hizmetleri kullanırken tüketiciye tanıtımı düzgün ve kapsamlı 

yapmasıdır. Tanıtımın reklam niteliği taşıyıp taşımadığına bakılmalıdır. Örneğin bu 

tanıtım reklam niteliği taşıyorsa,  haksız rekabet ve marka hukuku kapsamında bir ihlal 

olup olmadığı tespit edilmelidir91.  

 Yargıtay 11. HD tarafından verilen bir kararda, “..davacı vekili, müvekkilinin 

'Seyah@tname +şekil' ibareli markanın sahibi olduğunu, ayrıca seyahatname.com.tr 

alan adının da bulunduğunu, davalının ise wingscard.com.tr isimli internet sitesinde, 

'seyahatname' ibaresini kullandığını, bu durumun iltibasa neden olduğunu ileri sürerek, 

marka hakkına tecavüzün tespitini, önlenmesini, hükmün ilanını talep ve dava etmiştir. 

Davalı vekili, davacının markasını tescil ettirdiği şekilde kullanmadığını, seyahatname 

ibaresinin bir kişinin inhisarına terk edilemeyeceğini savunarak, davanın reddini 

istemiştir. Yerel mahkemece davalı lehine verilen karar Yargıtay tarafından şu gerekçe 

ile bozulmuştur; 556 sayılı KHK’nın 12. maddesine göre “dürüstçe ve ticari ve sanayi 

konularıyla olarak kullanılmaları koşuluyla üçüncü kişilerin, ad ve adresini, mal veya 

hizmetlerle ilgili cins, kalite, miktar, kullanım aracı, diğer, coğrafi kaynak, üretim veya 

sunuluş zararı veya diğer niteliklere ilişkin açıklamaları kullanmaları marka sahibi 

tarafından engellenemez”. Söz konusu madde hükmüne uygun bir kullanım bulunduğu 

taktirde marka tescilinden doğan hakların kapsamında istisna oluşturacağından, marka 

sahibi aynı KHK’nın 9 ve 61. maddelerine dayalı önleme hakkını ileri süremeyecek olup, 

556 Sayılı KHK’nın 12. maddesinin mahkemelerce re’sen dikkate alınması gereklidir. 

Somut uyuşmazlıkta, davalı adına alan adı olarak tescilli “wingscard.com.tr” adlı web 

sitesinde “Seyahatname” başlıklı sayfa açılarak gezi rehberi niteliğinde bilgilendirici 

açıklamalar yapıldığına ve bu sayfada yer alan gezi yerleriyle ilgili olarak bizatihi 

																																																								
90 Tevetoğlu, Advertising Practices, s. 838. 
91 Tevetoğlu, Advertising Practices, s. 837. 
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rezervasyon ya da tur düzenleme hizmetleri de verilmeyip, davalıya ait “wingscard” 

kullanımını tanıtıcı ve teşvik edici mahiyette ticari faaliyetlerde bulunulduğuna göre, 

davalının eyleminin 556 sayılı KHK’nın 12. maddesi kapsamında bir faaliyet olduğu 

dikkate alınmaksızın, davacı adına tescilli marka hakkına tecavüz oluşturacağı 

gerekçesiyle yazılı olduğu şekilde hüküm tesisi doğru görülmediğinden kararın bozulması 

gerekmiştir” diyerek internet üzerindeki kullanımın sadece tanıtıcı ve teşvik edici ticari 

faaliyet kapsamında olmasına vurgu yapılmıştır. Bu türlü kullanımda da, söz konusu 

davada, davacı adına tescilli marka hakkına tecavüzün söz konusu olmadığı ifade 

edilmiştir92. 

  Arıkan’ın verdiği örneği93 incelemek gerekirse; “arama sitesi Google’ın internette 

satış yapan CLINIQUE LABORATORIES LLC’ye ait kozmetiklerle ilgili CLINIQUE 

markasını, ücret karşılığında, yine internette kozmetik ürünleri satmakta olan ESTEE 

LAUDER COSMETICS LTD.’ nin kendi ürünleri ile ilgili reklamıyla bağlantılı hale 

getirmesi halinde, Google üzerinde CLINIQUE kelimesi yazılarak yapılan aramalarda, 

internet kullanıcısı CLINIQUE LABORATORIES’in adresine ulaşabilecek ancak arama 

sonuçlarının yer aldığı bu sayfada, rakip firma ESTEE LAUDER’ in reklamı 

görünecektir” denilmiştir. Bu biçimdeki bir kullanım şekli de bu düzenlemeye 

kapsamında marka hakkı sahibi tarafından engellenebilecektir. 

1.3.2.6 İşaretin Ticaret Unvanı ya da İşletme Adı Olarak Kullanılması  

Bu hüküm mülga 556 sayılı KHK’da veya daha evvelinde herhangi bir mevzuatta 

yer almamaktadır. İlk kez 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu m. 7/3-e’de bu eylem 

hakkında hüküm kurulmuştur. Yürürlükteki 6769 sayılı SMK ile getirilen yenilikler 

arasında sayılmakta ve bu hüküm kapsamında özellikle 2015/2436 sayılı direktif ve 

uluslararası düzenlemelere uyumludur. 

Marka hakkının koruma alanı SMK ile genişletilmiştir. Söz konusu kullanım 6769 

sayılı SMK ile ilk kez düzenlenmiştir Bu hüküm ile markanın bir unsuru olan işaret 

üzerinde de bir anlamda koruma sağlanmaktadır. Ayrıca, marka hakkı sahibi kendi 

																																																								
92 Yargıtay 11. HD, 2009/14167 E, 2011/6513 K, 30.05.2011 T sayılı kararı. (www.kazanci.com.tr, 
Çevrimiçi: 03.11.2018) 
93Ayşe Saadet Arıkan, İnternetin Fikri ve Sınai Haklar Üzerindeki Etkisi, Uluslararası İnternet Hukuku 
Sempozyumu, 21-22 Mayıs 2001, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, İzmir, 2002, s. 107. 
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markasına ait işaretin üçüncü kişilerce haksız kullanımını engelleyebilecektir. Böylece 

marka hakkı sahibi, haksız işaret kullanımının önüne geçerek kullanıcıların iltibasa 

uğramalarını veya gerçek olmayan bir ürünü satın almalarını engelleyebilecektir. 

1.3.2.7 İşaretin Hukuka Uygun Olmayan Şekilde Karşılaştırmalı Reklamlarda 

Kullanılması 

6769 sayılı SMK ile getirilen yeni hükümlerden biri de bundan sonra 

karşılaştırmalı reklamların da marka hakkı kapsamında olmasıdır94. 6769 sayılı SMK m. 

7/3-f maddesine göre, “tescilli markanın, hukuka uygun olmayan biçimde karşılaştırmalı 

reklamlarda kullanımı” marka hakkı sahibi tarafından yasaklanabilecektir95. Bunun için 

CJEU’NUN O2 – HUTCHINSON kararında da olduğu gibi, marka hakkı sahibinin 

ürünlerini tanıtma amacıyla kullanılsa bile, bu denli bir kullanım marka hakkı sahibinin  

markanın tescilinden doğan haklarına ihlal mahiyetindedir96. Bu ihlal için reklam veren 

kimsenin kendi ürünlerinin üçüncü kişilere ait ürünlerden ayırt edilmesi amacı olması ve 

marka hakkı sahibinin markasının kullanılmış olması gerekmektedir97.  

SMK m. 7/3-f te geçen “hukuka uygun olmayan şekilde” ibaresini kısaca 

açıklamak gerekirse, 6769 sayılı kanunun TBMM’ne gönderilen gerekçesinde, bu 

düzenlemenin uluslararası mevzuatlar ile ve hatta özellikle 2015/2436 sayılı yeni Marka 

Direktifi ile uyumlu olunması amacıyla yapıldığı belirtilmiştir. 2015/2436 sayılı Marka 

Direktifi’nin 10/3-f maddesinde98, markaya ait işaretin 2006/114 sayılı direktife99 aykırı 

olarak kullanılması durumu marka hakkı kapsamında yer almaktadır.  

Aşağıda daha detaylı olarak da incelediğimiz üzere bu hüküm ile marka hakkı 

sahibi, tescilli markası hakkında yapılabilecek soyut ve haksız değerlendirmelerin önüne 

geçebilecektir. Bu da marka hakkı sahibine, kendi markası hakkında kamuoyu nezdinde 

kötü bir algı yaratılmasını engelleme imkanı sağlamaktadır.  

 

 
																																																								
94 Çolak, Marka, s. 556. 
95 Annette Kur - Martin Senftleben, European Trademark Law, Oxford, 2017, s. 379. (Kısaca: “ETL”) 
96 Çolak, Marka, s. 556. 
97 Kur - Senfleben, ETL, s. 379.	
98 2015/2436 sayılı direktif’in 10/3-f maddesi: “ ..using the sign in conporative advertising in a manner that 
is contrary to Directive 2006/114/EEC. 
99 2006/114 sayılı AB Karşılaştırmalı Reklamlar Direktifi. 
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BÖLÜM 2. MARKA HAKKININ SINIRLARI VE DÜRÜST 

KULLANMA İLKESİ 

 

 2.1 MARKA HAKKININ SINIRLARI 

 Marka üzerinde sahibine tanınan hak mutlak bir haktır. Fakat bu hak da diğer mutlak 

haklar gibi kendisine özgü sınırlara tabidir. Bu sınırlar, marka sahibine tanınan tekelci 

hakkın, ticaret ve rekabet hayatındaki tesirlerinin aşırıya kaçmaması gayesine hizmet 

etmektedir. Bahsettiğimiz sınırlandırmalar, aynı zamanda, marka hukukunun temel 

prensiplerin dayanmakta, bir yanıyla hakkın kapsamını belirlerken diğer yanıyla da 

sınırlarını çizmektedir. 

 

2.1.1 Ülkesellik İlkesi 

Türk hukuk sisteminde mülga KHK m. 3 ve 6769 sayılı SMK m. 3 kapsamında 

marka korumasının ülkeselliği ilkesi benimsenmiştir. Buna göre, davacının markası 

ülkemizde normal tescilin yanında tanınmış marka statülü olarak tescilli olduğundan, bu 

markanın Türkiye’de tescili olmayan markaya karşı korunması gerekir. Marka hakkı, 

kullanım veya tescil sistemlerinden herhangi biriyle kazanıldıktan sonra marka hakkı 

sahibine markasını üçüncü kişilere karşı koruma yönünde bir tekel hakkı vermektedir. Bu 

tekel hakkı ise ülkesellik prensibi gereğince ve diğer fikri haklarda olduğu gibi kural 

olarak, sadece hakkın kullanıldığı ya da tescil edildiği ülke sınırları içerisinde 

kullanılabilir100.  

Korumanın kapsamına yabancı markanın işaretini taşıyan malların ithalini önleme 

hakkı da dahildir. Yabancı markanın yurtdışında tescilli olması sonucu 

değiştirmemektedir. Marka hakkının gayri maddi nitelikli bir hak olması sebebiyle, hangi 

ülkede tescil edilmiş veya kullanılıyorsa o ülkenin hukuk kurallarına göre varlık 

																																																								
100 Abelman, Lawrence E., Territoriality Principles in Trademark Laws, Trademark Rep. 60, 1970, s. 19. 
(Naklen: Mert Kıyan, Marka Hukukunda Ülkesellik Prensibi Uzmanlık Tezi, Ankara, 2015, s. 43) 
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kazandığını ve o ülkenin hukuk kurallarına göre korunmaya tabi olduğunu söylemek 

yerinde olacaktır101.   

Yargıtay bir kararında102 103; “davacı vekili, müvekkilinin “VİTRA” markasını 

meşhur hale getirip 10.5.1968’den itibaren değişik tescillerinin yaptırıldığını, halen bu 

markanın TPE tarafından “tanınmış marka” kapsamına da alındığını, davalının 

yurtdışından KNOLL VİTRA adlı ofis mobilyalarını ithal edip pazarladığını, bu 

ürünlerde VİTRA ibaresini gören müşterilerin, davacı şirketin bu sektörde de faaliyete 

başladığı kanaatine kapılarak siparişler verdiğini, davalı eyleminin haksız rekabet teşkil 

ettiğini ileri sürerek, bunun tesbit ve men’ine, keyfiyetin ilanına karar verilmesini talep 

ve dava etmiştir. Davalı vekili cevabında, müvekkilinin merkezleri yurtdışında bulunan 

KNOLL ve VİTRA şirketlerinin Türkiye mümessili olduğunu, söz konusu ofis 

malzemelerini imal eden Vitra International firmasının 1930 yıllarında İsviçre’de kurulu 

olup VİTRA sözcüğünün 1950’lerden beri marka olarak da uluslararası düzeyde tescilli 

olduğunu, aynı zamanda 1956 yılından beri İsviçre Fikri Mülkiyet Kurumu’na, 1974 

yılından beri de OMPİ nez-dinde marka olarak tescilli olup adı geçen şirket tarafından 

bir dünya markası haline getirildiğini, bu itibarla tescilli olmasa da uluslararası 

sözleşmeler gereği Türkiye’de de korunacağım, dava markasından yararlanmanın söz 

konusu olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir. Mahkemece, iddia ve 

savunmaya, toplanan delillere, bilirkişi raporuna nazaran, davacı tarafından 1968 

yılında marka olarak tescil ettirilen VÎTRA sözcüğünün 17.9.1997 tarihinde tanınmış 

marka olarak da kabul edildiği, Türkiye’de tescili olmayan davalı tarafın ithal ettiği ofis 

malzemelerine ait VİTRA markasının muhtelif Avrupa ülkelerinde tescilli ise de, bu 

tescillerden iki adedinin davacı tescilinden önce, 12 adedinin ise 1974 ve sonraki yıllara 

ait olduğu, bu itibarla davacı tescilinde kötüniyet bulunmadığından davalının Paris 

Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6/f 3 anlamında savunmasına itibar edilemeyeceği, dava 

tarihi itibariyle olayda Madrit Protokolü hükümlerinin de uygulanamayacağı, tanınmış 

marka statüsündeki davacı markasının sınıf ayrımı gözetilmeksizin koruma altında 

																																																								
101 Yasaman, Marka Hukuku, s. 5. 
102Yargıtay 11. HD, 2000/5199 E, 2000/8216 K, 26.10.2000 T sayılı kararı. www.kazanci.com.tr 
(Çevrimiçi: 18.09.2018) 
103 www.turkhukuksitesi.com, (Çevrimiçi: 18.09.2018)	
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olduğu, davalının VİTRA markalı ofis malzemeleri pazarlamasının ve reklam 

vasıtalarında kullanılmasının haksız rekabet olduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar 

verilmiştir” hükmederek marka hukukunda benimsenmiş olan ülkesellik prensibinin 

önemi vurgulanmıştır. Söz konusu davada marka sahibinin Türkiye’de normal tescilin 

dışında ayrıca “tanınmış marka” statülü olarak da tescili bulunmaktadır. Davalının 

Türkiye’ye ithalat yolu ile sokup satışa sunduğu ürünlerde marka olarak kullanılan 

“Vitra” ibaresi ise yurtdışında tescillidir. Bu durum karşısında davacının Türkiye’de 

tanınmış marka olarak tescilli markasının, mal ve hizmet sınırlamasına tabi olmaksızın, 

Türkiye’de tescili bulunmayan markaya karşı korunması gerekmektedir. Ayrıca bu işareti 

taşıyan malların ithalini önleme hakkı da bu korumaya dahil olarak değerlendirilmelidir. 

 Sonuç olarak bu ilke kapsamında, aynı işaret marka olarak birden fazla ülke 

kapsamında o ülkelerin yerel hukuk sistemlerine göre tescil olduğu ülkelerin hukuk 

sistemleri uyarınca ve o ülkelerin hakimiyet sağladıkları yerler ile sınırlı olmak üzere 

marka hakkı meydana gelir. Markanın tescilinin hak sağlayıcı ve koruyucu etkisi tescil 

edildiği ülkenin sınırlarını aşamaz104.  

2.1.2 Tükenme İlkesi 

Mülga 556 sayılı KHK’nın m. 13 ile hukukumuza da giren tükenme ilkesi, paralel 

ve geriye ithalatlara imkân sağlanıp sağlanmaması konusu açısından da önem arz 

etmektedir. Bu hüküm, tescilli bir markanın tescil kapsamındaki ürün üzerine konularak, 

marka sahibi tarafından veya onun izni ile Türkiye'de piyasaya sunulmasından sonra, 

ürünlerle ilgili eylemler marka tescilinden doğan hakkın kapsamı dışında kalacağını 

düzenlenmişti.  

6769 sayılı SMK 152. maddesinde, sınai haklarda hakkın tüketilmesi ile ilgili 

olarak ortak hükümler arasında bu kanunda düzenlenmiş olan sınai haklara özgü genel 

bir düzenleme getirmiştir. Hakkın tüketilmesi kenar başlığını taşıyan bu madde sınai 

mülkiyet hakkı korunmasına konu ürünlerin, hak sahibi veya onun izni ile üçüncü kişiler 

																																																								
104Remzi Tamer Pekdinçer, Marka Hakkı ve Korunması, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Özel Hukuk Anabilim Dalı Doktora Tezi, İstanbul, 2001, s. 141.  
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tarafından piyasaya sunulmasından sonra bu ürünlerle ilgili filler hakkın kapsamı 

dışında kaldığını düzenlemektedir.  

 Bir görüşe göre, “tüketilme doktrini” marka hakkı sahibine güçlü bir koruma 

sağlamaktadır ve bu yönüyle sınırlandırılmadan sorunlarla karşılaşacak olan marka 

hakkının kullanılmasına markalı malların piyasada geçerliliğine hak sahibince 

müdahalede bulunmasını engelleyerek sınırlama getiren bir doktrindir105.  

 Tükenme ilkesinin koruma fonksiyonu ile marka hakkı sahibi fazlasıyla 

güçlenecektir. Marka hakkı bu ilke sayesinde sahibine, tescilli markalı ürünün pazar 

nezdindeki dolaşımları için sınır tanımaksızın müdahale edebilme olanağının verilmesine 

ve marka hakkı sahiplerinin tekel oluşturmalarına olanak sağlayacaktır106. 

 Tükenme ilkesinin iki koşulu bulunmaktadır. Bu koşullardan ilki; markayı taşıyan 

ürünlerin Türkiye sınırları içinde ürünün marka sahibi veya marka sahibinin onayı ile 

ticari hayata sunulmuş olmasıdır. İkinci koşul ise markayı taşıyan malların pazara 

sunumunun Türkiye sınırları içinde yapılmış olmasıdır. Ülkemiz sınırlarının bir kısmında 

bile ürünün piyasaya sunulmuş olması tükenme ilkesinin varlığı için yeterli sayılacaktır.  

 POLICE kararında107, İtalyan De Rigo SPA şirketi adına ülkemizde ve dünya 

çapında birçok ülkede tescilli olan Police, Sting ve Vogart markalarının Türkiye 

distribütörü ve münhasır lisans hakkı sahibi davacı, davalı tarafından ithal edilen tescilli 

markalı gözlüklerin Türkiye’de pazara sunulmasının, marka ve lisans haklarına tecavüz 

oluşturduğu iddiası ve haksız rekabetin tespit ve men-i, davalı elindeki ürünlerin 

toplatılması talebiyle dava açmıştır. Davayı inceleyen ilk derece mahkemesi, davacı ve 

marka sahibi arasındaki tek satıcılık sözleşmesi gereği sözleşme konusu malları taşıyan 

gözlüklerin başkası tarafından ithal edilmesi ve pazarlanmasının haksız rekabet teşkil 

etmesi sebebiyle tescilli markalı ürünlerin toplatılmasına karar verilmiş ve devamında 

dosya Yargıtay tarafından karar bağlanmıştır. 

 Yargıtay, “…davacının De Rigo SPA şirketi adına Türkiye’de ve dünyanın çeşitli 

yerlerinde marka tescili olan police , sting ve vogart markalarının Türkiye distribütörü ve 

																																																								
105 Mimaroğlu, s. 348. 
106 Ülgen Aslan Düzgün, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Marka Lisans Sözleşmelerinde 
Hakkın Tükenmesi İlkesi, C. 16, 2012, s. 52. 
107 Yargıtay 11. HD, 2002/8446 E, 2002/9162 K, 18.10.2002 T sayılı karar. (www.kazanci.com.tr, 
Çevrimiçi: 21.09.2018)	
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münhasır lisans hakkı sahibi olduğunu, lisans sözleşmesinin Türk Patent Enstitüsü’nde 

tescilli olduğunu ve lisans sözleşmesi gereği tescilli markalı gözlüklerin Türkiye’ye ithali 

ve tüm Türkiye piyasasında pazarlama, tanıtım ve reklamın davacı tarafından yapılacağı, 

haksız rekabet ve markaya tecavüz hallerinde davacının tek başına dava açabileceğinin 

tespitini yaptıktan sonra; mülga mevzuat 556 sayılı KHK’nın m. 9/2-c hükmüne atıf 

yaparak, markayı taşıyan malın ithali veya ihracının münhasıran marka hakkı sahibine ait 

bir yetki olduğunu ve markanın aynısı ya da benzeri olan bir işareti taşıyan malların bir 

başka kişi tarafından ithali ya da ihracının ilke olarak marka hakkına tecavüz teşkil 

edeceğini, Türkiye’deki iç pazarda hiç sunulmamış olan malların ithali veya ihracının 

marka hakkına tecavüz oluşturacağını” vurgulamıştır108. 

 Yargıtayca verilen DEXTER kararında109; Dexter Shoe. Company adına tescilli 

bulunan “DEXTER” markalı ürünlerin davalı tarafından ithalat yoluyla getirilerek 

Türkiye’de piyasaya sürülmesinin haksız rekabet oluşturduğu iddiası ile açılan bu davada 

da Mahkeme, “Police” kararındaki görüş ve değerlendirmelerinin aynısını aynı ifadelerle 

tekrar etmiş olduğu için bu kararın ayrıntılarını değerlendirme gereği duyulmamıştır.  

2.1.3 Süreyle Sınırlı Olma 

Marka hakkı sahibine tekel yetkiler sağlamaktadır. Mülga 556 sayılı KHK m. 45 

ve yürülükteki 6769 sayılı SMK m. 28 kapsamında, marka hakkının sağladığı korumanın 

süresinin dolmasından sonra markanın yenilenmesi gereken zaman zarfında 

yenilenmemesi ve marka sahibinin marka hakkından caymasıyla tescil ile elde edilen hak 

ve koruma sona erer. Bundan sonra markanın kullanılmaya devam edilmesi halinde 

kullanmakla hak sahipliği gündeme gelebilir. SMK kapsamındaki koruma süresi 6769 

sayılı SMK’nın 23. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; tescilli markanın koruma 

süresi başvurunun yapıldığı andan itibaren on yıldır. Bu süre ve söz konusu süre onar 

yıllık periyodlar halinde yenilenmektedir.  

Bu düzenlemeden anlaşılacağı gibi, SMK tescilli markalar için koruma süresini 

sınırlandırmamıştır. SMK düzenlemesinde yer alan süre, tescilli marka hakkı sahibinin 

iradesiyle kanun kapsamında belirlenen onar yıllık periyodlarla uzatılabilinecektir. 

																																																								
108 Mustafa Dalkıran, Avrupa Topluluğu ve Türk Hukuku Açısından Marka Hukukunda Hakkın 
Tüketilmesi, Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Ankara-2006, s. 161. 
109 Yargıtay 11. HD, 14.6.1999 T, 1999/3243 E, 1999/5150 K sayılı kararı. (www.lexpera.com.tr, 
Çevrimiçi: 01.10.2018) 
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2.1.4 Markayı Kullanma Zorunluluğu  

 Sınai Mülkiyet Kanunu’nun gerekçesinde ve daha öncesinde de ifade ettiğimiz  üzere 

markalar, ticari işletmelerin ürün veya hizmetlerini, farklı ticari işletmelerin ürün veya 

hizmetlerinden ayırmayı sağlayan işaretlerdir ve marka koruması tescille olmaktadır. 

Markanın en önemli fonksiyonu olan ayırt etme fonksiyonu ancak kullanılmakla yerine 

getirilmiş olacaktır110. 

SMK’nın yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte olan 556 sayılı KHK’nın 14/1. 

maddesiyle, haklı bir sebep olmadan 5 yıl süreyle kullanılmayan markaların iptali için 

dava açılabileceği düzenlenmişti. Ancak 6769 sayılı SMK ile söz konusu düzenleme, 

tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği ürün veya 

hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan 

ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verileceği yönünde 

revize edilmiştir. Bu sayede iptal imkanına111 ek olarak, marka tecavüz ve hükümsüzlük 

davalarında marka kullanımının def’i olarak ileri sürülmesi imkânı da getirilmiştir. 

Ayrıca aşağıda ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz, AB düzenlemelerinde “genuine use 

(gerçek kullanım)” olarak geçen kavram, madde metnine “ciddi biçimde kullanım” 

şeklinde yerleşmiştir. 

Markayı kullanma zorunluluğu, dürüstlük ilkesinin bir yansımasını içinde 

barındırır. Zira, markanın, kullanma gayesi olmaksızın, sırf başkalarının benzer ibareleri 

marka olarak tescilini engellemek veya kullanmasını sınırlandırmak amacıyla tescil 

edilmesi, bu hakka şeklen sahip olunmasını mümkün kılmasına karşın, bu durum 

kullanma gayesi barındırmadığında dürüstlük ilkesine aykırı bir durumdur. Markanın 

kötü niyetle tescili, maka korsanlığı gibi durumlar, tescil edilmiş markanın iptaline 

ve/veya hükümsüzlüğüne bu nedenlerle yeterli gerekçeler olarak kabul edilmektedir. Öte 

yandan, hakkın, sahibi tarafından dürüstçe kullanılması gereği markanın, tescilden sonra 

																																																								
110 Hayri Bozgeyik, Tescilli Markaların Kullanılması ve Kullanılmamaya Bağlı Sonuçlar, Prof. Dr. Fırat 
Öztan Armağanı, Ankara, 2010, C-1, s. 457. 
111SMK m. 26 kapsamında, markanın kullanmama gerekçesi ile talep üzerine iptaline karar verecek merci 
olarak Türk Patent ve Marka Kurumu belirlenmiştir. Ancak şu anda iptal yetkisi, SMK’nın geçiş hükümleri 
kapsamında mahkemeler tarafından kullanılacak olup; SMK’nın Resmi Gazete’de yayım tarihi olan 10 
Ocak 2017 tarihinden itibaren 7 yıl sonra Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kullanılabilecektir.	
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uzun süre kullanılmaması yahut kullanımına haklı bir sebep olmaksızın uzun bir süre ara 

verilmesini de iptal sebebi olarak kabul etme sonucuna tabi tutulmuştur.  

2.1.4.1 “Kullanma” Kavramı ve Kullanma Kavramının Kapsamı 

 Kullanma kavramı, SMK’nın m. 9/2 ‘da düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre,  

markanın ayırt ediciliği değiştirilmeksızın farklı unsurlarla kullanılması ve markanın 

yalnızca ihracat amacıyla ürün veya ambalajlarında kullanılması, kullanma olarak kabul 

edilmektedir112. Ancak, SMK m. 9 kullanım halleri kapsamına giren haller sınırlayıcı 

sayıda değildir113. Bu durumlar çeşitli ve farklı kullanmalar olabileceği gibi, markanın 

gazete ilanlarında yer alması, gazete veya dergilere tescilli marka ile ilgili reklam 

verilmesi, tescilli markaya ait ürün veya hizmetlerle ilgili promosyonların yapılması, 

internette markanın alan adı olarak kullanılması gibi markanın ayırt edicilik 

fonksiyonunu taşıyan başka kullanım türleri de SMK m. 9 kapsamında kullanma 

durumudur114. Kullanım zorunluluğunun asıl gayesi, inhisar hakkı ve bu inhisar hak ile 

beraber, yasaklama gibi çeşitli yetkileri içeren güçlü hakkın sebepsiz yere tanınmış 

olması durumuna düşülmemesi, birçok işaretin anlamsız olarak varlığını devam 

ettirmesine engel olmaktır115. 

 Avrupa Adalet Divanının 2011 tarihinde verdiği SILBERQUELLE kararında, tescilli 

markayı taşıyan ürünlerin, farklı bir ürünün satışını desteklemek için promosyon olarak 

dağıtımını gerçek bir kullanım olarak görmemiştir116. Ancak aynı mahkeme, 2013 

tarihinde verdiği COLLOSEUM HOLDING kararında ise ticari alanda kullanım yoluyla 

ayırt edici karakter kazanma kriterlerinin gerçek kullanım olduğunu ifade etmiştir117.  

																																																								
112 Çolak, Marka, s. 957. 
113 Arkan, Marka, s. 197. Buna karşılık Tekinalp, FMH, s. 460 ‘da markayı kullanma olarak kabul edilen 
durumları tahdidi olarak belirlendiği görüşündedir. Ancak Çolak, Marka, s. 957’de (dip. 2422) Tekinalp’in 
bu görüşü “madde metninde, markanın kullanıldığı bütün halleri içermemektedir. Sözgelimi maddede 
markanın broşürlerde reklamının yapılması, internette ticari etki yaratacak biçimde tanıtılması, satış teklifi 
yapılması, internet üzerinden hizmet satışı yapışması, fatura üzerinde, ticaret unvanından farklı olarak ve 
markasal biçimde yer alması gibi haller de madde metninde açıkça yazılı olmasa da kullanım şeklidir” 
şeklinde eleştirilmiştir.	
114 Holyoak and Torremans, Intellectual Property Law, New York, 2016 Oxford University Press, s. 457 
(Kısaca: “Intellectual Property Law”) 
115 Tekinalp, FMH, s. 459. 
116 Kur, Senfleben, ETL, s. 463. 
117 Kur, Senfleben, ETL, s. 463. 
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 Yargıtay 11. HD, 06.05.2013 T, 2012/9680 E, 2013/9098 K sayılı “AKER” kararıyla, 

“..dava konusu markanın 35. sınıf "Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve 

satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi" hizmetlerine ilişkin olarak delil 

listesi ve ekinde müşteri portföyü, broşür ve bir kısım resim ve belgeler dosyaya ibraz 

edilmiştir. Sunulan belge içeriklerinden, davalının imalatçısı olduğu bir kısım ürünleri 

aynı zamanda iş yerine oluşturduğu teşhir bölümünde müşterilerinin elverişli bir şekilde 

görmeleri için perakende satış hizmetine de konu ettiği ve bu yolla ürün siparişlerini 

“muhtelif müşterilere pazarlama” başlıklı sevk irsaliyeleri ile de teslim ettiği, bu ürünleri 

tanıtan dokümanlarda ve kartvizitlerde satış hizmetinin bulunduğu anlaşıldığı halde 

mahkemece, dava konusu markanın 35. sınıf “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde 

görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” yönünden de 

kullanılmadığından bahisle 556 sayılı KHK’nın 14 ve 42. maddeleri uyarınca hükümsüz 

kılınmaları doğru görülmemiştir” şeklinde karar verilmiştir118. Bu karar ile Yargıtay’ın 

farklı sınıflarda ticari faaliyetlerini devam eden tescilli marka sahiplerinin "Müşterilerin 

ürünleri düzgünce görüp ve satın alması için bir takım ürünlerin bir araya getirilmesi" 

hizmetleri  açısından da markasını kullandığı kabul edilmektedir119. 

 SMK m. 9/1 kapsamında kullanımının söz konusu olması için markanın kullanımının 

Türkiye’de olması gerekmektedir. Bu yönüyle yurtdışında tescilli markanın aktif 

kullanımı SMK kapsamında değerlendirilemeyecektir. Ancak örneğin yurt dışındaki 

yabancı bir dergi eğer Türkiye’de de satışa sunulmuş ise, bu durum markanın Türkiye’de 

kullanımı sayılacaktır. Derginin yazım dili bu anlamda önem arzetmemektedir. Burada 

asıl önemli olan kullanımın Türkiye’de de olması ve kullanımın yöneldiği insan kitlesinin 

Türk tüketicisi olmasıdır120. Kullanımın coğrafi olarak tüm Türkiye’yi kapsaması ya da 

Türkiye’nin bir bölge veya ilinde olması da yeterlidir121. 

 Başka bir durum olarak, tescilli markanın ürün veya hizmet üzerine iliştirilmesi SMK 

m. 9 kapsamında markanın kullanım zorunluluğu açısından şart değildir. Markanın 

																																																								
118 www.lexpera.com.tr, (Çevrimiçi: 29.10.2018) 
119 Çolak, Marka, s. 958. 
120 Çolak, Marka, s. 959. 
121 Avrupa Adalet Divanı, kullanımın tüm AB ülkelerini ya da en azından önemli bir kısmını kapsamasının 
kullanımın varlığı için zorunlu olmadığını ifade etmiştir. CJEU, C-149/11, paragraf 53. 
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tescilli olduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olacak biçimde tescilli markanın gazete, dergi 

gibi yayın organlarında yayınlanması markanın kullanımı olarak kabul edilmektedir122. 

 Markanın ayırt edici fonksiyonuna müdahale edilmeksızın gerçekleşecek olan 

kullanımlar da SMK kapsamında kullanım şeklinde değerlendirmektedir. Paris 

Sözleşmesi’nin 5/C - 2 maddesinde söz konusu durumla ilgili düzenleme yapılmış ve 

“Bir ticaret markasının sahibi tarafından, birlik ülkelerinden birince tescil edildiği 

şekilde ayırt edici özelliği değişmeyen unsurlarla farklı biçimde kullanılması, tescili 

hükümsüz kılmayacak ve markaya sağlanan korumayı ortadan kaldırmayacaktır” 

denilmektedir. Avrupa Adalet Divanı’nın LEVI’S kararı bu türlü kullanıma örnek emsal 

teşkil etmektedir. Söz konusu kararda, kot pantolonların sol üst kemer bölgesinde bulunan 

ve tescilli markanın reklamını içeren dikdörtgen, kırmızı deri çerçevenin yerleşimine dair 

aşağıda sol tarafda yer alan pozisyon markası bakımından, aşağı sağ tarafta gösterilen 

güncel kullanımı gerçek kullanım olarak kabul etmiştir123.  

 Markanın kullanılmamasında haklı bir neden olması halinde, markanın 

kullanılmamasından dolayı iptaline karar verilemez124. Burada haklı sebep kavramı 

TRIPs anlaşmasının, “Markayı Kullanma Koşulu” başlığı altındaki 19. maddeye göre 

değerlendirilecektir. İthalattaki kısıtlamalar veya hükümet tarafından uygulanan başka 

şartlar gibi, markanın kullanımını önleyen ve marka sahibinin iradesinden bağımsız 

olarak devam eden şartlar markanın kullanılmaması için haklı neden kavramı içerisinde 

değerlendirilmelidir125. 

 Son bir kullanım biçimi olarak, mülga 556 sayılı KHK kapsamında tescilli markayı 

taşıyan ürün veya hizmetin Türkiye’ye ithali markanın kullanımı olarak kabul 

edilmekteydi. Ancak 6769 sayılı SMK kapsamında tescilli markayı taşıyan ürün veya 

hizmetin Türkiye’ye ithali markanın iptaline engel olabilecek bir kullanım olarak kabul 

edilmemektedir126. 

 

 

																																																								
122 Çolak, Marka, s. 962. 
123 Avrupa Adalet Divanı, 18.05.2013 T, C-12/2 , Colloseum Holding-Levi Strauss kararı. 
124 Kur, Senfleben, ETL, s. 469. 
125 Çolak, Marka, s. 973. 
126 Çolak, Marka, s. 971. 
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2.1.4.2 “Ciddi Biçimde Kullanım” Kavramı 

 Markanın kullanımından söz edilebilmesi için kullanımın “ciddi” olması 

aranmaktadır. Mülga 556 sayılı KHK kapsamında markanın kullanım zorunluluğu için 

“ciddi” ibaresi bulunmamasına rağmen öğretide127 ve doktrinde “ciddi” olması 

aranmaktaydı. Ciddi kullanımın ne olduğu 6769 sayılı SMK hükmünde açıkça 

belirtilmemiştir. Ciddi kullanım, tescilli markanın işlevlerine uygun ve diğer işletmelerin 

ürün ve hizmetlerinden ayrılmasını sağlayacak biçimde ve sıklıkta piyasada ve piyasaya 

yönelik, piyasayı etkileyen yerlerde kullanım olarak tanımlanabilmektedir128. CJEU, 

2003 tarihli AJAX kararında, ciddi kullanım kavramını açıklığa kavuşturmuş ve “..bir 

markanın ciddi kullanımı, söz konusu markanın, tescil edildiği ürün veya hizmetler için 

piyasa yaratmak veya varolan piyasayı korumak amaçlı temel işlevine uygun olarak söz 

konusu ürün veya hizmetlerin menşe kimliğini garanti edecek biçimde kullanılması 

halinde söz konusu olacaktır” biçiminde tanımlayarak129 ciddi kullanımın sembolik 

kullanımdan uzak olduğunu belirtmiştir130.  

 

2.2 MARKANIN DÜRÜSTÇE KULLANILMASI 

2.2.1 Dürüstçe Kullanma İlkesine Dair Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler 

2.2.1.1 Ulusal Düzenlemelerdeki Yeri 

 Türk hukukunda markalar konusundaki ilk düzenleme 1872 tarihli bir nizamname ile 

yapılmıştır131. Bunu 1888 tarihinde çıkan nizamnamenin Cumhuriyet döneminde 

uygulanmasının önünü açan 1955 yılında oluşturulan 6591 sayılı düzenleme ile üzerinde 

ciddi değişikliklerin yapıldığı 1928 tarihli talimatname takip etmiştir132.  

 Günümüze daha yakın olarak değerlendirilebileceğimiz 1965 yılında çıkan 551 sayılı 

Markalar Kanunu’nu, 27.06.1995 tarihinde yürürlüğe girerek ilga eden 556 Sayılı 

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname takip etmektedir. 556 

sayılı KHK yerini 10 Ocak 2017’de 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na bırakmıştır. 

																																																								
127 Tekinalp, FMH, s. 460. 
128 Tekinalp, FMH, s. 460. 
129 Yasaman, Marka Hukuku, s. 665.  
130 Yasaman, Marka Hukuku, s. 632.	
131 Arkan, Marka, s. 13; Kaya, Marka, s. 26. 
132 Çolak, Marka,  s. 3.	
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Dürüst kullanım ilkesi mülga 556 sayılı KHK ve yürürlükteki 6769 sayılı SMK’da 

düzenlenmiştir.  

2.2.1.1.1 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Yer Alan Düzenleme  

 Dürüst kullanım, mülga 556 sayılı KHK’nın 12. maddesinde, dürüstçe ve ticari veya 

sınai konularıyla ilgili olarak kullanılmaları şartıyla üçüncü kişilerin, ad ve adresini, ürün 

veya hizmetlerle ilgili cins, kalite, miktar, kullanım amacı, değer, coğrafi kaynak, üretim 

veya sunuluş zamanı veya diğer niteliklere ilişkin açıklamaları kullanmaları marka sahibi 

tarafından engellenemeyeceği düzenlenmişti. Mülga düzenleme ile tescilli marka sahibi, 

556 sayılı KHK tarafından kendisine tanınan inhisari hak ve yetkilerine dayanarak, 

markasının üçüncü kişilerce tarafından, isim veya ikametlerini, ürettikleri malların veya 

sundukları hizmetlerin çeşitli niteliklerini ve üretim amaçlarını belirtmek için açıklama 

biçiminde kullanılmasınn önüne geçemez. Öğretide mülga 556 sayılı KHK’da sayılan 

kullanım biçimlerinin sınırlayıcı olmadığı, buradaki sayımın örnek teşkil etmesi amacıyla 

sayıldığı kabul edilmiştir133.  

 556 sayılı KHK’nın 12. maddesinin kaynağını; 21 Aralık 1988 T, 89/104 Avrupa 

Topluluğu Marka Direktifi’nin 6/1-c maddesi ile 20 Aralık 1993 T, 40/94 sayılı Avrupa 

Topluluğu Marka Tüzüğü’nün 12. maddesi oluşturmaktaydı.  

2.2.1.1.2 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda Yer Alan Düzenleme 

 Tescilli marka hakkı sahibi, üçüncü kişilerce dürüst ve ticari hayatın olağan akışı 

içinde, markasının gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirtmesi, malların veya 

hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, 

üretim veya sunuluş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması, 

özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin 

kullanım gayesinin belirtilmesinin şart olduğu durumlarda kullanılmasını 

engelleyememektedir.  

 Dürüst kullanım ilkesi 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 7/5 maddesinde yeniden 

düzenlenme alanı bulmuştur. 6769 sayılı SMK m. 7/5 hükmünün (c) bendine bir ekleme 

																																																								
133 Kaya, Marka, s. 247. 
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yapılarak eski AB Direktifi134 m.14/1-c hükmü135 doğrultusunda düzenleme yapılmıştır. 

Buna göre marka sahibi, özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, 

malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hallerde ve üçüncü 

kişilerce markasının dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde kullanılması 

engelleyememektedir. Mülga KHK düzenlemesine göre  geliştirilip genişletilen mevcut 

hüküm ile aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünler, ürün ya da hizmetler ilk kez 

dürüst kullanım ilkesi koruması altına alınmıştır. 

 TRIP’s anlaşmasının 17. maddesinde, üye devletlerin marka tescilinden doğan haklar 

için, marka sahiplerinin ve üçüncü kişilerin meşru menfaatlerini göz önünde 

bulundurmak şartıyla sınırlı istisnalar sağlanacağına hükmedilmiştir. SMK m. 7/5 bu 

anlaşma doğrultusunda düzenlenmiştir136. Buna göre, bir marka üçüncü kişiler tarafından 

isminde ya da soyisminde, işyeri adresinde yer aldığı için ya da üretim veya satışını 

yaptığı mal veya hizmetin ne olduğunu sunmak maksadıyla kullanılıyor ise, kullanımın 

niteliği ile sınırlı olacak şekilde ve ticari teamüllere uygun olmak kaydıyla marka koruma 

kapsamında olmayacaktır137. 

2.2.1.2 Uluslararası Düzenlemelerdeki Yeri 

2.2.1.2.1 Avrupa Birliği Marka Direktifinde ve Marka Tüzüğünde Yer Alan 

Düzenlemeler  

 Uluslararası alandaki düzenlemelerde, ülkemiz Avrupa Birliği’ne üye devletlerden 

birisi olmasa bile 1/95 sayılı “Ortaklık Konseyi Kararı” gereğince; 89/104 sayılı Birinci 

Konsey Direktifi ile 40/94 Topluluk Marka Tüzüğü hükümlerini kaynak alarak 556 sayılı 

KHK oluşturulmuştur. Bunu takiben 10 Şubat 2017 tarihinde 207/2009 sayılı Avrupa 

Birliği Marka Tüzüğü’nü değiştiren 2015/2424 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü ve 

2015/2436 sayılı Avrupa Birliği Yeni Marka Direktifi de dikkate alınarak 6769 sayılı 

Sınai Mülkiyet Kanunu yürürlüğe girmiştir. 

																																																								
134 2015/2436 sayılı AB Direktifi 16.12.2015 tarihinde kabul edilerek 23.12.2015 tarihli Avrupa Birliği 
Resmi Gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  
135 Article 14: Limitation of the e ects of a trade mark 1. A trade mark shall not entitle the proprietor to 
prohibit a third party from using, in the course of trade: (d) the trade mark for the purpose of identifying or 
referring to goods or services as those of the proprietor of that trade mark, in particular, where the use of 
the trade mark is necessary to indicate the intended purpose of a product or service, in particular as 
accessories or spare parts. 
136 Çolak, Marka, s. 632. 
137 Kaya, Marka, s. 244.	



49	
	

 Hem 2015/2424 sayılı AB yeni Marka Tüzüğü’nün 14. maddesinde, hem de 

2015/2436 sayılı AB yeni Marka Direktifi’nin 14. maddesinde ticari ve sinai konulardaki 

dürüst uygulamalara uygun olması şartıyla kişilerin kendi adlarını, ürün ve hizmetlerin 

üretim yer ve zamanını, coğrafi kaynağını, değerini, kullanım amacını, cins, miktar ve 

niteliğini gösteren açıklamalar biçimindeki kullanımların ve özellikle aksesuarlar ve 

yedek parçalar olmak üzere, ürün ve hizmetlerin kullanım amacını göstermek için 

markanın kullanılmasının marka hakkı kapsamında olmadığı düzenlenmiştir. 

2.2.1.2.2 İtalyan ve İngiliz Marka Hukukundaki Düzenleme 

 İtalyan Marka Kanunu’nun “Marka Hakları” başlıklı birinci bölümünde, 1996 

tarihinde yapılan değişik ile marka dürüst kullanım maddesi eklenmiştir.  

 CJEU’nun tanımlayıcı dürüst kullanımlara ilişkin kararlarına138 paralel olarak İtalyan 

hukukçuları İtalyan Marka Kanunu’nun ilgili maddesini mülga 89/104 sayılı Topluluk 

Marka Direktifi’ne uygun olarak düzenlemişlerdir. Buna göre,  “Dürüstçe ve ticari ya da 

sınaî konular ile ilgili olarak ve “marka olarak kullanım dışında kalan yalnızca niteliğe 

ilişkin açıklama şeklinde (dolaylı kullanım) kullanılmaları şartı ile” üçüncü kişilerin, 

kendi ad ve adreslerine ilişkin açıklamaları, mal veya hizmetlerle ilgili cins, kalite, miktar, 

kullanım amacı, değer, coğrafi kaynak, üretim ve sunuluş zamanı ya da diğer karakteristik 

özelliklere ilişkin açıklamaları ve özellikle aksesuar ya da yedek parça gibi malların ya 

da hizmetlerin öngörülen amacını göstermek açısından gerekli olan hallerde markayı 

kullanımlarını marka sahibi engelleyemez” düzenlenmiştir. 

 1994 tarihli İngiliz Marka Kanunu’nun 11/2-a maddesinde markanın dürüst 

kullanımına ilişkin düzenlemelere hükmedilmiştir. İngiliz Marka Hukuku’na göre; marka 

sahibi tarafından üçüncü kişinin kendi ad ve adresini markası olarak kullanmasına 

müdahalede bulunursa, üçüncü kişi Marka Kanunu’nun 11/2-a’ nın139 kendisine sağladığı 

dürüst kullanım savunmasını marka sahibine yöneltebilecektir. Ancak üçüncü kişinin söz 

konusu savunmasının kabul edilebilmesi için kullanımının ticaret veya sanayideki dürüst 

uygulamalara uygun olması gerekmektedir140. 

																																																								
138 CJEU, C-108/97 ve C-109/97 sayılı kararları. www.jurix.com.tr (Çevrimiçi: 04.11.2018) 
139 1994 tarihli İngiliz Marka Kanunu. http://www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf (Çevrimiçi: 04.11.2018).  
140 Lionel Bently - Brad Sherman: Intellectual Property Law, New York, 2001, s. 876. (Kısaca: Bently-
Sherman) 
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 Yukarıdaki açıklamalardan da açıkça anlaşıldığı üzere, İngiliz Marka Hukukunun 

dürüst kullanım ile alakalı olan söz konusu düzenlemesi, mülga 89/104 sayılı Topluluk 

Marka Direktifi’ne uygun olarak düzenlemiştir. 

2.2.1.2.3 Amerika Birleşik Devletleri Marka Hukukunda Yer Alan Düzenleme 

 Amerikan Hukukunda markalarda dürüst kullanım ilkesi Lanham Kanunu bölüm 

33/b-4 maddesinde düzenlenmiştir141. Buna göre; bir başkasının markasının kullanımında 

dürüst kullanım iddiasında bulunabilmek için, iddia sahibinin açıkça marka ihlali olarak 

nitelendirilebilecek kullanımının, marka dışında bir kullanım olduğunu ve sadece kendi 

mal veya hizmetini tasvir etmek için veya coğrafik köken belirtmek amacı ile dürüstçe ve 

iyi niyetle kullandığını kanıtlaması gerekmektedir.  

 Amerikan Hukukunda dürüst kullanım ile alakalı hukuki uyuşmazlıklarda, olayın 

dürüst kullanım uygun olup olmaması madde metnindeki üç kriter ile 

değerlendirilmektedir. ABD marka hukukunda madde metnindeki üç kriter ile ilgili 

yetkisiz kullanımların yaptırımı açıkça herhangi bir yasal bir zemini bulunmamaktadır. 

Bu türlü yetkisiz kullanımlar için ABD marka hukukunda örf ve adet hukukunda 

geliştirilen doğrudan dürüst kullanım doktrini esas alınmaktadır. 

2.2.2 Genel Olarak Dürüstlük İlkesi 

 Türk Medeni Kanunu’nun 2. ve 3. maddelerinde yer alan iyi niyet ve dürüstlük 

kuralları özel hukukun uygulama alanı bulduğu tüm hukuki ilişkilerde uygulanan “temel 

ilkeler” niteliğinde olup, özel hukukun dallarından biri olan fikri mülkiyet hukukunda da 

uygulama alanı bulmaktadır142. TMK’nın 2. maddesi ile “herkes haklarını kullanırken ve 

borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça 

kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz” düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile kişilerin 

haklarının kötüye kullanmalarının hukuk düzenimizde önüne geçilmiştir. TMK’nın 

“İyiniyet” başlıklı 3. maddesinde, “kanunun iyi niyete hukuki sonuç bağladığı 

durumlarda, asıl olan iyi niyetin varlığıdır. Ancak, durumun gereklerine göre kendisinden 

beklenen özeni göstermeyen kimse iyi niyet iddiasında bulunamaz” denilmektedir.  

																																																								
141 Lanham Kanunu 33/b-d madde metni, https://www.bitlaw.com/source/15usc/1115.html (Çevrimiçi: 
04.11.2018)	
142 Hamdi Yasaman, Fikir ve Sanat Eserlerinde İyi niyet ve Dürüstlük Kuralı, FMHD, 2005–2006, S. 1, s. 
25. (Kısaca: “Dürüstlük Kuralı”) 
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İyiniyet, bir hakkın kazanılması sonucunun elde edilmesini engelleyici nitelikteki 

durumu bilmemek veya bilebilecek durumda olmamayı ifade etmektedir. Dürüstlük 

kuralı ise bir kimsenin haklarını kullanmasında veya borçlarını ifa etmesinde dürüst 

davranması gerekliliğini öngörmektedir. Bir kimseye hukuken tanınan haklar keyfi, 

sınırsız ve başkalarının özgürlüklerini engelleyici şekilde kullanılmamalıdır. Kişiler 

kendilerine hukuken tanınan hakları söz konusu hakların verilmesindeki amaca uygun bir 

şekilde kullanmalıdırlar143. Dürüstlük ilkesi, bir kimseden hakların kullanılmasında ve 

borçların ifasında, doğru dürüst, namuslu, sadakatli bir kimseden beklenen davranışı ifade 

eder. Dürüstlük kuralının tespitinde ise toplumda geçerli olan ahlaki değerler, örf ve 

adetler ve hakların tanınmasının arkasında var olan amaçlar dikkate alınır144. Medeni 

Kanun’da düzenlenen dürüstlük ilkesinin hedefi hakkın sahibidir. Diğer bir ifade ile hak 

sahibi hakkını dürüstçe kullanmalıdır. Burada özne hak sahibidir. Öte yandan marka 

hukukundaki dürüstçe kullanma ilkesinde ise marka hakkının sahibi değil aksine üçüncü 

kişilerin kullanımı, kullanım mahiyetindeki eylem ve işlemleri düzenlenmekte, hedef 

yani özne olarak marka sahibinin yerine üçüncü kişiler konulmaktadır. Tabi ki bu durum, 

markanının dürüstçe kullanılmasna marka sahibinin katlanmasına dair ilke ve kabulün, 

Medeni Kanun’da tanzim olunan, temel prensip niteliğindeki, dürüstlük ülkesinden 

beslendiği, bu ilkenin marka hukukunda karşımıza çıkan bir tezahürü olmadığı anlamına 

gelmemektedir. 

"Dürüstlük ilkesi" ve ilkeyi tamamlayan "hakkın kötüye kullanılması yasağı" bir 

genel hukuk ilkesi olarak hukukun birçok alanında yerini almıştır. Hakkın kötüye 

kullanılması yasağı ve dürüstlük kuralı birbirlerini tamamlar nitelikteki koruyucu 

normlardır. 

Hakkın kötüye kullanılması yasağı en çok kanunların yorumlanmasında ve kanun 

boşluklarının doldurulmasında uygulama alanı bulmaktadır. Ayrıca; hukuki işlemlerin 

oluşması, yorumlanması ve tamamlanması, borçların doğumu, kanuna karşı hilenin 

önlenmesi, sözleşmelerde değişiklik yapılması veya sözleşmenin sona erdirilmesi, şekle 

aykırılığın hakkın kötüye kullanılması şeklinde ileri sürülmesi gibi haller de bu kuralın 

																																																								
143 Yasaman, Dürüstlük Kuralı,  s. 26. 
144 Yasaman, Dürüstlük Kuralı,  s. 26. 
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uygulama alanının içerisinde yer almaktadır145.  

Hakkın kötüye kullanılıp kullanılmadığının tespitinde, her durumun kendi özel ve 

iç koşullarını göz önüne almak gerekmektedir. Türk hukukunda kişiler kendilerine 

sunulan haklarını kullanırken veya borçlarını ifa ederken dürüstlük kurallarına aykırı 

davranmaları sonucunda üçüncü kişilere zarar gelmediği veya zarar gelme ihtimaline 

maruz kalmadığı sürece, hakkın kötüye kullanılması yasağına aykırılık söz konusu 

olmamaktadır.  

 Marka sahibi, tescilli markann üçüncü kişilerce kullanımı durumunda, kullanımın 

dürüst olması halinde mevcut kullanımı engelleyememektedir. Bu durumda marka sahibi, 

üçüncü kişilerce markasının dürüst kullanımına karşı dava açamamakta veya tazminat 

talep edememektedir. Buradaki “dürüst kullanım”  düzenlemesinin, Türk Medeni 

Kanunu’nun 2. maddesi kapsamında mı yoksa ticari teamül kapsamında mı olduğu 

konusunda çeşitli görüşler146 mevcuttur.  

 Örneğin, otomobiller için yedek parçalar veya aksesuar üreten bir üreticinin, 

ürünlerinin Mercedes markalı araçlara uygun olduğunu beyan etmesi veya bir oto servis 

şirketi Mercedes otomobillerin servisi yapılır şeklinde reklam yapması hukuka 

uygundur147. Bu beyanlar ve reklamlar yedek parça veya aksesuarların Mercedes 

tarafından üretildiği veya oto servisin Mercedes’in yetkili servisi olduğu intibaını 

bırakmadığı sürece dürüstçe kullanım kapsamında kalacak ve marka sahibi tarafından 

engellenemeyecektir148. Ancak açıklamayı yapan özel veya tüzel kişiler tarafından yedek 

parçanın, orijinal malı imal eden işletmenin sebep olduğu intibaını yaratacak ifadeler 

kullanılması halinde, bu halde tescilli markanın dürüstçe kullanılması istisnası 

kapsamında sayılmaz ve SMK m. 7/5 hükmü uygulanamaz149. 

 Başka bir örnek olarak, araçlar için herhangi bir kuruma bağlı olmaksızın yedek 

parça üretimi yapan X kaporta firması, ürettiği çamurlukların üstüne “yan sanayi malı 

																																																								
145 Kemal Oğuzman, Nami  Barlas; Medeni Hukuk, İstanbul 2004, s. 187 vd (Kısaca: “Medeni Hukuk”); 
Şener Akyol, Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, İstanbul, 1995, s. 19. (Kısaca:” 
Dürüstlük Kuralı”) 
146 Çolak, Marka,  s. 632. 
147 Melis Abacıoğlu, Markalar İle İlgili Sinai Mülkiyet Kanunu’nda Yer Alan Değişiklikler,  Ankara Barosu 
Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, C-20 , 2018/1, Ankara,  s. 70-71. 
148 Cahit Suluk, Rauf Karasu, Temel Nal, Fikri Mülkiyet Hukuku, 2.Bası, Ankara 2017, s. 215.  
149 Arkan, Marka, s. 311.  
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olup BMW arabaları için üretilmiştir” şeklinde bir ibare yazması kullanımı dürüstlük 

ilkesi kapsamında olacaktır. Yine bağımsız bir oto servis firması, yetkili servis olduğunu 

belirtmeksızın VW, PORCSHE, SEAT gibi arabaların servisi yapılır şeklinde reklam 

yapabilir. Bu kullanım için marka sahibinin izninin varlığı aranmamaktadır150. 

 Bir kimsenin ismini ticari hayatında kullanması, kişilik hukukundan doğmaktadır ve 

sınırsız bir hak niteliğindedir151. Bir kimsenin marka hakkına dayanarak markası ile aynı 

isme sahip olan üçüncü bir kişinin kullanmasını önlemesi kişilik haklarına tecavüz 

oluşturabilecektir. Öğretide, mülga KHK düzenlemesinde kullanılan isim ibaresinin isim 

ve soyisim olarak ve kişi ibaresinin sadece gerçek kişileri değil aynı zamanda tüzel 

kişileri de kapsadığı  belirtilmektedir152. Çünkü mülga KHK düzenlemesinde “üçüncü 

kişilerin isim ve adresleri” ifadesinde geçen “kişi” sözcüğünde, gerçek kişi olarak 

sınırlandırılma bulunmamaktadır.  

 Dürüstçe olmak kaydıyla, üçüncü kişiler tarafından bir başka kimse adına 

tescillenmiş olan markayı adreslerinin açıklanmasında da kullanabilirler. Örneğin, 

firması Cömertler Sokağı’nda bulunan bir kişinin, firmasının adresini belirtirken 

“Cömertler” ibaresini kullanmasını tescilli “Cömertler” markasının sahibi 

önleyememektedir153. 

 Dürüst kullanım için öğretide kabul edilen farklı bir kategori ise kişilerin imal 

ettikleri ürünlerin veya sundukları hizmetlerin çeşitli özelliklerini belirtmek için 

başkasına ait bir markayı kullanmasıdır154. Örneğin, DİNÇ markasının sahibi, üçüncü bir 

kişinin ürettiği spor aleti üzerine bu alet sizi dinç tutar sloganını yazmasına engel olamaz. 

Ancak, “bu alet sizi dinç tutar” sloganında, “dinç” sözcüğü başkası adına tescilli olan 

DİNÇ markasına benzer şekilde yazılırsa artık dürüst kullanımdan bahsedilemez155. 

 Tescilli bir markanın üçüncü kişilerce doğrudan marka olarak kullanımının da 

mümkün olduğu söylenebilir. Bu kullanıma örnek olarak AYAKKABI DÜNYASI’nı 

gösterebiliriz. AYAKKABI DÜNYASI’nda farka markalara ait ayakkabılar biirlikte 

																																																								
150 Cahit Suluk, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Getirdiği Yenilikler, TFM dergisi, 2018, İstanbul, 
S.4, s. 95. (Kısaca: “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Getirdiği Yenilikler”)	
151 Ünal Tekinalp, Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılması, Prof. Dr.Oğuz İmrengün’e Armağan, 
İstanbul, 1998, s. 638. (Kısaca: “Üçüncü Kişi”) 
152 Çolak, Marka,  s. 634. 
153 Arkan, Marka, s. 132.  
154 Çağlar, s. 161. 
155 Arkan, Marka, s. 132.  
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müşteriye sunulmaktadır. Ayakkabı mağazasının sattığı ayakkabıların markalarını işyeri 

tabela veya reklam ve ilanlarında kendi markasının yanında kullanması söz konusu 

hükme aykırılık teşkil etmeyecektir. 

2.2.3 Marka Hukukunda Dürüst Kullanım İlkesinin Amacı 

 Mülga 556 sayılı KHK ve yürürlükteki 6769 sayılı SMK’da yer alan “Marka 

Tescilinden Doğan Hakkın Kapsamına Getirilen İstisna” başlık hüküm ile söz konusu 

düzenlemedeki marka hakkının ihlalinin doğmamasında iki şartın birlikte 

değerlendirildiği görülmektedir. Yani dürüst kullanımın  “dürüst olması ve bu kullanımın 

ticari veya sınai konularla ilgili olması” şartlarının ikisinin birlikte arandığını 

görülmektedir.  

 Söz konusu düzenlemenin kaynağı olan mülga 89/104 sayılı direktif m. 6  

düzenlemesindeki "…ticari ve sanayideki dürüst uygulamalara uygun olduğu müddetçe” 

hükmü, mülga KHK’ya “dürüstçe ve ticari veya sınai konuları ile ilgili olma” biçiminde 

hatalı aktarılmıştır156. Eski marka direktifi olan 89/104 sayılı düzenleme ile genel 

dürüstlük kuralı değil daha spesifik olarak ticaret ve sanayideki dürüst kullanıma 

gönderme yapılmıştır. Mülga 89/104’e göre hükmün uygulanabilmesi için gerekli olan 

koşul tektir ve kullanımın ticaret ve sanayideki dürüst kullanıma aykırı olmaması 

yeterlidir. Üzerinde durulan husus sadece ticari ve sınai alandaki teamüllerdir. Mehaz 

Direktif’te yer alan ticari ve sınaî teamüllere uygunluk koşulu aynen İngiliz Trade Marks 

Act 1994’te de yer almıştır157. 

 6769 sayılı SMK m. 4 düzenlemesine göre ayırt ediciliği ve marka hakkı sahibine 

sağlanan koruma konusunun karıştırılmaya mahal vermeyecek şekilde ve açıkça 

anlaşılması sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması kaydıyla, kişi adları dahil 

sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi 

olmak üzere her tür işaret marka olarak tescili sağlanabilmektedir. Söz konusu 

düzenlemeden de anlaşıldığı gibi kanun marka olarak tescil ettirilecek işaretlerin 

kapsamını oldukça geniş tutmuştur158. Buna göre ticari teşebbüsler ayırt edici niteliğe 

																																																								
156 Tekinalp, Üçüncü Kişi, s. 640.  
157 Tekinalp, Üçüncü Kişi, s. 641. United Kingdom Trade Marks Act 1994 madde 11 “ ...provided the use 
is in accordance with honest practices in industrial or commercial matters”.  
158 Selçuk Altıntaş, Marka Hakkının Dürüstçe Kullanımı, Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, C. 9, 
S. 21, İstanbul, 2017, s. 112. 
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sahip olması koşuluyla madde metninde belirtildiği gibi tüm işaretler ve adlandırmalara 

karşı tescil ile tekel hakkı kazanabilmektedir. Böyle bir durum herhangi bir kimsenin 

dürüst biçimde adını, adresini, ürün veya hizmetlerinin bazı niteliklerini açıklama 

amacıyla kullandığı işaretlerin veya ifadelerin üçüncü bir kişi adına tescil edilme olasılığı 

bulunmaktadır. Zira, marka hakkı sahibinin, tescilli markanın veya ifadenin, üçüncü kişi 

tarafından ad veya adres bilgisini açıklama amacıyla kullanılmasına engel olması insan 

haklarına tecavüz oluşturacak ayrıca hakkaniyet kurallarının da dışında kalacaktır159. 

Marka hakkı sahibine oldukça geniş yetki ve haklar sunulmaktaysa da, bu hak ve yetkiler 

sınırsız değildir. 6769 sayılı SMK, tescilli markalara oldukça geniş ve kuvvetli güçlü 

koruma sağlamakla beraber, kamu çıkarlarını gözetici ve ticari alanda rekabeti göstererek 

tescilli markaya sağlanması gereke korumanın sınırlarını belirlemek ve tescilli marka 

sahibine amacı aşacak derecede tekel hakkı sağlamasını önlemeye çalışan düzenlemeler 

de içermektedir160. 

 Dürüst kullanım ilkesi ile tescilli marka hakkı sahibine sağlanmış olan olağan 

koruma sınırını aşan tekelcilik engellenmek istenmiştir161. Getirilen bu sınırlama ile 

üçüncü kişilerin ticari veya sınai konularda zarar görmemesi amaçlanmaktadır.  

2.2.4 Dürüst Kullanımın Temel Ölçütü 

2.2.4.1 Dürüstçe Kullanılması 

 6769 sayılı SMK m. 7 ‘deki marka sahibinin üçüncü kişilerin markasının kullanımını 

engelleyememekte dürüst kullanım ve ticari hayatın olağan akışı içinde kullanım 

şartlarını düzenlenmiştir. Buradaki “dürüstçe kullanılması” ölçütü TMK m. 2 ‘deki 

anlamında ifade edilmemekte, daha çok ticari teamülü ifade etmektedir162.  Öğretideki 

başka bir görüşe163 göre ise; dürüstçe kullanım, kullanmanın iyiniyet kurallarına aykırı 

olmamasını ifade etmektedir. 

																																																								
159 Hüseyin Yılmaz, Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamında İstisna, Ankara, 2015, Türk Patent 
Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı Uzmanlık Tezi (Yayımlanmamış), s. 52. 
(www.teknolojitransferi.gov.tr, Çevrimiçi: 20.10.2018) 
160 Nomer, s. 1117. 
161 Tekinalp, Üçüncü Kişi, s. 636. 
162 Tekinalp, FMH, s. 452. 
163 Arkan, Marka, s. 132 ve aynı yönde Çiğdem Çiçekçi Ercan, Tescilli Markanın Koruma Kapsamı Dışında 
Kalan Hukuka Uygun Dürüst Kullanım, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, 2013, s. 256 
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 Teamül, yalın anlamıyla, bir yerde öteden beri olagelen davranış olarak 

tanımlanmaktadır164. Madde metninde anlatılmak istenen dürüst kullanım koşulu, ticari 

teamüldür. 6769 sayılı SMK’nın m. 7/5 metninde hukukun genel ilkesi olan Türk Medeni 

Kanunu’nun 2. maddesi kapsamında bir dürüst kullanım ilkesi kastedilmemektedir165.  

Nitekim, Avrupa Birliği 2015/2424 sayılı yeni Marka Tüzüğü’nün ve Avrupa Birliği 

2015/2436 sayılı yeni Marka Direktifi’nin 14. maddesinde de “sinai ve ticari konulardaki 

dürüst uygulamalara uygun” anlamındaki, “.. in accordance with honest practices in 

industrial or commercial matters” ifadesine yer verilmiştir166. Bu durumda bir markanın 

sıfat, zarf, unvan ya da adres olarak kullanılması halinde, iltibas yaratılmaya gayret 

ediliyorsa167 ve/veya iltibas yaratıcı şekilde kullanılan markanın herhangi bir zorunluluk 

olmadığı halde kasıtlı olarak üçüncü bir kişinin markasından yararlanma gayesi var ise 

6769 sayılı SMK m.7/5 kapsamında dürüst kullanımdan sözedilemez.  

 Avrupa Birliği Adalet Divanı’ na (CJEU) göre168, hukuka uygun kullanım istisnası, 

marka sahibinin meşru menfaatleri dikkate alınarak yorumlanmalı ve kullanımın dürüstçe 

olduğunu savunan kimsenin iyi niyetli olması gerekmektedir. 

 CJEU, 17 Mart 2005 tarihli GILLETTE kararında, GILLETTE markasını taşıyan traş 

bıçaklarına uygun ve traş bıçaklarındaki kullanılan jiletler çıkarıldıktan sonra yerine yeni 

jiletlerin takılabildiği traş bıçaklarını imal eden Finlandiya menşeyli firmanın 

tanıtımlarında GILLETTE markasını kullanmasının, iki işletme arasında bağ bulunduğu 

izlenimi vermemesi, asıl markanın değerini etkilemediği, markanın tanınmışlığına ve 

ayırt edici niteliğine zarar vermediği, markayı kötüleştirip itibarsızlaştırmadığı sürece 

dürüst kullanım olarak kabul ederek, bu şekildeki bir kullanımın “ürünün kullanım 

amacını gösterme amacıyla” olması sebebiyle hukuka uygun kullanım olduğuna karar 

verniştir169. 

 Yargıtay 11. HD, 2005/3422 E, 2005/3422 K, 16.05.2006 T. sayılı kararında170; şekil 

markalarının ayırt ediciliğinin zayıf olduğunu ve şekil markalarının taklide karşı 

																																																								
164 www.tdk.gov.tr, (Çevrimiçi: 22.10.2018) 
165 Çolak, Marka, s. 633. 
166 Çolak, Marka, s. 633. 
167 Tekinalp, FMH s. 452. 
168 CJEU, C-245/02, paragraf 76.  www.eur-lex.europa.eu, (Çevrimiçi: 05.10.2018) 
169 Çolak, Marka, s. 633 
170 Yargıtay 11. HD, 2005/3422 E. 2005/3422 K, 16/05/2006 T sayılı kararında; Yerel mahkemece, 
davacının çizgili şeritten ibaret markalarının davalı tarafından birebir K markasını taşıyan ayakkabılarda 
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korundukları sonucuna varmıştır. Somut olayda, ayyaknı üzerindeki süslemeden pek 

uzaklaşmadan süslemeler için şekillerin kullanılmasının marka hakkına tecavüz olarak 

değerlendirilemeyeceğine hükmedilmiştir171. 

 Yargıtay’ın 11. Hukuk Dairesi, 25.04.2006 T, 2005/2566 E, 2006/5739 K numaralı 

LA SALT V LOW SODIUM SALT kararı172 ticari hayatta dürüstçe kullanım istisnasına 

ilişkin örneklerdendir. Söz konusu kararda tescilli marka sahibinin, davalı tarafından 

LOW ibaresinin üründe ingilizce anlamda “olması gerekenden az” anlamında tuz 

barındırdığını anlatmak için kullanımının ticari hayatta normal olarak cins, kalite ve amaç 

bildirici amaçla kullanım olması gerekçesiyle tescilli marka sabihi tarafından 

engellenebileceğine öngörmüştür173.  

 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu m. 7/5 kapsamında dürüst kullanıma örnek 

olarak, bir kimsenin adına tescilli PINAR markasının, üçüncü bir kişi tarafından 

kartvizitinde adres olarak PINAR CADDESİ biçiminde kullanması gösterilebilir174. KOÇ 

şeklindeki markasının bir başkası tarafından ticaret unvanında veya işletmesinde isim 

soyisim şeklinde kullanılmasında, Dinç biçimindeki bir markanın sahibi, bir başkasının 

mal veya hizmetleri üzerinde “size dinç tutar” şeklinde ibare kullanmasına engel 

																																																								
aynı dizaynda kullanılmadığı, "K." markasının ayakkabılarda, görünür bir şekilde ve müşteri tarafından 
rahatlıkla algılanacak tarzda kullandığı, spor ayakkabısı olarak piyasada bulunan ayakkabıların genelde 
çizgi şeklindeki motifler taşıdığı, davalının K. markasını taşıyan ve bu rnarka altında imal ettiği 
ayakkabılarında davacının 2, 3, 4 şeritli markasını taklit etmek gayesi ile hareket ettiğinin kabul 
edilemeyeceği, A. markasını taşıyan ürünlerin genelde marka sahibi firma ile lisans sözleşmesi yapan ve 
bu sözleşme kapsamında ticari faaliyet gösteren iş yerlerinde ceza Kinetix ürünlerinin de aynı şekilde 
satıldığı, bu kapsamda olan yerlerde, bu itibarla taraf ürünlerinin aynı iş yerinde birlikte satılmasının 
mümkün görünmediği, bu sebeple bilirkişilerin ürünlerin aynı tezgahta satılması halinde önceki tescilli hak 
sahibinin aleyhine haksız rekabet oluşturacağı şeklindeki düşüncelerine itibar edilemeyeceği, davalı 
markasının ayırt edici özellik taşıdığı, sırf üzerinde 2, 3 yada 4 çizginin yer olmasının davacı markasına 
tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiği yolundaki davacı itirazlarına itibar edilemeyeceği gerekçesiyle, 
davanın reddine karar verilmiştir. Ancak, dosya temyiz edilmiştir. Davada istem-davacıya ait tescilli 
markaya markalara tecavüzünün tespiti, önlenmesi yanında, davalı tarafından üretilen bir kısım ayakkabı 
modellerinin davacı tarafından üretilen A. markalı spor ayakkabılarıyla ayniyet derecesinde benzediği, bu 
durumun haksız rekabet teşkil ettiği iddiasına yöneliktir. Mahkeme kararının gerekçesinde davacının bu 
istemine yönelik bir değerlendirme ve gerekçe bulunmamaktadır. Bu durumda mahkemece, taraf ürünleri 
karşılaştırılarak, davacının bu iddasının haksız rekabet hükümlerine göre değerlendirilerek asıl olacak 
sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerektiğinden, bu yöne ilişen davacı temyiz itirazlarının kabulü ile 
kararın davacı yararına bozulmasına karar vermiştir. www.kazanci.com.tr (Çevrimiçi: 05.10.2018). 
171 İlhami Güneş, Sinai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku, 2018, İzmir, 1. B, s. 224. 
172 www.lexpera.com.tr (Çevrimiçi: 05.10.2018)	
173 Güneş, s. 224. 
174 Çolak, Marka, s. 633. 
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olmaz175. Fakat bu kullanımlarda başkasının markasından yararlanma kastı 

bulunmamalıdır.  

 Holyoak/Torremans’ın bir örneğinde176; ismi Ronald McDonald olan bir kimsenin 

farklı çeşitte hamburgerlerin satılacağı bir restorant açmak isteyip, hamburger satacağı 

restorantına soyadı olan “McDonald” adını vermesi için bir zorunluluk bulunmamaktadır. 

Hamburger kafesi için yüzlerce hatta binlerce isim seçeneği var iken zaten dünyaca ünlü 

hamburger zinciri McDonalds’ı seçmesi, dünyaca ünlü hamburgecinin markasından 

yararlanmak için yapılmış şeklinde yorumlanır. Bu haksız yararlanmaya ise söz konusu 

dürüst kullanım ölçütü dolayısıyla izin verilemez.  

2.2.4.2 Ticari Hayatın Olağan Akışı İçinde Kullanılması 

 TRIPs anlaşmasının m. 17 düzenlemesinde, üye devletlerin, marka tescilinden doğan 

haklar kapsamında marka sahiplerinin ve diğer kişilerin meşru çıkarlarını gözetme 

şartıyla, sınırları olan istisnalar sağlayacağı düzenlenmiştir177. Bu hükümden çokta farklı 

olmayan yürürlük düzenlememiz SMK m. 7/5’e göre de bir marka, üçüncü kişi tarafından 

eğer ad veya soyadında, işyeri adresinde yer aldığı için veyahut imal veya şatışını yaptığı 

mal veya hizmetin ne hakkında olduğunu gösterme amacıyla kullanıyor ise, kullanımın 

taşıdığı nitelik ile de sınırlı olarak ve dürüst ticari faaliyetlere uygun olmak şartıyla 

markanın koruma kapsamında olacaktır178. 

 6769 sayılı SMK ve mülga 556 sayılı KHK’ya eski marka direktifi olan 89/104 

Direktifinin m. 6 hükmünden esinlenilerek tescilli bir markanın sahibinin iznine gerek 

olmaksızın üçüncü kişiler tarafından 6769 sayılı SMK’nın 7. maddesinde öngörüldüğü 

şekillerde ve hatta doğrudan bizzat marka olarak kullanılmasına imkan vermiştir. Fakat 

söz konusu kullanım için tek bir şart vardır bu şart, kullanımın ticari ve sinai alanda 

geçerli olan dürüstlük kuralın uygun olmasıdır179. 

																																																								
175 Çolak, Marka, s. 633. 
176 Holyoak and Torremans, s. 552. 
177 Çolak, Marka, s. 632. 
178 Kaya, Marka, s. 244 vd. 
179 Tekinalp, FMH, s. 450. 
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 6769 sayılı SMK düzenlemesi ile tescilli markanın üçüncü kişi tarafından (1) ad-

adres180 olarak kullanımı, (2) mal ve hizmetin cinsini, kalitesini181, miktarını, kullanım 

amacını, değerini, coğrafi kaynağını182, üretim ve sunum zamanını belirten, yani ürün ve 

hizmeti bir veya birden fazla özellikleriyle tanıtan veya tasvir eder biçimde kullanılması, 

(3) ürün veya hizmetin diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda kullanılması (4) aksesuar, 

yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde183, malın ya da hizmetin kullanım amacının 

belirtilmesinin gerekli olduğu durumlar çerçevesinde kullanılması mümkündür. 

 Yargıtay’ın sonraki kararlarına184 da emsal teşkil eden Yargıtay’ın 11. Hukuk 

Dairesinin, E. 2000/20139, K. 2000/3243, T. 20.04.2000 sayılı kararında185; Davacı 

vekili, müvekkilinin ilçede “X1 Motor ve Motopompları” yetkili servisi olduğunu, 

davalıların uzun zamandır işyerlerindeki tabelalarda ve servis araçlarında “X1” ve 

“yetkili servis” ibarelerini yazdıklarını ileri sürerek davalıların haksız rekabette 

bulunduklarının tespiti ile ibarelerin silinesine, 100.000.000-TL maddi ve 100.000.000-

TL manevi tazminatın hüküm altına alınmasını, hükmün ilanını talep ve dava etmiştir. 

Davalı vekili, dava hakkının, davacıya servis yetkisi veren Türkiye Distiribitörü ve 

firmasına ait olduğunu, davacının 1983 yılından beri “yetkili servis”, müvekkilinin ise 

“özel servis” faaliyeti yaptığını, davanın zamanaşımı süresi geçtikten sonra açıldığını, 

müvekkilinin davacı müşterilerine engel olmadığını, kendi işini yaptığını, davacının 

kişisel haklarına tecavüzde bulunmadığını savunarak davanın usul ve esastan reddini 

savunmuştur. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir. Kararda “.. belirtilen 

şekilde servis hizmeti veren bir işletmenin kendi işletme adını hakim unsur şeklinde 

yazmak koşuluyla işyerinde belirtilen markalı araçlara hizmet verildiğini gösteımek 

bakımından marka sahibinin iznine gerek olmasan 556 sayılı KHK’nın 12. maddesinde 

tarif edilen şartlarla tescilli markayı tali unsur olarak kullanabileceği, ancak dosya içeriği 

ve sunulan fotoğraf ve tanıtma vasıtalarının incelenmesinden davalının tali unsur olarak 

																																																								
180 Mesela ünlü kolonya markası 4711’in adresi “4711 Sokak, İzmir” olan bir kolonya taciri tarafından 
kolonyalarının etiketine yazılması gibi; Tekinalp, FMH, s. 450, dip. 32. 
181 Mesela sabundaki “Lüks” markasının isminin bir başka üründe sıfat olarak kullanılması; Tekinalp, 
FMH, s. 450, dip. 33. 
182 Mesela, içme suyu olarak kullanılan “Istranca” markasının başka bir suyun etiketinde doğru olması 
şartıyla “suyumuzun kaynağı Istranca Dağlarıdır” şeklinde yer alması; Tekinalp, s. 451, dip. 34. 
183 Mesela otomobiller için yan sanayi yedek parça üretip, yan sanayi olduğu belirterek, “Lincoln marka 
araçlar için uygun yedek parça” olarak satılması. 
184 Yargıtay 11. HD., 2003/2346 E, 2003/8743 K, ve 03.10.2003 T sayılı karara emsal teşkil etmiştir. 
185 www.lexpera.com.tr  (Erişim: 25.10.2018) 
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değil, hakim unsur teşkil edecek şekilde davacı marka ve logosunun kullanıldığı 

anlaşılmakla..” denilerek Yüksek dairenin hakim unsur – tali unsur ayrımı yaptığı 

anlaşılmaktadır186. 

 Yerleşik bir içtihata göre bir markanın üçüncü kişi tarafından kullanılabilmesi için 

ticari ve sınai alanda dürüst kullanıma uygun olması ile birlikte, markayı kullananın kendi 

işletme adını veya ünvanını işletmelerinde ve işletme kırtasiyelerinde hakim unsur olarak 

yazması, başkasının markasını ise tali konumda bulundurması gerekmektedir187. 

 Hakim unsur tali unsur ayrımında esas olan markayı kullananın ticaret ünvanı, 

işletme adı ve eğer varsa markası ve logosudur. Bunlar hem işletmede hem de kırtasiyede 

öne çıkmalı, önce markayı kullananın kimliği, işlevi, icra ettiği iş tüketiciye tanıtılmalı 

daha sonra başkasının markasının ne sebeple kullanıldığı tüketiciye açıkça 

gösterilmelidir188.  

 2.3 DÜRÜST KULLANIM İLKESİNİN KAPSAMI 

2.3.1 Gerçek Kişilerin Kendi Ad veya Adresini Belirtmesi 

 6769 sayılı SMK m. 7/5 ile marka sahibi tarafından SMK 7. maddesi doğrultusunda 

üçüncü kişinin kullanımına müdahale edemeyeceği durumlardan ilki, üçüncü kişinin 

kendi ad ve adresidir. Tescilli marka sahibi üçüncü kişinin kendi adı veya adresini ürün 

veya hizmetlerini ayırt ederken kullanımını SMK m. 7/5 hükmüne dayanarak 

engellenecektir189. 

2.3.1.1 Ad Olarak Kullanım 

 Marka olarak daha önce başvurusu yapılmış bir kişi adının, ticari alanda aynı mal 

veya hizmetlerle ilgili ticari faaliyet gösteren bir başka kimse tarafından ticaret unvanı 

olarak kullanılması, marka hakkı sahibi tarafından engellenemeyecek türden haklı 

kullanımlardandır190. Bunun sebebi, kişilerin ad ve soyadlarının, ticari veya sinai 

faaliyeterde ayırt edici olarak kullanımı kısıtlanamayan bir şahsi hakkı niteliği 

																																																								
186 Tekinalp, FHM, s. 451. 
187 Tekinalp, FHM, s. 451-452. 
188 Tekinalp, FHM, s. 452. 
189 Murat Cangül, Markanın Üçüncü Kişiler Tarafından Dürüstçe ve Ticari Hayatın Olağan Akışı İçinde 
Kullanımı, Fikri ve Sinai Haklar Dergisi, 2017, İstanbul, C-13, S. 50, s. 350. 
190 Arkan, Marka, s. 133. 
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taşımasıdır191. Ayrıca, gerçek kişi tacirler için ticaret ünvanı bakımından ad ve soyad 

kullanımı TKKm. 41/1 kapsamında yasal bir zorunluluktur. Buna göre, gerçek kişi tacirin 

ticari faaliyetler bulunabilmesi için ticaret unvanının zorunlu çekirdeğinin kendi isim ve 

soyisminden oluşması gerekmektedir. Mesela ABDULLAĞ KİĞILI isimli tacirin ticaret 

unvanında, bir erkek giyim markası olan tescilli ABDULLAH KİĞILI markasını 

kullanması yasal olarak engellenemez.  

 Ancak tanınmış markalarda, markanın tanınmışlığından açıkça faydalanma kastının 

bulunduğu zamanlarda gerçek kişi tacirin ad soyadınından oluşan markalar tescillerinde 

dürüstçe kullanımından bahsetmek mümkün değildir.  

 Örneğin, ismi soyismi “KEMAL TANCA” olarak gerçek kişi tacirin, ayakkabı 

tasarımı ve ayakkabı satışı yani mağazacılık sektöründe tescilli tanınmış marka olan 

“Kemal TANCA” markasını, yine ayakkabı imalat ve satış hizmetleri açısından aynı 

sektörde kullanılması ticari düsürtlük kuralına aykırılık taşıyacaktır. Ancak, X isimli bir 

mali müşavirin, muhasebe hizmetleri bakımından oldukça nam yapmış olan X isimli mali 

müşavirin tescilli hizmet markasını kendi ofisi için kullanması, yürüttüğü meslek sınıfının 

tür ve niteliği bakımından dürüstçe kullanım kapsamındadır. 

 Yargıtay bir kararında192: "Davacının “İÇİM”, “F1 İÇİM”, “F1 İÇİM+ŞEKİL”, 

“F1İÇİM SÜT + ŞEKİL” markalarının tescilli sahibi olduğunu, anılan markaların 50 

yıldan bu yana kullanıldığını ve tüketici nazarında tanınmış olduğu, davalı K1’nün 

“İÇEN Süt Ürünleri + Şekil” unsurlu 29. sınıf emtialarla kullanmak üzere 22.12.1999 

tarihinde marka tescili başvurusunda bulunduğunu, anılan markanın müvekkilinin 

markası ile iltibas oluşturduğunu, Markalar Dairesi Başkanlığı ve Yeniden İnceleme 

Değerlendirme Kurulu’na yapılan itirazın reddedildiğini ileri sürerek, red kararın iptali 

ile davalı markasındaki “İÇEN” ibaresinin terkinini istemiştir. 556 sayılı KHK’nın dürüst 

kullanım ilkesinin düzenlendiği 12. maddesi gereğince, davalı marka sahibinin soyadının 

“İÇEN” olması nedeniyle, davalının bu adını markasında kullanmış olmasının kötüniyetli 

olduğunun ispatlanamamış bulunmasına göre, davacı ve müdahil vekilinin temyiz 

itirazlarının reddi gerekmiştir. 

																																																								
191 Tekinalp, Üçüncü Kişi, s. 638. 
192 Yargıtay 11. HD, 16.12.2003 T, 2003/5564 E, 2003/11974 K sayılı kararı. www.lexpera.com.tr 
(Çevrimiçi: 01.11.2018) 
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 Söz konusu madde hükmündeki “kişi” ifadesi mülga 556 sayılı KHK döneminde 

gerçek kişilerle birlikte tüzel kişileri de kapsıyordu. Hatta Yargıtay’ın bir kararı, hukuka 

uygun olarak kullanılan markanın zorunluluk olmadığı halde başkasının markasından 

yararlanmak amacıyla olan kullanımlarının SMK m. 7/5 hükmüne aykırı olduğunu 

destekler niteliktedir193; Davacı vekili, müvekkilinin 88548 tescil numarası ile 5, 29, 30, 

31, 32. sınıflarda 05.11.1995 tarihinde “PINAR” markasını, 200423 tescil numarası ile 

de 20. ve 30. sınıflarda 16.11.1998 tarihinde “PİZATTO PINAR + Şekil” markasını tescil 

ettirdiğini, davalılardan P. Z.’ın 24.11.1999 tarihinde “K+KIRKPINAR” markasını 29. 

sınıfta hazır yemek emtiasında kullanılmak üzere diğer davalı nezdinde başvuruda 

bulunduğunu, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7/1 ve 8/4 madde 

hükümlerine dayanılarak yapılan itirazın en son Yeniden İnceleme ve Değerlendirme 

Kurulu’nun 16.11.2000 tarihinde reddettiğini ileri sürerek, kararın iptalini talep ve dava 

etmiştir. Mahkemece, davacı markalarının tanınmış marka olduğu, “PINAR” kelimesinin 

esaslı unsur olarak davalı markasında yer aldığı, iltibas halinin bulunduğu gerekçesiyle, 

davanın kabulüne karar verilmiştir. Davacının “PINAR” ve “PİZATTO PINAR + Şekil” 

markaları ile davalının tescil başvurusunda bulunduğu “K+KIRKPINAR” markasının, 

görsel, biçimsel, anlamsal, sescil benzerlik, çağrıştırma, genel görünüm ölçütleri 

bakımından karşılaştırılması yapıldığında, davalı markasının davacı markası ile aynı veya 

ayırt edilemeyecek kadar aynı ya da benzer olmadığı, halk tarafından karıştırılma 

ihtimalinin bulunmadığı, davacı markası ile ilişkili olduğu ihtimalini kapsamadığı 

sonucuna varılmalıdır. Diğer anlatımla, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. 

ve 8. madde hükümlerindeki mutlak ve nisbi red nedenlerinin davacı lehine olan koşulları 

oluşmamıştır. Öte yandan, davalının markasında geçen “KIRKPINAR” ibaresi, onun aynı 

zamanda soyadıdır. Aynı Kanun Hükmünde Kararname’nin 5. maddesi, kişi adlarının 

marka olarak tesciline olanak vermekte, 12. maddesinde de “dürüstçe ve ticari veya 

sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmaları koşulu ile kişi adının kullanılmasını marka 

sahibinin engellemeyeceği” hüküm altına alınmıştır. Az önce belirtilen 12. madde 

hükmünün, ticaret ve sanayideki dürüstlük kural ve uygulamalarına aykırı düşmemek 

koşulu ile kişi adının marka olarak kullanılabileceği anlamına geldiği, böyle bir kullanım 

ile iltibas yaratılmaya gayret ediliyor veya o şekilde kullanma bir zorunluluk olmadığı 

halde sırf başkasının markasından yararlanmak amacıyla bu madde hükmü bahane 

																																																								
193 www.lexpera.com.tr (Çevrimiçi: 08.09.2018) 
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ediliyorsa dürüst bir kullanımdan söz edilemeyeceği doktrinde kabul edilmiştir. Somut 

olayda, davalının açıklanan 12. madde hükmüne aykırı tarzda dürüstçe olmayan bir 

kullanımının varlığı iddia ve ispat edilememiştir.  

 Ancak, gerçek veya özel kişi sınırlaması düzenlemede mevcut olmadığından194 

CJEU, mülga 89/104 düzenlemesi m. 6/1-a ile “kişi” ifadesinin gerçek kişilerle birlikte 

tüzel kişileri de kapsadığı görüşündeydi.  Ancak, 2015/2436 sayılı yeni AB Marka 

Direktifiyle birlikte 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu da ticaret unvanı biçimindeki 

kullanımları kapsam dışı bırakmıştır.  

2.3.1.2 Adres Belirtme Olarak Kullanım 

 Marka sahibinin üçüncü kişiler tarafından markasının kullanımına müdahalede 

edemeyeceği başka bir kullanım türü ise, üçüncü kişilerin kendi adreslerini mallarının 

ambalajında, etiketinde, reklam ve ilanlarında, adres olduğu tüketici tarafından 

anlaşılacak şekilde kullanmasıdır.  

 Kullanılan ibarenin bir başkasının markası olması, üçüncü kişinin adres olarak 

markayı kullanımına engel teşkil etmemektedir. Çünkü ticari faaliyetlerde bulunan 

kişilerin adreslerini ürün veya hizmetlerin ambalajlarında, etiketlerinde, reklam ve 

ilanlarında gösterilmesi zorunludur. Marka korumasının kapsamını gereksiz bir şekilde 

genişleterek bu türden kullanımlara marka sahibi tarafından izin verilmemesi ticari 

hayatta birçok sorunu beraberinde getirecektir ve marka koruması üçüncü kişilerin 

zararına neden olabilecektir195. Mesela, marka hakkı koruması altında bulunan ve 

tanınmış marka olan Uludağ Gazozları’ndaki “Uludağ” kelimesinin veya Kavaklıdere 

Şaraplarındaki “Kavaklıdere” kelimesinin, aynı türden ürünleri pazara sunan bir başka 

ticari işletme tarafından ürünlerin ambalajları üzerinde adres göstermek amacı ile 

kullanılması dürüst kullanım kapsamında değerlendirilmelidir196. 

 Yargıtay bir kararında197, “Kemer” ibareli markanın İstanbul’un Kemerburgaz 

ilçesinde bulunan inşaat işinin adresini bildirmek amacıyla tescil ettirdiği ve bu amaçla 

kullandığı yönündeki savunmayı reddetmiştir. Yargıtay, kararında “Kemer” ibaresinin 

																																																								
194 Holyoak – Torremans, s. 451. 
195 Tekinalp, Üçüncü Kişi, s. 639. 
196 Karan/Kılıç, Marka Hukuku, s. 283; Arkan, Marka, s. 133; Tekinalp, Üçüncü Kişi, s. 638-639. 
197 Yargıtay 11. HD, 17.04.2008 T, 2006/12863 E, 2008/5125 K sayılı kararı. www.lexpera.com.tr 
(Çevrimiçi: 03.11.2018) 
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Kemerburgaz kelimesini ifade gücü, anlamı ve işlevi bulunmadığı gerekçesiyle, 556 

sayılı KHK’nın 12. maddesine uygun bir adres unsuru olarak kabul etmemiştir. Buradan 

da açıkça anlaşıldığı üzere, üçüncü kişilerin kendi adreslerini mallarının ambalajında, 

etiketinde, reklam ve ilanlarında, adres olarak kullanıldığının sıradan bir tüketici 

tarafından anlaşılacak biçimde olması gerekmektedir.  

2.3.2 Ürün veya Hizmetlerin Türüne, Kalitesine, Miktarına, Kullanım Amacına, 

Değerine, Coğrafi Kaynağına, Üretim veya Sunuluş Zamanına ya da Diğer 

Niteliklerine İlişkin Açıklamalarda Bulunulması 

 6769 sayılı SMK m. 7/5 kapsamında tescilli marka sahibi tarafından 

engellenemeyecek faaliyetlerden bir diğeri, ürün veya hizmetin tür, kalite, miktar, 

kullanım amacı, değeri, coğrafi kaynağı, üretim veya sunuluş zamanı ya da diğer 

niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulmasıdır.  

 Piyasaya sürülen aynı veya benzeri mahiyetteki ürün veya hizmetler için marka 

hukuku açısından koruma kapsamındaki markaların fazlalığı, yeni bir markanın marka 

olarak tescilini de zorlaştırmaktadır. Bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için söz 

konusu işaretin başka bir ürün veya hizmeti ifade eden marka ile bir ilişkisinin varlığının 

müşterinin zihninde çağrıştırmaması gerekmektedir198. Ayrıca, ürün veya hizmetin 

yöneldiği tüketicinin toplumsal düzeyi ve durumu, bir işaretin marka olarak tescilinde 

etki eden unsurlardır199. Yargıtay bir kararında200; “hair” ifadesinin ortalama tüketici 

nezdinde tıbbi saç anlamına gelen markanın hijyenik, tıbbi medikal kurallara uygun 

yapay saç ve bu tür ürünlerin satıldığı mağazacılık hizmetleri bakımından ürünün ve 

hizmetin tür, çeşit, kalite ve amacını doğrudan ifade ettiği, bu anlamının başvuru 

																																																								
198 Karan/Kılıç, Marka Hukuku, s. 282. 
199 Karan/Kılıç, Marka Hukuku, s. 281. 
200 Yargıtay 11. HD, 2015/4078 E, 2015/11058 K, 26.10.2015 T sayılı kararında: “mahkemece, iddia, 
savunma ve dosya kapsamına göre; başvuruya konu markanın dilimize geçip yaygın şekilde kullanılan 
tıbbi, tıp ile ilgili, tıp bilimine uygun anlamına gelen “m. ibaresi ile İngilizce'de saç, tüy anlamına gelen 
“hair” ibaresinden oluştuğu bu ibarenin KHK'nın 7/1-a maddesi anlamında bir işletmenin mal ve 
hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etme, grafik olarak uygulanma veya başka 
şekilde çizimle çoğaltılma yeteneğine sahip olduğu, bu nedenle YİDK tarafından 7/1-a bendi uyarınca 
yapılan değerlendirmenin yerinde olmadığı, ne var ki 7/1-a ve	 7/1-c bentleri arasında tanımlayıcılık 
yönünden yakın ilişki bulunduğu, ortalama tüketici nezdinde tıbbi saç anlamına gelen markanın hijyenik, 
tıbbi medikal kurallara uygun yapay saç ve bu tür ürünlerin satıldığı mağazacılık hizmetleri bakımından 
ürünün ve hizmetin tür, çeşit, kalite ve amacını doğrudan ifade ettiği, bu anlamının başvuru kapsamından 
çıkartılan mal ve hizmetler yönünden doğrudan tanımlayıcı olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar 
verilmiştir. www.kazanci.com.tr (Çevrimiçi:12.10.2018) 
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kapsamından çıkartılan mal ve hizmetler yönünden doğrudan tanımlayıcı olduğuna 

kanaat getirmiştir. 

 Marka sahiplerinin yalnızca aynı veya benzeri mal veya hizmetleri kapsayan diğer 

markaların tescilini engelleyebileceği kuralında istisna bulunmaktadır. Bu istisna ancak 

toplumda tanınırlığını sağlamış markalar için geçerlidir. Toplumda tanınmışlık düzeyine 

erişmiş tescilli bir markanın aynısını ya da benzerini farklı bir ürün ya da hizmette tescil 

ettirmek isteyen kişinin tescil başvurusu, ancak tescil ettirmek istediği markanın 

toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle kendisine haksız bir yarar sağlayabilecek, 

markanın itibarına bir zarar verebilecek veya ayırt edici karakterini zedeleyebilecek ise 

engellenebilir201. Bu işaretlerin kullanımına izin verilebilmesi için bu kullanımın 

“açıklama amaçlı” ve “dürüstçe” gerçekleştirilmesi gerekir202. Üçüncü bir kişinin sırf bir 

başkasının itibarlı kılınmış markasını kullanmak suretiyle haksız avantaj elde etmek veya 

bir markanın ayırt edici karakterine zarar vermek niyetinde olduğunun anlaşılması 

halinde, davranışının ticari teamüller ve SMK m. 7/5 kapsamında hukuka aykırı 

sayılacağı açıktır203. 

 Hukuka uygun kullanımın görevli mahkemenin belirlenmesi anlamında da önemi 

vardır. Örneğin, davacı tarafın marka hakkına dayanılmaksızın, haksız rekabet ve haksız 

yararlanma hükümlerine göre genel görevli mahkemede dava açılmış ise fakat davalı, 

davacı tarafın markasını SMK m. 7/5 anlamında kullanıldığı iddiasında bulunuyor ise 

hukuki uyuşmazlığın görevli mahkeme olan Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 

görülmesi gerekmektedir204. 

2.3.2.1 Ürün veya Hizmetlerin Türüne Dair Bilgi Verme 

 Hukuka uygun kullanım türlerinin en yaygın ve tartışılan türü hizmetin veya ürünün 

cinsini, niteliğini göstermek için kullanılması diyebiliriz. Bu türlü kullanımda işaretler 

marka tescili için mutlak red sebebidir ve tasviri işaretler olarak tanımlanmaktadır. 

Tasviri işaretler bir şekilde veya bir nedenle mutlak red sebebi incelemesine tabii 

tutulmadan tescil edilmişse, SMK m. 5/2 maddesi gereği kullanım sonucu ayırt edici 

nitelik kazanıp kazanmadığına bakılarak yeniden inceleme yapılır. Yapılan inceleme 

																																																								
201 Karan/Kılıç, Marka Hukuku, s. 199. 
202 Çolak, Marka, s. 653. 
203 Karan/Kılıç, Marka Hukuku, s. 283. 
204 Çolak, Marka, s. 654. 
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sonucunda kullanıma bağlı olarak ayırt edici nitelik kazanmışsa tasviri işaretler hukuka 

uygun kullanımın en tartışmalı biçimi olur ve tescili reddedilmez. Bu türlü kullanımlar 

CJEU kararlarında ve hukukumuzda tanımlayıcı kullanım (descriptive use) olarak 

adlandırılmaktadır205. 

 CJEU, SPIRIT SUN ve CONTEXT CUT kararında206, değerli taş ve mücevherlerin 

yuvarlak biçimde kesilmesi için SPIRIT SUN, kare biçiminde kesilmesi için CONTEXT 

CUT ibarelerinin, mücevherat sektöründe üretim anlamında birer kesim modeli 

olduğundan hareketle, sektörde ürünü piyasaya sürecek bir kimsenin daha profesyonel 

olarak mücevher üretimi yapan bir kimseye sipariş verirken yani ticari ilişki esnasında bu 

kesim modellerini referans alarak sipariş vermesi SPIRIT SUN ve CONTEXT CUT 

tescilli marka sahiplerinin haklarını ihlal edici nitelikte bulunmamıştır. Bu türlü kesilmiş 

ürünü alacak tüketicinin bu kesim türlerini siparişi alacak olana ait kaynak gösterdiğini 

bileceği, malın kaynağını göstermeyen bu türlü kullanımın potansiyel tüketicilere sunulan 

malın karakteristik özelliklerini gösteren ve tamamen tanımlayıcı kullanım niteliğinde 

olduğuna karar verilmiştir207. 

 Yargıtay’ın tanımlayıcı kullanım hakkında verdiği başka bir kararda208, LYCRA 

markasının sattığı ürünlere ait faturalarda LYCRA ibaresinin bulunmasını, marka olarak 

değil polyester ve viskon kumaşların hammadesini göstermek amacıyla olduğunu ve 

üçüncü kişiler tarafından bu türlü kullanılmasını hukuka uygun bulmuştur. Niteliği 

belirtilen bir ibarenin marka olarak tescili durumunda, ticari teşebbüslerin ürün ve 

hizmetlerin nitelikleri ile ilgili açıklama yapmaksızın kullanmaları marka sahibi 

tarafından engellenemeyecektir.  

 “DERİDEN” tescilli markasındaki ibarenin ürün veya hizmetler üzerinde “deriden 

ayakkabı, kemer vb.” gibi deriden üretildiğini düşündürten kullanımları SMK m. 7/5 

anlamında dürüst kullanıma uygundur, marka hakkı sahibi tarafından engellenemez. 

Yargıtay’ın bu yöndeki kararlarının istikrarlı olduğu görülmektedir209. Yargıtay 11. 

																																																								
205 CJEU, C-245/02 S. , paragraf 61. 
206 CJEU, 14.05.2002 T, ve C-2/00 S. kararı. 
207 Çolak, Marka, s. 634. 
208 Yargıtay 11. HD, 24.03.1997 T, 1997/9129 E, 1997/1965 K sayılı kararı. www.lexpera.com.tr 
(Çevrimiçi: 12.11.2018)	
209 Hayri Bozgeyik, Vasıf Belirtilen İbarelerin Marka Olarak Tescili, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ticaret 
ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, S. 2016/2, C. 2, s. 95. 
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Hukuk Dairesi’nin verdiği POLIVAKS kararında, “POLIVAKS” ibaresinin 

kimyasallarda kullanılan bir vaks çeşidi olması sebebiyle, başka bir sektörde bu ibarenin 

kullanımı SMK m. 7/5 kapsamında kabul edilmiş ve haksız rekabet hükümlerinin dışında 

bırakılmıştır210.  

 Yine aynı Daire’nin verdiği HORTUM MARKET kararında, 17. ve 35. sınıflarda 

tescilli “hortummarket+şekil” ibaresinin, hortum ürününü satan bir kimse tarafından 

işyerinde ve internet üzerinde kullanımı dürüst kullanım kapsamında 

değerlendirilmiştir211.  

 Hizmet markalarında da durum pek farklı değildir. Şöyle ki; verilecek olan bir ürün 

veya hizmetin mahiyetini belirtmek için yapılan kullanımlarında hukuka uygun kullanım 

olarak değerlendirilebilecektir212. Yargıtay hizmet markalarıyla ilgili verdiği bir 

kararında213, “AÇIK EMAR+şekil” şeklindeki bir marka tescilinde, “AÇIK MR” 

ibaresinin tıbbi sektörde görüntüleme cihazı olarak kullanıması nedeniyle açılan davada, 

yerel mahkemenin ibarenin “doku görüntüleme” sisteminin ismi olduğunu, bu türlü 

kullanımın verilen hizmetin adını ve cinsini göstermesi sebebiyle marka hakkına tecavüz 

kapsamına sokulamayacağı kararını onamıştır. 

 Ürün veya hizmetin mahiyetini isim olarak içeren kullanımlar da hukuka uygun 

kullanımdır ve marka hakkına tecavüz olarak görümeyip tescilli marka hakkı sahibi 

tarafından engellenemeyecektir. Yargıtay bu türlü kullanım için verdiği bir kararında214; 

“..davacının markasında yer alan "G." ibaresi ile davalının kullandığı "G. B." ibaresinin 

ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu, ancak davalının "G. B." ibaresini marka olarak 

																																																								
210 Yargıtay 11. HD, 17.10.2011 T, 2011/11797 E, 2011/14047 K sayılı kararı.  www.lexpera.com.tr 
(Çevrimiçi: 12.11.2018) 
211 Yargıtay 11. HD, 12.01.2015 T, 2014/15522 E, 2015/123 K sayılı kararı: “.. Mahkemece, dosyaya 
sunulan fotoğraflardaki kullanım şekline göre, davalı şirketin iş yerinde ticari işletme adı olarak çok büyük 
boyutta puntolarla ve ön planda “....” ibaresini kullandığı, ayrıca çeşitli nitelik ve boyutta hortum satmakta 
olduğuna işaretle daha küçük puntolarla iş yeri tabelasında ve vitrin camında “..., ..., ....,...., ..., ...'' ibarelerini 
kullandığı, davalı şirketin bu kullanımının 556 sayılı KHK’nın 12. maddesi anlamında “dürüst ticari 
kullanım” olarak yorumlanması gerektiği, davalının bu ibareleri işyerinde satılan malları tanımlamak 
amacıyla kullandığı, internet kullanımlarının da bu mahiyette olduğu, ayrıca davacı dürüstlük kuralına 
aykırı bazı iddialara yer vermiş ise de, haksız rekabet iddiasına dayalı bir talepte bulunulmadığından taleple 
bağlı kalınarak, bu hususun tartışılmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir”. 
www.lexpera.com.tr  (Çevrimiçi:12.11.2018) 
212 Çolak, Marka, s. 642. 
213 Yargıtay 11. HD, 27.11.2012 T, 2011/12475 E, 2012/19289 K sayılı karar. www.lexpera.com.tr 
(Çevrimiçi: 14.11.2018) 
214 Yargıtay 11. HD, 17.01.2011 T, 2009/7086 E, 2011/196 K sayılı karar. www.uyap.com.tr (Çevrimiçi: 
13.11.2018). 
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değil tasviri işaret olarak dürüstçe ve ticari konusuyla ilgili olarak sadece kokunun cinsini, 

niteliğini belirtmek amacıyla 556 sayılı KHK'nın 12. maddesi kapsamında kullandığı 

gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir”. Ancak, tanımlayıcı kullanımlarda üçüncü 

kişilerin tescil edilmiş, tescili devam eden ya da ayırt edici nitelik kazanmış markasının 

aynısının ya da ayırt edilmesi neredeyse imkansız olacak kadar taklit edilmiş bir başka 

ürünün kullanımına SMK m. 7/5 kapsamında yasal olarak izin verilmemektedir. Yargıtay 

Hukuk Genel Kurulu’nun verdiği bir kararda215; marka tescilinin sahibine tescile konu 

kelime veya işaretin üçüncü kişiler tarafından her türlü kullanımını değil, iltibas 

oluşturacak benzerini kullanma veya tescilini engelleme hakkı tanıdığı, davacı markaları 

ile davalı markasının “Bisküviler”, “Baklavalar”, “Donmuş Yoğurt” ve “Dondurmalar” 

emtiaları bakımından 556 sayılı KHK'nın 8/1-b hükmü anlamında benzer olmadıkları, 

diğer emtialar bakımından benzer oldukları gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar 

verilmiş ise de, davacı adına tescilli “Kaymaklım” markasının “bisküvi” emtiası 

yönünden kullanımla ayırt edici hale geldiğinden kabulü ile davanın “bisküvi” emtiası 

yönünden de kabulüne karar verilmesi gerekirken, yerinde görülmeyen yazılı 

gerekçelerle hüküm tesis edilmesi doğru görülmemiştir. “Bisküvi” emtiası yönünden 

benzerliğin bulunmadığı, davalı markasındaki “kaymaklı” ibaresinin tanımlayıcı nitelikte 

kullanıldığı ve ayırt ediciliğinin bulunmadığı gerekçesiyle karar bozulmuştur. Bir 

markanın, "ayırt ediciliği" ile "bir başka marka ile karıştırılma ihtimali" birbirne benzer 

kavramlar olmasına rağmen farklı yorumlanmalıdır. Şöyle ki, SMK 4. maddesi gereğince 

ayırt ediciliğin tespitinde markanın içerdiği işaretlerin kendisi dikkate alınmaktadır. Ayırt 

edicilik için işaretin ayırt edici mahiyette olup olmadığı araştırılmakta iken, karıştırılma 

ihtimalinde bir marka, başka bir marka ile karşılaştırılmaktadır. 

  2.3.2..2 Ürün veya Hizmetlerin Kalitesine Dair Bilgi Verme 

 Üçüncü kişilerin ürünün veya hizmetin sahip olduğu kaliteyi belirterek kullanması 

SMK m. 7/5 kapsamındadır ve marka sahibi tarafından kullanım engellenemez.  

 Örneğin, %100 pamuk içeren ürünleri satan bir markanın ürünlerini üçüncü kişi, 

ürünlerin %100 pamuk olduğunu belirterek satabilmektedir. Üçüncü kişi tarafından 

ürünlerinde “PAMUKTAN” ifadesinin kullanılıyor olması, ürünün %100 pamuktan 

																																																								
215 Yargıtay HGK, 11.05.2016 T, 2014/11-697 E, 2016/607 K sayılı karar. www.uyap.com.tr 
(Çevrimiçi:13.11.2018) 
	



69	
	

oluştuğunu müşteriye iletme amacı taşıyorsa hukuka uygun bir kullanımdır. Başka bir 

örnek vermek gerekirse, üçüncü kişi VIP hizmet veren bir otel zincirine ait markayı 

müşteriye sunarken hizmet kalitesinin en üst segmentte olduğunu belirtebilmektedir. Bu 

türlü kullanımlar iltibas yaratacak veya ticari teamülleri yoksayacak biçimde olmadığı 

sürece hukuka uygun kullanımlardır ve tescilli marka hakkı sahibi tarafından 

önlenememektedir. 

  2.3.2.3    Ürün veya Hizmetlerin Miktarına Dair Bilgi Verme 

 Üçüncü kişinin ürün veya hizmetlerin miktarını belirtilerek yaptığı kullanımlar SMK 

m. 7/5 kapsamındadır ve tescilli marka hakkı sahibi tarafından bu türlü kullanım 

engellenemeyecektir.  

 Örneğin, üçüncü kişinin X marka pet şişelerde su ticareti yapan bir firmada müşteriye 

ürün veya hizmetlerini sunarken paketli ürün miktarı veya litre sayısı belirterek sunması 

ve bu miktarlar üzerinden fiyatlandırma yapması hukuka aykırılık teşkil etmeyecektir. 

  2.3.2.4   Ürün veya Hizmetlerin Kullanım Amacına Dair Bilgi Verme 

 Ürün veya hizmetlerin hangi amaca yönelik olduğunu belli ederek kullanan üçüncü 

kişilerin bu türlü kullanımları, SMK m. 7/5 kapsamındadır ve hukuka uygun bir 

kullanımdır.  

 Yargıtay tarafından verilen kararda, dava konusu marka olan bebek mamalarının 

üzerinde yer alan PKU ifadesinin kullanımı nedeniyle, yerel mahkemede bu kavramın tıp 

sektöründe oldukça yaygın kullanılan bir çocuk hastalığının kısaltılmış olması sebebiyle, 

kullanılan PKU kavramının marka hakkına tecavüz veya haksız rekabet hükümleri 

kapsamında kalmadığından reddetmiştir. Söz konusu kararın gerekçesinde PKU 

ibaresinin kullanımının dava konusu marka olan bebek mamasının, PKU diye tanımlanan 

çocuk hastalığı tedavisinde kullanıldığının belirtilmek amacıyla yazıldığı ve hukuka 

uygun olduğunu ifade etmiştir216.  

 USPTO temyiz kurulu tarafından verilen “THE EGG” kararında, “THE EGG” 

ibaresinin marka tescil başvurusu reddedilmiştir. Şöyleki, 10. Sınıfa dahil kozmetik cilt 

renklendirme cihazları ile ilgili üretilen söz konusu ürünün yuvarlak ve yumurta 

biçiminde olması dolayısıyla talep edilen “THE EGG” ibaresinin, cihazın karakteristik 

																																																								
216 Çolak, Marka, s. 652. 
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özelliğini yansıtmadığı, dolaylı nitelikli olduğu, ürünün kullanım amacının cilt tonu 

eşitleme olduğu ancak marka tescil talebinde bulunulan ibarenin, cihazın kullanım 

amacından uzak bir ibare olması sebebiyle  “THE EGG” ibaresinin marka tescil talebi 

reddedilmiştir217. 

 Başka bir örnek olarak, uydu alıcı sistemlerinden LG televizyon markası ile uygun 

ve düzgün çalıştığını anlatmak amacıyla “LG marka televizyonlar ile uyumludur” 

ibaresinin kullanımında geçen LG markası dürüst kullanım ilkesine uygun olarak 

kullanılmıştıt. LG markasından haksız yararlanma kastı bulunmaksızın yalnızca 

kullanılan uydu alıcı cihazın taşıdığı nitelik gereği kullanım amacına yönelik açıklama 

yapılmıştır218. Yargıtay bir kararında219 internet sitesinde ticari reklam yapmak için 

kullanılan “arama konferansı organizasyonu” ibaresi ile sunulan hizmetin belirtilmiş 

olması, ibarenin ortalama toplum düzeyinde konferans türü olarak algılanması üzerine 

yürütülen uyuşmazlıkta, kullanım türünün dürüst kullanım ilkesine uygun olup 

olmadığını incelemiştir. Yargıtay tarafından hukuki uyuşmazlıkta değerlendirilen esas 

unsur kullanımın iltibas yaratıp yaratmadığıdır.  

 Yukarıdaki açıklama ve örneklerden de anlaşılacağı üzere, kullanım amacına yönelik 

açıklamaların iltibas yaratma amacı bulunmaksızın ve ayırt edici niteliği bulunduğu 

sürece ürün veya hizmetlerde belirtilmesi dürüst kullanım ilkesi kapsamında 

değerlendirilmektedir. 

  2.3.2.5   Ürün veya Hizmetlerin Değerine Dair Bilgi Verme 

   6769 sayılı SMK m. 7/5 kapsamında marka sahipleri, üçüncü kişilerin ürün veya 

hizmetlerin değerini açıklar nitelikteki kullanımlarını marka sahibi engelleyememektedir.  

 Örneğin, el yapımı ürünlerin satıldığı bir ticari işletmede satılan ürünlerin el emeği 

ile yapıldığının, bir benzerinin olmadığının, dünyada tek olduğunu bu sebeple çok özel 

parçalar olduğunun belirtilmesi tescilli marka sahibi tarafından önlenemez. Ürünlerin tek 

ve değerli olduğunu belirtmek için ürün üzerinde “SANA ÖZEL” gibi ibarelerin 

kullanılması ürünün tek olduğunun belirtilmesi gayesi taşıyan bir kullanımsa SMK m. 7/5 

kapsamındadır ve hukuka uygun bir kullanımdır.  

																																																								
217 www.uspto.gov  (Çevrimiçi: 11.11.2018) 
218 Cangül, s. 346. 
219 Yargıtay 11. HD, 29.02.2008 T, 2008/611 E, 2008/2338 K sayılı kararı. www.lexpera.com.tr (Çevrimiçi: 
10.11.2018) 
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 Başka bir örnek olarak, bebek bezi üretimi yapan bir fabrikanın ürettiği ürün veya 

hizmetlerin üzerine tüketiciyi bilgilendirme amaçlı “Türkiye’de ilk ve tek, doğal 

bambudan elde edilmiş emici lifler” ibaresi, tüketicide ürünün içeriğinde bambudan elde 

edilmiş lif bulunduğunu, ürünün içeriğinde kullanılanların Türkiye’de ilk ve tek olduğunu 

belirtme amacı taşımaktadır. Burada söz konusu fabrika rakiplerinden farklı hammadde 

ile ürün veya hizmetlerini oluşturduğunu tüketiciye bildirmektedir. Haksız yararlanma ve 

iltibas kastı barındırmayan bu türlü kullanımlar SMK m. 7/5 kapsamındadır. Veya sakız 

adasındaki özel damla sakızı ağaçlarından elde edilen damla sakızlarıyla oluşturulan gıda 

ürün veya hizmetlerinin piyasaya sürülürken üzerinde “Sakız adasındaki damla sakızı 

ağaçlarından elde edilmiştir” ibaresinin bulunması ürün veya hizmetlerin özünü oluşturan 

damla sakızının nadir bulunan ve değerli hammadde olduğunun belirtilme gayesi taşıması 

sebebiyle dürüst kullanım ilkesi kapsamında kalmaktadır.  

  2.3.2.6    Ürün veya Hizmetlerin Coğrafi Kaynağına Dair Bilgi Verme 

 Coğrafi yer adlarını taşıyan tescilli markaların üçüncü kişiler tarafından kullanılması 

hukuka ve dürüst kullanım ilkesine uygun kullanımlardandır. Ancak, Yargıtay, coğrafi 

yer adı taşıyan markanın tanınmış marka olması durumunda veya coğrafi yer adı taşıyan 

markanın iltibas yaratmak amacıyla kullanılıyor olması durumlarında kullanımın ticari 

teamüllere aykırı olduğu ve SMK m. 7/5 kapsamında olmadığı görüşündedir.  

 Yargıtay bir kararında, “BEYKOZ” markasının, başkası tarafından “BEYKOZ 

RESTAURANT” olarak kullanılmasını, kullanımın tescilli bir markaya iltibas yaratılma 

kastı varsa veya herhangi bir zaruriyet bulunmadığı halde başkasının markasından haksız 

yarar sağlanma gayesi varsa kullanımın hukuka uygunluğundan bahsedilemeyeceği 

görüşündedir. Söz konusu kararın gerekçesinde, 89/104 sayılı Direktif’in 6/1. maddesi ile 

ve 40/94 sayılı AB Marka Tüzüğü’nün 12. maddesine uygun olacak şekilde, 556 sayılı 

KHK m. 12 gereğince, dürüstçe ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak 

kullanılmaları koşuluyla üçüncü kişilerin, ad ve adresini, mal veya hizmetlerle ilgili cins, 

kalite, miktar, kullanım amacı, değer, coğrafi kaynak, üretim veya sunuluş zamanı veya 

diğer niteliklere ilişkin açıklamaları kullanmaları marka sahibi tarafından 

engellenemeyeceği düzenlenerek KHK m. 9 kapsamındaki engelleme hakkı, bu 

kullanımın ticari veya sınai açıdan dürüstlük ilkesi kapsamında kalma şartı ile tescilli 

marka sahibinin elinden almıştır. Maddenin kökenini TRIPs anlaşmasının 17. maddesidir. 
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Söz konusu madde ile güdülen amaç, bireyi yada toplumu ilgilendiren işaretlerin sırf 

bunları marka olarak tescil ettirdiği için bir kişinin inhisarına bırakılmasını engellemektir. 

Ticaret ve sanayideki dürüstlük kural ve uygulamalarına aykırı düşmemek koşulu ile 12. 

madde de sayılan hususların marka olarak kullanılabileceği, böyle bir kullanım ile iltibas 

yaratma kastı mevcutsa veya kullanımın o şekilde olması zorunlu olmadığı sırf başkasının 

markasından yararlanmak amacıyla bu madde hükmü bahane ediliyorsa dürüst bir 

kullanımdan söz edilemeyeceği doktrinde kabul edilmiştir220.  

 Yine aynı doğrultuda verdiği başka bir kararında221, “..davalının başvurusunun 

konusu olan “GÜNDÜZ TRAKYA” ibareli işaretin tescilde öncelik hakkına sahip olan 

davacı markaları ile görsel, esas unsur ve sescil manada benzer mahiyette bulunduğu, 

davacının birbirinin serisi olan "TRAKYA" kök ve esas unsurlu seri markalarının 

bulunduğu, dolayısıyla bir başkasının, aynı tür ürünler için, yine birbirinin serisi olan 

TRAKYA kök ve esas unsurlu veya bunlarla anlamsal, görsel ve sescil olarak iltibas 

yaratabilecek bir işareti kullanmasının, seri içerisine girmek suretiyle davacının bu seri 

markalarının çekici gücünden yararlanması ve bu meyanda sunulan ürünlerin davacıya 

ait işletmenin ürünü olduğu biçiminde bir intibayı intaç edebileceği gerekçesiyle YİDK 

kararının iptaline ve davalı adına tescilli markanın hükümsüzlüğüne” şeklinde karar 

verilmiştir. Burada davacının markasının Türkiye’de bulunan bir coğrafi bölge adı 

olmasının bir önemi bulunmamaktadır, önemli olan tüketici nezdinde karıştırılma ihtimali 

yaratacak olmasıdır. 

 USPTO temyiz kurulu tarafından verilen “MERSİN” kararında, marka tescil 

başvurusu sahibinin ürettiği gıda ürünlerinin ABD’de marka tescilinin “MERSİN” olarak 

yapılmıştır. Söz konusu tescil talebinde USPTO temyiz kurulu, “MERSİN” ibaresinin 

kelime anlamını derinlemesine araştırarak ibarenin Türkiye’de bir milyona yakın nufüsu 

bulunan bir il olduğunu, Türkiye’de ihracat ve üretim anlamında önemli merkezlerden 

birtanesi olduğun, başvuru kapsamındaki gıda ürünlerinin de Mersin ilinde tüketildiğini 

																																																								
220 Yargıtay 11. HD, 31.03.2018 T, 2007/2328 E, 2008/4178 K sayılı karar:“..Mahkemece, iddia, savunma, 
toplanan kanıtlar, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, 556 sayılı KHK’nın 12. maddesine göre 
yapılan işin tanıtımı amacıyla kullanılabileceğini, davalının da B. ibaresinin yanına ekler getirerek 
davalının işyerinin bulunduğu semtinde dikkate alınarak tüketicilerin yanılma tehlikesi ile 
karşılaşmayacağı, B. ibaresinin tek başına davacının tekeline verilemeyeceği gerekçesi ile davanın reddine 
karar verilmiştir”. www.lexpera.com.tr (Çevrimiçi:10.11.2018) 
221 Yargıtay 11. HD, 13.11.2017 T, 2016/4092 E, 2017/6073 K sayılı karar. www.lexpera.com.tr 
(Çevrimiçi: 10.11.2018) 
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hatta bu gıda ürünlerinin Mersin ilinde meşhur olduğu kanaatine ulaşarak, coğrafi kaynak 

bakımından tanımlayıcı bulmuştur222. 

  2.3.2.7 Ürün veya Hizmetlerin Üretim veya Sunuluş Zamanına Dair Bilgi 

Verme 

 Üçüncü kişilerin tüketiciye sundukları ürün veya hizmetlerin imal edildiği veya 

pazara sunulduğu tarihleri bildirmesi SMK m. 7/5 kapsamındadır. 

 Örneğin, üçüncü kişinin zeytinyağı imal eden bir ticari işletmede tüketiciye sunduğu 

çeşitli zeytinyağları hangi tarihte ürettiğini veya hangi tarihte satışa sunduğunu 

belirtmesi, buna dair ibareler kullanması tescilli marka sahibi tarafından 

engellenemeyecektir. 2000 senesinde ürettiği zeytinyağları için “Milenyum 

Zeytinyağları” ibaresi 2000 senesinde üretildiği kastıyla kullanılıyor ve iltibas 

yaratmayacak biçimdeyse burada hukuka uygun bir kullanım vardır. 

 Böreklik ve pastalık buğday unu üreten OVA UN fabrikasının ürettiği unların 

ambalajında “1953’ten beri” ibaresi bulunmaktadır. Üçüncü kişiler tarafından söz konusu 

ürün satılırken un fabrikasının ne kadar köklü ve güvenilir olduğunu bildirirken “1953’ten 

beri” ibaresini kullanılması veya ambalaj üzerinden bulunan 1953’ten beri ibaresi haksız 

yararlanmma kastı bulunmadığı sürece SMK m. 7/5 kapsamında kalmaktadır. 

  2.3.2.8   Ürün veya Hizmetlerin Diğer Niteliklerine Dair Bilgi Verme 

 Markaların kitle iletişim araçlarından en yaygını olan televizyondaki yayınlarda 

tanıtıcı veya haber bildirici olarak kullanılması da Yüksek Mahkeme tarafından verilen 

kararlarda hukuka aykırı bulunmamıştır. Örneğin, jenerik unsurlar taşıyan bir markayı 

taşıyan gıda ürünlerinin kanser hastalığına sebebiyet veren madde içerdiğine dair ATV 

kanalında, haberlerde çıkmasını Yargıtay, BEBEK BİSKÜVİSİ olarak tescillenmiş 

markanın bir bisküvi çeşidini ifade ettiği ve televizyon haberlerinde bir ürün kategorisini 

ifade edilmesinin amaçlandığı gerekçesiyle BEBEK BİSKÜVİSİ ibaresinin bu 

kullanımın hukuka uygun olduğu kararına varmıştır223. Yargıtay, gıda sınıfında tescilli 

“TUTKU” markasının, televizyon reklamlarında dondurma ürünlerinin tanıtımında 

																																																								
222 www.uspto.gov  (Çevrimiçi: 10.11.2018) 
223 Yargıtay 11. HD, 01.04.2010 T, 2008/8043 E, 2010/3629 K sayılı karar. www.lexpera.com.tr 
(Çevrimiçi: 08.11.2018) 
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“İŞTE BU TUTKU TAMAMEN GERÇEK” sloganı şeklinde224 kullanılmasını da 

tamamen hukuka uygun bulmuştır225. 

 Mağazaların tabelalarında veya tanıtımlarından tüketiciye sundukları ürünlerin, 

tescilli marka sahibi olan firmaları veya bunların markalarını tüketicilerine bildirmek için 

reklam panosu veya tabelası yaptırılması Yargıtay226 tarafından hukuka uygun 

bulunmuştur227. Zira, bu kullanım şekli bilgilendirme gayesi gütmediğinden dürüst 

kullanım prensibine uygundur. 

2.3.3 Aksesuar, Yedek Parça veya Eşdeğer Parça Ürünlerinde, Ürün ya da Hizmetin 

Kullanım Amacının Belirtilmesinin Gerekli Olduğu Hâllerde Markanın 

Kullanılması 

 Mülga 556 sayılı KHK döneminde yer almayan bu kullanım türü, 6769 sayılı SMK 

ile ilk kez düzenlenmiştir. Ancak, 556 sayılı KHK döneminde bu düzenleme ile ilgili 

olarak, yedek parça, hammadde, aksesuar vb. malzemelerle ilgili faaliyet gösteren 

teşebbüslerin asıl malzemenin markasını tescilli markasının bir unsuru olarak belirtmesi 

durumu, ticari hayatın olağan akışı içinde bir gereklilik olarak savunulmaktaydı228. AB 

düzenlemelerinde de yer alan bu kullanım mevzuatımızda düzenlenmediği eleştirileri 

üzerine, 6769 sayılı SMK m. 7/5-c ile özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça 

ürünlerinde, malın veya hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu 

hallerde kullanımı marka sahibi tarafından engellenemeyecektir, biçiminde düzenlenerek 

yeni mevzuat madde metnine eklenmiştir. Bu hükme göre, marka sahibi SMK 

																																																								
224 Çolak, Marka, s. 651. 
225 Yargıtay, 11. HD, 12.07.2011 T, 2009/14165 E, 2011/8694 K sayılı karar. www.lexpera.com.tr 
(Çevrimiçi: 08.11.2018) 
226 Yargıtay 11. HD, 05.12.2007 T, 2007/12705 E, 2007/15344 K sayılı karar: ..” davacı, dünya çapında 
tanınmış olan ve uluslararası tanınmışlığı tescilli "P. C." "C." "U.S.P." gibi markaların lisans hakkı sahibi 
olduğunu, ayrıca bu tanınmış markaların yanı sıra "B." markasının da sahibi olup, anılan markayı tanınmış 
marka yapma uğraşı içerisinde bulunduğu, davalı şirketin satış mağazasında davacı şirketlere ait P. C., C., 
U.S.P. gibi markaları, her biri yaklaşık 20 m2 büyüklüğündeki her yönde 3'er adet olmak üzere toplam 12 
adet reklam panolarıyla dört bir yandan görülecek şekilde, bu markaların kendine ait olduğu izlenimi 
uyandırdığını, ayrıca "K., Giyimde Dünya Markaları" ibaresini hem bu markaların yazılı olduğu yerlerde 
hem de binanın giriş kapısının üzerinde bulunan tabelalarda yazarak bu iltibas eylemini pekiştirdiğini, 
ayrıca bu vesile ile içeride bulunan farklı ürünleri bahsi geçen markaların bir türevi imiş gibi lanse ederek, 
markanın müşterisini yanıltarak haksız kazanç sağladığını lisanslı markalarının ticari şöhretine leke 
sürdüğünü ileri sürerek haksız rekabetin tespitini, men'ini, haksız rekabet neticesi olan maddi durumun 
ortadan kaldırılmasını, 20.000.000.000.-TL maddi ve 20.000.000.000.-TL manevi tazminatın davalıdan 
tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Yargıtay davalı lehine hüküm kurarak davanın reddine karar 
vermiştir. (www.lexpera.com.tr, Çevrimiçi: 08.11.2018) 
227 Çolak, Marka, s. 653. 
228 Tekinalp, Üçüncü Kişi, s. 636. 
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kapsamında kendisine tanınmış olan inhisari hak ve yetkisine dayanarak, tescilli 

markasının başkaları tarafından ad ve adreslerini, imal ettikleri ürün veya hizmetlerin bazı 

niteliklerini ve imal etme amaçlarını belirtme amacıyla açıklama biçimindeki 

kullanımları engelleyemeyecektir229. 

 Tanımlayıcı kullanıma benzer bir kullanım türü olarak “otomobil tamircilerinin, 

tamirini yaptıkları otomobil markalarını işyeri tanıtım levhalarında, tabelalarında 

kullanması” da, kullanım şekli ve niteliği dolayısıyla yetkili servis hizmeti kanısı 

oluşturmadığı sürece markasal kullanım sayılmayıp SMK m. 7/5 anlamında hukuka 

uygun bir kullanımdır230. Örneğin, Renault marka araçları onaran bir otomobil 

tamircisinin, işletmesinin tanıtım levhasında veya camında yetkili Renault servisiymiş 

imajı vermeksızın Renault ibaresini kullanması, kullanımın boyutuna niteliğine bağlı 

olmak şartıyla hukuka uygun bir kullanımdır231. Burada otomobil tamircisi, müşterilerine, 

Renault markalı araçların onarımının yapıldığı ya da Renault marka araçlar için yedek 

parça satıldığını bir şekilde tüketiciye iletmek durumundadır232. Yargıtay bu tür 

kullanımları, “tali unsur olarak kullanım” şeklinde değerlendirmektedir233. Bu türlü 

kullanımların hukuka uygunluk kriteri “yapılan hizmetin tüketiciye duyurulması 

amacının aşılmamış olması” kriteriyle değerlendirilmektedir. Söz konusu kullanımdaki 

amaç, verilen hizmetin duyurulmasından farklı olarak haksız rekabet içeriyorsa hukuka 

uygunluktan söz etmek mümkün olmayacaktır.  

 Örneğin, yukarıdaki Renault örneğinden yola çıkarsak, Renault markalı araçların 

onarımının yapıldığını tabelasında belli eden bir işletme sahibinin tabelasını led ışıklarla 

gereğinden fazla biçimde aydınlatılıyor olması, levhaların birden fazla olması veya 

gerektiğinden daha geniş yer kaplıyor olması, yetkili servislerin kullandığı tabelalarla 

aynı tabelaların kullanılması veyahut yetkili servisin iç dizaynının aynısının kullanılıyor 

olması, kullanılan renklerin yetkili servis ile aynı olması vb. durumlarda kısaca, tüketici 

nezdinde yetkili servis intibaı yaratacak her türlü kullanımda kesinlikle hukuka 

uygunluktan bahsedilemeyecektir234. 

																																																								
229 Altıntaş, s. 114. 
230 Çolak, Marka, s. 637. 
231 Tekinalp, FMH, s. 451. 
232 Bentley-Sherman, s. 879. 
233 Tekinalp, FMH, s. 451 
234 Yargıtay 11. HD, 08.03.2010 T, 2008/11844 E, 2010/2510 K sayılı emsal teşkil eden kararda: 
“..davalının işyerinde ve tabelalarında tescilli "R." marka işareti ile karakteristik yazısını kullanmasının 
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 Bu duruma örnek teşkil edecek bir Yargıtay kararında, “Davacı vekili, müvekkili 

şirket ile arasında imzalanan anlaşma gereğince üretilen otomobiller ile yedek parça, 

orijinal aksesuar ve bakım ürünlerinin satış hakkının ve markası ve logolarının kullanım 

hakkının kendisine verildiğini, müvekkili şirketin marka ve logosuna ilişkin inhisari 

lisans hakkını kendisi ile yetkili satıcılık ve yetkili atölye sözleşmesi akdetmiş olan yetkili 

satıcılar ve yetkili atölyelere kullandırdığını, davalının işyeri tabelasında markası 

yazılarını ve logosunu kullanarak markaya tecavüz eylemini gerçekleştirdiğini ve bu 

eyleminin haksız rekabet de oluşturduğunu ileri sürerek davalının marka hakkına 

tecavüzünün durdurulmasını, davalı tarafa ait yazı ve logosunu içeren tabela ve panoların 

imhasını, şimdilik 5.000 TL maddi tazminat ve 5.000 TL manevi tazminata karar 

verilmesini, davalı şirket tarafından yapılmış olan servis hizmeti, yedek parça ve araba 

satışı üzerinden elde ettiği kazancın belirlenerek makul görülecek bir payın maddi 

tazminat miktarına eklenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, 

müvekkili şirketin özel servis hizmeti verdiğini, yetkili servis imajı vererek faaliyet 

gösterdiği iddiasının tamamen gerçek dışı olduğunu, tüketicilerin, müvekkili şirketin 

işletmesini davacı tarafın yetkili servisi ile karıştırması ihtimalinin bulunmadığını, 1974 

yılında akdettiği yetkili satıcılık sözleşmesi ile markalı otomobillerin satışı ve servis 

hizmetine başladığını, bu sözleşmenin 2007 yılında feshedilmesiyle özel servis olarak 

faaliyet göstermeye başladığını, davalının ibaresine özel servis olarak anılan markalı 

araçların tamir ve bakımının yapıldığını göstermek amacıyla ve 556 sayılı KHK 12. m.’ye 

uygun olarak yer verdiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir. Mahkemece, iddia, 

savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, taraflar arasında uzun yıllar 

yetkili satıcılık sözleşmesi ve servis sözleşmesinin olduğu, davalı kullanımlarının 556 

sayılı KHK’nın 12. maddesi kapsamında dürüstçe ticari kullanım mahiyetinde olduğu, 

tazminatı gerektirir bir tecavüzün ve haksız rekabetin bulunmadığı gerekçesiyle davanın 

reddine karar verilmiştir”. Ancak Yargıtay yerel mahkemece verilen kararı mevcut davalı 

kullanımına ilişkin fotoğraflar ile davalının işyerindeki ve bina dış kısmındaki tanıtıcı 

işaretler değerlendirildiğinde, davacının inhisari lisans hakkı sahibi olduğu markasının ve 

																																																								
markaya tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğinin tespitine, 556 sayılı KHK’nın 62. maddesi gereğince 
davalının vaki "R." markasına tecavüzünün önlenmesine, TTK.nun 57. vd. maddesi gereğince davalının 
haksız rekabetinin men'ine, "R." yazı ve logosu bulunan davalıya ait işyerindeki tabela ve panoların 
kaldırılmasına, davalıya ait servis istasyonu çalışanlarının giydiği iş elbiseleri ve yazılı matbuatlardaki "R." 
ibaresinin çıkarılarak bu şekilde kullanımın önlenmesine” karar verilmiştir. (www.kazanci.com.tr, 
Çevrimiçi: 13.11.2018) 
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logosunun davalı işletmenin tanıtımında markasal ve baskın mahiyet arz edecek şekilde 

yer aldığı görülmüştür. Bu durumda, davalının işyeri dışında anılan kullanımının 

kapsamında bir kullanım olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığı gerekçesiyle davacı 

lehine bozmuştur235. 

 Nitekim, Yargıtay, OPEL kararında236 ve BMW kararında237 araçların onarım ve 

bakımını üstlenen özel bir servisin OPEL ve BMW markalarının ibarelerinin 

kullanımının “asli unsur olarak kullanım” olarak değerlendirmiştir238. Genellikle 

otomotiv sektöründe karşılaşılan haksız rekabet teşkil eden başka bir eylemse, tescilli 

markanın kullandığı logonun farklı ibareyle fakat aynı renk, biçim ve dizaynda 

																																																								
235 Yargıtay 11. HD, 2016/454 K, 2017/3242 K, 31.05.2017 T sayılı karar. www.lexpera.com.tr (Çevrimiçi: 
13.11.2018) 
236 Yargıtay 11. HD., 2003/2346 E. 2003/8743 S. ve 03.10.2003 T. sayılı karar. www.lexpera.com.tr 
(Çevrimiçi: 12.11.2018). 
237 Yargıtay 11. HD, 15.12.2008 T, 2007/10351 E, 2008/14005 K sayılı karar: “Davacı vekili, müvekkilinin 
Almanya’da yerleşik bir şirket olup dünyanın pek çok ülkesinde faaliyet gösterdiğini, “BMW” ve 
“BMW+LOGO” İbareli markası ile üretip piyasaya sürdüğü otomobil ve otomotiv ürünlerinin dünyanın 
bir çok ülkesinde tanınmış marka olarak konuna altında olduğunu, davalı İstanbul Otomotiv Ltd. Şti. ile 
arasında hiç bir akdi ilişki bulunmadığını, yetkili servis dahi olmadığını, davalının haksız olarak müvekkili 
markasını işyerinde, işyerinin her türlü reklam, tanıtma, basılı evrak, kart vizit, vitrin ve tabelalarında 
kullanarak iltibas yarattığını, yine davalılar tarafından kayıt altına alınan “www.istanbulbmw.com'', 
“www.istanbulbmw.net” sayfaları ile otomatik olarak davalı İstanbul Otomotiv Ltd. Şti.’nin ve 
"www.istanbuloto.net" isimli sayfasına yönlendirildiğini, bu sitede müvekkiline ait B. markasının izinsiz 
ve hukuka aykırı olarak kullanıldığını, davalı İstanbul Oto’nun BMW markası ve müvekkili şirketle 
bağlantılı olduğu izlenimi yaratıldığını, tüketicilerin yanıltıldığını, müvekkiline ait “BMW+LOGO" ibareli 
markanın şekil unsuru kopyalanıp BMW yazısı yerine “İSTANBUL OTO” ibaresinin yazılarak marka 
hakkına tecavüz ve haksız rekabette bulunulduğunu ileri sürerek, müvekkilinin markasının davalıların alan 
adlan üzerinden işletilen sitelerde kullanılması ile yaratılan marka tecavüzü ve haksız rekabetin tespitine, 
davalılar tarafından işyerinde, araçlarında, reklam ve tanıtımlarda, her türlü basılı evrak ve belgelerde 
kullanılmasının önlenmesine, “İSTANBUL OTO + LOGO” ibareli markanın kullanılmasının önlenmesine, 
davalıların işyeri ve web siteleri üzerinde var olan marka tecavüzü ve haksız rekabet teşkil eden kullanımın 
durdurulmasına, davalılar nezdinde müvekkili markasına ait taklit evrak ve işaretlerin toplatılarak imha 
edilmesine, “www.istanbulbmw.com'', “www.istanbulbmw.net” adreslerinin müvekkil şirkete karşılıksız 
olarak devrine, devir talebinin kabul edilmemesi halinde kaydının terkinine ve hükmün kesinleşmesinden 
sonra yurt çapında bir gazetede yayınlanmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, 
davacının logosunun İstanbul’da pek çok işyerinde kullanıldığını, davacının araçlarına ait parçaların sadece 
yetkili servislerde satıldığı iddiasının doğru olmadığını, bizzat davacının müvekkili firmaya mal sattığını, 
çok sayıda oto tamircisi ve yedek parça satıcısının davacıya ait BMW ibaresi ve LOGO'yu kullandığını, 
davacının bu kullanımlara zımni muvafakatinin olduğunu, müvekkili firmanın kullandığı internet 
alanlarında davacının iddia ettiği şekilde davacının markasına tecavüz ve haksız rekabet oluşturan eylemi 
bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir. Mahkemece, iddia, savunma ve bilirkişi raporu ve 
tüm dosya kapsamına göre, davalı şirketin BMW arabaları için tamir hizmeti ve yedek parça alım salımı 
işi yaptığı, bu hizmetleri verdiği anlamına gelen ibareleri kullanmasının bu bağlamda BMW 
otomobillerinin tamirinin yapıldığı veya parçalarının satıldığına açıklık getiren ibarelerin kullanılmasının 
ve bu tür açıklayıcı bilgi içinde marka isminin yer almasının marka sahibi davacı tarafından 
engellenemeyeceği alanda davalı tarafın BMW ibaresinin 556 sayılı KHK 12. maddesi kapsamında kalan 
kullanım hakkına yönelik savunmasının yerinde olmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne” karar verilmiştir. 
www.lexpera.com.tr (Çevrimiçi: 12.11.2018) 
238 Tekinalp, FMH, s. 451. 
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kullanılması durumudur ve Yargıtay kararlarında239 bu türlü kullanımlar SMK m. 7/5 

kapsamında değil, haksız rekabet ve marka hakkına tecavüz olarak değerlendirilmektedir.  

2.3.3.1 Aksesuar Olarak Kullanım 

 Üçüncü kişilerin 6769 sayılı SMK kapsamında, ürünlerin ya da hizmetlerin 

öngörülen amaçlarını aksesuar niteliğini belirtmesinin gerekli olması durumlarında, ticari 

hayatın olağan sınırlarında ve dürüstçe olmak şartıyla, markayı kullanması marka sahibi 

tarafından engellenemeyecektir240. Üçüncü kişi tarafından yapılan Aksesuar adı altındaki 

kullanımlar eğer tescilli markanın sahip olduğu tanınmışlıktan yararlanma kastı taşıyorsa 

dürüstçe kullanım söz konusu olmadığından, tescilli marka hakkı sahibi marka hakkının 

ihlal edildği gerekçesiyle kullanımı önleyebilecektir241.  

2.3.3.2 Yedek Parça Olarak Kullanım 

 6769 sayılı SMK ile yedek parça olarak kullanımların verilen hizmetin mahiyeti ve  

kullanılan yedek parçanın kullanım amacını gösteriyor olması, marka sahibi tarafından 

engellenemeyecek türden kullanımlardır ve mevzuata dahil edilmiştir242.  

 Mesela, bağımsız yedek parça üretimi yapan A kaporta şirketinin, ürettiği 

çamurlukların üzerine “yan sanayi ürünü olup, MERCEDES marka araçlar için 

üretilmiştir” biçiminde ibare koyması için MERCEDES marka sahibinin iznine ihtiyaç 

duymayacaktır243. 

 Ticari hayatın olağan akışı içinde yetkili servis niteliği taşımayan onarım, yedek 

parça veya bakım gibi ürün veya hizmet verilen malların, marka veya işaretlerinin 

reklamlarla veya ilanlarla tanıtmaları çok yaygındır. Bu türlü kullanımların dürüstlük 

ilkesi kapsamında olması kaydıyla kullanılması hukuka uygunluk sebebidir ve 

kullanımlar tescilli marka hakkı sahibi tarafından engellenemeyecektir.  

 

 

																																																								
239 Yargıtay 11. HD, 07.10.2013 T, 2013/659 E, 2013/17716 K sayılı karar. www.kazanci.com.tr 
(Çevrimiçi: 11.11.2018) 
240 Cangül, s. 354. 
241 Altıntaş, s. 114. 
242 Cangül,  s. 354. 
243 Suluk, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Getirdiği Yenilikler, s. 94-95. 
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2.3.3.3 Eşdeğer Parça Olarak Kullanım 

 6769 sayılı SMK m. 7/5-c bendi kapsamında, ürünlerin ya da hizmetlerin eşdeğer 

parça olduğunun belirtilmesinin gerekli olması halinde, ürün veya hizmetlerin bu türlü 

kullanılması hukuka uygundur.  

 Eşdeğer parçalar, birleşik ürünlerin görüntüsüyle bağlantılı olan parçaların birleşik 

ürüne orjinal görüntüsünü tekrardan sağlamak üzere onarım gayesiyle üretilmiş 

parçalardır. SMK kapsamında ilk kez düzenlenme alanı bulan eşdeğer parçalar özellikle 

otomotiv sektöründe karşılaşılan ve SMK kapsamında koruma alanı bulan ürün ve 

hizmetlerdir.  

 Bu anlamda, bir aracın kapısı, kaportası, jantı veya silecekleri gibi sıklıkla 

değiştirilen parçaları yan sanayi şirketler aracılığıyla ilgili otomobil şirketlerin iznine tabi 

olmaksızın üretilebilecektir. Ancak üretilen ürünlerin veya sunulan hizmetlerin yan 

sanayi olduğu halde orjinalmiş gibi tükeiciye sunulması veya orjinal izlenimi verilerek 

piyasaya sürülmesi haksız yarar veya iltibas oluşturacaktır. Bu türlü kullanımlar SMK m. 

7/5 kapsamında dürüst kullanıma açıkça aykırıdır ve üçüncü kişinin markayı eşdeğer 

parça olarak kullanımı, tescilli marka hakkı sahibi tarafından engellenebilecektir.  

 Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere, bu kullanımlar ticari hayatın olağan akışı 

içinde, iltibas yaratmayacak kullanımlar olduğu sürece SMK m. 7/5 kapsamında 

değerlendirilecektir.  

2.4 MARKANIN DÜRÜST KULLANIMININ SINIRLARI 

 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda tescilli markanın korunmasına ilişkin 

hükümleri birarada değerlendirdiğimizde, markanın dürüst kullanımını üç ana başlık 

altında sınırlandırabiliriz. 

2.4.1 Markanın İtibarsızlaştırılması ve İtibar Tazminatı 

 İtibar kavramı marka ile birlikte oluşturulan “imaj”ı ifade etmektektedir244. Başka bir 

tanıma göre itibar, markanın kalite ve güven sembolu olmasından, toplumda edindiği imaj 

ve reklam değeridir245. İtibarın zarar görmesi, ürün ve hizmetin pazar üzerinde 

oluşturduğu imajın zedelenmesi hatta bazen çökmesine sebebiyet verecektir. Tescilli 

																																																								
244 Tekinalp, FMH, s. 506. 
245 Çolak, Marka, s. 820. 
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marka sahibinin markasının itibarsızlaştırılmasına yönelik olarak koruma hükmü “itibar 

tazminatı” başlığıyla İspanya’nın 20 Mart 1986 tarihli ve 11 sayılı Patent Kanunu’nun 

68. maddesinden alınarak246, 6769 sayılı SMK m. 150/2’ de tüm sinai haklar üzerinde 

geçerli olacak şekilde düzenlenmiştir.  

 İtibar tazminatında tescilli marka sahibinin doğrudan uğradığı bir zarar mevcut 

değildir. Yalnızca uzun çabalar sonucu markasını belirli bir statüye çekmeyi başarmış 

marka sahiplerinin, markaları üzerinde inşa ettikleri “kalite ve güven” imajının 

zedenlenmesi söz konusudur. Söz konusu zedelenme devamında markanın değerinin 

azalmasına sebebiyet vereceğinden Sınai Mülkiyet Kanunu m. 150/2 ile markanın sahip 

olduğu imaj koruma altına alınmıştır. Buna göre, “Sınai mülkiyet hakkına tecavüz 

edilmesi durumunda, hakka konu ürün veya hizmetlerin, tecavüz eden tarafından kötü 

şekilde kullanılması veya üretilmesi, bu şekilde üretilen ürünlerin temin edilmesi yahut 

uygun olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi sonucunda sınai mülkiyet hakkının itibarı 

zarara uğrarsa, bu nedenle ayrıca tazminat istenebilir”.  

 Gerek mülga 551 sayılı KHK, gerekse 556 sayılı KHK’da itibar tazminatı olarak 

düzenlenmiş olan bu tazminat türünün niteliğinin maddi mi manevi mi olduğu tartışma 

konusudur. Ancak genel kanaat, bu tazminat türünün marka hakkının gayrimaddi 

malvarlığı hakkı niteliği taşıması sebebiyle maddi tazminat olduğudur247. Şayet, marka 

hakkına tecavüz sonucunda tescilli markanın itibarı zedelenmişse burada uğranılan zarar 

manevi bir zarar olacağından açılacak olan itibar tazminatı davası manevi tazminat 

niteliği taşıyacaktır248. Maddi manevi nitelik tartışmalarına ek olarak itibar tazminatının 

istenebilinen bir tazminat olduğu249 ve markanın imaj ve güven kurma maliyetinin talep 

edildiği250 çoğu zaman marka ile işletme arasındaki bağ sebebiyle, markanın itibarına 

gelecek olan zararla ile birlikte, ticari işletmenin ticari itibarınına zarar gelme olasılığının 

yüksek olduğu251 görüşü de mevcuttur. 

																																																								
246 Tekinalp, FMH, s. 505.	
247 Çolak, Marka, s. 518. 
248 Karan-Kılıç, s. 553. 
249 Tekinalp, FMH, s. 505. 
250 Tekinalp, FMH, s. 505. 
251 Kaya, Marka, s. 300. 
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 Yargıtay bir kararında252 itibar tazminatı ile ilgili olarak, maddi manevi tazminat 

taleplerinin yanında itibar tazminatını üçüncü bir kalem dava olarak yorumlamıştır. 

Yargıtay bu şekilde verdiği kararla ile itibar tazminatının niteliğini maddi veya manevi 

tazminatın arasında değerlendirmeyerek öğretideki görüşlerden ayrılmıştır. Örneğin, 

pahalı bir dolmakalem markası olarak kullanılarak çok ucuz fiyata ve kalitesiz bir şekilde 

dolmakalem ya da benzeri kalemler üretilip satıldığı durumda, marka sahibinin maddi 

manevi tazminat talebi yanında itibar tazminatı talep etmesi de mümkün olacaktır253.  

2.4.2 Markanın “Kötü Kullanılması” Kavramı 

 Öğretide “kötü kullanma”, markanın kötü ürün veya hizmette, kötü pakette veya kötü 

koşullarda piyasaya sunulma olarak tanımlanmıştır254. Sınai Mülkiyet Kanunu m. 150/2 

maddesinde geçen “ürün veya hizmetin kötü şekilde üretilmesi” ifadesi ile 6769 sayılı 

SMK, olması gerekenden daha düşük standartlarda üretilip sunulan ürün veya hizmetler 

açısından tescilli marka sahibini korumaktadır.  

 Markanın kötüleşmesi markaya ait ürün veya hizmetlerin özünün veya niteliğinin 

korunmasına yönelik bir koruma hükmüdür. İtibar ile korunan değer markanın “imajı” 

burada korunan değer markanın “niteliği”dir. Tescilli markaya ait ürün veya hizmetinin 

taklit edilerek orjinaline benzetme çabasıyla üretilmesi, orjinal markaya göre daha kötü 

mal veya hizmetlerin ortaya çıkmasına sebebiyet verecektir.  Tüketicinin bildiği veya 

tanıdığı markanın taklidiyle karşılaştığı yerler, orjinal ürünün satıldığı merkezler değil 

de, daha küçük hizmet veren butikler, restoranlar, semt pazarları gibi yerler olacaktır.  

 Kötü kullanım iddiasında bulunmak için markanın kötü kullanımının ticari nitelikte 

olması gerekmektedir. Buna göre, kişisel kullanım kapsamındaki fiiller kötü kullanım 

iddiasında bulunmak için yeterli olmayacaktır. Örneğin, dünyaca ünlü ve oldukça pahalı 

olan ve sürat aracı olarak nitelendirilen bir araca LPG sisteminin taktırılması örneğinde, 

																																																								
252 Yargıtay 11. HD, 11.05.2009 T, 2008/1536 E, 2009/5629 K sayılı kararında, 556 sayılı KHK’nın 68. 
maddesinde marka hakkına tecavüz eden tarafından markanın kötü veya uygun olmayan bir şekilde 
kullanılması sonucunda, markanın itibarı helale uğrarsa, marka sahibinin, bu nedenle ayrıca bir tazminat 
isteyebileceği ifade edilmiştir. Maddi ve manevi tazminattan farklı olarak düzenlenen bu tür zarar istemine, 
551 sayılı KHK’nın 142 ve 554 sayılı KHK’nın 54. maddelerinde de yer verilmiştir. Anılan tazminat, 
işletmeden ziyade doğrudan markanın itibarına yönelik meydana gelen zararın giderilmesi amacını 
gütmektedir. Bu tazminatın gündeme gelmesinde önemli olan husus, markanın itibarının zarar görmesidir. 
www.lexpera.com.tr  (Çevrimiçi: 06.11.2018) 
253 Çolak, Marka, s. 819. 
254 Tekinalp, FMH, s. 507. 
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itibar tazminatı kapsamında dava açmak mümkün olmayacaktır. Zira o mal üzerinde tüm 

marka hakkı tükenerek , otomobilin her türlü kullanımı sahibinin yetkisine geçmiştir255. 

 Yargıtay’ın taklit mal ve hizmetlerle ilgili bir kararında256, markanın ayırt etme 

gücünü yitirerek tüketici üzerinde orjinaliyle aynıymış algısı yaratması sebebiyle, 

hükümsüzlük ve sicilden terkin kararı vermiştir. Bu türlü davalarda kullanımın kötü 

olmasının gerekçelendirilmesi şarttır. Zira, Yargıtay başka bir kararında 

gerekçelendirilmeden dava konusu edilmiş markanın kötüleştirmesi iddiasında itibar 

tazminatı talebinin reddine karar vermiştir257. 

 Markanın kötüleştirilmesini engellemek için konulan koruma hükmüyle korunan 

değer, önceden bahsettiğimiz markanın itibarsızlaştırmasında olduğu gibi markanın 

değeridir. Ancak, kötüleştirilme koruması ürün veya hizmetin özü, niteliği ile ilgili bir 

koruma hükmü iken itibasızlaştırma koruması daha çok tescilli markanın tüketici 

üzerinde yarattığı imaja yöneliktir. 

2.4.3 Markanın Başvuru Eserlerinde Yer Alması 

6769 sayılı SMK m. 8 tescilli markaların basılı veya elektronik ortamda sunulan 

sözlük, ansiklopedi ya da başka bir başvuru eserinde, tescilli olduğu 

belirtilmeksızın jenerik ad izlenimi verecek şekilde yayımlanması durumunda, marka 

sahibinin isteği doğrultusunda yayımcı, elektronik ortamda sunulan eserlerde anında, 

basılı eserlerde ise yayımın talebi takip eden ilk baskısında markanın tescilli olduğunu 

belirtmek suretiyle yanlışlığı düzeltir ya da markayı eserden kaldıracağını düzenlemiştir.  

																																																								
255 Çolak, Marka, s. 821. 
256 Yargıtay 11. HD, 2015/11059 E, 2016/5509 K, 23.05.2016 T sayılı karar. Mahkemece, iddia, savunma 
ve tüm dosya kapsamına göre; davacının markaları ile davalı adına tescilli marka arasında görsel ve işitsel 
benzerlik mevcut olduğu ve karıştırılma ihtimalinin bulunduğu, ayrıca taraf markaları arasında sınıfsal 
ayniyetin mevcut olduğu, davacının “...” markasının dünyanın pek çok ülkesinde yüksek derecede 
tanınmışlığa sahip olduğu ve davalının dava konusu markayı tescil kapsamındaki emtia üzerinde 
kullanması durumunda ortalama tüketicinin derhal markalar arasında ve işletmeler arasında bir bağlantı 
kuracağı, bu durumda davacının markasının ayırt edici gücünün zedeleneceği ve tanınmışlığından haksız 
yararlanmanın söz konusu olacağı gerekçesiyle davalı adına tescilli “...” ibareli markanın hükümsüzlüğüne 
ve ... sicilinden terkinine karar verilmiştir. www.lexpera.com.tr (Çevrimiçi: 09.11.2018) 
257 Yargıtay 11. HD, 2013/17164 E, 2014/19040 K, 04.12.2014 T sayılı karar. 556 Sayılı KHK.'nın 68. 
maddesi uyarınca, marka hakkına tecavüz eden tarafından markanın kötü veya uygun olmayan bir şekilde 
kullanılması sonucunda, markanın itibarı zarara uğrarsa, marka sahibi bu nedenle, ayrıca tazminat 
isteyebilir. Somut uyuşmazlıkta davacının tescilli ve tanınmış “Teflon” markası, davalılara ait tanınmış 
“Cif” markası ile birlikte, kendi üretimleri olan bulaşık süngerleri üzerinde, “Teflon Süngeri” ibaresiyle 
kullanılmıştır. Davalıların bu kullanımının yukarıda anılan 68. madde hükmünde belirtilen şekilde, 
markanın kötü veya uygun olmayan bir kullanımı olarak kabul edilemez. O halde mahkemece, davacının 
itibar tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle kararın mümeyyiz davalılar 
yararına bozulması gerekmiştir. www.lexpera.com.tr (Çevrimiçi: 09.11.2018) 
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 Bir markanın, sözlük, ansiklopedi gibi eserlerde, okuyucuda o markanın jenerik ad 

olduğu yönünde kanı oluşturacak şekilde kullanılması durumunda o markanın ayırt edici 

niteliğinin azalmasına ve bazen kaybolmasına sebebiyet verecektir258. SMK m. 8 bu 

durumu engellemek amacıyla, marka sahibine, markasının başvuru eserlerinde bu şekilde 

kullanılması halinde yayımcıdan o kelimenin tescilli marka olduğunu belirtmesi yönünde 

talepte bulunma hakkı getirmiştir.  

Marka, kullanıldığı ürün ya da hizmetin müşteriler tarafından fazla tercih edilmesi 

durumunda zaman içerisinde o ürün veya hizmeti tanımlayan bir sözcük haline 

dönüşebilmektedir259. Bu duruma SELPAK markasının kelime olarak, zamanla “kuru 

peçete” kelimesinin yerini alması örnek olarak gösterilebilir. 

 SMK’nın tanıdığı korumadan sadece tescillenmiş markalar yararlanabilmektedir. 

Tescili henüz yapılmamış ancak tescil için başvuru aşamasında olan markaların hüküm 

kapsamına sokulması, yayımcının talebin haklılığını denetleme bakımından son derece 

güç bir durumla karşı karşıya bırakılması sonucunu doğurur260. Düzenlemede, tescil 

sahibi markayı sözlük, ansiklopedi veya başka bir başvuru eserinde tescilli marka 

olduğunu belirtmeksızın kullanan yayımcı, marka sahibinin talep etmesi halinde, takip 

eden ilk baskıda söz konusu markanın tescilli olduğunu belirtmek yükümlülüğü 

altındadır. Ayrıca bir görüşe göre, devamı gelmeyecek olan eserlerde de gerekli 

revizelerin yapılması gerekmektedir261. Yayımcı tarafından düzeltme talebinin yerine 

getirilmemesi halinde her ne kadar markasal bir kullanma söz konusu olmasa da markayı 

tahrip etme kastı nedeniyle marka hakkına tecavüz mevcuttur262.  

	

2.5 DÜRÜST KULLANMA İLKESİNE DAİR TARTIŞMALI KONULAR 

2.5.1 Markanın İnternette Kullanımı 

Günümüzün en etkili ve hızlı iletişim aracı olan internetin kullanımının oldukça 

geniş kitlelere ulaşması, ekonominin belirleyici bir unsuru niteliğine gelmesi ve 

																																																								
258 Oytaç, s. 179. 
259 Oytaç, s. 179. 
260 Yasaman, Tanınmış Marka, s. 513. 
261 İsmail Kırca, Tescilli Markanın Başvuru Eserlerinde Yer Alması, Batider, C-22, S. 2, s. 10. 
262 Tekinalp, FMH, s. 450. 
263 Çolak, Marka, s. 519. 
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elektronik ticaretin internet dünyasında geldiği yer gözününde bulundurulduğunda, sınai 

hakların çatışması kaçınılmaz olmuş, internet ortamında marka hakkının ihalleleri 

gündeme gelmiştir.  

Bu ihlaller hukukumuzda ilk olarak 5833 sayılı yasa ile 2009 yılında mülga 556 

sayılı KHK’nın 9. maddesinde düzenlenmiştir263. Yürürlükteki 6769 sayılı SMK m. 7/3-

d hükmü ile aynen benimsenerek internet ortamında oluşacak marka ihlallerinin koşulları 

belirlenmiştir. Söz konusu madde düzenlemesi ile markaya ait işareti kullanan kişinin, 

işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı 

veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici 

kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması hallerinde işaretin ticaret 

alanında kullanılması264 marka hakkına tecavüz kabul edilmektedir. 

Bu düzenlemelere kaynaklık eden AB mevzuatında “markanın internette ticari 

etki yaratacak biçimde kullanımı” şeklinde özel bir düzenleme mevcut değildir. Ancak, 

AB kanun koyucusunun AB’de yürürlükte bulunan tüzük ve direktifleriyle ilgili 

iyileştirme çalışmaları esnasında, markanın internet alan adı olarak kullanılması 

markanın ihlali sayılması gündeme gelmiş ancak görüş konseyce kabul görmemiştir265 

Şu halde, gerek AB düzenlemesi gerek yerel düzenlemelerimizden anlaşıldığı 

üzere internet ortamında marka hakkına tecavüzün oluşması için ön koşul, “markayı 

internet ortamında kullanan kimsenin markayı içeren işareti kullanma konusunda meşru 

bir bağlantısı olmaması” koşuludur.266. Bu koşul gerçekleştiği durumlarda işaretin 

aynısının ya da benzerenin internet ortamında ve ticari etki yaratacak şekilde alan adı 

olarak kullanılması, arama motorlarında kullanılması, yönlendirici kod olarak 

kullanılması, anahtar sözcük vb. şekillerde kullanılması marka hakkına tecavüz 

hallerindendir. 

 

 

																																																								
264 www.mevzuat.gov.tr, 6769 sayılı SMK m. 7/3-d hükmü. (Çevrimiçi: 31.10.2018) 
265 Kur, Senfleben, ETL, s. 377. 
266 Çolak, Marka, s. 519. 
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2.5.1.1 Markanın “Alan Adı” Olarak Kullanımı 

Alan adı teknik anlamda, internetten alınan hizmetlerden yalnızca birtanesi olan 

world wibe web (www) ‘e dahil bilgisayarın adresi olarak tanımalanmaktadır267. Alan 

adları, internet ortamında bir web sayfasının elektronik adresleridir ve ticari işletmelerin 

tanıtma aracı olarak tanımlanmaktadır268. 5809 sayılı269 düzenlemede alan adının tanımı, 

internet üzerinde bulunan bilgisayar veya internet sitelerinin adresini belirlemek için 

kullanılan internet protokol numarasını tanımlayan adlar olarak yapılmıştır. Bilgisayar 

alan adı yazıldığında alan adı olarak girilenleri otomatik olarak sayılara çevirir ve alan 

adı olarak girilen ilgili sayfaya yönlendirir. Gerçek adres, bilgisayarın sol altında görülen 

rakamlardır270.   

 Alan adı hukuki  anlamında “marka” olarak değerlendirilemez. Alan adları internet 

ortamındaki bir objeyi kişiselleştirmeye ve tespit etmeye yaramaktadır271 ve nitelik olarak 

ticari işletmelerin gayrimaddi unsurlarından biridir.  Alan adları, marka, ticaret ünvanı ve 

işletme adı gibi ayırt edici ad ve işaret, tanıtma vasıtası olarak işlev görmektedir ve 

hukuken de bu kategoriye dahildir272.  

Tescilli markanın internet alan adında kullanımı, kazanılmış haklar saklı kalma 

şartıyla, kullanımın niteliğine, alan adındaki sözcüğe ve sitenin içeriğine göre marka 

hakkına tecavüz oluşturabilmektedir273. Alan adları ile ilgili yaşanan hukuki sorunlar 

noktasında uluslar arası kuruluşlar tarafından çeşitli çözüm önerileri getirilmeye 

çalışılmaktadır. WIPO toplantılarında da bu konu üzerinde tartışılmış ve markalar ile alan 

adları arasında ortak bağlantı var olduğu kabul edilerek marka hukukuna ait hükümlerin 

alan adları hususunda da uygulanabileceği kabul edilmiştir274.  

																																																								
267 Füsun Nomer, İnternet Alan Adının Hukuki Niteliği ve Marka ve Ticaret Ünvanı Gibi Ayırt Edici Ad 
ve İşaretler İle Arasında Benzerlik Bulunması Sebebiyle Doğabilecek Hukuki Sorunlar, Hayri Domaniç’e 
80. Yaş Günü Armağanı, C. 1, İstanbul, 2001, s. 396.  
268 Çolak, Marka, s. 522. 
2695809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu 05.11.2008 tarihinde kabul edilmiştir. 
www.resmigazete.gov.tr  (Çevrimiçi: 30.10.2018) 
270 Tekin Memiş, İnternette Cins ve Meslek İsimlerinin Alan İsmi Olarak Kullanılması ve Ortaya Çıkan 
Hukuki Sorunlar, Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, S.1-2, 2000, s. 464. (Kısaca: ”Alan Adı”) 
271 Sevilay Eroğlu, Marka Hakkını Kurucu ve Koruyucu Olarak İnternette İşaretten Yararlanma, Kemal 
Oğuzman’ a Armağan, İstanbul, 2002, s. 464.  
272 Zeynep Şarlak, İnternet Alan Adının Hukuki Niteliği ve Marka Hakkı Üzerindeki Etkisi, Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Projesi, Ankara, 2006, s. 20. 
273 Çolak, Marka, s. 522. 
274 Memiş, Alan Adı, s. 469. www.wipo.org  (Çevrimiçi: 02.11.2018) 
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        Tescilli markanın içerdiği işaretin aynısının internette alan adı olarak kullanılması 

ve bu kullanımın ticari etki yaratacak biçimde olması halinde alan adı sahibinin geçmişten 

gelen üstün veya öncelikli  hakkı veya bu hakka dayalı bir kullanımı bulunmuyorsa, 

internet sitesinde tescilli mallar satılsa bile marka hakkına tecavüz söz konusudur275. 

Markaya ait alan adlarının ve ticari işletmeye ait alan adlarının aynı olması gerektiğine 

dair bir yasal düzenleme bulunmamaktadır276.  

       Ayrıca, Yargıtay 11. HD, 2007/1677 E, 2008/4071 K, 28.03.2018 T sayılı kararında, 

alan adlarının işaret ve tanıtma aracı olduğuna hükmetmiştir. Reklam ve işaret araçlarının 

başkalarına ait işaret, unvan ve te tescilli markalarla iltibas yaratacak şekilde kullanılması 

TTK m. 57/5 anlamında haksız rekabet teşkil etmektedir277. 

           Alman Hukuk düzeninde, internet alan adlarında yer alan “www” kısaltmaları ya 

da “de” ekleri, ayniyeti yokeden unsurlar olarak kabul edilmektedir278. Ayniyet söz 

konusu olmasa bile, asıl ayırt edici unsur “www” ‘dan sonra gelen kelime olduğundan, 

sonra gelen kelimenin tescilli marka ile aynı ya da benzer olması halinde, markanın tescil 

kapsamı ve eğer başka sınıflar için kullanımda ise tanınmışlık derecesine göre marka 

hakkına tecavüzden bahsedilebilmektedir279. 

																																																								
275 Çolak, Marka, s. 523. 
276 Tevetoğlu, Advertising Practices, s. 841. 
277 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2007/1677 E., 2008/4071 K., 28.03.2018 T kararında; “Türkiye için 
kullanılan "tr" ülke kodlu alan adlan ODTÜ "tr" Alan Adı Yönetimi tarafından tahsis edilmektedir. Alan 
adları yürürlükteki mevzuatlarda düzenlemediğinden, TTK'nun 5715. maddesindeki "işaret" ve "tanıtma 
vasıtalar" olarak nitelendirilip değerlendirilmesi gerekir. Öte yandan, alan adlan her ne kadar belli bir 
organizasyon ve kurallar çerçevesinde ODTÜ "tr" Alan Adı Yönetimi tarafından tahsis edilip, itiraz ve 
yönetim işlemleride anılan kuruluş tarafından yerine getirilmekte ise de, bir alan adı başkasının marka, 
ticaret unvanı, işletme adı gibi koruma haklarını ihlal etmekte ise, hak sahibi, alan adını veren kuruluş 
nezdinde itiraz edebileceği gibi hakkının korunması için mahkemeye de başvurabilir. Alan adlarına ilişkin 
bir yasal düzenleme bulunmadığından, alan adının korunan bir işareti yada hakkı ihlal etmesi halinde 
TTK'nun 56. v.d. maddelerine dayalı haksız rekabetin tespiti ve önlenmesi davası açılması mümkündür ve 
alan adı tahsisine yetkili kuruluş bu yetkisini kanundan almadığından dolayı, tahsis edilen alan adının 
sicilden terkin edilinceye kadar olan kullanımında haksız rekabet oluşturması mümkündür. Somut 
uyuşmazlıkta, davacı adına tescilli ticaret unvanının ayırtedici eki "M. P." davalı adına tescilli ticaret 
unvanının ayırtedici eki ise "mavi" sözcükleridir. Bu bakımdan, davalının unvandaki "mavi" sözcüğü yerine 
davacı unvanının esaslı unsuru olan "M. P." ibaresini alan adı tanıtma vasıtası olarak kullanması TTK'nun 
56. v.d. maddeleri uyarınca haksız rekabet oluşturur” hükmedilmiştir. www.lexpera.com.tr  (Çevrimiçi: 
28.10.2018) 
278 Kemal Şenocak, Tescilli Markanı Aynısının veya Benzerinin Alan Adı Olarak Kullanılması Suretiyle 
Marka Hakkının İhlali, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Ankara, 2009, C. 25, S. 3, s. 115 (Kısaca: “Marka 
İhlali”) 
279 Çolak, Marka, s. 529. 
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Sessiz kalma durumunda alan adı kullanımı, marka hakkına tecavüz niteliğinde 

değildir. Yargıtay 11. HD., 2010/391 E., 2011/8996 K. 18.07.2011 T. sayılı karar280 ile 

internet alan adının alınmasının üzerinden zaman geçmişse, sessiz kalmanın hak kaybına 

neden olmasından dolayı, alan adının kullanılmasından kaynaklanan marka hakkına 

tecavüz ve haksız rekabet iddia edilerek açılan davanın reddine karar verilmiştir281. 

Tescil edilmemiş markalarda ise, tescil edilmeyen markanın alan adının 6769 

sayılı kanun nezdinde korunması mümkün değildir. Ayrıca, tescil edilmemiş markanın 

alan adı olarak kullanılması TTK kapsamındaki haksız rekabet hükümlerine de aykırılık 

teşkil edecektir. 

2.5.1.2 Markanın “Arama Anahtarı” Kullanımı veya “Yönlendirici Kod” Olarak 

Kullanımı 

Yönlendirici kodlar ve arama anahtarları, www programlama dili HTML‟de bazı 

bilgilerin kodlanmasını sağlamaktadır282. Markanın, internet üzerindeki arama 

motorlarında, internet sayfalarının arka planında doğrudan doğruya nihai kullanıcı 

tarafından görülmeyecek şekilde, “yönlendirici kod” (metagag)283 ya da, “anahtar 

sözcük” şeklinde kullanılması bir tür reklam sistemidir. Bu reklam sistemi “adwords 

reklam sistemi”284olarak adlandırılmaktadır ve adwords sayesinde, internet ortamında 

google veya yandex gibi arama motorlarında bir şirketin aratılması neticesinde arama 

																																																								
280 Yargıtay 11. HD., 2010/391 E., 2011/8996 K. 18.07.2011 T. sayılı kararda; Alan adı, ticaret unvanı ve 
marka hükümsüzlüğü ile markaya tecavüzün tespiti yönünden dava tarihi ile davalı adına tescilli markanın 
tescil başvuru tarihi arasında 15 yıllık süre geçmiştir. 556 Sayılı KHK’nın 42/1-a maddesine göre tanınmış 
markalarla ilgili hükümsüzlük davası 5 yıllık hak düşürücü süreye tabi olup kötüniyet halinde her zaman 
dava açılması mümkündür. Mahkemece dava konusu 1993/147564 ve 1993/148883 sayılı markaların tescil 
olunduğu 1993 yılı itibari ile davacı markasının tanınmış olduğundan bahisle davalı T. M.’in kötüniyetli 
olduğu gerekçesiyle dava konusu markaların hükümsüzlüğüne diğer davalı şirket adına aynı yıl tescilli olan 
ve yine 1998 yılında açılan web sitesinin iptaline karar verilmişse de, söz konusu hakların tescil olunup 
davalılarca kullanıldığı tarihten dava tarihine kadar uzunca bir sürenin geçirilmiş olduğu ve bu süre 
içerisinde davacı tarafın da Türkiye’de faaliyetleri bulunmasına rağmen herhangi bir niza çıkartılmayarak 
sessiz kalındığı dikkate alındığında her ne kadar kötüniyet halinde dava açma hakkı belirli bir süreye tabi 
değilse de somut uyuşmazlıkta davalıların bu kullanımdan doğan haklarına zarar gelmeyeceği düşüncesiyle 
uyuşmazlık konusu marka, ticaret unvanı ve internet alan adına yatırım, emek ve sermaye koymak suretiyle 
belli bir ekonomik değere ulaştırıldığı göz önüne alınarak, bu aşamadan sonra davacının üstün hakkına 
dayalı olarak eldeki davayı açmasının TMK. m. 2 anlamında dava açma hakkının kötüye kullanılması 
niteliğinde olup olmadığının tartışılmaması doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir. 
281 www.lexpera.com.tr,  (Çevrimiçi: 29.10.2018) 
282 Savaş Bozbel, Markanın Internet Ortamında Domain Names, Metatag ve Keywords olarak Kullanılması, 
Türkiye’de XIV. Internet Haftası, INET-TR 2009, Bilgi Üniversitesi - İstambul, 2009, s. 5. (Kısaca: 
“İnternet”) 
283 Yönlendiri kod terimi yerine önceden metagog terimi kullanılırdı. 5833 sayılı Markaların Korunması 
Hakkında Kanun’un gerekçesinde metagog teriminin Türkçeleştirildiği belirtilmektedir. 
284 İrfan Akın, Adwords Reklam Sistemi, FMR, 2009, S. 1, s. 34 vd. 
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motoruna reklam veren şirket, arama sonuç ekranında çıkan sonuçların yanında 

kullanıcının ilgisini çekecek şekilde genellikle ekranın sağ tarafında 

görüntülenmektedir285. Bu sistem CJEU’nun da kabul ettiği gibi bir ticari kullanım 

niteliğindedir286. Adwords reklam sistemi yoluyla gerçekleşen kullanımla reklam veren 

kimsenin ürün ve hizmeti açısından “markasal kullanım” olarak değerlendirilmelidir.  

Aynı şekilde adwords reklam sisteminde tanıtımların en etkin biçimde tüketiciye 

ulaşması, seçilen anahtar kelimelerin rolü büyüktür. Belirlenen anahtar kelimeler 

tanıtımının yapıldığı ticari işletmelere ait linkin görüntülenme sayısını doğrudan 

etkilemektedir287. Ayrıca bu reklam sisteminde üçüncü bir kişinin reklamı, üçüncü kişi 

ile tescilli marka sahibi arasında ekonomik bir bağ olduğunu düşündürtüyorsa, markanın 

kaynak gösterme fonksiyonunun ihlali söz konusu olacaktır288. Bu sebeple, tanıtımın 

yapılmasında kullanılan anahtar sözcükler ile markanın kaynak gösterme fonksiyonunun 

her somut olayda o somut olayın durumuna ve özelliklerine göre değerlendirilmesi 

gerekmektedir289.  

Anahtar sözcük veya yönlendirici kod şeklinde kullanılan markalar, tek başına 

tescil edilemeyecek bir logo, kelime, şekil ile birlikte ayırt edicilik sağlayıp tescil 

edilmişse fakat arama motorlarında yalnızca o logo, kelime veya şekil varsa marka 

hakkına tecavüz olup olmayacağı 6769 sayılı SMK m. 7/5 kapsamında dürüst kullanım 

kapsamında değerlendirilmektedir290. Her somut olayın özelliğine göre tescilli markanın 

sözcük kısmının kullanılması yoluyla ayırt edicilik unsuruna uygun olup olmaması, 

dürüstlük ilkesine uygun olup olmamasına veya satışa sunulmuş ürün veya hizmetin 

arama motorlarında ne şekilde ekrana düşeceğine göre değerlendirme yapılmaktadır. 

Bu duruma örnek teşkil edecek olan emsal niteliğindeki Avrupa Adalet Divanı’nın 

verdiği VUITTON-GOOGLE / FRANSA 2003 tarihli hukuki uyuşmazlıkta, Louis 

Vuitton kendi markasını Google’da aratmış ve Adwords reklam sistemi ile çıkan 

																																																								
285 Çolak, Marka, s. 527. 
286 Avrupa Birliği Adalet Divanı (CJEU) kararları, C-558-08, paragraf 27. 
287 İrfan Akın, Adwords Reklam Sisteminde Marka Kullanımı, Türkiye Barolar Bilriği Dergisi, S. 78, 2008, 
Ankara, s.. 206. (Kısaca: “Adwords”)	
288 CJEU birleşen C-236, C-237, C-238 sayılı davalara ilişkin karar, paragraf 89; Tekin Memiş, Fikri 
Mülkiyet Hukuku Yıllığı, Vuitton–Google Kararı, Çeviren: Zeynep Kandemir, 2010, s. 332. (Kısaca: 
“Zeynep Kandemir, Vuitton-Google Kararı”). 
289 Memiş, Alan Adı, Zeynep Kandemir, Vuitton-Google Kararı, s. 332.	
290 Çolak, Marka, s. 528. 
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reklamlarda sahte Louis Vuitton ürünlerinin satışının yapıldığını tespit etmiştir. Louis 

Vuitton konuyla ilgili olarak Google firmasına dava açmış ve söz konusu durum ile ilgili 

direkt olarak Google’ın sorumluluğuna yönelmeyi hedeflemiştir. Aynı iddialar ile 

Google’a karşı açılmış olan içeren Bourse de Vols ve Eurochallenges markalarının 

sahipleri tarafından açılan diğer iki dava da bu kapsamda birleştirilmiş ve işbu dava ile 

birlikte değerlendirilmiştir. Avrupa Birliği Adalet Divanı, önüne gelen birleştirilmiş bu 

üç dosyada da hukuki uyuşmazlığın, bir internet içerik hizmeti dahilinde, bir markanın 

üçüncü kişilerce, marka sahiplerinin rızası olmaksızın kullanılması ile ilgili olduğuna 

hükmetmiştir. Google bu gibi  durumlarda hizmet sağlayıcı olarak marka hakkının ihlali 

edecek eylemlerde bulunmadığını, kendi ticari faaliyetleri ile söz konusu marka 

kullanımının bir bağlantısı olmadığını, sadece reklam verene bir reklam platformu 

sunmakta olduğunu ve yalnızca teknik imkanları sağladığını belirtmiştir. Divan, hizmet 

sağlayıcısının milli hukuktan kaynaklanan bir sorumluluğu varsa, hizmet sağlayıcısı 

aracılığıyla bilgiye ulaşılabiliyor ve bu konuda hizmet sağlayıcısı bu bilgilere ulaşım 

hususunda yalnızca teknolojik, otomatik, ve aktif olmayacak bir rol oynuyorsa milli 

hukuktan kaynaklanan sorumluluğundan da muaf tutulabileceğini belirtmiştir. Fakat eğer 

marka hakkı sahibince hizmet sağlayıcısına olası yahut mevcut ihlale ilişkin bir 

bilgilendirme yapılmışsa burada sorumluluğu doğabileceğine de hükmetmiştir.  Ancak, 

ROSETTA STONE – GOOGLE kararında ABD Yüksek Mahkemesi, adwords reklam 

sisteminin tescilli marka sahibinden izin alınmaksızın kullanılmasından dolayı Google’ı 

sorumlu tutmuş ve Google aleyhine karara hükmetmiştir291.  

Kısacası, reklam veren ticari işletmeler reklam metninde üçüncü kişiye ait 

markayı kullanmaksızın sadece tanıtılan markanın kılavuz fonksiyonundan 

yararlanıyorsa, mevcut değerlendirmeler ışığında marka hakkına bir tecavüzden 

bahsetmek olanaksızdır. Ortalama kişi algısı karşısındaki görüntüde hangi işaretin ne 

anlama geldiğini bilerek, bilinçli bir şekilde kendi çıkarına en uygun siteye yönelip, ticari 

faaliyetini orda gerçekleştiriyorsa haksız rekabetten de bahsedilemez292.  

 

 

																																																								
291 Çolak, Marka, s. 529. 
292 Akın, Adwords, s. 225. 
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2.5.1.3 Markanın İnternette Dürüstçe Kullanılmasının Şartları 

2.5.1.3.1 Meşru Bağlantı Kriteri 

Tescilli markayı internette kullanın kişinin, işaretin kullanımına ilişkin meşru bir 

bağlantısının bulunmaması gerekmektedir293. Ancak bazı durumlarda kullanım meşru 

sebebe dayanabilmektedir. Mesela, tek satıcı, bayi veya acente, distributor gibi  ticari 

bağlantıya dayalı kullanımlar veya markayı oluşturan işaret, üçüncü bir kişinin geçmişe 

dayalı olarak kullandığı tescilsiz bir marka veya ticari işletmenin tescilli ticaret unvanı 

olması durumlarında kullanım meşru sebebe dayanıyor diyebiliriz294.  

Eğer kullanım markasal mahiyette ise ve ticaret unvanı tescili kötüniyete dayanıyorsa 

ya da Paris Sözleşmesi’nin 8. maddesi295 kapsamında tescil koşulu aranmaksızın 

sözleşmeye taraf ülkelerden bir tanesinde tescilli ticaret unvanı ülkemizde tescil şartı 

aranmadan tescil korumasında olacağından, internet alan adındaki kullanım, marka sahibi 

davacının aynı zamanda ticaret unvanıyka da iltibas halinde ise bu halde,  davalının 

kullanımı ülkemizde tescilli ticaret unvanına dayanıyor olsa bile söz konusu markasal 

kullanım, marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet hükümleri arasında 

değerlendirilecektir ve web sitesindeki alan adının iptaline karar verilmesi mümkündür296 
297. 

																																																								
293 Savaş Bozbel, İnternet, s. 7. 
294 Çolak, Marka, s. 520. 
295 Paris Sözleşmesi m. 8; “Bir ticaret unvanı, bir ticari markasının bir kısmını oluştursun veya oluşturmasın, 
Birliğin bütün ülkelerinde başvuru ve tescil zorunluluğu olmaksızın korunacaktır”.  
296 Çolak, Marka, s. 520. 
297 Yargıtay 11. HD, 16.06.2015 T, 2015/3333 E, 2015/8393 K sayılı karar aynı yöndeki INTELRAD 
kararında: Davacı vekili, müvekkilinin ''I.'' tanınmış markasının aynı zamanda ticaret ünvanı olduğunu, 
davalının müvekkilinin tanınmış markası ve ticaret ünvanı ile iltibas yaratacak şekilde ''I.'' olarak ticaret 
ünvanında tescil ettirdiğini, davalı tarafın bu ibareyi ''www.i.. com'' şeklindeki internet sitesi dışında sosyal 
medya sitelerinde de markasal olarak kullandığını, dava konusu kullanımın müvekkilinin marka hakkına 
tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek, davalının ticaret ünvanında yer alan I. ibaresinin 
ünvandan çıkarılmasını, sicilden terkinini, davalıya ait www.in..com alan adının iptalini ve sicilden 
terkinini, davalının I. ibaresini müvekkiline ait marka ve ticaret ünvanıyla iltibas yaratacak şekilde ve 
markasal biçimde kullanmak suretiyle fiillerinin haksız olduğunun hükmen tespitini, davalının haksız 
rekabetlerinin ayrı ayrı men' ini, I. markasına tecavüzün ref' ini ve men' ini, haksız rekabetin neticesi olan 
maddi durumun ortadan kaldırılmasını, davalının elektronik, bilgisayar, bilişim, güvenlik, iletişim, 
haberleşme, telekomünikasyon hizmetlerinde I. ibaresini kullanmasının önlenmesini, bu ibare öne 
çıkarılarak kullanılan tanıtım vasıtası broşür, tabela, ambalaj malzemesi, poşet, çanta ve benzeri tanıtım ve 
ticari evrakın toplatılmasını, I. ibaresinin silinmesini, imhasını, I. ibaresi öne çıkarılarak gerçekleştirilen 
web sitesindeki ve F., T., L. sitelerinden müvekkilinin markasının çıkarılmasını, verilecek kararın gazetede 
ilanını talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, I. sözcüğünün Intelligence R.A.D.'ın kısaltılmış adı olduğunu, 
davacının markası ve ünvanı ile ilişkilendirilmesinin mümkün olmadığını, müvekkilinin kendi ticaret 
ünvanını markasal biçimde kullanmaktan daha doğal bir durumun olamayacağını savunarak davanın 
reddini istemiştir. Mahkemece tüm dosya kapsamı nazara alınarak, davacının ticaret ünvanını markasal 
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Markayı içeren internet alan adı üzerinden, ürün veya hizmet reklamının, 

pazarlamasının yapılması tescilli markalar olsalar bile marka hakkı sahibinin, meşru 

bağlantısı bulunmayan kişilerce gerçekleştirilen kullanım, tescilli marka hakkına tecavüz 

oluşturmaktadır298. Alan adında tanımlayıcı bir ibare olması şartıyla, markanın bir ara 

satıcı tarafından marka sahibi ile alan adı sahibi arasında bağlantı olduğunu kabul etmek 

gerekir299. Bu halde, marka sahibi, markasına tanımlayıcı ilaveler yaparak markasını alan 

adı olarak tescil ettiren ara satıcıya karşı herhangi bir hukuki yola başvuramayacaktır300.  

2.5.1.3.2 Ticari Etki Yaratma Kriteri 

Tescilli markanın aynısının ya da benzerinin internet alan adında ya da sayfa 

içeriğinde kullanılmasının marka hakkına tecavüz oluşturduğunun kabulü için kullanımın 

ticari etki yaratması aranmaktadır. Kullanımın marka hakkı koruması kapsamında 

kalabilmesi için kullanımın markaya özgü kullanımlar şartı arandığı durumda, markaya 

özgü kullanımlar herhalde ticari etki yaratacaktır, madde bendinde ayrıca “ticari etki 

yaratma” koşulununun aranıyor olması çok da anlamlı bulunmamıştır301. Ayrıca, düşünce 

özgürlüğü adı altında, markaya ya da ticari teşebbüse hakaret edilmesini, eleştirilmesini 

kabul etmek, 6769 sayılı SMK m. 7/2-d  hükmü ile bağdaşmayacaktır. Böyle bir 

değerlendirme alan adı korsanlarına da açık kapı bırakacaktır. Bu sebeple, ölçüt olarak 

“ticari etki yaratacak bir kullanım” olup olmadığının tespiti yeterli sayılmalıdır302.  

Genel ilke olarak, alan adı bir siteye yönlendirilmiş ve bu sitenin içeriği bir şekilde 

ticari faaliyetlerle ilgili ise veya bir reklam yapma kastının varlığı açıkça 

anlaşılabiliyorsa, ticari bir kullanım söz konusu diyebiliriz. Alan adı olarak ulaşılan web 

sitesinin ticari faaliyetlerle ilgili içerikleri kapsıyor olması ya da alan adını tescil ettiren 

kimsenin tacir sıfatında olması durumunda yine alan adının ticari etki yarattığından söz 

edebiliriz303. Alan adı üzerinden erişilebilen bir internet sayfasının içerdiği, alan adı 

																																																								
olarak kullandığı, bu kullanımın davacı markası ve ticaret ünvanı ile iltibas yaratığı gerekçesi ile davanın 
kabulüne karar verilmiştir. www.lexpera.com.tr  (Çevrimiçi: 19.11.2018) 
298 Aynı yönde karar için bkz.; Yargıtay 11. HD, 09.05.2013 T, 2012/9670 E, 2013/9502 K sayılı karar. 
www.lexpera.com.tr  (Çevrimiçi: 19.11.2018) 
299 Savaş Bozbel, İnternet, s. 9. 
300 Örneğin, Ford marka araçların tamirini ya da ikinci el satışını „Yılmazlar işletmesi altında yapan bir 
kimsenin, alan adı olarak kendisine “www.fordyilmazlar‟ alan adını alması ya da bu ibareyi 
metatag/anahtar sözcük olarak internet sitesinde kullanması bu durumda yasaklanamayacaktır.  
301 Çolak, Marka, s. 521. 
302 Savaş Bozbel, İnternet, s. 7.	
303 Savaş Bozbel, İnternet, s. 6. 



92	
	

sahibinin ticari faaliyetleri ile alakalı reklamlar, tanıtımlar, pazarlamalar, yönlendirici 

kodlar veya anahtar sözcük şeklindeki kullanımlar ticari etki yaratmaktadır304.  

Yargıtay bir kararında305, davacının 16. sınıfta tescil edilmiş BALKANSİAD 

markasının, davalı tarafından www.balkansiad.org.tr olarak alan adı kullanılmasının 

ticari etki yaratabilecek mahiyette kullanım olduğunu kabul etmiştir.  

2.5.2 Markanın Karşılaştırmalı Reklamlarda Kullanılması 

Karşılaştırılmalı reklamlar, reklam veren şirketin rakipleri ile veya rakiplerinin 

ürün veya hizmetleri ile ilişki kurarak kendisinin veya kendisine ait ürün veya hizmetlerin 

rakiplerinden daha üstün ya da daha iyi olduğu iddiasıyla oluşturulan reklam türleridir306. 

İki veya daha fazla reklam arasındaki kurulan bağlantı, açık veya kapalı biçimde rakibin 

veya rakibin ürün veya himetlerinin işaret edilmesi biçiminde olabileceği gibi, 

tüketicilerin rakiplerle kıyaslama yapabilecek veya ürün ve hizmetleri düşünmesine yol 

açacak biçimde dolaylı olarak da kurulabilir307.  

İki rakip firmadan birtanesinin, diğerinin ürün veya hizmetlerini veyahut 

markasının adını belirterek aleni bir şekilde reklam yapması açık karşılaştırılmalı reklam 

olarak tanımlanmaktadır. Bu türlü reklamlar, az rakipli piyasalarda tüketici nezdinde 

oldukça etkilidir308.  Bağlantının rakipler arasında ürün veya hizmetleri tanımlayıcı 

																																																								
304 CJEU’nun PORTOKABİN kararında, markanın internet referans servislerinde anahtar sözcük olarak 
kullanılmasının, AB Marka Direktifi’nin m. 5/1 anlamında bir kullanım olduğu değerlendirilmesi 
yapılmıştır, CJEU, C-558/08, paragraf 27. 
305 Yargıtay 11. HD, 08.06.2015 T, 2015/2275 E, 2015/7934 K sayılı kararında: “Somut olayda, davacının 
35, 36, 38, 41 ve 42.sınıflarda tescilli 2011/77567 sayılı “B.+şekil”, davalının ise 16. sınıfta tescilli 
2011/98804 sayılı “B.” ibareli markası bulunmaktadır. Yerel mahkemece, davalı şirketin www.b..org.tr 
ibareli alan adını kullanması ve bu sitede dernek faaliyetlerini tanıtmasının marka hakkı ihlali niteliğinde 
olmadığı gerekçesiyle bu kısım yönünden davanın reddine karar verilmiştir. 556 sayılı KHK’nın 9/2-e 
maddesinde yer alan “İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı 
olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan 
adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanılması” marka ihlal şekillerinden biri 
olarak sayılmış ise de, davalı şirketin de kendisi adına tescilli “B.” ibareli tescilli markasının bulunması 
nedeniyle yasadaki “işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla” 
ibaresinden yola çıkılarak davalının söz konusu alan adını tahsis ettirme ve kendi ticari faaliyetleri ile 
markasının tanıtımında kullanması hususunda meşru hakkının bulunması nedeniyle yerel mahkeme kararını 
doğru bulduğumdan, aksi yönde kanaatle bu kısım yönünden kararın bozulması yönünde görüş bildiren 
çoğunluk görüşüne katılmıyorum” diyerek yerel mahkemece verilen kararın davacı yararına bozulmasını 
eleştirmiştir. www.lexpera.com.tr  (Çevrimiçi: 18.11.2018) 
306 Savaş Bozbel, Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Karşılaştırmalı Reklam Hukuku, Ankara, 2006, 
s. 34. (Kısaca: “Karşılaştırmalı Reklam”) 
307 Bozbel, Karşılaştırmalı Reklam, s. 35.	
308 Ozan Ali Yıldız, Haksız Rekabet Hukukunda Karşılaştırmalı Reklamlar, Fikri Sinai Haklar Dergisi, 
İstanbul, 2016, C. 12, S. 47, s. 932. (Kısaca: “Karşılaştırmalı Reklamlar”) 
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sözler, renkler, çizgiler veya benzeri yollarla kapalı niçimde kurulması da olasıdır. 

Yargıtay GSM şirketleri ile ilgili verdiği bir kararında309 reklamda kullanılan karakterin 

kırmızı giymesinin örtülü karşılaştırmalı reklam olduğunu kabul etmiştir. Belli tür 

reklamlarda ise ne açık ne kapalı biçimde, rakip firmayla kıyaslamaya girmeksizin “en 

güvenilir”, “en temiz” gibi süperlatif ibarelerle teklik iddiasıyla hazırlanır310. Bu türlü 

reklmlar dolaylı olarak bağlantının varlığını kabul eder ve tüketicinin aklında 

karşılaştırma yapmasına sebebiyet verecektir311. 

Yukarıda da kısaca ele aldığımız 6769 sayılı SMK ile ilk kez düzenlenen 

hükümlerden biri olan karşılaştırmalı reklamlar, yeni düzenleme ile bundan sonra marka 

hakkı kapsamında değerlendirilecektir. Yeni düzenleme SMK m. 7/3-f’e göre, “tescilli 

markanın, hukuka uygun olmayan biçimde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması” 

tescilli marka sahibi tarafından engellenebilecektir. 

2.5.2.1 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabete ilişkin düzenlemeleri 

İsviçre’deki 19 Aralık 1986 tarihli “Haksız Rekabete karşı Federal Kanun” esas alınarak 

hazırlanmıştır312. Kaynaklık eden kanun rehberliğinde hukukumuzda bazı yenilikler 

ortaya konulmuştur. Bunlardan bir tanesi de TTK m. 55/1-a(5) kapsamındaki 

karşılaştırmalı reklamlara ilişkin düzenlemedir. Söz konusu hükme göre, “kendisini, 

mallarını, iş ürünlerini, faaliyetlerini, fiyatlarını, gerçeğe aykırı, yanıltıcı, rakibini 

gereksiz yere kötüleyici veya gereksiz yere onun tanınmışlığından yararlanacak şekilde; 

başkaları, malları, iş ürünleri veya fiyatlarıyla karşılaştırmak ya da üçüncü kişiyi benzer 

yollardan öne geçirmek” birer haksız rekabet hali olarak kanunda sayılmıştır. 

TTK m. 55 hükmüyle karşılaştırmalı reklama ilişkin çeşitli sınırlamalar 

getirilmiştir. Bu sınırlar, aldatıcı olmama, gereksiz yere kötüleyici olmama ve gereksiz 

yere başkalarının tanınmışlığından yararlanmamadır. Bunlardan gereksiz yere kötüleyici 

olmama ve gereksiz yere başkalarının tanınmışlığından faydalanma rakipleri birbirlerine 

																																																								
309 Yargıtay 11. HD, 05.07.2013 T, 2012/6545 E, 2013/14644 K sayılı kararı. Banka ve Ticaret Hukuku 
Dergisi, Ankara, 2013, C.19, S. 3, s. 420. 
310 Bozbel, Karşılaştırmalı Reklam, s. 35. 
311 Yıldız, Karşılaştırmalı Reklamlar, s. 932. 
312 Yıldız, Karşılaştırmalı Reklamlar s. 937. 
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karşı koruma maksatlı sınırlamalardır313. Aldatıcı olmama ise tüketicilerin yeterli ve 

hatalı olmayan bilgi almalarını sağlayan bir koruma sınırıdır314. Kanun metninde sayılı 

olan sınırlamalara dahil olmayan ancak haksız rekabet içeren başka karşılaştırmalı 

reklamların olması da mümkündür. Zira, kanun metnindeki sınırlamalar sadece 

başlıcalarıdır. Kanun hükmündeki sınırlamalara girmese dahi genel ilke mahiyetindeki 

TTK m. 54/2315 hükmüne dayanılarak karşılaştırmalı reklamın haksız rekabet oluşturduğu 

tespit edilebilir316. 

2.5.2.2 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Açısından 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun m. 61/5 hükmünde, aynı 

ihtiyaçları karşılayan ya da aynı amaca yönelik rakip mal veya hizmetlerin karşılaştırmalı 

reklamı yapılabileceği düzenlenmiştir. 

Söz konusu düzenleme, karşılaştırmanın hangi ürün veya hizmetler arasında 

yapılabileceğini ortaya koymaktadır. Rakiplik unsuru bu tür reklamlar için mutlak unsur 

olarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla, rakip içermeyen reklamlar karşılaştırmalı 

reklamlar kapsamında değillerdir. 

2.5.2.3 Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği Açısından 

6502 sayılı THKH uyarınca 10 Ocak 2015’te resmi gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren 29232 sayılı Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar 

Yönetmeliği’nde karşılaştırmalı reklamlar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.  

İlgili yönetmeliğin tanımlar başlıklı m. 4/ğ maddesinde karşılaştırmalı reklam, bir 

mal veya hizmetin tanıtımı esnasında, rakip mal veya hizmetlere ilişkin unsurların 

doğrudan veya dolaylı olarak kullanıldığı reklamlar olarak tanımlanmıştır317. Bu 

tanımdan da anlaşılacağı üzere, karşılaştırmalı reklam için olmazsa olsa unsur rakip 

unsurudur. Bir başka deyişle, reklam veren ticari işletmenin ürünlerinin arasında yapacağı 

																																																								
313 Ania Koralnik, La Publicite Comparative en Droit Suisse et en Droit Europeen, RSDA, 2000, s. 118 
(naklen: Yıdız, Karşılaştırmalı Reklamlar, s. 938) 
314 Fülurya Yusufoğlu, Türk ve İsviçre Hukuklarında Karşılaştırmalı Reklamlar, İsviçre Borçlar 
Kanunu’nun Etkileri, İstanbul, 2009, s. 118. 
315 6102 sayılı TTK m. 54/2 hükmü; “Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki 
ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari 
uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır” olarak düzenlenmiştir.  
316 Yıldız, Karşılaştırmalı Reklamlar, s. 938.	
317 www.resmigazete.gov.tr (Çevrimiçi: 20.11.2018) 
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kıyaslama bu tanımdaki rakiplik unsurunu gerçekleştirmediğinden karşılaştırmalı reklam 

kapsamında değerlendirilemeyecektir318. 

 Aynı yönetmelik m. 8‘de karşılaştırmalı reklamların ancak, “aldatıcı ve yanıltıcı 

olmaması, haksız rekabete yol açmaması, karşılaştırılan mal veya hizmetlerin aynı 

nitelikte olması ve aynı istek ya da ihtiyaca cevap vermesi, tüketiciye fayda sağlayacak 

bir hususun karşılaştırılması, karşılaştırılan mal veya hizmetlerin, fiyatı da dahil, bir ya 

da daha fazla maddi, esaslı, doğrulanabilir ve tipik özelliğinin objektif olarak 

karşılaştırılması, nesnel, ölçülebilir, sayısal verilere dayanan iddiaların; bilimsel test, 

rapor veya belgelerle ispatlanması, rakiplerin fikri ve sınai mülkiyet haklarını, ticaret 

unvanını, işletme adını, diğer ayırt edici işaretlerini, mallarını, hizmetlerini, faaliyetlerini 

veya diğer özelliklerini kötülememesi veya itibarsızlaştırmaması, menşei belirtilmiş mal 

veya hizmete ilişkin karşılaştırmada, mal veya hizmetlerin aynı coğrafi yerden olması, 

reklam veren ile rakibinin markası, ticaret unvanı, işletme adı veya diğer bir ayırt edici 

işareti ya da mal veya hizmetleri ile ilgili karışıklığa yol açmaması koşulları altında 

yapılabileceği ifade edilmiştir. Aynı madde 2. fıkrasında, karşılaştırmalı reklamlarda, 

rakiplere ait isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadeler ile ticaret unvanı 

veya işletme adlarına, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hükümlere uygun olması 

koşuluyla yer verilebileceği düzenlenmiştir. Anılan maddenin son fıkrasında ise takviye 

edici gıdalar ile ilgili karşılaştırmalı reklam yapılamayacağı düzenlenmiştir319. 

2.5.2.4. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Açısından 

Marka hukuku kapsamındaki mevzuatlarda daha önceden yer almayan 

karşılaştırmalı reklamlar 6769 sayılı SMK m. 7/3-f bendinde ilk kez düzenlenmiştir. Buna 

göre, markaya ait işaretin ticari alanda hukuka uygun olmayan şekillerde karşılaştırmalı 

reklamlarda kullanılmasının marka sahibinin izni dışında yapılması halinde, marka hakkı 

sahibinin bu kullanımı engelleme hakkı bulunmaktadır320. 

Bu düzenleme ile karşılaştırmalı reklamda rakibin işaretine yer verilmesi halinde 

bu işaretin SMK kapsamında dürüstçe kullanılmaması hukuka aykırı olacaktır. Bu 

hükümden yola çıkarak reklamda rakibe ait işaretin kullanımında tüketici nezdinde kafa 

																																																								
318 Bozbel, Karşılaştırmalı Reklam,  s. 50 vd. 
319 www.resmigazete.gov.tr (Çevrimiçi: 20.11.2018) 
320 www.resmigazete.gov.tr  (Çevrimiçi: 20.11.2018) 
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karışıklığa yol açacak bir unsurun bulunması halinde de hukuka aykırılıktan bahsetmek 

mümkündür. Örneğin, rakip ticari işletmeye ait logonun tanıtımlarda olduğundan farklı 

bir şekilde kullanımı, logonun şeklinin olduğundan farklı gösterilmesi veya logonun 

üzerine biçimsel eklemeler yapmak SMK kapsamında hukuka aykırı kullanım olarak 

değerlendirilmektedir.  

2.5.2.5 2006/114/EEC sayılı Yanıltıcı ve Karşılaştırmalı Reklamlara İlişkin Yönerge 

Açısından 

Yürürlükte olan 12 Aralık 2006 tarihli 2006/114/EC sayılı Yönerge Avrupa 

Birliği’nde reklam hukuku alanındaki temel kaynaklardan birisi olarak işlev 

görmektedir321. Yönergenin çıkarılmasında yatan temel sebepler, yanıltıcı ve hukuka 

uygun olmayan reklamların ekonominin işleyişi ile müşteri ve üreticilerin ekonomik 

menfaatlerini olumsuz yönde etkilemesi olup, bu türlü haller karşısında objektir ve asgari 

kriterlerle durumun tespiti ihtiyacı karşılanılmaya çalışılmıştır. 

Anılan yönergenin 1. maddesi ile düzenlemenin amaçları belirlenmiştir. Buna 

göre, “ticaret veya mesleki faaliyet ile uğraşan kimselerin yanıltıcı reklamlara ve bu 

reklamlardan doğan haksız sonuçlara karşı korunması ve karşılaştırmalı reklamlara izin 

verilen durumların belirtilmesi” olarak açıklanmaktadır. Yönerge’nin 3. maddesi ile “bir 

reklamın yanıltıcılık taşıyıp taşımadığının değerlendirilmesinde reklamın tüm 

özelliklerinin değerlendirilmesi ve özellikle reklama konu ürün veya hizmetlerin 

niteliklerinin, fiyatlarının ve sunum şartlarının ve genel olarak reklam verenin haklarının 

dikkate alınması gerektiği” belirtilmektedir.  

Yönerge’nin 4. maddesi olan karşılaştırmalı reklamlar başlıklı hükümde ise “bu 

tür reklamlara ancak yanıltıcı olmaması, aynı ihtiyaçları karşılayan veya aynı amaca 

yönelik ürün veya hizmetlere ilişkin olması, yapılan karşılaştırmanın objektif olması ve 

kötüleyici olmaması, karşılaştırılan ürün veya hizmetin tanınırlığından haksız bir kazanç 

elde edilmemesi ve karışıklığa yol açmaması şartı ile izin verileceği” belirtilmektedir.  

 

 

																																																								
321 Ergün Özsunay, Karşılaştırmalı Reklamlar, Uluslararası Reklam Hukuku Sempozyumu, 8-9 Mayıs 
2008, İstanbul 2009, s. 143-151.  
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SONUÇ 

 

19. yüzyılda gerçekleşen sanayi devrimi, ticari hayatın büyümesini, ticari 

teşebbüslerin imal ettiği veya pazara sunduğu ürün veya hizmetlerin çeşitlenmesini 

sağlamıştır. Gelişen ve genişleyen bu ticari ürün ve hizmetler üzerinden tasarrufta 

bulunabilmek için benzer öteki ürünlerden ayırt edilmesini sağlayacak bir tanıtım aracına, 

ayırt edici nitelikteki işaretlere, kısaca, markalara ihtiyaç duyulmuştur. Tüm bunların 

sonucunda ortaya çıkan marka hakkının yasal olarak korunmasını söz konusu olmuştur. 

Ülkemizde markalar, 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanunu ve Türk Ticaret 

Kanunu’nun Haksız Rekabet’e ilişkin düzenlemeleri ile koruma altına alınmıştır. 

Ülkemizdeki Marka Hukuku ile ilgili düzenlemelere Paris Sözleşmesi, DTÖ Kuruluş 

Anlaşması ve bu Anlaşma’nın eki olan TRIPs ayrıca Avrupa Topluluğu Marka Tüzüğü 

ve Avrupa Topluluğu Marka Direktifi kaynaklık etmektedir. 

Mülga mevzuat 556 sayılı KHK m. 12 düzenlemesi, tescilli bir markanın üçüncü 

kişiler tarafından, ticari ve sinai alandaki dürüstlük ilkesi ile aynı doğrultudaki 

uygulamalara, tescilli marka sahibinin izni olmasıksızın kullanılmasına imkan vererek 

marka hakkı sahibine verilen koruma ve sınırların kapsamını belirlemiştir. Ancak, bu 

sınırın tespit edilmesi için düzenlenen dürüst kullanım hükmü, kaynak eserinden eksik ve 

kısmen hatalı çevrilerek mevzuatta yerini alması sonucunda daha doğru ifadelerle 6769 

sayılı SMK m. 7/5 ‘te yeniden düzenlenmiştir. 

Çağımızda görsel ve işitsel medyanın, iletişim imkanlarının gelişerek büyümesi 

ve ticari faaliyetlerin internet ortamında da yaygınlaşması sonucunda, ticari işletmelerin 

tüketicilere ulaşmak için reklam vb. birçok yol kullandığı aşikardır. 6769 SMK m. 7/5 ile 

günümüz internet çağının gelişimine paralel olarak, özellikle markanın alan adı, 

yönlendirici kod ve karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması durumlarını da içeren yasal 

düzenleme mevzuatta yerini almıştır.  

KHK’ya getirilen eleştiriler sonucu yeniden düzenlenen SMK m. 7/5’in doktrinde 

yapılan eleştrileri karşıladığı söylenebilir. Ancak, madde metnindeki “dürüstçe ve ticari 

veya sanayi konuları ile ilgili olarak” koşulu tam olarak kaynak Topluluk Marka 

Direktifi’ne uygun bir ifade değildir. Madde metninde belirtilen türden kullanımların 
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kanuna aykırılık teşkil etmemesi için iki ayrı koşulun  bir arada bulunması gerektiği gibi 

bir anlam çıkmaktadır. Bu da dürüst kullanım kapsamını üçüncü kişiler aleyhine 

daraltmaktadır. 
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