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SUNUŞ

Fikri mülkiyet; teknolojik gelişmeleri, ticari ilişkileri, yatırımları ve bunların 
sonucu olarak da ekonomik kalkınma ve büyümeyi etkileyen unsurların 
başında gelmektedir.

Günümüzde yaratıcı fikirleri teknoloji ile buluşturarak katma değeri yüksek 
ürünler haline getirmek kadar, o yaratıcı fikirleri hukuki anlamda korumak da 
büyük önem taşımaktadır.

Haksız rekabete neden olan ve ekonomiye ciddi zararlar veren ihlallerin 
önlenmesi, fikri mülkiyet haklarının korunması amacıyla ortaya çıkan ve sürekli 
gelişim içinde olan fikri mülkiyet hukuku; ülkemizin entelektüel, tasarım ve 
hukuki kapasitesine yaptığı katkılarla sosyo-ekonomik hayatımızın yanı sıra, 
yargı sistemimiz içinde de önemli bir yer tutmaktadır.

Özellikle son yıllarda fikri mülkiyet hukukuna ilişkin yargının artan iş yükü ile 
birlikte, hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcıların eğitiminden sorumlu bir 
kurum olan Türkiye Adalet Akademisine uygulamacılardan, akademisyenlerden 
ve ilgili kurumlardan gelen yoğun talepler de dikkate alınarak, fikri mülkiyet 
hakları alanındaki güncel gelişmelerin uygulamaya aktarılması ve fikri mülkiyet 
haklarının daha etkin bir şekilde korunması amacıyla “Fikri Mülkiyet Hukuku 
Çalıştayı” düzenlenmiştir.

Türkiye Adalet Akademisi tarafından, Türk Patent ve Marka Kurumu ile 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün desteğiyle fikri 
mülkiyet hukukundan kaynaklanan davalara bakmakla görevli ilk derece ve 
bölge adliye mahkemeleri ile yargıtayın uzman dairelerinin yanı sıra, ilgili 
kurumlar ve akademisyenler başta olmak üzere fikri mülkiyet hukukunun 
bütün paydaşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, fikri mülkiyet hukukuna 
dair kapasite ve farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen bu çalıştayda; 
uygulamada yaşanan güncel sorunların tespit edilmesi, bu sorunlara ilişkin 
çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması için, fikri 
mülkiyet hukuku bütün boyutlarıyla tartışılmış ve çalıştay sonunda ciddi 
sonuçlara ulaşılmıştır. 

Üç kurumun ortak çalışması ile düzenlenen çalıştayın somut bir çıktısı 
olan ve çalıştayda sunulan tebliğleri içeren bu kitabın; hukuk dünyamıza, fikri 
mülkiyet hukukundan kaynaklanan davalara bakan hakimlerimize ve konunun 
uzmanlarına büyük katkılar sunacağına inanıyorum.

Türkiye Adalet Akademisi olarak, "Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı"nı 
düzenlemekten ve bu çalıştayda sunulan tebliğlerden oluşan böyle bir kitabı, 
fikri mülkiyet hukuku ile ilgili bütün paydaşların kullanımına sunmaktan büyük 
bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

Bu vesileyle çalıştayın düzenlenmesi için katkılarını esirgemeyen Türk 
Patent ve Marka Kurumu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel 
Müdürlüğünün idarecileri başta olmak üzere sunum yapan katılımcılara ve 
yargı mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.

                Muhittin ÖZDEMİR
Türkiye Adalet Akademisi Başkanı





TEŞEKKÜR YAZILARI
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Fikri mülkiyet ve fikri mülkiyete konu üretim; ülkelerin kültür, sanat, ve 
teknoloji alanlarındaki ilerlemelerine yön vermekte, sağladığı yüksek katma 
değer ile ekonomik kalkınmayı güçlendirmektedir.  Bugün, farklı sahalarda 
gelişmiş ülkelerin, bilime ve sanata yatırım yapmanın yanı sıra güçlü ve etkili 
bir fikri haklar sistemi oluşturdukları görülmektedir. 

Ülkemiz de fikri mülkiyet alanında uluslararası anlaşmalara taraf olmuş 
ve telif hakları mevzuatını oluşturmuştur.  Ancak takdir edileceği üzere, tüm 
alanlarda olduğu gibi fikri mülkiyet alanında da hukuki düzenlemeler tek başına 
yeterli olmamaktadır. Bu metinleri düzyazı olmaktan çıkaran, onlara hayatiyet 
sağlayan, uygulayıcıların yorum ve yargılarıdır. Dünyada telif haklarının gelişim 
sürecinde, yargı organlarınca verilen kararların belirleyici rol oynadığını, telif 
hukukunu ileriye taşıyan içtihatların işleyişi şekillendirdiğini görüyoruz. 

Bakanlığımız, telif hakları alanındaki güncel ihtiyaçlara cevap vermek 
ve daha etkili bir telif hakkı sistemi oluşturmak amacıyla mevzuat ve idari 
uygulamalara yönelik çalışmalarının yanı sıra sistemin tüm bileşenlerinde 
gerekli bilgi ve donanımın, geniş kitlelerde ise yeterli bilinç ve farkındalığın 
sağlanmasına yönelik eğitim faaliyetlerine ağırlık vermektedir. 

Fikri mülkiyet haklarına ilişkin eğitim, danışmanlık, araştırma ve 
koordinasyon faaliyetlerini yürütmek üzere Bakanlığımız, Türk Patent ve 
Marka Kurumu (TPMK) ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) işbirliğiyle 
oluşturulan Fikri Mülkiyet Akademisi altında telif haklarına ilişkin eğitim 
faaliyetleri, Bakanlığımız bünyesindeki Telif Hakları Eğitim Merkezi tarafından 
yürütülmektedir. Telif Hakları Eğitim Merkezi, özellikle bu alanda faaliyet 
gösteren kurum, kuruluş ve kişilere yönelik düzenlediği eğitimlerle, ülkemizde 
telif hakları bilgisinin artırılması ve yayılmasına önemli katkı sunmaktadır.

Telif hukukunda uzmanlaşma, kendine özgü nitelikleri nedeniyle ayrı 
bir öneme sahiptir. Gerek mahkemelerin görev alanı açısından yapılan 
düzenlemeler gerekse de telif hukukuna ilişkin gerçekleştirilen eğitimler bu 
alandaki uzmanlaşmaya katkı vermektedir. Bu çerçevede Bakanlığımız, Türkiye 
Adalet Akademisi ve Türk Patent ve Marka Kurumu ile tesis edilen işbirliğinin 
ülkemiz fikri mülkiyet sistemi için taşıdığı önem aşikârdır. Bu işbirliğinin somut 
çıktısı olan programın organizasyonu ve ev sahipliğinden dolayı Sayın Adalet 
Akademisi Başkanı’na ve bütün emeği geçenlere teşekkür ediyor, kitapta 
toplanan bildirilerin okurlar için faydalı olmasını temenni ediyorum. 

 

Dr. Ziya TAŞKENT
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Telif Hakları Genel Müdürü
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1871 tarihli Alamet-i Farika Nizamnamesi ile başlayan yaklaşık 150 yıllık 
fikri mülkiyet sürecinde Türkiye’nin nüfusu, ekonomisi ve sanayisi katlanarak 
büyümüştür. Bu hızlı değişime paralel olarak fikri mülkiyet alanına olan ilginin 
artışı da memnuniyet vericidir. Nitekim sağlıklı ve sürdürülebilir bir ekonomik 
büyümenin en önemli yapıtaşlarından birisi de fikri mülkiyet haklarıdır.

Türkiye’nin fikri mülkiyet alanındaki uzun soluklu bu yürüyüşünün bugün 
geldiği noktada, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı verilerine göre, yerli patent 
başvurularında Dünyada 14’üncü, marka başvurularında 8’inci ve tasarım 
başvurularında ise 5’inci sırada yer alan, Avrupa’nın en fazla sınai mülkiyet 
başvurusu yapılan ülkelerinden birisini görmek memnuniyet vericidir. 

Fikri mülkiyet haklarının korunması noktasında şüphesiz en mühim 
görevlerden biri de yargı erkine düşmektedir. Türkiye’nin fikri mülkiyet 
haklarına ilişkin kurumsal yargı kapasitesinin artışı fikri mülkiyet ekosisteminin 
etkin işleyişi açısından kritik önem arz etmektedir. 

Türkiye Adalet Akademisi tarafından yürütülen fikri mülkiyet haklarının 
hukuki boyutunun değerlendirildiği bu Çalıştay sonucunda elde edilen 
çıktıların derlendiği bu eserin fikri mülkiyet hukuku uygulayıcılarına faydalı 
olmasını temenni ederim. 

 

Prof. Dr. Habip ASAN
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı
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TELİF HUKUKUNDA ESER KAVRAMI VE ESER SAHİPLİĞİ 

Prof. Dr. Mustafa ATEŞ
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

GİRİŞ
Hukuk, haklar anlamına gelir. Hak özünde üç unsurun terkibinden oluşur. 

Bunlardan ilki hakkın konusu, ikincisi hakkın süjesi ve üçüncüsü de hakkın 
muhtevasıdır. 

Hakkın konusu, üzerinde hak sahibine çeşitli menfaat ve yetkiler tanınmış 
olan şeylerdir. Hakkın konusu maddi bir mal olabilir. Her türlü taşınır ve 
taşınmaz mallar böyledir. Hakkın konusu bir kişi de olabilir. Kişilik hukuku ve 
aile hukuku alanındaki hakların çoğunun konusu kişilerdir. İsim hakkı, velayet 
hakkı gibi… Hakkın konusunun iktisadi ve mali bir değeri olduğu gibi, gayri 
maddi nitelik taşıyan değerlerden de hakkın konusunu oluşturabilir. Marka, 
patent, tasarım vb. fikri mülkiyet haklarının konusunu gayri maddi değerlerdir. 
Telif hakları da bu kabilden haklardır.

Fikir ve sanat hukukunun düzenleme konusunu teşkil eden telif hakları, 
bütün haklar gibi, üç temel unsurdan oluşur.  Telif hakkının konusunu 
oluşturan şeylere, fikir ve sanat eseri denilir. Eserler dışında, eserle bağlantısı 
olması nedeniyle telif hukukunun düzenleme alanına giren başka hak konuları 
da vardır. İcralar, müzik ve sinema yapımları, radyo-televizyon kuruluşlarının 
yayınları, telif hakkının konusunu teşkil eder.

Telif hakkının ikinci unsuru, “hakkın süjesi” yani hak konusu üzerinde 
kendisine çeşitli salahiyet ve menfaatler tanınmış olan kişidir. Telif hakkının 
süjesi, eser sahibidir. Eser sahibi, telif hakkının konusunu oluşturan fikir ve 
sanat mahsullerini meydana getiren kişidir. Eser meydana getirme maddi fiil 
ile olur. Eserin sahibi bizatihi kendi maddi fiiliyle eser olarak nitelendirilecek 
neticeyi ortaya koyan insandır. O nedenle eser sahipliği, ancak bir gerçek kişiye 
özgü olabilen sıfattır. Türk Hukukuna göre gerçek kişiler dışındaki varlıkların 
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eser sahibi olması mümkün değildir. Bağlantılı hak konularının da telif 
hukuku kapsamında düzenlendiği dikkate alındığında, telif hakkının konusunu 
oluşturan icra, yapım ve yayınlar üzerindeki hakların süjeleri ise icracı, yayıncı 
ve yapımcı olarak ifade edilebilir.

Telif hakkının üçüncü unsurunu “hakkın muhtevası” oluşturur. Hakkın 
muhtevası; hak konusu üzerinde hakkın sahibine tanınmış olan yetki ve 
menfaatlerin bütünüdür. 

Telif hukukunda hakkın muhtevası “telif hakları” olarak adlandırılır. Telif 
hakları, eseri meydana getiren kişiye (hakkın süjesine), meydana getirdiği eser 
(hakkın konusu) üzerinde hukuk düzenince tanınan manevi ve mali nitelikteki 
yetki ve menfaatlerin tümünden oluşur. Eser sahibinin kişiliğiyle yakından ilgili 
yetki ve menfaatlere “manevi haklar” denilir. Mali haklar ise, eser sahibinin 
ekonomik olarak eserden yararlanmasına imkân veren yetkilerdir.

Bu tebliğin konusunu, telif hukukunun ilk iki unsuru yani eser ve eser 
sahipliği oluşturmaktadır. Bu çerçevede önce telif hakkının konusu olan “eser” 
kavramı, arkasından da hakkın süjesi olan “eser sahipliği” kavramı üzerinde 
durulacaktır. 

I.  TELİF HUKUKUNDA ESER KAVRAMI
A. GENEL OLARAK
Telif hukukunun koruma konusu eserdir.1 Zira telif hakkının muhtevasında 

bulunan yetki ve menfaatlerin kaynağı esedir. Eserin olmadığı yerde, telif 
hukuku anlamında bir haktan bahsetmek mümkün değildir. O yüzden telif 
hukukunun üç temel kavramından biri eserdir.

Eser, sözcük olarak Arapçadan dilimize geçmiştir. İz, işaret, belirti, bir fiil ve 
faaliyetin sonucu, neticesi, bir etkinliğin ortaya çıkardığı ürün gibi anlamları 
olan eser, hukukta daha farklı bir mana ve muhtevaya sahiptir. 

Fikir ve sanat hukukunun konusu olan eserin tanımı ve muhtevası 5846 
sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanununda (FSEK) ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 
Ancak Türk Hukukunda eser, sadece telif hukuku alanında kullanılan bir 
kavram değildir. Nitekim “eser” kavramı, FSEK’ten başka 2004 tarih ve 5187 
sayılı Basın Kanunu ile 2011 tarih ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanununda 
(TBK) da kullanılmıştır. 

FSEK’in konusu olan eser ile diğer kanunlarda kullanılan eser kavramlarının 
tanımı ve niteliğinin her halükârda aynı olduğunu söylemek mümkün değildir. 
Örneğin Basın Kanununa konu her eserin aynı zamanda FSEK’e göre eser 
sayılması mümkün değildir. Keza Borçlar Hukukunda düzenlenen istisna 

1 Eser konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Mustafa ATEŞ, Fikrî Hukukta Eser, Turhan Yayınevi, 
Ankara 2007.
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sözleşmesinin konusunu oluşturan eseri de aynı zamanda FSEK anlamında 
eser olarak değerlendirmek de mümkün olmaz. O nedenle FSEK anlamında 
eserin tanımı ve unsurlarının tespiti önemlidir. 

Bu sunumun konusunu FSEK anlamında eser kavramı teşkil etmektedir. O 
nedenle aşağıda FSEK anlamında eserin ne anlama geldiği ve bu anlamda eserde 
bulunması gereken unsurların neler olduğu öncelikle irdelenecek, arkasından 
da telif hukukunun konusunu oluşturan eserlerin türleri üzerinde durulacaktır.

B. ESER KAVRAMININ TANIMI
Eser, FSEK’te özel olarak tanımlanan kavramlardan biridir. Kanuna 1995 

yılında 4110 sayılı Yasayla eklenen tanımlar maddesinde eser “Sahibinin 
hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat eseri, mûsikî, güzel sanat ve sinema 
eserleri olarak sayılan her türlü fikir ve sanat mahsulleri” şeklinde tarif 
edilmiştir (FSEK 1/B).

Görüldüğü gibi eser kavramı tanımlanırken, onu meydana getirene 
atıfta bulunulmuş, adeta, eserin eser sahibinden bağımsız olarak 
düşünülemeyeceğinin altı çizmiştir. “Sahibinin hususiyetini taşıyan” ibaresinin 
anlamı budur.

İkincisi, hukuken eser olarak nitelendirilecek ürünler bakımından bir 
sınıflandırma yapılmış, yalnızca Kanunda belirtilen sınıflara sokulabilen 
mahsullerin “eser” sayılacağı vurgulanmıştır.

Kanunun tarifinden hareketle eserin, ancak ilim, edebiyat, mûsikî, güzel 
sanat ve sinema alanlarında bir kişinin özelliklerini yansıtacak şekilde ortaya 
koyduğu mahsullerden oluşması gerektiği sonucuna varılmaktadır.

C. ESERİN UNSURLARI
FSEK 1/B’deki tarife göre telif hukuku anlamında eser; biri sübjektif, diğeri 

objektif nitelikte olmak üzere iki unsurdan oluşur. Buna göre “eser sahibinin 
hususiyeti”, eserin sübjektif unsurunu teşkil eder. Objektif unsur ise, sahibinin 
hususiyetini taşıyan ürünün, Kanunda belirtilen eser kategorilerinden birine 
dâhil edilebilecek niteliği haiz olmasıdır. 

1. Sübjektif Unsur
Eseri meydana getirenin eserde bulunması gereken özellikleri, sübjektif 

unsur olarak nitelendirilir. Sübjektif unsur, eser sahibiyle ilgilidir. Hakkın konusu 
olan eserde bulunması gereken hakkın süjesiyle ilgili unsura sübjektif unsur 
denilir. Eser ile süje arasındaki bağ ve bağlantı ancak bu unsurla sağlanabilir. 

Eser olarak nitelendirilen ürün ile, herhangi bir süje arasında böyle bir 
bağlantı kurulamadığı takdirde, bir eserin varlığından söz edilemez. O nedenle 
sübjektif unsur, “esasa ilişkin unsur” olarak da nitelendirilir. 
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Sübjektif unsurun kişiyle ilgili olması, bize eserin ancak bir insan-kişi 
tarafından meydana getirilebileceğini gösterir. Hukukta kişi denildiğinde 
evvelemirde “et-kemik-kan ve sinirlerden oluşan varlıklar” anlaşılır. Hukuk 
düzeni “kişi” olma vasfını insana özgü kılmıştır. O nedenle “kişi” denildiğinde, 
bundan yalnızca “insan” anlaşılır. Hukuken insanlar gerçek kişi olarak 
nitelendirilir (TMK 8). Hukuk düzenince belirli amacı gerçekleştirmek üzere 
oluşturulan kişi veya mallara da kişi olma vasfı bahşedilmiştir. Ancak bunların 
kişiliği, hukuk düzeninin varsayımına dayanır. O yüzden bunlara “hükmi 
şahsiyet”, “tüzel kişilik” ve “fiktif kişilik” denilmiştir.

FSEK’te eserde bulunması gereken esasa ilişkin unsurdan “sahibinin 
hususiyetini taşıyan” şeklinde söz edilmiştir. Dolayısıyla hukuken bir eserden 
söz edilebilmesi için, ortaya konulan ürünün, onu meydana getirenin 
hususiyetini taşıması gerekir. Burada “hususiyet” terimi ile neyin kastedildiğini 
açıklamak gerekir. Zira, Kanun koyucu “hususiyet” ile neyi murad ettiğini 
belirtmemiştir. Konu, öğreti ve uygulamada da tartışmalıdır. Hususiyetin ne 
anlama geldiğine ilişkin olarak üzerinde herkesin ittifak edebileceği tarif ve 
tespit bulunmamaktadır.

Sübjektif unsurla ilgili olarak yabancı hukukta da yeknesak bir kavram 
bulunmamaktadır. İngiltere gibi kimi ülkelerin kanunlarında “orijinallik” tabiri 
kullanılmakta; Alman, Fransız ve İsviçre gibi Kıta Avrupası hukuklarında eser 
sahibine izafeten “bireysel karakter” veya “entelektüel yaratıcılık” gibi deyimler 
kullanılmaktadır. Netice itibarıyla hangi kavram veya deyim kullanılmış olursa 
olsun, eserde aranan bu özellik, onu var eden süjeye özgüdür. 

FSEK 1/B maddesindeki eser tanımında geçen “sahibinin hususiyeti” 
deyimi; eseri vücuda getirenin, ortaya koyduğu neticeye, kendi ruhundan 
akseden ilmi, edebi, bediî sanatsal ve kişilik özelliklerini ifade eder. Esasen bir 
eseri diğerinden ayıran, başkalarından farklı kılan, onu meydana getirene izafe 
edilebilecek bu özelliklerdir. 

Hususiyet, her eserde farklı bir şekilde tezahür eder. Hususiyet, bir çocuğun 
DNA’sına ebeveyninden geçen genlere benzetilebilir. Geçekten de her insan, 
onun vücuda gelmesine vesile olanların genlerini taşır. Eser sahibinin esere 
yansıyan hususiyeti de, bir çocuğa onu meydana getiren ana-babasından 
yansıyan genler gibidir. 

Uygulamada hususiyetin, özgünlük, orijinallik, özellik gibi kavramlarla ifade 
edildiği görülür. Kullanılan kavram ne olursa olsun, netice itibarıyla hususiyet, 
eser sahibinin esere yansıyan edebi, sanatsal ve kişilik özelliklerdir. Eser sahibi 
ortaya koyduğu ürüne kendi kişilik özelliklerini sözle yazıyla, ses ile, notayla, 
şekille, çizgi ve benzeri ifade araçlarıyla yansıtır. Dışarıdan bakanlar, eseri 
okuyanlar, dinleyenler, seyredenler, dokunanlar eser sahibin hususiyetini 
beş duyularıyla idrak ederler. İdrak olunan bu özellikleri kısaca eser sahibinin 
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“üslubu” olarak nitelendirmek de mümkündür. Çünkü üslup, kişinin duygu, 
düşünce ve fikirlerini açıklama biçimidir. 

Hususiyet, fikri mülkiyetin diğer alanlarında olduğu gibi mutlak anlamda 
bir “yenilik” veya “emsalsizlik” yahut “benzersizlik” değildir. Mevcut bir 
esere nazaran yeni veya benzersiz sayılmamakla birlikte, çeşitli yönleriyle o 
eserden nispeten bağımsız olarak nitelendirilebilen eserin, eser olma vasfını, 
dolayısıyla hususiyeti haiz olduğu söylenebilir. Sahibinin nisbi bir müstakil 
mesaisinin mahsulü olan eser, o kişinin hususiyetini yansıtır. Keza hususiyet 
taşıyan bir eser, sıradan, herkesin kolaylıkla meydana getirebileceği bir ürün 
de olmamalıdır.

Eser, nihai tahlilde, kişinin derûnî âleminden dış dünyaya yansıyan duygu, 
düşünce ve olaylar hakkındaki beyanlarının bir vasıtada tecessüm eden 
muhassalasıdır. Eserden esere farklılık arz hususiyeti, eserin ifade biçiminden 
anlamak mümkündür. Zira, üslûb-u beyan, aynıyla insandır. Dolayısıyla 
açıklama biçimi ve ifade tarzından hareketle bir eserin kime ait olduğu 
anlaşılabilir. Örneğin Necip Fazıl şiirleri hakkında bilgi sahibi olan bir kimse, 
daha önce hiç okumadığı bir Necip Fazıl şiiri ile ilk kez karşılaştığında, onun 
kime ait olduğunu az çok tahmin edebilir. 

Bu bağlamda son olarak ifade edilmeli ki; hususiyeti tespit etmek, tespit 
edilen hususiyetin kime ve hangi eser sahibine ait olduğunu ortaya koymak 
kolay değildir. Uzmanlık gerektiren bir iş olması sebebiyle hâkim, eserdeki 
hususiyetin tespiti için bilirkişiden yardım almalıdır. Nitekim Yargıtay da çeşitli 
kararlarında bunun altını çizmektedir. 

2. Objektif Unsur
Objektif unsur, eserin şekle ilişkin unsurudur. Eser sahibinin düşünce ve 

duygularının dış dünyaya aktarılması sonucunda “ete kemiğe bürünmüş hali” 
objektif unsur olarak nitelendirilir. Eser, onu var edenin derûnî âleminde bir 
düşünce ve bir tasavvur formunda iken; bu düşünce ve tasavvurların söz, yazı, 
çizgi, ses, fotoğraf, resim, heykel veya görüntü olarak dış dünyaya aktarılmasıyla 
şekillenerek, insanlar tarafından idrak edilebilme vasfını kazanır. 

O nedenle objektif unsur; “şekli unsur”, “şekle ilişkin şart” veya “şekillenme” 
olarak da ifade edilmektedir. Şekillenme, maddi olarak mücessem hale 
gelmeyi ifade eder. Hatta şekillenme, elle tutulabilir ve dokunma duyusu ile 
algılanabilir bir boyuta sahip olmasa da, insanın görme ve işitme duyusuyla 
algılanabilme ve tekrarlanabilir olmayı da kapsar. Buna göre bir hikâyenin veya 
romanın kâğıt vb materyal üzerinde somutlaşması şekillenme olduğu gibi, 
bir kâğıt veya başka bir materyal üzerine çizilen resim, herhangi bir vasıta ile 
çekilen fotoğraf, herhangi bir ortama tespit edilen hareketli görüntüler, nota 
olarak tespit edilen veya ses taşıyıcı ortama kaydedilen sesi de şekillenme 
olarak nitelendirmek mümkündür.
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Dahası, musattah (yüzey) veya mücessem (üç boyutlu) herhangi bir maddi 
vasıtada tecessüm etmemiş olsa bile, sadece söz veya ses ya da beden hareketi 
olarak tekrarlanabilir bir özelliğe sahip düşünce, duygu ve olay açıklamaları 
yönünden de şekillenmenin varlığından söz edilebilir. Mesela bir mûsikî 
eseri; nota ile tespit edilmemiş veya kaset, CD vb ses taşıyıcı ortama kaydı 
yapılmamış olsa bile, insan hafızasında yer etmiş (ezberlenmiş) ise, özgün 
bestesiyle tekrarlanabiliyor ve çalınıp söylenebiliyorsa, eserin şekillenme 
unsurunu haiz olduğunu söylemek mümkündür. Aynı şekilde, beden diliyle 
ifade olunan eserlerin tekrarlanabilir olma niteliğini kazanması, şekillenmesi 
unsurunun varlığı için yeterlidir. Danslar, rakslar, stand-up gösterileri böyledir. 
Bu gibi hallerde hareketin sabit bir vasıtaya tespiti gerekli olmasa da, başka 
bir zaman tekrarlanabilir olması şarttır. Aksi halde ortada bir eserin olup 
olmadığının ispatı mümkün olmaz.

FSEK’in eser tanımıyla ilgili 1/B maddesindeki; “… ilim ve edebiyat eseri, 
mûsikî, güzel sanat ve sinema eserleri olarak sayılan her türlü fikir ve sanat 
mahsulleri” ibaresi objektif unsuru ifade eder. Buna göre bir eserden söz 
edilebilmesi için düşünce ve duyguların insan tarafından algılanabilir bir 
biçimde ifade edilmesi; söz, yazı, beden hareketi, resim, çizgi, ses, melodi, 
maket, tablo, heykel, bina, film şeridi, fotoğraf, resim vb olarak şekillenmiş 
olması gerekir. Aksi halde soyut düşünce, duygu ve tasavvurların tek başına 
eser olarak kabulü mümkün değildir. 

Dış dünyaya açıklanmamış bir düşünce veya tasavvur, ne kadar dâhiyane 
ve sanatkârane olursa olsun eser olarak kabul edilmez. Nitekim Yargıtay’ın 
pek çok kararında soyut düşüncelerin tek başına eser vasfını taşımayacağı 
ifade edilmiştir.2 Ahlat Harabeleri üzerine yapılmak istenen bir tez çalışmasıyla 
ilgili uyuşmazlıkta Yargıtay, Kültür Bakanlığından izin alarak yaptığı kazılarla 
çeşitli tarihi eserleri ortaya çıkaran davacının açtığı davada, tarihi kalıntıların 
eser olarak korunmayacağını, davacının çıkardığı kalıntılardan yararlanarak 
doçentlik tezi yazma düşüncesine sahip olmasına rağmen, bu düşüncesini 
hayata geçiren bir tez çalışması ortaya koymadığı müddetçe, davalının aynı 
kalıntıların fotoğraflarını da çekerek yazdığı eserden dolayı, davacının telif 
hakların ihlal edildiğinden söz edilemeyeceğine hükmetmiştir.

Kanun koyucu, eser olarak nitelendirilecek ürünlerin tezahür etmesi 
gereken formları tahdidi olarak tespit etmiştir. O nedenle kanunda gösterilen 
dört sınıftan birine dâhil edilebilecek bir formata sahip olmayan ürünler 
hukuken eser olarak kabul edilmezler. Eser tanımının yapıldığı kanun hükümde 
eser sayılabilmesi için bir ürünün “ilim ve edebiyat eseri, mûsikî, güzel sanat 
ve sinema eseri” niteliğini taşıması, bu dört gruptan birisi kapsamında mütalaa 
edilebiliyor olması gerekir. 

2 Ahlat Harabeleri örneği için bkz. Yargıtay 4.HD, 1.7.1977 tarih E.1976/5913 K.1977/7619 sayılı 
kararı.
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Kanunda gösterilen eser tipleri, sınırlı sayma (numerus clausus) esasına göre 
belirlenmiştir. Bunun sonucu olarak, ilim ve edebiyat, mûsikî, güzel sanat veya 
sinema eseri olarak kabul edilemeyecek bir ürünün telif hukuku anlamında 
eser sayılması mümkün değildir. Böyle bir ürüne eser vasfı verilebilmesi, kanun 
koyucunun iradesine tabidir. Yani yasal bir düzenleme yapılması gerekir. Aksi 
halde herhangi bir nesneye herhangi bir kanunla eser denilmiş olması, onun 
telif hukuku anlamında eser sayılması ve fikir ve sanat eseri olarak himayesi 
mümkün olmaz. 

Örneğin, 5187 sayılı Basın Kanununda eser kavramı yer almaktadır. Bu 
Kanunda “basılmış eser” kavramı kullanılmıştır. Basılmış eser; “yayımlanmak 
üzere her türlü basım araçları ile basılan veya diğer araçlarla çoğaltılan yazı, 
resim ve benzeri eserler ile haber ajansı yayınları” olarak tanımlanmıştır 
(BaK 2/a). Mezkûr Kanun anlamında basılmış eser sayılmanın temel şartı; 
yayımlanmak amacı ile basılmış ve çoğaltılmış olmaktır. Hiçbir edebi ve 
sanat değeri bulunmayan reklamlar, yazılar, çizimler resimler dahi bu kanuna 
göre basılmış eser sayılmıştır. Oysa basılmış eserin FSEK anlamında eser 
sayılabilmesi için, bu Kanunun aradığı objektif ve sübjektif unsurların varlığı 
şarttır. Dolayısıyla, Basın Kanunu anlamında her basılmış eseri, FSEK anlamında 
eser olarak kabule imkân yoktur. 

Aynı şekilde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda eser kavramı iki ayrı 
tipik sözleşmenin konusu olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. Bunlardan biri 
Kanunun 470 vd. maddelerinde düzenlenen eski adıyla “istisna” yeni adıyla 
“eser” sözleşmesidir. Bu sözleşme anlamında eser, yüklenicinin iş sahibine 
karşı meydana getirmeyi taahhüt ettiği objektif olarak idrak olunabilir bir 
sonuçtur. Bu sonucun hususiyet taşıması, ilmi, edebi, bediî veya sanatsal bir 
değeri haiz olması gerekmez. Örneğin, bir usta tarafından yapımı taahhüt 
edilen duvar, istisna sözleşmesine konu olabilir. Ancak bu duvar, FSEK 
anlamında eser sayılmaz. Bunun için FSEK 4 anlamında estetik (bediî) vasfı 
haiz olması gerekir. Ama estetik değere sahip bina, köprü ya da herhangi bir 
yapı, aynı zamanda FSEK anlamında eser sayılır ve bu Kanunun korunmasına 
mazhar olur. Dolayısıyla istisna sözleşmesi anlamında her eseri aynı zamanda 
FSEK anlamında eser olarak kabul etmek mümkün değildir.

TBK’nda düzenlenen eski adıyla “neşir” yeni adıyla “yayım” sözleşmesinin 
konusu da eserdir (TBK 487 vd). Kanun bu sözleşme anlamında eseri, 
çoğaltılmaya ve yayımlanmaya elverişli fikir ve sanat ürünlerini ifade edecek 
şekilde tanımlamıştır. Dolayısıyla yayım sözleşmesine konu eser, aynı zamanda 
FSEK anlamında da eser niteliğini taşır. 

Bu açıklamadan sonra, FSEK’te yer alan eser türlerinin neler olduğunu biraz 
daha yakından görmekte fayda vardır.
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D. ESER TÜRLERİ
Kanun, fikir ve sanat eserlerini dört başlık altında düzenlemiştir. Bunlardan 

ilki 2. Maddede düzenlenen ilim ve edebiyat eserleri, ikincisi 3. Maddede 
düzenlenen mûsikî eserleri, üçüncüsü 4. Maddede düzenlenen güzel sanat 
eserleri ve dördüncüsü de 5. Maddede düzenlenen sinema eserleridir. 

Her bir eser grubu kapsamında birden fazla eserden söz edilmiştir. Aynı 
grup altında gösterilen eser türleri sınırlı sayma esasına tabi değildir. Kanun 
grup içindeki eser türlerini örnek kabilinden zikretmiştir. Mesela, 2. Maddede 
ilim ve edebiyat eseri sayılan çok sayıda eserden söz edilmiştir. Bunlar arasında 
televizyon yayın formatları yer almamıştır. Uygulama ve öğretide bunların 
gerekli hususiyeti taşıması halinde ilim ve edebiyat eseri olarak korunabileceği 
kabul edilmektedir.

Kanunun 6. Maddesinde “işlenme ve derlemeler” kenar başlığı altında başka 
bir eser grubuna daha yer verilmiştir. İşlenme ve derleme eserler, FSEK’te başlı 
başına bir eser kategorisi oluşturmaz. Bu maddede örnek olarak gösterilen 
eserlerden bir kısmının ilim ve edebiyat, bir kısmının mûsikî, bir kısmının güzel 
sanat ve bir kısmının da sinema eseri niteliğinde olabileceği görülmektedir. 
İşlenme ve derlemeler esas itibarıyla, FSEK’in 2-4. Maddelerinde tanzim 
olunan eserlerin türevleri mahiyetindedir. Kanunun bu eserlerle ilgili tarifi de 
bunların mevcut bir eserden istifadeyle oluşturulan “türev eserler” olduklarını 
göstermektedir.  

Şimdi kanunda düzenlenen eser türlerinin nelerden oluştuğunu biraz daha 
yakından görelim.

1. İlim ve Edebiyat Eserleri
Kanunun 2. Maddesinde ilim ve edebiyat eserleri üç bent halinde 

düzenlenmiştir. Buna göre; 
“İlim ve edebiyat eserleri şunlardır: 
1. Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler ve her biçim 

altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program 
sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları,

2. Her nevi rakıslar, yazılı koreografi eserleri, pandomimalar ve buna benzer 
sözsüz sahne eserleri 

3. Bediî vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilmi mahiyette fotoğraf 
eserleriyle, her nevi haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, coğrafya ve 
topoğrafyaya ait maket ve benzerleri, her çeşit mimarlık ve şehircilik tasarım 
ve projeleri, mimari maketler, endüstri, çevre ve sahne tasarım ve projeleri. 

Arayüzüne temel oluşturan düşünce ve ilkeleri de içine almak üzere, bir 
bilgisayar programının herhangi bir ögesine temel oluşturan düşünce ve ilkeler 
eser sayılmazlar.”
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İkinci maddedeki eserler kendi içinde; (i) herhangi bir dil ve yazıyla ifade 
olunan eserler, (ii) sözle ifade olunan eserler, (iii) hareket ile (beden diliyle) 
ifade olunan eserler; (iv) ilmi ve teknik mahiyette musattah ve mücessem 
eserler ve (v) bilgisayar programları şeklinde tasnif edilebilir.

Herhangi bir yazıyla ifade olunan eserler, yazı kullanılarak meydana getirilen 
eserlerdir. Yazı, harf adı verilen sembollerden oluşur. Kelimeler yazıyla ifade 
edilen sözlerdir. Dolayısıyla yazılı eserler, kelimelerin bir anlam ifade edecek 
şekilde dizilimleriyle oluşturulur. Şiir, roman, hikâye, makale gibi yazı kullanılarak 
meydana getirilen her türlü eser bu kapsama girer. Yazılı eserde kullanılan 
yazının niteliğinin önemi yoktur. Önemli olan, okuyan tarafından yazının neyi 
ifade ettiğinin anlaşılmasıdır. O nedenle artık kullanılmayan alfabe ile yazılmış 
eserler de yazılı eser olarak korunur. Keza eserin meydana getirilmesinde 
kullanılan yazının makineyle veya el ile yazılmış olup olmamasının da önemi 
yoktur.

Sözle ifade olunan eserler ise, eserin oluşturulmasında sözlerin yeterli 
olması, illa bir yazıya dökülmüş olmasının gerekli olmadığı eserlerdir. Bunlara 
örnek olarak tiyatro, piyes, stand-up gibi sahnede oynanan eserleri göstermek 
mümkündür. Bunların herhangi bir senaryoya dayalı olması ve standart bir 
formda ifadesi şart değildir. Tekrarlanabilir olma olması kaydıyla, doğaçlama 
olarak ifade edilen sözlü eserler de fikir ve sanat ürünü olarak korunur.

İlim ve edebiyat eserleri sadece yazılı ve sözlü eserlerden ibaret görülmemiş 
Kanun aynı zamanda beden diliyle ifade olunan eserleri de bu kapsamda 
mütalaa etmiştir. Bunlar insana özgü bedenî hareketlerle ifade edilen 
eserlerdir. Bunların açıklanma vasıtası beden dilidir. Bunlara pandomima gibi 
sözsüz sahne eserleri örnek gösterilebilir. Aynı şekilde dans, raks vb sözlü veya 
sözsüz sahne eserleri de beden diliyle ifade edilen ilim ve edebiyat eserleri 
mahiyetindedir.

Bu kapsamdaki diğer ilim ve edebiyat eserlerini ise, ilmi ve teknik 
mahiyette musattah ve mücessem eserler teşkil eder. FSEK 2. Maddenin 3. 
fıkrasında sayılan ürünler bu kapsama girer. Bu eserlerin iki temel özelliği 
vardır: İlki bediî vasıflarının olmaması; ikincisi ise ilmî veya teknik bir gaye için 
meydana getirilmiş olmalarıdır. Kanun bunlara; fotoğrafları, her nevi haritaları, 
planları, projeleri, krokileri, resimleri, coğrafya ve topoğrafyaya ait maket ve 
benzerlerini, her çeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve projelerini, mimari 
maketleri, endüstri, çevre ve sahne tasarım ve projelerini örnek göstermiştir. 
Eğer bir fotoğraf, resim veya maket ve benzeri ürün estetik değere sahipse, 
FSEK’in 4. Maddesine göre güzel sanat eseri olarak korunur. Ancak estetik 
değere sahip olmasa da, örneğin bir biyoloji kitabında yer alan iç organ çizimine 
ilişkin resim ve fotoğraflar, bu hüküm kapsamında ilim ve edebiyat eseri sayılır. 
Aynı şekilde estetik değere sahip bir yapı mimarlık eseri olarak 4. Maddeye 
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göre himaye görürken, bu yapıya ait plan ve projeler ilim ve edebiyat eseri 
kabul edilerek 2. Madde kapsamında himaye görür.

İlim ve edebiyat eseri kategorisinde sayılan eserlerden biri de bilgisayar 
programlarıdır. Bilgisayardan istenen işi yapabilmesini sağlayan komutlar 
dizisine bilgisayar programı denilir. Program koruması, Türk hukukuna ilk kez 
TCK’da 1991’de yapılan değişiklikle girmiştir. Fikir ve sanat ürünü olarak kabulü 
ise 1995 tarihli 4110 sayılı Kanunla gerçekleşmiştir. Anılan Kanunla FSEK’te 
yapılan ek ve değişliklerle birlikte bilgisayar programları ülkemizde ilim ve 
edebiyat eseri olarak korunmaya başlamıştır. Bilgisayar programı, 0 ve 1 
rakamlarının değişik kombinasyonlarıyla (binary system) oluşturulur. O yüzden 
program yazımı kitap yazımına benzer. O nedenle bilgisayar programları ilim 
ve edebiyat eseri kategorisinde düzenlenmiştir.

Bir bilgisayar programı, iş akışı, kaynak kodu, nesne kodu, hazırlık tasarımı, 
algoritmalar ve arayüzler gibi unsurlardan oluşur. Bu unsurlardan hangisinin 
eser olarak bilgisayar programı kapsamında korunup korunmayacağı 2. 
Maddede gösterilmiştir. Buna göre, “her biçim altında ifade edilen bilgisayar 
programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla 
bunların hazırlık tasarımları” eser sayılır (FSEK 2/1). Bu suretle program 
korumasının içeriği, kaynak ve nesne koduyla birlikte nihai ürün ve hazırlık 
tasarımı (nihai üründen önceki aşama) olarak belirlenmiştir. 

Kanunu 2. Maddesinin son fıkrasında; arayüzüne temel oluşturan düşünce 
ve ilkeleri de içine almak üzere, bir bilgisayar programının herhangi bir ögesine 
temel oluşturan düşünce ve ilkeler eser sayılmayacağını hükme bağlamıştır.

2. Mûsikî Eserleri
Kanunun 3. Maddesinde mûsikî eserleri düzenlenmiştir. Kanun mûsikî 

eserini, her nevi sözlü ve sözsüz besteler şeklinde tanımlamıştır. Beste, melodik 
ve ritmik seslerin düzenli olarak ard arda dizilişidir.

Mûsikî eserinde ifade aracı olarak ses kullanılır. Bu eserler insanın işitme 
duyusuna hitap ederler. O nedenle bir eserin mûsikî eseri sayılması ve 
korunabilmesi için nota ile tespit edilmesi, yazıyla veya sözlü olarak tespit 
edilmesi şart değildir. Önemli olan, mûsikî eseri olarak kabul edilen bestenin 
tekrarlanabilir olmasıdır. Herhangi bir notayla ya da ses taşıyıcı ortama tespit 
edilmiş olmasa bile, ilk kez kamuya sunulduğu haliyle başkaları tarafından 
çalınıp söylenebilen besteler de mûsikî eseri olarak korunur.

Mûsikî eserlerinde hususiyet kendisini, seslerin birbirini izleyişinde, 
birbirine bağlanışında ve ritimde gösterir. Eser sayılma bakımından müzik 
türünün önemi yoktur. Sözlü eserler korunduğu gibi, sadece besteden ibaret 
olan mûsikî ürünleri de korunur. Halk müziği, pop müziği, klasik müzik, dini 
müzik gibi her türlü müzik ürünü hususiyet taşıyor olması kaydıyla hukuki 
himayeye mazhardır.
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Mûsikî eserinde beste bir kişiye, güfte başka bir kişiye ait olabilir. Bu 
durumda bir edebiyat eseri ile mûsikî eserinin birlikteliği söz konusudur. Bu 
türden bir eseri müşterek eser olarak nitelendirmek mümkündür. O nedenle 
beste ve güfte sahipleri arasındaki ilişkilere FSEK’in 9. Maddesi hükümleri 
uygulanır. 

Müzik kliplerine gelince; resim veya video görüntülerinin mûsikî eserlerine 
refakat etmesi halinde mûsikî klibinden söz edilir. Bu tür ürünlerin eser niteliği 
ve hangi kapsamda mütalaa olunacağı tartışmalıdır. Bir mûsikî eserine başka 
nitelikte bir eserin refakati halinde, bu ürünün mûsikî eseri mi, sinema eseri mi 
yoksa işlenme mi sayılması gerektiği konusunda uyuşmazlık vardır. Bize göre 
müzik klibine hâkim olan unsura bakarak karar verilmesinde fayda vardır. Eğer 
mûsikî baskın bir unsur olarak ön plana çıkıyorsa klibin, mûsikî eseri sayılması; 
görsel unsurlar ön plana çıkıyorsa, sinematografik ürün olarak kabulü daha 
doğru olur. 

3. Güzel Sanat Eserleri
Güzel sanat eserleri FSEK’in 4. Maddesinde düzenlenmiştir. Bir eserin güzel 

sanat eseri sayılabilmesinin temel şartı bediî vasfa sahip olmasıdır. Kanunun 
2/3. Maddesinin sayılan ilim ve edebiyat eserlerinin güzel sanat eserlerinden 
farkı, 2/3. Maddede sayılan ürünlerin estetik değere sahip olmamasıdır. Zira 
Kanunun 2. Maddesinde sözü edilen ilim ve edebiyat eserlerinde estetik 
vasıf aranmaz ama ilmi ve teknik bir gayeye hizmet etme, ilmi ve teknik bir 
muhtevayı aydınlatma gibi bir işlev aranmıştır.

FSEK 4’te tanzim olunan güzel sanat ürünlerinde amacın ve işlevin önemi 
yoktur. Bunlarda önemli olan ürününün estetik niteliğe sahip olmasıdır. Zira 
güzel sanat eserleri insanın güzellik duyusu ve algısına hitap eder. Bunların 
algılanmasında görme duyusu kullanılır. İnsanlar güzel sanat eserine bakarak 
haz alırlar, güzellik duygularını bu şekilde tatmin ederler. 

Güzel sanat eserleri Kanun un 4. Maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: 
“Güzel sanat eserleri, estetik değere sahip olan;
1. Yağlı ve suluboya tablolar; her türlü resimler, desenler, pasteller, gravürler, 

güzel yazılar ve tezhipler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri usullerle maden, 
taş, ağaç veya diğer maddelerle çizilen veya tespit edilen eserler, kaligrafi, 
serigrafi, 

2. Heykeller, kabartmalar ve oymalar, 
3. Mimarlık eserleri, 
4. El işleri ve küçük sanat eserleri, minyatürler ve süsleme sanatı ürünleri ile 

tekstil, moda tasarımları,
5. Fotoğrafik eserler ve slaytlar,
6. Grafik eserler, 
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7. Karikatür eserleri, 
8. Her türlü tiplemelerdir. 
Krokiler, resimler, maketler, tasarımlar ve benzeri eserlerin endüstriyel 

model ve resim olarak kullanılması, düşünce ve sanat eserleri olmak sıfatlarını 
etkilemez.”

Yukarıdaki madde metninden de anlaşıldığı üzere Kanun, güzel sanat 
eserlerinde temel unsuru “estetik değere sahip olma” olarak belirledikten 
sonra bentler halinde güzel sanat eserlerini saymıştır. Kanunun düzenleme 
şekli, bu saymanın “sınırlı sayma” izlenimini doğurmaktaysa da, bunun güzel 
sanat eserlerini örnek gösterme mahiyetinde olduğunun kabulü gerekir. 
Dolayısıyla 4. Maddede açıkça zikredilmemiş olsa bile, estetik değere sahip 
kanunda sayılan örneklere benzer ürünler de bu madde kapsamında güzel 
sanat eseri olarak mütalaa edilebilir.

Doktrinde güzel sanat eserlerine ilişkin çeşitli tasnifler yapılmaktadır. 
Bunlardan biri de; (i) has güzel sanat eserleri, (ii) mimarlık eserleri, (iii) 
uygulamalı sanat eserleri ve (iv) fotoğrafik eserler şeklindeki tasniftir. 

Has güzel sanat eserler, tabir yerinde ise “sanat, sanat içindir” anlayışıyla 
meydana getirilen eserlerdir. Çizgi, boya ve hacim veren maddelerle görme 
duyusuyla algılandıkları için bunlara “görsel sanatlar” veya “plastik sanatlar” 
da denilir. Maddenin 1. bendinde sayılan yağlı ve suluboya tablolar; her türlü 
resimler, desenler, pasteller, gravürler, güzel yazılar ve tezhipler, kazıma, 
oyma, kakma veya benzeri usullerle maden, taş, ağaç veya diğer maddelerle 
çizilen veya tespit edilen eserler, kaligrafi, serigrafi ile heykeller, karikatür ve 
tiplemeleri has güzel sanat eseri olarak kabul etmek mümkündür. 

Mimarlık eserleri ise, insan eliyle yapılan her türlü, yapılar ve inşa eserleridir. 
Mimarlık eserleri bina şeklinde olabileceği gibi, çeşme, duvar, köprü, hatta 
havuz dahi olabilir. Mimari eserler genellikle bir taşınmazın mütemmim cüzü 
veya teferruatı niteliğindedir. İnsanlar veya diğer canlıların barınma, çalışma, 
eğlenme veya benzeri ihtiyaçlarında kullanılmak amacıyla inşa edilirler. Ancak 
mimari eserlerde işlevsellik bulunabilir ve genellikle bu özellik bulunur. Ama 
işlevsellik bunların eser sayılmasının zorunlu unsuru değildir. 

Sırf bediî duyguların tatminine yönelik mimari bir eserin meydana getirilmesi 
mümkündür. Sözgelimi, suyu akmıyor olsa da bir meydana yapılan estetik 
özelliklere sahip bir çeşme de mimarlık eseri sayılabilir. Mimarlık eserinin 
kendisi korunduğu gibi, küçültülmüş bir kopyası, yani bir maketi, fotoğrafı veya 
elle çizilen tablosu da, estetik değere sahipse eser olarak korunur. Ancak bu 
şekilde meydana getirilen eserler, mimari eser olarak değil, maket, fotoğraf, 
resim olarak korunur. Bunlar mahiyeti itibarıyla mimarlık eserinin işlenmesi 
sayılır. Aynı şekilde bir mimarlık eserinin plan ve projeleri de mimari yapıdan 
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bağımsız bir himayenin konusudur. Ancak bunlar mimarlık eseri değil, FSEK 
2/3 anlamında ilim ve edebiyat eseri olarak himaye görür.

Uygulamalı sanat eserlerine gelince; bunlar işlevsel değeri estetik 
değerinden daha öncelikli olan ya da bezeme gibi, başka ürünlere hizmet 
eden sanatsal uygulama alanlarında üretilen ürünlerdir. İç tasarım, çanak 
ve çömlekçilik ürünleri ile camcılık gibi işlevsel ve pratik bir amaca hizmet 
edecek malzemelerden yararlanılarak meydana getirtilen ürünler bu grupta 
değerlendirilebilir. Uygulamalı sanatlar, işlevsel ve günlük kullanımı olan 
nesnelere estetik değer katan, çeşitli amaçlarla kullanılabilecek sanat eserleri 
ortaya koyan sanat dalıdır.3 El işleri, küçük sanatlar, süslemeler, mücevherat, 
dokuma, tekstil ve moda tasarımı gibi ürünler uygulamalı sanat ürünleridir. 
Maddenin son fıkrasında sözü edilen ve endüstriyel tasarım olarak da 
kullanılan estetik değeri haiz krokiler, resimler, maketler, tasarımları da 
uygulamalı sanat eseri olarak kabul etmek mümkündür. Mezkûr fıkrada 
ifade edildiği üzere, bu tür ürünler endüstriyel tasarım olarak kullanıldığı 
için SMK’nın koruma konusunu oluşturuyor olmaları, bunların eser sayılması 
ve eser olarak da korunmasına mani değildir. Uygulamada buna “kümülatif 
koruma” denilmektedir.

Fotoğrafik eserler ise, fotoğraf makinesi kullanılarak oluşturulan eserlerdir. 
Fotoğraf, mevcut nesnenin bir makine vasıtasıyla tespit edilmiş görüntüsüdür; 
suretidir. Fotoğraf mevcut olanı aynen yansıtır. Resimde nesnenin 
görüntüsünün tespitinde insan uzvu kullanılır. O yüzden kanun resim yanında 
fotoğrafı da güzel sanat eseri olarak düzenlemiştir. Fotoğrafın yanı sıra slaytlar 
da Kanunda güzel sanat eseri olarak zikredilmiştir. Dolayısıyla estetik değere 
sahip her türlü fotoğraf ve slaytlar güzel sanat eseri olarak korunur. 

4. Sinema Eserleri:
FSEK’in 5. Maddesinde düzenlenen sinema eserleri diğer eserlere nazaran 

daha yeni sayılan fikir ve sanat ürünleridir. İlim ve edebiyat eserleri, mûsikî 
eserleri ve güzel sanat eserleri yüzlerce yıl geçmişe sahip olmasına karşın, 
dünya tarihinde ilk film gösterimi 1895 yılında İngiltere’de gerçekleşmiştir. O 
yüzden 1886 tarihli Bern Sözleşmesinde sinema eserlerine yer verilmemiş idi. 
Bu eserler Sözleşmeye 1908’de yapılan Berlin Revizyonuyla dâhil edilmiştir. 
Ülkemizde sinema eserleri, FSEK’in kabul edildiği 1952 yılından itibaren 
korunmaya başlamıştır. Sinema eserleri Kanunun 5. Maddesinde şu şekilde 
düzenlenmiştir: 

“Sinema eserleri, her nevi bediî, ilmi, öğretici veya teknik mahiyette olan 
veya günlük olayları tespit eden filmler veya sinema filmleri gibi, tespit edildiği 

3 KAVRAKOĞLU, Füsun, “Zanaat, Uygulamalı Sanat, Sanat”, https://kavrakoglu.com/zanaat-
uygulamali-sanat-sanat/ (Eriş: 04.01.2020).

https://kavrakoglu.com/zanaat-uygulamali-sanat-sanat/
https://kavrakoglu.com/zanaat-uygulamali-sanat-sanat/
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materyale bakılmaksızın, elektronik veya mekanik veya benzeri araçlarla 
gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisidir.”

Görüldüğü gibi Kanunda sinema eseri kısaca, “tespit edildiği materyale 
bakılmaksızın, elektronik veya mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, 
sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisi” şeklinde tarif 
edilmektedir. 

Bu tariften hareketle sinema eserinin unsurlarını; (i) sesli veya sessiz 
görüntü dizisi, (ii) görüntülerin kalıcı olarak bir ortama tespiti, (iii) tespit 
edilen görüntünün herhangi bir araçla gösterilebilir olması, (iv) sinematografi 
tekniğine uygun olarak meydana getirilmiş olması, şeklinde tespit etmek 
mümkündür.

Buna göre sinema eseri, esasen sesli veya sessiz görüntülerin suni bir 
canlılık oluşturacak şekilde gösterilebilmesine imkân verecek bir ortama tespiti 
suretiyle oluşturulur. Bu eserin asıl unsurunu fotoğraf ve resimler oluştur. 
Sinema eserinin yapımında, kamera olarak adlandırılan cihazla bir saniyede 
çekilip film denilen şeride tespit edilen fotoğraf karelerinin, uygun bir cihazla 
insanın görme idrakine sunulması şeklinde bir teknik uygulanmaktadır. Sinema 
eserinde görüntünün kalıcı bir ortama tespiti ve bu tespitlerin gösterilebilir 
olması önemlidir. Resim veya görüntünün tespit edildiği materyalin önemi 
yoktur. Plastik veya selülozdan yapılan film şeritleri, manyetik ortamlar veya 
dijital medya da sinema eserinin tespitinde kullanılabilir. Aynı şekilde bu 
tespitlerin herhangi bir vasıtayla görme idrakine sunulabilmesi gerekir.

Ancak FSEK anlamında bir sinema eserinden söz edilebilmesi için 
tamamlayıcı unsur, bu işlemin sinema sanat ve tekniğine uygun olarak 
yapılmasıdır. Bir sinema eserini, sokaktaki direğe veya bir binanın kapısının 
üstüne monte edilmiş güvenlik kamerasının çektiği görüntülerden ayıran unsur, 
eserin meydana getirilmesinde sinematografik tekniklerin kullanılmasıdır. Her 
sinema eseri için zorunlu olmasa da bir senaryonun bulunması buna örnek 
gösterilebilir. Keza, günlük olayların veya spor müsabakaları da sinema eserleri 
gibi tespit edilebilir ve gösterilebilir olmalarına rağmen, bunlar sinema eseri 
olarak korunmaz. Bunları bağlantılı hak konusu olarak FSEK 80 kapsamında 
korumak mümkün olsa da, meydana getirilmeleri ve unsurları bakımından 
sinema eserinden farklıdır. O nedenle bunlar FSEK 5 hükümlerine göre eser 
sayılmazlar.

Sinema sanat ve tekniğine uygun olarak meydana getirilmiş bir eserin 
sinemalarda gösterilmek için meydana getirilip getirilmemiş olması önemli 
değildir. Sırf televizyonda veya internet üzerinden gösterilmek için yapılan, 
hiçbir şekilde sinemada gösterilmeyecek olan eserler de sinema eseri olarak 
korunur. Aynı şekilde sinema eserinin konusu da eser sayılma bakımından 
önem taşımaz. Zira Kanunda açıkça her nevi bediî, ilmi, öğretici veya teknik 



29Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı 19-22 Aralık 2019

Telif Hukukunda Eser Kavramı ve Eser Sahipliği 
Prof. Dr. Mustafa ATEŞ

mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden filmlerden söz edilmiştir. 
Sinema eserinin renkli veya siyah beyaz olmasının yahut sesli veya sessiz 
olmasının da eser sayılma bakımından bir önemi yoktur. 

Günümüzde “sinema eseri” tabirinin artık değişmesi gerektiği savunulmakta 
ve bunun yerine “görsel-işitsel eser” tabirinin kullanılması önerilmektedir. 
Filhakika bazı yabancı ülkelerde son dönemde yapılan kanunlarda “audio-
visual work” tabiri kullanılmaktadır. Sinema sözcüğü bu eserlerin yalnızca 
sinemalarda gösterilmek üzere meydana getirildiği izlenimi doğurduğu için, 
artık ülkemizde de aynı kavram benimsenebilir. Ancak bu konuda dikkatli 
olmak gerekir: Zira görsel-işitsel özelliğe sahip tüm ürünleri FSEK anlamında 
eser saymak gibi bir yanlışa düşülmesi mümkündür. Örneğin televizyonlarda 
yayımlanan yarışma ve şov programları, sohbet programları, haberler, 
reklamlar hatta spor karşılaşmalarına ilişkin kayıt ve tespitler de mahiyeti 
itibarıyla görsel işitsel ürünlerdir. Ama bunlardan her biri, FSEK 80 kapsamında 
bağlantılı hak konusu oluşturabilir ise de, Kanunun 5. Maddesi anlamında 
sinema eseri oldukları iddia edilemez. 

5. İşlenmeler ve Derlemeler
İşlenme ve derlemeler FSEK’in 6. Maddesinde düzenlenmiştir. Yukarıda da 

ifade edildiği gibi bu ürünler, Kanunun dört başlık altında tanzim ettiği eserlere 
nisbetle bağımsız olmayan, söz konusu eserlerin farklı formlarda ifadesi 
mahiyetinde olan, türev eserlerdir. Kanunun İşlenme ve derlemeler kenar 
başlıklı 6. Maddesi aşağıdaki gibidir:

“Diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilipte bu esere nispetle 
müstakil olmıyan ve aşağıda başlıcaları yazılı fikir ve sanat mahsulleri 
işlenmedir:

1. Tercümeler; 
2. Roman, hikâye, şiir ve tiyatro piyesi gibi eserlerden birinin bu sayılan 

nevilerden bir başkasına çevrilmesi; 
3. Mûsikî, güzel sanatlar, ilim ve edebiyat eserlerinin filim haline sokulması 

veya filime alınmaya ve radyo ve televizyon ile yayıma müsait bir şekle 
sokulması; 

4. Mûsikî aranjman ve tertipleri; 
5. Güzel sanat eserlerinin bir şekilden diğer şekillere sokulması; 
6. Bir eser sahibinin bütün veya aynı cinsten olan eserlerinin külliyat haline 

konulması; 
7. Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dâhilinde seçme ve toplama 

eserler tertibi;
8. Henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma 

neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi (İlmi bir araştırma ve 
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çalışma mahsulü olmayan alelade transkripsiyonlarla faksimileler bundan 
müstesnadır.); 

9. Başkasına ait bir eserin izah veya şerhi yahut kısaltılması. 
10. Bir bilgisayar programının uyarlanması, düzenlenmesi veya herhangi 

bir değişim yapılması; 
11. Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dâhilinde verilerin ve 

materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir 
veya diğer biçimdeki veri tabanları (Ancak, burada sağlanan koruma, veri 
tabanı içinde bulunan veri ve materyalin korunması için genişletilemez). 
İstifade edilen eserin sahibinin haklarına zarar getirmemek şartıyla oluşturulan 
ve işliyenin hususiyetini taşıyan işlenmeler, bu kanuna göre eser sayılır.”

Kanunun 6. Maddesi başlangıçta sadece “işlenmeler” başlığını taşımaktaydı. 
Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği ilişkileri ve diğer uluslararası sözleşmelerdeki 
hükümler dikkate alınarak işlenmelerin yanı sıra kanuna “derlemeler” kavramı 
da dâhil edildi. Kanunun “tanımlar” kenar başlıklı maddesine derleme eser 
tarifi eklendi. O nedenle, mevzuatımızda yapılan son ek ve değişiklikler ile yeni 
düzenlemeler ışığında işlenmeler ve derlemeleri ayrı ayrı ele alacağız.

a. İşlenmeler
İşlenme kavramı “Tanımlar” kenar başlıklı 1/B maddesinde tanımlanmıştır. 

Buna göre “Diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu esere 
nispetle müstakil olmayan ve işleyenin hususiyetini taşıyan fikir ve sanat 
mahsulleridir” (FSEK 1/B-c). Madde 6’nın ilk fıkrasındaki “Diğer bir eserden 
istifade suretiyle vücuda getirilip de bu esere nispetle müstakil olmıyan ve 
aşağıda başlıcaları yazılı fikir ve sanat mahsulleri işlenmedir” şeklindeki 
düzenleme de işlenmenin tarifini vermektedir.

Bu tanıma göre bir eserin işlenme olarak nitelendirilebilmesi için bir kısmı 
esasa diğeri şekle ilişkin olmak üzere iki türden unsurların varlığı şarttır. 

Esasa ilişkin unsurlar, asıl esere bağlılık ve işleyenin hususiyetini taşımak 
şeklindedir. Bu unsura işlenme eserin sübjektif unsuru veya esasa ilişkin 
unsuru da denilir. İşlenme eser, mevcut bir eserden meydana getirilir. 
İşlenmenin meydana getirilmesinde kullanılan mevcut eser, asıl eser olarak 
nitelendirilir. Mevcut eserin sahibine “asıl eser sahibi”, işlenmeyi meydana 
getirene de “işleyen” veya “işlenme eser sahibi” denilir. İşlenme eser asıl 
eserden yararlanılarak meydana getirildiği için, işlenmenin asıl eser ile zorunlu 
bir bağlantısı vardır. Asıl eserle işlenme arasındaki bağlantı koparsa, artık bir 
işlenmeden değil yeni veya özgün bir eserden söz etmek gerekir. 

İşlenme eser, asıl eserin türevi olması nedeniyle onunla bağlantılı bir eser 
olsa da, asıl eserin sahibinin hususiyetinin yanı sıra işleyenin hususiyetini de 
taşımalıdır. Çünkü işlenme eser, asıl eserden bağımsız bir eser niteliğine sahiptir 
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ve asıl eserden bağımsız bir korumanın konusunu oluşturur. O nedenle bu 
korumaya mazhar olabilmesi için işlenme eserin, onu meydana getiren kişinin 
hususiyetini taşıması gerekir. Buna göre örneğin “Karamazov Kardeşler” adlı 
eserin Türkçe çevirisi, hem Dostoyevski’nin hususiyetini hem de onu Türkçeye 
çeviren mütercimin hususiyetini taşımalıdır. FSEK 6/son fıkrada da belirtildiği 
üzere, ancak işeyenin de hususiyetini taşıyan işlenmeler, bu Kanuna göre eser 
sayılır.

İşlenme eserin şekli unsurlarını, işlenmenin asıl eser hangi sınıfa dâhilse 
o sınıfa dâhil edilebilmesi ve asıl eserle olan irtibatının gösterilmesi teşkil 
eder. İşlenme eser, esas olarak mevcut bir eserin aynı türde ve fakat başka bir 
formda ifade edilmesi şeklinde oluşturulur. Bir roman yazılı ilim ve edebiyat 
eseridir. Bu romanın yabancı dile çevrilmiş hali ise işlenme eserdir. Ama bu 
işlenme, eser niteliği itibarıyla, asıl eser gibi bir ilim ve edebiyat eseridir. Bir 
bestenin aranje edilmesi de işlenmedir. Mûsikî aranjmanları da mûsikî eseri 
niteliğindedir. Dolayısıyla asıl eser hangi sınıftaysa işlenme de aynı sınıfta 
yer almaktadır. Ancak bu kuralın bütün işlenme eserler bakımından geçerli 
olduğunu söylemek zordur. Bir romanın filme aktarılması halinde, ortaya 
çıkan eseri işlenme olarak nitelendirmek mümkün değildir. Zira bu şekilde 
oluşturulan eser artık bağımsız bir sinema eseri niteliğindedir.

İşlenme eserde asıl esere bağlılığın gösterilmesi de işlenmenin şekli 
unsuru olarak kabul edilir. İşleyen kişi, meydana getirdiği işlenmede, onun 
asıl eserin işlenmesi olduğunu belirtmek zorundadır. Bu şart, üçüncü kişilere 
o eserin özgün eser mi yoksa işlenme eser mi olduğunu açıklamaya hizmet 
eder. O nedenle eseri işleyen, işlenme eserde hem asıl eserin adını hem de 
asıl eserin sahibinin adını belirtmelidir. Aksi halde iki eser arasındaki bağlantıyı 
görmek mümkün olmayacağından işleyenin, asıl eseri gasbettiği suçlamasıyla 
karşılaşması kaçınılmazdır. 

Bu açıklamalar ışığında FSEK’in 6. Maddesinde sıralananlardan hangilerinin 
işlenme eser sayılabileceğini ifade etmek gerekir. Maddede 11 bent halinde 
gösterilen eserlerden (i) tercümeleri, (ii) edebi eserin başka bir esere 
dönüştürülmesini, (iii) çeşitli eserlerin görsel-işitsel eser haline getirilmesini, 
(iv) mûsikî aranjman ve tertiplerini, (v) güzel sanat eserinin başka şekle 
sokulmasını, (vi) yayımlanmamış eserin yayımlanabilir hale getirilmesini, (vii) 
başkasına ait eserin izahı, şerhi, kısaltılmasını ve (viii) bilgisayar programlarının 
işlenmelerini, işlenme eser olarak mütalaa etmek mümkündür. 

Hemen belirtelim ki, maddede gösterilen işlenme eserler bunlardan ibaret 
değildir. Diğer bir deyimle, düzenleme sınırlı sayma esasına tabi değildir. Birinci 
fıkradaki “başlıca” ibaresi saymanın sınırlandırmak amacında olmadığının 
göstergesidir. O nedenle maddede adı geçmeyen parodiler, mahiyeti itibarıyla 
işlenme niteliğindedir.
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b. Derlemeler
Derleme, FSEK 6. Maddede düzenlenmiş olsa da, mahiyeti itibarıyla işlenme 

eserlerden farklıdır. Nitekim Kanunun tanımlar maddesinde de derlemenin 
özel bir tanımı yapılmıştır. Buna göre derleme eser; “özgün eser üzerindeki 
haklar saklı kalmak kaydıyla, ansiklopediler ve antolojiler gibi muhtevası seçme 
ve düzenlemelerden oluşan ve bir düşünce yaratıcılığı sonucu olan eserlerdir” 
(FSEK 1/B-d).

Bu tanımdan hareketle derlemenin özelliklerini şu şekilde açıklamak 
mümkündür. 

Birincisi, derleme eserin “düşünce yaratıcılığı ürünü” olmasıdır.  Düşünce 
yaratıcılığı derleme eserde bulunması gereken esasa ilişkin şartın ifadesidir. Yani 
derlemenin onu meydana getirenin hususiyeti taşımasıdır. Öğretide derleme 
tanımında hususiyet yerine “düşünce yaratıcılığı” tabinin kullanılması, bu 
ürünlere özgün bir esere nazaran daha üstün bir değer atfedilmesi sonucunu 
doğuracağı mülahazasıyla eleştirilmiştir. Bize göre “düşünce yaratıcılığı” 
tabirinin kullanılması, özgün eserlere nisbetle, derlemeye üstün bir değer 
atfedilmesi anlamına gelmez. Bilakis düşünce yaratıcılığı ürünü olma, derleme 
eser olarak korunacak üründe daha yüksek koruma eşiği anlamına gelir. Bunun 
sonucu, sıradan, harc-ı âlem, hususiyeti bulunmayan, alelâde derlemeler eser 
korumasından yararlanamayacaktır.

Derleme eserin ikinci özelliği, içeriğinin seçimi ve tertibi bakımından 
yaratıcılık arz etmesi gereğidir. Derlemelerin içeriği seçme ve düzenlemelerden 
oluşan eserlerdir. İçerikten kasıt derleme eserin muhtevasını oluşturan veri ve 
materyallerdir. Muhteviyat eser niteliğinde olabileceği gibi, eser mahiyetinde 
olmayan veri ve materyallerden de oluşabilir. İçeriğin seçiminde derleyenin 
yaratıcılığı önem arz eder. Sadece içeriğin seçiminde değil, bu içeriğin tertibi 
ve sunumunda da yaratıcı özellikler mevcut olmalıdır. Aksi halde böyle bir 
derlemeye FSEK 6 kapsamında eser koruması tanınmamalı, şartları varsa FSEK 
Ek md. 8 kapsamında sui generis korumadan yararlanma imkânı verilmelidir.

Derlemenin üçüncü özelliği işlenmelerin aksine, meydana getirilmesinde 
başka bir eserden istifadenin şart olmamasıdır. Derlemenin muhtevasını 
eserler oluşturabileceği gibi, eser niteliği bulunmayan veri ve materyaller de 
oluşturabilir. Bir şiir antolojisini derleme olarak kabul etmek mümkündür. 
Bu durumda derlemenin muhtevasını eserler oluşturur. Bir ansiklopedinin 
muhtevasını oluşturan her bir maddeye ilişkin anlatım da eser olarak 
kabul edilebilir. Bir mûsikî albümü de derleme kabul edilir. Bu gibi hallerde 
derlemenin meydana getirilmesinde başka eserlerden yararlanılmış olur. 
Ancak bu yararlanma faaliyetini “işleme” olarak nitelendirmek mümkün 
değildir. Sadece başkasına ait eserler belli bir sistem dâhilinde seçilip belli bir 
düzen içinde tertip edilmiştir. Böyle bir ürüne derleme olarak eser korumasının 
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tanınmasının nedeni, muhteviyatında bulunan eserlerden dolayı değil, içeriğin 
seçim ve tertibindeki hususiyettir.

Bunun sonucu olarak derleme eserler bakımından söz edilebilecek diğer 
bir özellik de, asıl esere bağlılığın şart olmamasıdır. Kendi başına derleme, 
muhtevasını oluşturan eserden, veriden ve materyallerden bağımsız bir 
korumanın konusu teşkil eder. Derleme eserin muhtevasını oluşturan bir 
eserden intihal veya usulsüz iktibas yoluyla yararlanma, derleme eser sahibinin 
haklarını değil, asıl eser sahibinin haklarını ihlal eder. Nitekim derleme eser 
tanımında da açıkça derlemenin muhtevasındaki özgün eser üzerindeki 
hakların saklı olduğu ifade edilmiştir.

Derleme eserin muhtevasında eser niteliğini haiz olmayan veri ve 
materyaller bulunabilir. Bir sözlük derleme eserdir. Aynı şekilde ilaç adları ve 
prospektüslerinin derlendiği rehber kitaplar da böyledir. Bir şehirdeki sabit 
telefon abonelerinin ad ve adresleri ile telefon numaralarının yazılı olduğu 
telefon rehberleri de derleme mahiyetindedir. Bu tür ürünlerin içeriğini 
oluşturan unsurlar eser mahiyetinde olmamasına rağmen, derleme ürün 
olarak hukuki himayeden yararlanırlar. 

Ancak bunların, niteliğine göre eser korumasından mı yoksa sui generis hak 
korumasından mı yararlandırılacağına karar verilir. Eser niteliğinde olmayan 
veri ve materyallerden oluşan derleme, FSEK 6 anlamında eser korumasından 
yararlanacaksa, bu derlemenin içeriğinin seçilmesi ve düzenlenmesinin 
yaratıcı bir çabanın ürünü olması gerekir.

Buna karşılık, içeriğin seçilmesi ve düzenlenmesinde bir yaratıcılık yoksa, 
böyle bir derlemenin sui generis korumadan yararlanıp yararlanamayacağının 
tespiti için 2014 yılında FSEK’e ilave edilen Ek Madde 8 hükümlerine 
bakılması gerekir. Bu maddede, bir veri tabanının içeriğinin oluşturulmasına, 
doğrulanmasına veya sunumuna nitelik ve nicelik açısından esaslı bir nispet 
dâhilinde yatırım yapan veri tabanı yapımcısı, ayrıca, veri tabanının içeriğinin 
önemli bir kısmının veya tamamının herhangi bir araç ile herhangi bir şekilde 
sürekli veya geçici olarak başka bir ortama aktarılması ve herhangi bir yolla 
dağıtılması, satılması, kiralanması veya topluma iletilmesi hususlarında izin 
vermek veya yasaklamak hakkı tanınmıştır. Bu maddeyle sağlanan koruma 
bir eser korumasından ziyade emek ilkesine dayanan bir veri korumasıdır. O 
yüzden Kanun bu tür veri tabanlarına 15 yıllık bir koruma süresi tanımıştır. 
Ayrıca bunların korunması için eseri koruyan hükümlere değil haksız rekabet 
hükümlerine dayanılabilir.

Bu açıklamalardan hareketle FSEK 6’da zikredilenlerden hangilerinin 
derleme eser sayılacağına kısaca değinmek yararlı olacaktır. Buna göre 
maddenin 7. bendinde sözü edilen seçme ve toplama eserler tertibi derleme 
eser niteliğindedir. Maddede bunlardan “Belli bir maksada göre ve hususi 
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bir plan dâhilinde seçme ve toplama eserler tertibi” olarak söz edilmektedir. 
Bu tür derlemelere, şiir antolojileri, ansiklopediler, bilimsel dergiler, yıllıklar, 
mûsikî albümleri, basılı sanat eseri koleksiyonları gibi eserleri örnek vermek 
mümkündür. 

FSEK 6. Madde kapsamında zikredilen külliyatları da  (md. 6/6) derleme 
saymak gerekir. Maddede, bir eser sahibinin bütün veya aynı cinsten olan 
eserlerinin külliyat haline sokulmasından söz edilmektedir. Külliyatlara Ömer 
Seyfettin Külliyatı, Mehmet Akif’in bütün şiirlerinin toplandığı Safahat, 
Peyami Safa Külliyatı örnek olarak verilebilir. Aynı şekilde bir ressamın tüm 
dönemlerini kapsayan eserlerini içeren resim kataloğunu, müzik albümlerini 
de bu kapsamda değerlendirmek mümkündür.

Derleme olarak nitelendirilebilecek diğer bir ürün grubu da veri tabanlarıdır 
(FSEK 6/11 ve Ek md 8). Veri tabanı, sistematik veya metodik bir biçimde 
düzenlenen ve elektronik veya başka bir vasıta ile erişilebilen bağımsız eserler, 
veriler ve materyallerin derlemesi niteliğindeki üründür. Eğer veri tabanının 
içeriğinin seçim ve düzenlenmesinde veri tabanı yapımcısının yaratıcılığı varsa, 
bu tür veri tabanı FSEK 6 anlamında derleme eser olarak FSEK korumasından 
herhangi bir eser gibi yararlanacaktır. Aksi halde ya hiç koruma görmeyecek 
veya şartlarını taşıyorsa FSEK Ek Madde 8 hükümlerine göre sui generis veri 
tabanı korumasından istifade edecektir. 4

E. ESER KORUMASIYLA İLGİLİ DEĞİNİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR
Hukuken eser olarak korunmaya mazhar bir fikir ve sanat ürününde yukarıda 

açıklanan unsurlar ve özelliklerinin bulunması şarttır. Ancak uygulamada 
eserle ilgili veya esere benzerlik gösteren bazı unsurların hukuki korumadan 
yararlanıp yararlanamayacağı konusunda tereddütler yaşanabilmektedir. 
Yukarıda neyin eser sayılacağına ve eser korumasından yararlanılacağına 
değinildi. Bu başlık altında ise, nelerin eser sayılmayacağı veya hangi unsurların 
eser korumasından yararlanamayacağına değinilecektir.

4 Ek Madde 8- Bir veri tabanının içeriğinin oluşturulmasına, doğrulanmasına veya sunumuna 
nitelik ve nicelik açısından esaslı bir nispet dahilinde yatırım yapan veri tabanı yapımcısı, 
ayrıca, veri tabanının içeriğinin önemli bir kısmının veya tamamının; a) Herhangi bir araç ile 
herhangi bir şekilde sürekli veya geçici olarak başka bir ortama aktarılması, b) Herhangi bir 
yolla dağıtılması, satılması, kiralanması veya topluma iletilmesi, Hususlarında bu Kanunda 
sayılan istisnalar ile kamu güvenliği, idarî ve yargı işlemlerinin gerektirdiği istisnalar dışında 
izin vermek veya yasaklamak hakkına sahiptir. Veri tabanı yapımcısına sağlanan koruma 
aleniyet tarihinden itibaren onbeş yıldır. Veri tabanının içeriğinde esaslı bir değişiklik 
meydana getiren ve yeni bir yatırım gerektiren, nitelik ve nicelik açısından yapılan her türlü 
ekleme, çıkarma veya değişiklik sonucu bu yeni yatırımdan doğan veri tabanı kendi koruma 
koşullarına hak kazanır. Bu maddede tanınmış hakları ihlâl edenler hakkında bu Kanunun 72 
nci maddesinin (3) numaralı bendi hükümleri uygulanır.
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Bunlardan ilki, tema ve konuların eser korumasından yararlanamayacağıdır. 
Hukuk düzeni hiçbir konuyu kimsenin inhisarına bırakmamıştır. O nedenle 
kamu hukukundan kaynaklanan sınırlamalar baki kalmak kaydıyla, herkes her 
konuda fikir serdetme, açıklamada bulunma ve eser yazma hakkına sahiptir. 
Herkes aynı konuda yazabildiği gibi, aynı nesnenin resmini çizebilir, fotoğrafını 
çekebilir, heykelini yapabilir. Nitekim İngiltere’de üç tarihçi tarafından kaleme 
alınan “Kutsal Kan ve Kutsat Kâse” isimli tarihi eserde geçen olayları roman 
tarzında kaleme alan ve bunları “Da Vinci Şifresi” adı altında yayımlayan 
Dan Brown’a karşı intihal iddiasıyla açılan davada İngiliz Yüksek Mahkemesi, 
konuların kimsenin inhisarında olmadığı, herkesin aynı konuda yazı yazabileceği 
gerekçesiyle davayı reddetmiştir. Burada önemli olan; başkalarının da yazdığı 
konuda yazan kişinin bunu yaparken taklide düşmemesi, konuyu kendine 
özgü üslup ve ifade tarzıyla açıklaması, aynı konudaki eseri kendi hususiyetini 
yansıtacak şekilde kaleme almasıdır.

Bilimsel sonuçlar, veriler, teori ve öğretiler de eser olarak korunmaz. 
Bunlar kimsenin tekelinde değildir. Nitekim uluslararası anlaşmalar ve bazı 
yabancı devletlerin kanunlarında mezkûr unsurların eser olarak koruma 
konusu oluşturmayacağı açıkça ifade edilmiştir. Hukuk düzeni, telif hakkı 
korumasından yararlanılarak, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelere engel 
olunmasını istememiştir. 

Usul ve yöntemler de eser olarak korunmaz. Bu cümleden olarak; bir 
resim yapma tekniği, şiir vezin ve ölçüleri, mûsikî usul ve makamları, iş yapma 
yöntemleri eser korumasından yararlanamaz. Buralarda da kamu yararı 
mülahazası etkilidir. O nedenle herkes aynı usul ve tekniği kullanarak resim 
yapabilir. Aynı teknik ve yöntemlerle film yapabilir, aynı makam ve usullerden 
yararlanarak mûsikî eseri besteleyebilir. Aynı vezin ve ölçüleri kullanarak 
şiirler yazabilir. Bu sayede toplumun sanat ve kültür hayatına yeni ürünler 
kazandırılmış olur.

FSEK, eserin ad ve alametleri ile dış şekillerinin de eser korumasından 
yararlanamayacağını hükme bağlamıştır. Buna göre ayırt ediciliği bulunmayan 
ve umumi olarak (herkes tarafından) kullanılabilen eser ad ve alametleri ile 
dış şekilleri hiçbir şekilde korunmaz. Bununla beraber sıra dışı ve umumen 
kullanılmayan eser ad ve alametleri eserden bağımsız olarak korunabilir. Bu 
hususa ilişkin koruma hususunda haksız rekabete dair kanun hükümlerine 
dayanılabilir (FSEK 83).

TV Program formatları ve reklam konseptinin eser olarak korunup 
korunamayacağı ise tartışmalıdır. Gerek doktrinde gerekse yargı 
uygulamasında her iki görüşü benimseyenler mevcuttur. Kanaatimizce, hem 
TV yayın formatları hem de reklam konseptleri yaratıcı özellikler taşıyorsa, 
ilim ve edebiyat eseri veya niteliğine göre diğer eserler kapsamında eser 
korumasından yararlanabilir.
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Korunması bakımından eserin amacı, kalitesi ve niteliği koruma şartı 
değildir. O nedenle bir eserin ders kitabı olarak veya başka bir maksatla 
yazılmış olup olmadığının önemi yoktur. Eser olma vasfına sahip bir ürünün 
niteliğinin de önemi yoktur. Bazen iki mısradan ibaret bir şiir, onlarca sayfadan 
oluşan düz yazıdan çok daha yüksek nitelikte bir edebi değeri haiz olabilir. O 
nedenle nicelik eser korumasında ilke olarak dikkate alınmaz. Eserin kaliteli 
olması da korumanın şartı olamaz.

Eser bir bütün olarak korunabileceği gibi kısmi olarak da korunur. Nitekim 
Kanunun 13/2 maddesinde bu hususa ilişkin olarak “Eser sahibine tanınan 
hak ve salahiyetler eserin bütününe ve parçalarına şamildir” olduğu ifade 
edilmiştir. Aynı şekilde, eserin korumadan yararlanabilmesi için kural olarak 
tamamlanmış olması da şart değildir. Ancak henüz tamamlanmamış bir eserin 
korunabilmesi için, eser olarak algılanabilir seviyeye ulaşması ve az çok onu 
meydana getirenin (sahibinin) hususiyetini yansıtacak seviyede olması gerekir.

Bir eserin eser olarak korunabilmesi, onun alenileşmiş veya yayımlanmış 
olması şartlarına bağlı değildir. FSEK 7 uyarınca; hak sahibinin rızasıyla umuma 
arz edilen bir eser alenileşmiş sayılır. Umuma arz eserin, sahibi tarafından veya 
onun izni dâhilinde üçüncü kişilerle toplumun bilgisine, ilgisine ve idrakine 
sunulmasıdır.

Umuma arz, eserin ilk defa onu meydana getirenin mahremiyet alanından 
çıkıp, eser sahibiyle herhangi bir sebepten dolayı bir ilişki içinde olmayan 
kişilerce ulaşılabilir hale gelmesidir. Umuma arz eserin yayımlanması suretiyle 
olabileceği gibi, eserin umumi mahallerde temsili yahut radyo, televizyon, 
internet gibi vasıtalarla umuma iletimi şeklinde gerçekleşebilir. Yayım, eserin 
aslından çoğaltma ile elde edilen nüshaların hak sahibinin rızasıyla satışa 
çıkarılma veya dağıtılma yahut diğer bir şekilde ticaret mevkiine konulma 
suretiyle umuma arz edilmesidir (FSEK 7/2).  

Temsil ise, eserin doğrudan doğruya yahut işaret, ses veya resim nakline 
yarayan aletlerle umumi mahallerde okunması, çalınması, oynanması ve 
göstermesi gibi eylemlerle ondan yararlanmaktır (FSEK 24). Eserin umuma 
iletimi ise, eserin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının, radyo-televizyon, uydu 
ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla yayınlanarak 
halkın istifadesine sunulmasıdır. Eserin gerçek kişilerin seçtikleri yer ve 
zamanda umumun erişimine sunulması da bu kapsamdadır (FSEK 25). 

Sonuç olarak eser, bu yollardan herhangi birisiyle eser sahibi veya onun 
izin verdiği bir kişi tarafından henüz umuma arz edilmemiş olsa bile, eser 
korumasına ilişkin hükümlerinden yararlanır. O nedenle yayımlanmış bir kitap 
korunduğu gibi, henüz yayımlanmamış veya başka bir şekilde umunun idrakine 
sunulmamış bir makale de eser olarak korunur.
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Bu konuyla ilgili son olarak değinilmesi gereken bir husus da, bir fikri 
ürünün eser korumasından yararlanabilmesi için tescil, tevdi ve işaret 
koyma formalitelerinin zorunlu olmamasıdır. İngiltere ve ABD gibi bazı 
hukuk sistemlerinde ve bizde de Hakkı Telif Kanunu döneminde fikir ve 
sanat eserlerinin korunması için bu tür formalitelerin yerine getirilmesi 
gerekmekteydi. Ancak son dönemde Anglo-Amerikan hukuk ailesine dâhil 
ülkelerde bile bu tür formaliteler eser sayılma ve hukuki korumanın şartı 
olmaktan çıkarılmaya başlandı. 

Edebiyat ve sanat eserlerinin korunmasına dair Bern Sözleşmesi üye 
devletleri bu tür formaliteleri eser korumasının şartı kılmaktan menetmektedir. 

Türk hukukunda bazı eserler için bu türden formaliteler öngörülmüş ise 
de, bunlar hukuki korumanın şartı değildir. Nitekim FSEK 13/3 maddesinde: 
«…hak ihdas etmek amacı taşımaksızın, … hak sahipliklerinin belirlenmesinde 
ispat kolaylığı sağlanması ve malî haklara ilişkin yararlanma yetkilerinin takip 
edilmesi maksadıyla, sinema ve müzik eserlerini içeren yapımlarının kayıt 
ve tescilini yaptırırlar..” hükmüne yer verilmiştir. Emredici hüküm olmakla 
birlikte, kayıt ve tescili yapılmamış sinema ve müzik eserleri diğer eserler gibi 
korunur. Aynı şekilde Kanunun 81. Maddesinde “Mûsikî ve sinema eserlerinin 
çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınlara bandrol yapıştırılması 
zorunludur” hükmüne yer verilmiştir. Buna rağmen, bandrol yapıştırılmamış 
olması, bu eserlerin korunmasına halel getirmez.

II.  TELİF HUKUKUNDA ESER SAHİPLİĞİ KAVRAMI
A. GENEL OLARAK
Eser sahibi,5 kısaca hukuken korunan fikir ve sanat mahsulünü meydana 

getiren kişidir. Hemen ifade edelim ki; hukuk düzeni eseri koruyormuş gibi 
görünse de, esas itibarıyla eser sahiplerini korumaktadır. Bu itibarla fikir ve 
sanat hukukunun temel kavramlarından biri eser sahipliğidir. Zira eser, eser 
sahibinin ürünüdür. Hiçbir eser, eser sahibi olmadan, kendiliğinden meydana 
gelemez. Eser sahibi eseri meydana getiren kişidir. Eser sahibi olabilmek ve 
hukuki himayeye mazhar olabilmek için hukuken eser sayılabilecek bir fikir ve 
sanat ürününü meydana getirmek şarttır.

Bir eser tek bir kişinin fikri mahsulü olabileceği gibi, birden fazla kişi de 
birlikte bir eser meydana getirebilir. Eserin tek bir kişi tarafından meydana 
getirilmesi halinde, onun üzerinde hukukun eser sahibine tanıdığı tüm 
hak ve menfaatler, o kişiye ait olur. FSEK tek kişi eser sahipliği esas alınarak 
düzenlenmiştir. Kanunda, birden fazla kişi tarafından meydana getirilen 

5 Eser sahipliği ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Mustafa ATEŞ, Fikri Hukukta Eser Sahipliği, 
Ankara 2012.
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eserlerde eser sahiplerinin kendi aralarındaki ilişkileri ve eser sahipleri ile eser 
arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümlere de yer verilmiştir. 

Tebliğimizin bu bölümünde eser sahipliği kavramının tanımı, unsurları, 
hukuki mahiyeti ile eser sahipliği türleri ele alınmaktadır. İlaveten, eserin 
birden fazla kişi tarafından meydana getirilmesi halinde bu kişilerin eser 
sahipliği statüleri ve böyle bir eser dolayısıyla aralarındaki hukuki ilişkiler 
irdelenmektedir.

B. ESER SAHİPLİĞİNİN TANIMI
Eser sahipliği FSEK’te tanımlanmış kavramlardandır. 1995 yılında 4110 

sayılı Kanunla eklenen “Tanımlar” kenar başlıklı 1/B (b) maddesinde “eser 
sahibi; eseri meydana getiren gerçek kişi” olarak tarif edilmiştir. Kanunun 
eser sahibini tanımlayan bir diğer hükmü de “Bir eserin sahibi onu meydana 
getirendir” şeklindeki 8. Maddenin 1. fıkrasıdır. 

Eser sahibini tarif eden Madde 8/1 hükmü kabulünden bu yana mevcut 
olmasına rağmen sonradan Kanuna eser sahipliğinin tanımıyla ilgili yeni bir 
hüküm ilavesi uygun olmamıştır. Dahası, eser sahibi 1/B maddesinin kanuna 
dâhil edildiği ilk halinde, eseri meydana getirenin gerçek kişi olduğu ifade 
edilmişken; 2004 yılında kabul edilen 5101 sayılı Kanunla tanımdaki “gerçek” 
ibaresi çıkarılmıştır. Böylece tüzel kişilerin de eser sahibi olabilecekleri gibi bir 
kanaatinin doğmasına yol açılmıştır. 

Oysa aşağıda da işaret olunacağı gibi, 4110 sayılı Kanunla yapılanlar başta 
olmak üzere, 1995’ten sonra kabul edilen muhtelif değişikliklerle, ancak gerçek 
kişilerin eser sahibi olabileceği yönündeki düzenlemeler dikkate alındığında, 
eser sahipliği tanımına 5101 sayılı Kanunla yapılan müdahalenin çok yersiz 
olduğunu izaha hacet yoktur.

Eser sahibi kavramının hukuki mahiyetinin daha iyi anlaşılabilmesi için 
önce “eser” kavramını hatırlamak gerekir. FSEK’in 1/B(a) maddesi uyarınca 
eser, sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, mûsikî, güzel sanatlar 
veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleridir. Buna 
göre telif hukuku anlamında eser sahibi; ilim ve edebiyat, mûsikî, güzel sanat 
veya sinematografi alalarından herhangi birinde kendi hususiyetini taşıyan bir 
fikir ve sanat ürünü meydana getiren gerçek kişidir. 

C. ESER SAHİPLİĞİNİN UNSURLARI
Telif hukuku anlamında eser sahibi; “ilim ve edebiyat, mûsikî, güzel 

sanat veya sinematografi alalarından herhangi birinde kendi hususiyetini 
taşıyan bir fikir ve sanat ürünü meydana getiren gerçek kişi” olarak kabul 
edildiği takdirde, eser sahipliğinin şu unsurlardan oluştuğu söylenebilir. Eseri 
meydana getirenin; (i) gerçek kişi olması, (ii) gerçek kişinin kendi maddi fiiliyle 
eseri meydana getirmesi, (iii) gerçek kişinin maddi fiiliyle meydana getirdiği 
neticenin “eser” mahiyetinde bir fikir ve sanat ürünü olması, gerekir.
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1. Eseri Meydana Getirenin Gerçek Kişi Olması
Fikir ve sanat eseri sahibini tanımlayan kanun hükümlerine bakıldığında, 

eserin “kişi” olarak nitelendirilen bir süje tarafından meydana getirilmesi 
gerektiği sonucuna varılmaktadır. Kişinin tanımı ve mahiyeti medeni hukuk 
kurallarıyla belirlenmiştir. TMK hükümlerine göre kişi, hakların sahibi ve 
borçların hâmili olabilen varlıktır. Haklara ve borçlara sahip olabilen varlıklar 
ise insanlardır (TMK 8). Bunun sonucu olarak, yani kişi kavramının tanım ve 
niteliğinden hareketle, eser sahibi sayılmanın ilk şartı insan olmaktır. Aynı 
mülahazalarla, tüzel kişilikler eser sahibi olamayacağı gibi, insan dışındaki 
canlılar ya da tabii kuvvetler de hukuken eser sahibi olamazlar.

Şu kadar ki; hukuk düzeni, insan dışındaki bazı varlıklara da “kişilik” statüsü 
vermiştir. Nitekim bizim hukukumuzda da kişiler, gerçek ve tüzel kişiler olmak 
üzere ikiye ayrılmıştır. TMK hükümlerine göre tüzel kişiler de gerçek kişiler gibi 
haklara ve borçlara sahip kılınmıştır (TMK 48 vd). Ancak tüzel kişiler mahiyetleri 
gereği etten, kemikten, kandan müteşekkil insan gibi maddi bir varlığa sahip 
değildir. Zira hukuk düzeni pratik mülahazalardan dolayı, belirli bir maksat için 
bir araya gelen insan topluluğu veya belirli bir amaca özgülenen eşyaya (mala), 
farazi bir kişilik bahşetmiştir. Tüzel kişilere varsayıma dayalı “farazi kişilik” 
anlamında “hükmi şahsiyet” denilmiştir. O yüzden tüzel kişiler, yaratılışı gereği 
gerçek kişilere özgü nitelikteki hakların sahibi ve borçların hamili olamazlar 
(TMK 48). 

Telif hukuku anlamında eser, ancak insana özgü olabilen fikrî bir mesainin 
neticesi olabilir. Diğer bir deyimle eser, ancak insana özgü yaratıcı bir 
düşüncenin ve insandan sadır olan bir maddi fiil ve faaliyetin ortaya çıkardığı 
sonuçtur. Bu nedenle esere “fikir ve sanat ürünü” denilir. Fikri mahsul, fikri 
faaliyet ve mesainin ürünüdür. Bu türden sonuç doğuran fiil ve faaliyetler 
yaratılışı gereği sadece insana özgüdür.

O sebeple, insan dışındaki varlıkların ortaya koyduğu ürünler, ne kadar 
edebi, sanatsal ve estetik değer taşırsa taşısın, hukuken eser sayılmaz. Tüzel 
kişilerin iradeleri, faaliyet ve fiilleri onlara özgü organlarca açıklanıp icra 
edilir. Bu organlar nihai tahlilde insanlardan oluşur. Tüzel kişinin organlarınca 
meydana getirilen eserler de sonuçta gerçek kişilerce meydana getirildiği için, 
tüzel kişinin o eserin sahibi olması gibi bir durum söz konusu olmaz.

FSEK’in 1995 yılında 4110 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki halinde, 
tüzel kişilerin de eser sahibi olabileceklerine ilişkin hükümler mevcuttu. 
Kanunun 8. maddesi tüzel kişilerin eser sahipliğini açıkça kabul ettiği gibi, 
manevi hakların kullanılmasını düzenleyen 18. maddesinde, söz konusu 
hakların tüzel kişilerce de kullanılabilmesi hükme bağlanmıştı. Aynı şekilde, 
koruma süreleriyle ilgili maddelerde, tüzel kişinin eser sahibi olabileceğine 
matuf hükümlere yer verilmişti. Hatta “Sürelerin devamı” kenar başlıklı 27. 
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maddesinin son fıkrasındaki “İlk eser sahibi tüzel kişi ise, koruma süresi aleniyet 
tarihinden itibaren 70 yıldır” şeklindeki hüküm halen yürürlüktedir. Ancak 
buna rağmen hem 1995 yılından sonra Kanunda yapılan değişiklikler hem 
de işin mahiyeti, tüzel kişilerin eser sahibi sayılmalarını tecviz etmemektedir. 
Tabiatıyla, tüzel kişilerin eser sahibi sayıldığı dönemde, ilgili eserlerin koruma 
süreleri bitinceye kadar, tüzel kişilere izafe olunan eser sahipliği sıfatı bakidir. 

Eser sahibinin gerçek kişi olması ilkesi Alman, İsviçre, Fransa, Avusturya 
ve İtalya gibi Kıta Avrupası hukukları bakımından da geçerlidir. Buna mukabil 
İngiliz ve Amerikan hukuk sitemlerinde, eser sahibi olabilmek için gerçek 
kişi olmak şart değildir. AB regülasyonlarında ise gerçek kişiler yanında tüzel 
kişilere de eser sahipliği statüsü verilip verilmeyeceği üye devlet hukuklarının 
tercihine bırakılmıştır.6

2. Gerçek Kişinin Eseri Kendi Maddi Fiiliyle Bizatihi Meydana Getirmesi
Eser sahibi, eseri kendi maddi fiiliyle bizatihi meydana getiren gerçek kişidir. 

Bir kimsenin eser sahibi olabilmesi için, eser sayılan ürünün o kişi tarafından 
bizatihi meydana getirilmiş olması gerekir. Bir eserin meydana getirilmesinde 
yaratıcı çabası bulunmayan kimseyi eser sahibi saymak mümkün değildir. 
O nedenle, bir başkasının emir ve talimatıyla yahut siparişi üzerine yapılan 
eserin sahibi dahi, o eseri bizatihi kendi maddi fiil ve entellektüel mesaisiyle 
meydana getiren kişidir. 

Ancak 1951 tarihli FSEK’in 8. maddesi, 4110 sayılı Yasayla değiştirilmeden 
evvel, 2. fıkrasıyla istihdam ilişkileri kapsamında meydana getirilen eserlerde 
eser sahipliğini de düzenlemekteydi. Bu maddenin 2. fıkrasına göre bir işverene 
bağlı olarak onun işini görürken işçi, memur ve müstahdem gibi çalışanlarca 
meydana getirilen eserlerin sahibinin, işveren olduğu hükme bağlanmıştı. 
Aynı şekilde, tüzel kişinin organlarınca meydana getirilen eserlerin sahibi de 
tüzel kişi olarak kabul ediliyordu. Sinema eserinin yegâne sahibi ise gerçek 
veya tüzel kişi olup olmadığına bakılmaksızın yapımcı (imal ettiren) olarak 
belirlenmişti.

1995 yılı ve sonrasında Kanunumuzda yapılan değişiklikler ile artık eser 
sahibi sayılabilmek için eseri bizzat meydana getirmiş olmak gerekmektedir. 
Sinema eserleriyle ilgili olarak yapımcı (FSEK 8), istihdam ilişkileri kapsamında 
meydana getirilen eserlerde ise işverenler ve tüzel kişilerin eser sahibi 
sayılmaları kuralı kaldırıldı (FSEK 18/2). 

Artık hukukumuza göre eseri bizatihi meydana getirmemiş olanların eser 
sahipliği sıfatını almaları mümkün değildir. Yeni sistemde işveren ve tüzel kişiler 

6 Örneğin 1991 tarihli ve 91/250 sayılı Bilgisayar Programları Hakkında Yönergenin 2/1.
maddesinde ilke olarak bilgisayar programında eser sahibinin gerçek kişi olduğunu, tüzel 
kişilerin eser sahibi sayılıp sayılmayacağına üye devlet iç hukukunca karar verileceği hükme 
bağlanmıştır.
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yalnızca hakların kullanıcısı olabilmektedir; ama eser sahibi sayılmamaktadır. 
Keza, sinema eserlerinde yapımcı da ancak bağlantılı hak sahibi sıfatını haiz 
olabilmektedir (FSEK 80).

3. Meydana Getirilen Neticenin Eser Vasfında bir Fikir ve Sanat Ürünü 
Olması

Eser sahipliğinin üçüncü unsuru, gerçek kişi yani insan tarafından kendi 
maddi fiiliyle meydana getirilen neticenin FSEK anlamında eser vasfını haiz 
olmasıdır. Dolayısıyla, ortaya konulan neticeyi telif hukuku anlamında eser 
olarak nitelendirmek mümkün değilse, o neticenin doğumunu sağlayan kişiyi 
de eser sahibi saymak mümkün olmaz. Mesela, bir kişiye eksik dişleri için 
protez yapıp takan kişinin ortaya koyduğu neticeyi, bozulmuş bir arabayı tamir 
eden ustanın çabası sonucu ortaya çıkan sonucu, bir evin bahçesi için işçi 
tarafından örülen duvarı, TBK’nın istisna (eser) sözleşmesi hükümlerine göre 
eser kabul etmek mümkündür. Keza, bir gazetede basılan alelâde bir haberi 
ya da reklam mahiyetinde sıradan bir metin veya fotoğrafı Basın Kanunu 
anlamında basılmış eser saymak mümkündür. Fakat bunların hiçbirinin telif 
hukuku anlamında eser olarak kabulü mümkün değildir.

Telif hukuku anlamında eser, biri objektif diğer sübjektif nitelikte olmak 
üzere iki temel unsurdan oluşur. Objektif unsur, kişinin yaratıcı fikri faaliyeti 
neticesinde ortaya çıkan neticenin FSEK’in 2, 3, 4, ve 5. Maddeleri kapsamında 
mütalaa edilebilecek bir fikir ve sanat ürünü niteliğini taşımasıdır. Kanun söz 
konusu fikir ve sanat ürünlerini; ilim ve edebiyat eseri, mûsikî eseri, güzel sanat 
eseri ve sinema eseri adları altında tâdat etmiştir. Bu dört gruptan herhangi 
birine dâhil edilmesi mümkün olmayan ürün eser olarak kabul edilemez. 
O yüzden, bir işçi tarafından örülen bahçe duvarı eser sayılmaz. Ama FSEK 
4 anlamında bediî vasfa sahip olursa o duvarı eser, onu ören ustayı da eser 
sahibi saymak mümkündür. 

Eser sayılmanın ikinci şartı, -buna sübjektif unsur da denilir- eser sahibinin 
hususiyetini taşımasıdır. Hususiyet, eseri var edenin ona yansıyan kendisine 
has edebi ve sanatsal özellikleridir. Diğer bir deyimle hususiyet, eseri meydana 
getirenin kendi ruhi ve kişisel özelliklerinin eser üzerinde üçüncü kişilerce de 
görülebilen, hissedilebilen ve idrak olunabilen iz düşümüdür. Hiçbir insan 
fiziki özellikleri yönünden diğer herhangi bir insanla bire bir aynı değilse, ruhi, 
manevi ve kişisel özellikleriyle de aynı değildir. Eserdeki sübjektif unsur onu 
meydana getirenin kişisel özellikleridir. O nedenle eserdeki hususiyet kişiseldir; 
yani eseri ortaya koyan kişiye has özelliklerdir. Eğer bir fikri ürün, onu meydana 
getirenin edebi ve sanatsal kişiliği ve üslubunu yansıtıyorsa, yani sıradanlığın 
ötesinde belirli bir sanatsal ve edebi düzeye sahipse, bu özellikleri sebebiyle 
emsalleri veya benzerlerinden az çok ayırt edilebilir bir niteliği haiz ise, eserin 
onu meydana getirenin hususiyetini taşıdığı söylenebilir. Dolayısıyla böyle bir 
ürünü eser ve onu meydana getireni de eser sahibi saymak mümkündür.
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Bir eser, kimin hususiyetini taşıyorsa, eserin sahibi de o kişidir. Dolayısıyla 
bir eserin sahibi olabilmek için bizatihi o esere eser olma vasfını kazandırmak 
gerekir. Eğer bir eser, eser sahibi olduğunu iddia eden kişiden ziyade başka bir 
kimsenin hususiyetini taşıyorsa, gerçek eser sahibi, esere kendi hususiyetini 
katmış olan o kişidir. İşte bu kişiye gerçek eser sahibi denir.

Ancak bazen bir eseri meydana getirmemiş olduğu halde, o eserin üzerinde 
eser sahibi olarak başka bir kimsenin adı yazılmış olabilir. Diğer bir deyimle; bir 
eser onun hakiki sahibi yerine başka bir kişinin adı altında umuma arzedilmiş, 
basılmış, çoğaltılmış, yayımlanmış, temsil veya icra olunmuş veya umuma 
iletilmiş olabilir. Bu gibi hallerde kanundaki karinelerden dolayı, eserin gerçek 
sahibi olmadığı halde adı eser sahibi olarak anılan kişiyi eser sahibi olarak 
kabul etmek gerekebilmektedir (FSEK 11 ve 12). 

Eser, onun gerçek sahibi adı yerine başka birinin adı altında umuma arz 
edildiği takdirde,  hakiki eser sahibi tarafından eser sahipliğinin tespiti davası 
açılabilir (FSEK 15).7 Keza, bir eseri büyük ölçüde intihal veya usulsüz iktibasla 
oluşturan kişinin adı eser üzerinde yazılmış olsa da, o kişiyi de gerçek anlamda 
eser sahibi saymak mümkün değildir. Bu gibi hallerde, o kişiye karşı açılacak dava 
ile eserin o şahsın hususiyetini taşımadığı ispat edilebilir. Uygulamada eserin 
gerçek sahibi yerine başka bir kimsenin adıyla umuma arz edildiği hallerde, 
gerçek eser sahibine “gölge yazar”, “hayalet yazar” veya “görünmeyen yazar” 
yazar anlamında “ghost writer” denilir. Ancak bu gibi durumlarda gölge yazar 
ortaya çıkıp aksini ispat etmediği müddetçe FSEK 11 uyarınca görünürdeki kişi 
eserin sahibi sayılır.

D. ESER SAHİPLİĞİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE İKTİSABI
Eser sahipliğinin hukuki mahiyeti, yani bir hak mı yoksa hukuki durum mu 

olduğu doktrinde tartışmalıdır. Hirsch’in ileri sürdüğü ve bir kısım hukukçuların 
da kabul ettiği görüşe göre, eser sahipliği, özgün bir fikri çalışmanın 
neticesinde kanunen kazanılan ve muayyen hakların kaynağını oluşturan bir 
hukuki durumdur. Arslanlı ve Ayiter’in de aralarında bulunduğu diğer bir grup 
hukukçu ise, eser sahipliğinin mahiyeti itibarıyla hukuki durum değil “sübjektif 
hak” olduğu kanaatindedir.

Eser sahipliğinin hukuki niteliği konusunda hangi görüş kabul edilirse 
edilsin, eser sahipliği nihai tahlilde, hukuk düzenince korunması gereken 
hukuki bir varlık ve değerdir. Bu sebeple, eser sahipliğinin kazanılması, eser 
üzerinde hukuk düzenince tanınmış tüm menfaat ve yetkilerin veya hukuken 
korunmaya değer statünün eseri vücuda getirene bağlanmasıdır. Haklar “aslen 
kazanma” ve “devren kazanma” olmak üzere iki şekilde kazanılır. 

7 Ayrıntı için bkz. Mustafa Ateş, “Eser Sahipliğinin Tespiti Davası”, Fikir ve Sanat Hukukuna 
Dair Makalelerim, Adalet Yayınevi, Ankara 2017, 317-352.
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Hakların doğrudan doğruya kazanılmasına aslen kazanma denir. Bu durumda 
bir hakkın kazanılmasına esas teşkil eden hukuki işlem, olay veya olgunun 
gerçekleşmesiyle birlikte hakkın başka bir süjenin katılımı gerekmeksizin 
kazanana bağlanmasıdır. Hakkın kazanılması için üçüncü bir kişinin iznine, 
icazetine, onayına ve aracılığına gerek yoktur. Hak ipso jure kazanılır.

Devren kazanma ise, hakkın halefiyet yoluyla el değiştirmesiyle, yani bir 
süjeden diğerine geçişi suretiyle olur. Bir kimsenin tasarrufunda bulunan 
hakkın başka bir kimseye bağlanarak onun tasarrufuna geçmesine hakkın 
devren iktisabı denilir. Bu devir şeklinde hakkın önceki sahibine “devreden” 
sonraki sahibine “devralan” denir. Eser sahipliği devren kazanılmaz. Zira 
Tekinalp’in de ifade ettiği gibi; eser sahipliği demek, bir eserden doğan bütün 
manevi yetkilerin ve mali hakların oluşturduğu bir bütün demektir. Eser 
sahipliğinin devri demek, bu bütünün başkasına devri yani eser sahibinin 
eseriyle ilişkisinin tamamıyla ve kesin olarak kesilmesi demektir. Eserin bu 
türlü devri eser sahipliğinin devridir. Eser ile sahibi arasındaki ilişki böyle bir 
devre izin vermez.8

Eser sahipliğinin iktisabında FSEK “yaratma gerçeği” ilkesini benimsemiştir. 
FSEK 8/1’deki “Bir eserin sahibi onu meydana getirendir” hükmü, bu ilkenin 
kanun koyucunun diliyle ifadesi niteliğindedir. Tanımlar kenar başlıklı 1/B(b) 
hükmü de eser sahipliğini aynı doğrultuda tarif etmektedir. Yaratma gerçeği, 
bir eseri meydana getirmeyi ifade eder. Dolayısıyla eserin sahibi, onun 
meydana getirilmesinde belirleyici olan maddi fiilin fâilidir. Maddi fiiliyle 
eseri vücuda getiren kimse, eser sahipliği hak ve sıfatını ipso jure kazanır. 
Eseri vücuda getirenin, onun üzerinde eser sahipliğine bağlanan hak ve 
sıfatları kazanabilmesi için, bir irade beyanında bulunmasına gerek yoktur. 
Zira eser sahipliği maddi fiil ile aslen kazanılır. Bu, doktrinde de ittifakla kabul 
edilmektedir.

Maddi fiil, hukuk düzeninin irade beyanından bağımsız olarak kendisine 
hukuki sonuçlar bağladığı insan davranışıdır. Maddi fiilde insan iradesi, dış 
dünyada maddi ve fiili bir sonuca yönelir ve dış âlemde maddi bir sonuç 
gerçekleşir. İşte kişinin dış âleme yansıyan iradesine değil de, insandan sadır 
olan fiile bağlanan hukuki sonuçlara maddi fiil denilir. Bir eser meydana 
getirmek gibi bir sonuca yönelmiş iradeye sahip olmasa bile, kişinin fikri ve 
entellektüel mesaisinin neticesi, eser niteliğinde bir ürün şeklinde tezahür 
ederse, o kişi kanundan dolayı eser sahipliği sıfatını kazanır. 

Eser sahipliğinin kazanılabilmesi için ayrıca bir irade açıklamasına gerek 
bulunmamaktadır. Buna göre bir roman yazarı, ilim ve edebiyat eseri 
sayılabilecek bir kitabı yazma fiilini tamamladığı anda eser sahipliğini kazanır. 
Bunun için eserin basılıp çoğaltılması ve yayımlanmış olması şart değildir. Bir 

8 Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, 4. Baskı, İstanbul 2005, 213-214.
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beste tamamlandığında, onun bestecisi mûsikî eserinin sahibi olur. Bunun için 
bestenin umumi mahalde temsil ve icrası şart değildir. Sinema eseri gösterime 
elverişli olma niteliğini kazandığında, onu meydana getirenler sinema eserinin 
sahipliği sıfatını kazanır. Sinema, televizyon vb bir vasıta ile fiilen gösterilmesi 
eser sahipliğinin kazanılması için şart değildir.

Bu açıklamalardan hareketle, eser sahipliğinin aslen kazanılan bir statü 
olduğunu söylemek mümkündür. Aslen kazanmanın telif hukuku bakımından 
öne çıkan özelliklerine kısaca değinmek gerekir. 

Bunlardan ilki; maddi fiilin bir insan davranışı şeklinde tezahür etmesidir. 
İnsan davranışı mahiyetinde olmayan olayların neticeleri, edebi ve sanatsal 
değeri ne kadar yüksek olursa olsun eser sayılmaz. Doğa olaylarının veya 
hayvanların eylemiyle gerçekleşen sonuçlar eser sayılmayacağı için, bu 
sonuçları üreten hadiseleri ve hayvanları eser sahibi saymak mümkün değildir.

İkincisi; hakkın doğumu ve iktisabı için irade beyanına gerek yoktur. O 
nedenle eser sahipliğinin kazanılabilmesi için fiil ehliyetine sahip olmak dahi 
gerekmez. Binaenaleyh beş yasındayken Mozart’ın, 10-11 yaşındayken Orhan 
Gencebay’ın besteler yaptığı bilinmektedir. Keza ne yaptığını bilmeyecek kadar 
ruhsal rahatsızlığı olan Hugo Wolf, Hölderlain, Nietzche ve Schumann gibi ünlü 
şahsiyetlerin hayranlık uyandıran eserler meydana getirdiği ifade edilmektedir. 
Bu örneklerden de görüleceği üzere eser sahipliği sıfatının kazanılması için, 
temyiz kudretini haiz olmak dahi gerekli değildir.

Üçüncüsü; eser sahipliğinin kazanılmasında temsile yer yoktur. Temsil, 
başka bir kişinin hâkimiyet alanında hukuki sonuçlarını doğurmak üzere, o 
kişinin nam ve hesabına hukuki işlem yapılmasıdır (TBK 40 vd). Bir hakkın veya 
statünün maddi fiil ile kazanıldığı hallerde temsil ilişkisine başvurulamaz. O 
nedenle bir kimsenin diğerinin nam ve hesabına hareket ederek meydana 
getirdiği eserin sahibi, temsil edilen değil, kendisidir.

Son olarak; eser sahipliğinin iktisabı ve korunması için, diğer sınai mülkiyet 
haklarında olduğu gibi eserin herhangi bir kütüğe tescili ve herhangi bir 
makama veya mercie tevdiine gerek yoktur. FSEK’in 13. maddesindeki tescil 
işleme, hak ihdas amacı taşımaksızın, hakkın ispatında kolaylık sağlamayı 
hedeflemektedir.

E. ESER SAHİPLİĞİNİN ÇEŞİTLERİ
Fikir ve sanat hukukunda eser sahipliğini himaye eden kurallar, eser 

sahipliğinin türü ve niteliğine göre farklılıklar ve özellikler gösterebilmektedir.  
Eser sahipliğini; eser sahiplerinin sayısı, eserin nitelik ve türü, eserin asıl veya 
işlenme ya da derleme olup olmadığı, gerçek eser sahipliği ile karineye dayalı 
eser sahipliğini ifade eden farazi eser sahipliği gibi kıstaslara göre tasnif etmek 
mümkündür.
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1. Gerçek Eser Sahipliği-Gerçek Olmayan Eser Sahipliği
a. Gerçek Eser Sahipliği
Gerçek eser sahipliği, eseri maddi fiiliyle meydana getirenin durumunu 

ifade eder. FSEK’in 1/B(b) de yapılan eser sahipliği tanımı ile FSEK 8/1 hükmü 
gerçek eser sahipliğinin asıl olduğuna işaret eder. Eserin sahibi onu meydana 
getirendir prensibi, eseri bizatihi meydana getirmemiş işverenler ve tüzel 
kişiler gibi süjelerin eser sahibi kabul edilmelerine engeldir.

FSEK’ten kaynaklanan tüm hak ve menfaatlerin süjesi eser sahibidir. Türk 
hukukunda asıl olan gerçek eser sahipliğidir. Gerçek eser sahipliğinin kime ait 
olduğu hususunda yaşanan ihtilaflar, eser sahipliğinin tespiti davası ile çözüme 
kavuşturulur (FSEK 15/3).

b. Gerçek Olmayan Eser Sahipliği
Gerçek olmayan eser sahipliği, eseri bizatihi meydana getirmemiş kişinin 

görünürde eser sahibi olması veya kendisine eser sahipliği sıfatının suni 
şekilde izafe edilmesi keyfiyetini ifade eder. Gerçek olmayan eser sahipliğini, 
(i) zahiri eser sahipliği ve (ii) farazi eser sahipliği olmak üzere ikiye ayırmak 
mümkündür.

Zahiri eser sahipliği, bir eserin meydana getirilmesi sürecinde eser sahibi 
sayılmayı gerektirecek bir katkısı bulunmadığı halde, üçüncü kişiler nezdinde 
eser sahibi olarak tanıtılan kişinin durumunu ifade eder. Bu durum, gerçek 
eser sahibinin iradesinden kaynaklanabileceği gibi onun iradesi dışında da 
gerçekleşebilir. 

Gerçek eser sahibinin iradesine dayalı zahiri eser sahipliğinin kaynağı 
genellikle iş, hizmet, istisna ve vekâlet gibi iş görme işlemleridir. İngilizcedeki 
ghostwriting, tarafların iradesine dayanan bir zahiri eser sahipliğidir. Zira 
ghostwriter, resmen başka bir kişiye izafe olunan eseri bizatihi meydana getirip 
de eser sahibi olarak kendi adının yerine üçüncü kişinin isminin gösterilmesine 
rıza gösteren kişiyi ifade eder. Gölge yazarı daha çok siyasetçiler, sanatçılar 
ve sporcular gibi topluma mal olmuş kişiler kullanmaktadır. Bunlar başkasının 
yazdığı kitaplara kendi adlarını koyup yayınlamaktadırlar.

Taraf iradesine dayanmayan gerçek olmayan eser sahipliği, daha ziyade 
bir kimsenin kendi yazdığı eseri başkası yazmış gibi göstermesi şeklinde ortaya 
çıkar. Ancak burada adı eser sahibi olarak gösterilen kişinin buna muvafakati 
söz konusu değildir. Örneğin bir kişi kendi yazdığı şiir kitabının üzerine Necip 
Fazıl yazarak piyasaya sürmüş olsa, bu suretle onun Necip Fazıl’ın şöhretinden 
yararlanmak gibi bir maksatla bu yola başvurduğu sonucuna varılabilir. Ya da 
kişi hukuken suç teşkil edebilecek bir muhtevaya sahip eserde kendi adını 
anarak riske girmek yerine, başka bir ismi yazıp yayımlayabilir. Bu gibi haller 
için “droit de non paternite” deyimi kullanılır. Bu eylem, telif hukukundan 
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ziyade şahsın hukukunu ilgilendirir. Eser üzerinde adı kullanılan kişi yönünden 
kişilik hakkının ihlali teşkil eder. Fail TMK 24, 25 ve 26 hükümleri kapsamında 
adı izinsiz kullanılan kişiye karşı sorumlu olur.

Gerçek olmayan eser sahipliğinin ikinci türü olan farazi eser sahipliği, 
hakiki eser sahibinin kim olduğunun bilinmediği hallerde, kanun tarafından 
eser sahibi sayılan kişilerin durumunu ifade eder. Dolayısıyla biz kanuni 
karineler gereğince eser sahibi sayılan kişiler “farazi eser sahibi” olarak 
nitelendirilir. Nitekim Kanunun 11. Maddesinde aksi ispat olununcaya kadar 
bir eser üzerinde ismi eser sahibi olarak gözüken veya gösterilen kişiyi eser 
sahibi saymaktadır. 

Kanunun 12. Maddesi ise, 11. Maddeye göre eser sahibi olarak herhangi 
bir kimsenin adına yer verilmemiş eserler üzerindeki eser sahipliği haklarının, 
yayımlayan tarafından, onun da belli olmaması halinde çoğaltan tarafından 
kullanılmasını hükme bağlamıştır. Böylece kanun koyucu, yayımcı ve çoğaltana 
farazi bir eser sahipliği statüsü vermektedir.

2. Asıl Eser Sahipliği – İşlenme ve Derleme Eser Sahipliği
Asıl eser sahipliği ve işlenme eser sahipliği dereceli bir eser sahipliği 

statüsüdür. Eğer bir eser, işleme eylemine konu olup, ondan yararlanılarak 
mahiyeti itibarıyla kanuna göre “işlenme eser” olarak nitelendirilebilecek 
başka bir fikri ürün meydana getirilmiş ise, işlenen esere “asıl eser”, o eseri 
meydana getirene de “asıl eser sahibi” denir. İşleme fiili neticesinde ortaya 
çıkan esere “işlenme eser” ve dolayısıyla onu işleyene de “işleme eser sahibi” 
denir.

Sözgelimi, Türkçe yazılmış bir roman İngilizceye tercüme edilmiş ise, romanın 
Türkçesi asıl eserdir. Bu eseri meydana getiren kişi de asıl eser sahibidir. Eserin 
İngilizce tercümesi ise işlenme eser olup, onu tercüme eden kişi işlenme eser 
sahibidir. FSEK 8/2 hükmü uyarınca; “Bir işlenmenin ve derlemenin sahibi, asıl 
eser sahibinin hakları mahfuz kalmak şartıyla onu işleyendir.”

Asıl eser sahibi kendi eseri üzerinde her türlü hak ve yetkiye sahiptir. Bir 
eserin işlenmesi, o eserin sahibinin haklarına halel getirmez. Yani, asıl eserin 
sahibi eğer sözleşme ile haklarının kısıtlanmasına muvafakat etmemiş ise, o 
eserin başka birisi tarafından işlenmiş olması, onun kanundan doğan haklarını 
kullanmasına engel teşkil etmez. Asıl eser sahibi, işlenen eserin işlenmesi, 
çoğaltılması, yayılması temsili ve umuma iletilmesi haklarını kullanmaya devam 
eder. Asıl eser, onu meydana getirenin ölümünden itibaren 70 yıl korunur.

Buna mukabil, işlenme eser niteliği itibarıyla asıl eserin bir türevidir. Buna 
rağmen asıl eserden bağımsız bir korumanın konusunu oluşturur. İşlenme 
eserin sahibi, işleyendir. Ancak işleyenin işlenme üzerindeki hakları, asıl eser 
sahibinin haklarıyla sınırlıdır. Örneğin yabancı dile çeviri yapan kimse bu çeviri 
üzerinde, asıl eser sahibinden izin almadan, onun başka bir dile tercümesine 
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veya sinematografik adaptasyonuna izin verme hakkı yoktur. İşlenme eser 
asıl eserden bağımsız bir eser olduğu için, onun koruma süresi asıl eserden 
bağımsızdır; işleyenin ölümünden itibaren asıl eserden bağımsız olarak 70 
yıllık bir korumaya sahiptir.

Derleme eser sahipliği, hukuken derleme sayılan bir eseri meydana 
getiren kişiye izafe olunan sıfattır. Derleme eser, özgün eser üzerindeki haklar 
saklı kalmak kaydıyla, ansiklopediler ve antolojiler gibi muhtevası seçme ve 
düzenlemelerden oluşan eserdir. FSEK 6 kapsamındaki (i) veri tabanları, (ii) 
seçme ve toplama eserler tertibi ve (iii) külliyatlar derleme eser niteliğindedir. 
Bu eserleri meydana getiren kişiler derleme eser sahibidir.

Derleme eser sahibinin hak ve yetkileri, eğer derlemenin muhteviyatı 
başkalarına ait eserlerden oluşuyorsa, asıl eser sahipliği ile işlenme eser 
sahipliği arasındaki ilişkiler için öngörülen hükümlere tabidir. 

3. Eser Çeşitlerine Göre Eser Sahipliği
Fikir ve sanat eserleri belirli özellikleri dikkate alınarak; (i) ilim ve edebiyat, 

(ii) mûsikî, (iii) güzel sanat ve (iv) sinema eserleri şeklinde dört gruba ayrılmıştır. 
Dolayısıyla, eser sahipliği kavramını FSEK 2 – 5. madde hükümleri kapsamında 
düzenlenen eser türlerine göre de tasnif etmek mümkündür.

Buna göre eğer bir eser; ilim ve edebiyat eseri ise onu meydana getireni 
“ilim ve edebiyat eseri sahibi”, mûsikî eseri ise onu meydana getireni “müzik 
eseri sahibi”, güzel sanat eseri ise onu meydana getireni “güzel sanat eseri 
sahibi” ve sinema eseri ise onu meydana getirenleri de “sinema eseri sahibi” 
olarak nitelendirmek mümkündür. 

Ancak Kanunda diğer eser türleri bakımından herhangi bir tanım yapılmamış 
olmasına karşın sinema eseri sahipliğine özgü bir tanım yapılmıştır. Buna 
göre “Sinema eserlerinde; yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı 
ve diyalog yazarı, eserin birlikte sahibidirler. Canlandırma tekniğiyle yapılmış 
sinema eserlerinde, animatör de eserin birlikte sahipleri arasındadır.” (FSEK 
8/3).

F. BİRDEN FAZLA KİŞİNİN ESER SAHİPLİĞİ
1. Genel Olarak
Bir eseri yalnızca tek başına bir kişi meydana getirebileceği gibi birden fazla 

kişi bir araya gelerek bir eser meydana getirebilir. Eserin tek bir kişi tarafından 
meydana getirilmesi halinde, bu eser üzerindeki tüm haklar, onu meydana 
getirene ait olur. Eser sahibine, eser sahibinin haklarına ve hakların himayesine 
dair kanun hükümleri o kişi hakkında uygulanır.

Bir eserin birden fazla kişi tarafından meydana getirilmesi de mümkündür. 
Bu durumda, o eser birden fazla kişinin hususiyetini taşır. Bu gibi hallere, 
eseri meydana getiren kişiler için “birden çok kişinin eser sahipliği” veya “eser 
sahipliğinin çokluğu” denilir. 
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Uygulamada birden çok kişinin eser sahipliğinin iki şekilde tezahür ettiği 
görülmektedir.

Bunlardan ilkinde, birden fazla kişinin çalışması neticesinde ayrılmaz 
bir bütün teşkil edecek bir eser ortaya çıkar. Bir heykelin iki kişi tarafından 
yapılması, bir tablonun iki ayrı ressam tarafından çizilmesi neticesinde ortaya 
çıkan eserler böyledir. Bu gibi eserlerde, eser sahiplerinin yaratıcı mesaileri 
bir araya gelerek ayrılamayacak şekilde fikri üründe tecessüm etmiştir. Birden 
fazla kimsenin birlikte çalışmaları neticesinde hukuken tek bir eser olarak 
nitelenebilecek bir ürün ortaya çıkmıştır.

İkincisinde ise, birden fazla kişi tarafından meydana getirilen eser kısımlara 
bölünebilir. Yani ortak eseri meydana getirenlerden her birinin çalışması, 
diğerlerinin çalışmalarından bağımsız birer fikri ürün niteliğindedir. Bu 
ihtimalde, ortak eser olarak adlandırılan çalışma kısımlara bölünebilir ve her 
bir kısım diğerinden bağımsız olarak tek başına eser olma vasfına sahiptir. 

Birden çok kişinin bilfiil meydana getirdikleri fikrî ürüne bağlanan hukukî 
sonuçlar FSEK’te özel olarak düzenlenmiştir. Buna göre, birden ziyade kişi 
tarafından meydana getirilen eser ayrılmaz bir bütün teşkil ediyorsa, FSEK 10/1 
uyarınca eserin sahibi “onu vücuda getirenlerin birliğidir”. Söz konusu eser 
kısımlara ayrılabiliyorsa FSEK 9/1 hükmüne göre, eseri meydana getirenlerden 
her biri vücuda getirdiği kısmın sahibi sayılır. 

Öğretide; birden çok kişinin meydana getirdiği eser kısımlara ayrılabiliyorsa, 
buna ilişkin eser sahipliğine müşterek eser sahipliği veya ortak eser sahipliği; 
ayrılamıyorsa iştirak hâlinde eser sahipliği veya birlikte eser sahipliği 
denilmektedir.

Birden çok kişi tarafından bilfiil meydana getirilen eser sahipliğine konu 
bir diğer eser türü de sinema eserleridir. Sinema eserleri genellikle birden çok 
kişi tarafından meydana getirilir.9 Sinema eseri sahipliği, FSEK’te 4110 sayılı 
Kanunla yapılan değişiklikle müşterek eser sahipliği veya iştirak hâlinde eser 
sahipliği kapsamında mütalaa olunabilecek kendine özgü niteliği olan bir eser 
sahipliği şeklinde düzenlenmiştir. Sinema üzerindeki eser sahipliği, bir nevi 
birden çok kişinin eser sahipliği mahiyetindedir. 

Bu genel açıklamalardan sonra birden çok kişinin eser sahibi olabileceği 
durumları; (i) müşterek eser sahipliği, (ii) iştirak hâlinde eser sahipliği ve (iii) 
sinema eseri sahipliği olmak üzere üç başlık altında ele almak mümkündür. 

9 Nâdiren de olsa tek kişi tarafından meydana getirilen audio-visual eserler de bulunmaktadır. 
Bunlar daha ziyade bir olay veya belli bir mahallin televizyon veya video kamerasıyla filme 
alınması hallerinde olduğu gibi, genellikle FSEK anlamında eser niteliği taşımayan basit 
görsel-işitsel ürünlerdir. Sinema eseri ise, esas itibariyle, çok sayıda kişinin katılımıyla ve 
çoğunlukla da büyük malî kaynakla gerçekleştirilen fikir ve sanat ürünleridir.
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Sinema eseri sahipliği kendine özgü yapısı nedeniyle ayrı bir başlık altında 
ele alınmayı hak etmektedir. O nedenle bu çalışmada sadece Kanunun 9 ve 
10. Maddelerinde düzenlenen birlikte eser sahiplikleri üzerinde durulacaktır.

2. Müşterek Eser Sahipliği (Eser Ortaklığı)
a. Kavramın Tanımı
FSEK 9/’de “Birden fazla kimsenin birlikte vücuda getirdikleri eserin 

kısımlara ayrılması mümkünse, bunlardan her biri vücuda getirdiği kısmın 
sahibi sayılır” denilmektedir.10 Bu türden çoklu eser sahipliği “müşterek eser 
sahipliği”, “ortak eser sahipliği” veya “paylı eser sahipliği” olarak da adlandırılır. 
Buna göre müşterek eser sahipliği; “birden fazla kişinin, her biri başlı başına 
eser olma vasfını haiz kısımları bir araya getirmek suretiyle bir bütünlük 
oluşturacak şekilde meydana getirdikleri eser üzerindeki sahiplik durumunu” 
ifade eder. 

Müşterek eserin en önemli özelliği, bir bütünün birden çok kişi tarafından 
meydana getirilen parçalarının nitelik kaybı olmaksızın o bütünden 
ayrılabilmesidir. O nedenle müşterek eser sahipliği, nitelik kaybı olmadan 
birden çok parçaya ayrılabilen eser üzerinde söz konusu olabilen bir statüdür. 
Eser sahiplerinin aralarındaki hukukî ilişki, kısımlara ayrılması mümkün bir 
eserden doğan ortaklık ilişkisidir. Bu sebeple müşterek eser sahipliğine “eser 
ortaklığı” da denilebilir.

Ortaklar arasındaki ilişki, birden çok bağımsız eserin, onları meydana 
getirenlerin iradesine mebni olarak, tek bir eser oluşturacak şekilde bir araya 
getirilmesi ile kanundan doğar. Ancak bu ortaklığın tüzel kişiliği yoktur ve bunu 
TBK anlamında “âdi ortaklık” şeklinde nitelendirmek de mümkün değildir.

Eser ortaklığı, bir eşya üzerinde paylı mülkiyet hakkına sahip olmayı 
andırır. Ancak medeni hukuktaki paylı mülkiyetten farklıdır. Paylı mülkiyette, 
maliklerden hiçbiri mülkiyet konusu malda kendisine ait ayrılabilir bir kısma 
sahip değildir. Paylı mülkiyet ortaklığında ortaklardan her biri malın her 
zerresinde ve fakat kendi payı oranında mülkiyet hakkına sahiptir. 

10 Kavram Yargıtay kararlarında da aynı yönde tanımlanmaktadır. “Birden fazla kimsenin 
birlikte meydana getirdiği eserin kısımlara ayrılması mümkünse ve her kısım ayrı bir kimse 
tarafından meydana getirilmişse müşterek eser sahipliğinden söz edilir. Bunun şartları, 
birden fazla kısımlardan meydana gelen bir fikir ve sanat eserinin varlığı, bu eserin her 
kısmının bağımsız bir varlığa sahip olması ve ayrı ayrı kimseler tarafından meydana 
getirilmesi şeklinde sıralanabilir. Bağımsız kısımlardan anlaşılması gereken her bölümün 
ayrı olarak maddi biçimde değerlendirilebilme imkânının mevcut olmasıdır. Eseri birlikte 
vücuda getirenlerden her biri bütün eserin yayınlanması için diğerlerinin iştirakini isteyebilir. 
Diğer taraf haklı bir sebep olmaksızın iştirak etmezse mahkemece müsaade verilebilir. Aynı 
hüküm malî hakların kullanılmasında da uygulanır.” (Yargıtay 4. HD, 2.9.1988, E. 1987/9793, 
K. 1988/3227).
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Oysa eser ortaklığında ortaklığın konusunu oluşturan eser, her bir kısmı ayrı 
ayrı kişiler tarafından meydana getirilen bağımsız bir varlığa sahip olup, her biri 
başlı başına eser olarak nitelendirilebilen unsurların bir araya getirilmesiyle 
ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple bütünü oluşturan unsurlardan her biri, kural 
olarak nitelik ve değer kaybına uğramaksızın her zaman diğerinden ayrılabilme 
özelliğine sahiptir.

Ortak eser sahipliğine pek çok örnek verilebilir. Meselâ medeni hukuk 
alanında uzman olan üç yazar bir eşya hukuku kitabı yazmaya karar veriyor. 
Bunlardan ilki kitabın “şekli eşya hukuku” olarak adlandırılan “zilyedlik ve tapu 
sicili” ile ilgili bölümünü, ikincisi “mülkiyet” bahsini, üçüncüsü de “sınırlı aynî 
haklar” konusunu işleyen kısmı yazıyor. Aynı şekilde, üç bölümlük bir müzikalin 
her bir bölümünün bağımsız bir nitelik gösterecek şekilde üç ayrı müzisyen 
tarafından bestelenmesi veya bir resimli romanın edebi (yazılı) unsurları ile 
tasviri (görsel) unsurlarının iki farklı kişi tarafından meydana getirilmesi gibi 
haller de ortak eser sahipliğine örnek teşkil eder. Sözlü müzik eserlerinde 
beste ve güftenin farklı kişilere ait olması durumunda, beste ve güfte sahibi 
bu eserin FSEK hükümlerine göre ortak eser sahibidir. Çünkü böyle bir olayda, 
güfte edebiyat eseri olarak, beste ise sözsüz müzik eseri olarak değerlendirilme 
imkânına sahiptir. Sözlü mûsikî bestesini oluşturan unsurlar nitelik kaybına 
uğramadan birbirinden ayrılabilir ve farklı tasarruflara konu oluşturabilir.

b. Müşterek Eser Sahipliğinin Unsurları
Ortak eserden söz edilebilmesi için şu üç unsurun varlığı zorunludur: (i) Eser 

sahibinin birden fazla olması, (ii) ortak eseri oluşturan kısımların sahiplerince 
münferiden meydana getirilmiş olması, (iii) ortak eseri oluşturan unsurların 
iradî olarak bir araya getirilmesi ve (iv) birden fazla kişinin meydana getirdiği 
eserin nitelik kaybına uğramadan kısımlara ayrılabiliyor olması.

(i) Eseri meydana getirenlerin birden fazla olması:
Ortak eserden söz edilebilmesi için en az iki eser sahibinin bulunması 

gerekir. Bir kişiye ait müstakil eserlerin tek bir eser sayılabilecek şekilde 
bir araya getirilmesi ortak eser teşkil etmez. Sözgelimi, bir şairin muhtelif 
zamanlarda yayımlanmış şiirlerinin tek kitapta toplanması, FSEK 9/1 anlamında 
ortak eser değildir. Zira müşterek eser sahipliğini doğuran, birden çok eser 
sahibinin münferiden sahip oldukları eserleri istenildiğinde ayrılabilir tarzda 
birbirine bağlamak hususundaki ortak iradesidir. Birden fazla kişinin ortak 
iradesi olmaksızın müşterek eser meydana getirilemez.

Kanunda bir eser üzerinde ortak eser sahipliğinin söz konusu olabilmesi 
için birden fazla eser sahibinin bulunması öngörüldüğünden, bir kimsenin 
kısımlara ayrılabilir bir eser vücuda getirmesi, o eserin ortak eser sayılmasını 
gerektirmediği gibi, o kimsenin böyle bir eser üzerinde müşterek eser sahibi 
olduğundan bahsedilemez. Buna göre resimli bir romanda yer alan edebi 
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unsurlar bir kişi, görsel unsurlar başka bir kişi tarafından meydana getirilmiş 
ise, böyle bir eser üzerinde eseri vücuda getirenler o eserin ortağıdır. Bu esere 
ise “ortak eser” veya “müşterek eser” denir. Böyle bir eserdeki edebi ve görsel 
unsurlar aynı yazar-çizere aitse, ona “ortak eser” denilemeyeceği gibi, eser 
sahibine “ortak eser sahibi” denilemez; esasen buna ihtiyaç da yoktur.

(ii) Müşterek eseri oluşturan kısımların münferiden meydana getirilmiş 
olması:

Müşterek eseri oluşturan kısımların, onları meydana getirenlerin ortak 
çabalarının değil, münferit çalışmalarının ürünü olması gerekir. Aksi hâlde 
iştirak hâlinde eser sahipliğinden söz etmek icabeder. O nedenle, ortak eser 
tanımı yapılırken Kanunda kullanılan “birden fazla kişinin birlikte vücuda 
getirdiği” ifadesindeki “birlikte” ibaresi doğru olmamıştır. Zira ortak eser 
birlikte vücuda getirilmez; burada birden fazla kişinin bağımsız olarak meydana 
getirdikleri eserlerin birbirine bağlanması, aynı kapak altında toplanmaları söz 
konusudur. 

Bu tür eserlerde, hem ortak eserin parçalarını oluşturan her bir kısmın 
kendisini meydana getirenin özelliğini taşıması, hem de her bir kısmın kendi 
başına müstakil bir eser niteliğini hâiz olması gerekir. Diğer bir deyimle, ortak 
eserlerde eserin bağımsız kısımlardan meydana gelmiş olması ve her kısmın 
ayrı ayrı eser sahipleri tarafından vücuda getirilmiş olmalıdır.

(iii) Müşterek eseri oluşturan kısımların iradî olarak bir araya getirilmiş 
olması:

Ortak eseri oluşturan münferit unsurların “ortak eser” oluşturacak şekilde 
eser sahiplerinin iradesiyle bir araya getirilmiş olması gerekir. Yani başlı 
başına eser niteliğine sahip fikrî ürünlerin bir araya getirilmesi, onları vücuda 
getirenlerin “ortak eser” meydana getirme iradesi tahtında gerçekleşmelidir. 
Buna göre, eser sahiplerinin ortak eser oluşturma iradesi bulunmaksızın bir 
araya getirilen eserler, FSEK 9 anlamında “müşterek eser” oluşturmaz. Bu 
sebeple, başkalarının meydana getirdiği bağımsız bölümü kendi eseriyle bir 
araya getiren veya meydana getirdiği bağımsız bölümü başkalarının eserine 
katarak ortak eser meydana getiren kişinin diğerlerinin izin veya icazetini 
alması gerekir. Aksi halde diğer eser sahiplerinin haklarına tecavüz etmiş olur.

Bir kişinin ortak eser meydana getirme iradesi olmaksızın birden çok eseri 
bağlayarak bir araya getirmek suretiyle meydana getirdiği eser topluluğu, 
diğer şartları da taşıyorsa, FSEK 6 kapsamında bir “derleme eser” olarak 
nitelendirilebilir. Meselâ aylık bir bilimsel dergide birden çok yazara ait birden 
çok makale yayımlanıyor olmasına rağmen, bu yayın hukukî mahiyeti itibarıyla 
ortak eser değildir. Çünkü söz konusu dergiye makale veren yazarların ortak 
eser meydana getirmek gibi bir iradesi yoktur. Böyle bir yayın birden çok 
yazarın eserini ihtiva etse de ortak eser değil, derleme eser niteliğindedir.



52

Telif Hukukunda Eser Kavramı ve Eser Sahipliği 
Prof. Dr. Mustafa ATEŞ

Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı 19-22 Aralık 2019

Bu sebeple denilebilir ki, ortak eser ile derleme veya toplama eserler 
arasındaki en önemli fark; ortak eserin, eser sahiplerinin ortak eser meydana 
getirme iradesinin ürünü olmasıdır. Ortak eser, FSEK 6’da işlenme eser olarak 
düzenlenen toplama ve derleme eserlerden farklıdır. Toplama ve derlemelerde, 
eser meydana getirme iradesi derleyene aitken, ortak eserde mevcut eserleri 
birleştirme iradesi eseri bilfiil vücuda getirenlerin kendilerine aittir. Toplama 
ve derleme eserler, genellikle birden fazla eser sahibine ait eserlerin bir başka 
kimse tarafından bir araya getirilmesi suretiyle meydana getirilir. Toplama ve 
derleme eserlerde eseri meydana getiren kimsenin, meydana getirdiği yeni 
ürünün bütünü üzerinde, onu oluşturan unsurlardan bağımsız hakları vardır. 
Müşterek eserde ise birden ziyade eser sahiplerinden her biri, meydana 
gelecek (ortak) eser üzerinde bir paya sahip olma iradesi gösterir.

Ortak eseri oluşturmak maksadıyla iradî olarak bir araya getirilen unsurların 
aynı cinsten olması şart değildir. Hepsi de ilim ve edebiyat eseri vasfındaki 
unsurlardan oluşan bir ortak eser meydana getirilmesi mümkün olduğu gibi, 
farklı türdeki eserlerin bir araya getirilmesiyle de ortak eser oluşturulabilir. Bir 
şiir için yapılan beste ile ortaya çıkan “sözlü mûsikî” eserinde beste ve güftenin 
sahipleri farklı ise, ortak bir eserden söz edilebilir. İstiklal Marşı böyle bir ortak 
eserin güzel bir örneğidir. Sözlü bir müzik eseri olan İstiklal Marşı’nın güftesi 
M. Akif Ersoy’a bestesi Osman Zeki Üngör’e aittir. Keza, tıbbî veya teknik alana 
ilişkin olup, edebi unsurlar yanında çeşitli fotoğraflar, resimler, çizimler ve 
benzeri görsel unsurları da içeren bir kitapta yer alan edebi unsurlar bir kişiye, 
tasviri unsurlar da başka bir kişiye aitse, böyle bir eseri de ortak eser olarak 
nitelendirmek mümkündür.11

(iv) Müşterek eserin bağımsız kısımlara ayrılabilir olması:
Müşterek eseri oluşturan “bağımsız kısımlar” deyiminden, Yargıtay’ın 

bir kararında da ifade edildiği gibi, “her bölümün ayrı olarak maddî biçimde 
değerlendirilebilme imkânının mevcut olması” anlaşılır.12 Eseri oluşturan 
unsurlar, aralarındaki bağlantıya rağmen hukuken bağımsız objeler olarak 
kalmaya devam eder. Bu sebeple müşterek eser, onu oluşturan bağımsız 
kısımların ayrılmasıyla eser olma vasfını yitiren bir eser niteliğindedir. 

Buna mukabil, müşterek eser bağımsız kısımlara ayrıldığında, ayrılan 
kısımlardan her biri kendi başına bağımsız bir eser olma vasfını kazanır. Böylece, 
bütünü oluşturan parçalar kendi başlarına telif hakkının konusu olabilir. 
Her bağımsız kısmın üzerinde, onu meydana getiren kişi eser sahipliğinden 
kaynaklanan hak ve yetkileri kullanır. 

11 Nitekim Yargıtay da bu mahiyette bir kitapla ilgili olarak “müşterek eser sahipliğinin 
varlığından” söz etmiştir. Yargıtay 11. HD, 26.2.2004, E. 2003/7291, K. 2004/1772.

12 Yargıtay 4. HD, 2.9.1988, E. 1987/9793, K. 1988/3227.
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Bağımsız bölümlerin ortak eser bütünlüğüne nitelik ve nicelik bakımından 
münferiden katmış olduğu değer, farklı düzeylerde kendisini gösterebilir. 
Dolayısıyla diğerlerine nispetle daha yüksek seviyede bir değeri haiz kısım 
veya kısımların ortaklıktan ayrılması hâlinde diğer ortaklar, ortak eserin değer 
kaybına uğrayacağından bahisle, aksine bir anlaşma yoksa, bu kısımların ortak 
eserden ayrılmasına karşı koyamazlar.

c. Müşterek Eser Sahipliğinin Hüküm ve Sonuçları
FSEK’te ortak eser sahipleri arasındaki ilişkilerin tabi olacağı ayrıntılı 

düzenlemelere yer verilmiştir. Bu hususla ilgili olarak 9. Maddenin ikinci 
fıkrasında yalnızca “Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, eseri birlikte vücuda 
getirenlerden her biri bütün eserin değiştirilmesi veya yayımlanması için 
diğerlerinin iştirakini istiyebilir. Diğer taraf muhik bir sebep olmaksızın 
iştirak etmezse, mahkemece müsaade verilebilir. Aynı hüküm mali hakların 
kullanılmasında da uygulanır.” şeklinde bir hükme yer verilmiştir.

Mezkûr fıkranın taraflar arasındaki sözleşmeye atıfta bulunan hükmü, 
madde kaleme alınırken yalnızca ilim ve edebiyat eserleri dikkate alındığı 
izlenimi doğurmaktadır. Ancak burada, geniş yorumla madde hükmünün 
eser türlerinin tamamını ve eser üzerindeki manevi ve mali nitelikteki bütün 
tasarrufları kapsadığının kabulü uygun olur. Bu çerçevede, müşterek eser 
sahipliğinde ortaklar arasındaki ilişkilere ve tarafların hak ve yükümlülüklerine 
öncelikle sözleşme hükümleri uygulanır. Uyuşmazlık halinde mahkemenin 
hakemliğine başvurulabilir. 

Ortak eserden yararlanma, kullanma ve yönetime ilişkin konularda 
yapılacak anlaşma için oybirliği şarttır. Anlaşmanın muhtevasının serbestçe 
belirlenmesi mümkün ise de böyle bir anlaşmayla paydaşların; (i) ortak eser 
üzerindeki hakların kullanılabilirliği ve değerinin korunması için zorunlu olan 
yönetim işlerini yapmak ve gerektiğinde mahkemeden buna ilişkin önlemlerin 
alınmasını istemek, (ii) ortak esere matuf bir tehlikenin veya zararın artmasına 
mâni olmak için derhâl alınması gereken tedbirleri bütün paydaşlar hesabına 
almak hak ve yetkileri kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz (TMK 689). 

Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde TMK’nın müşterek mülkiyete dair 
(md. 688-700) hükümleri niteliğiyle bağdaştığı ölçüde müşterek eser sahipliğine 
de kıyasen uygulanabilir. Bu başlık altında müşterek eser sahipliği hakkındaki 
hüküm ve sonuçları, hakların kullanılması, korunması ve koruma süreleri 
bakımından ayrı ayrı biraz daha ayrıntılı olarak ele almak uygun olacaktır.

(i) Hakların kullanılması bakımından:
Eser ortaklığında her bir eser sahibinin, müşterek eserin kendisi tarafından 

meydana getirilen kısmı üzerinde tasarruf yetkisi vardır. Bu kısım üzerindeki 
malî ve manevî haklar, onu bilfiil meydana getiren tarafından diğerlerinin izin 
ve icazetine gerek kalmadan kullanılabilir. Ancak öğretide, ortak eserin bütünü 
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üzerinde ve diğer eser sahiplerinin haklarını da etkileyebilecek tasarrufların, 
müşterek mülkiyete dair hükümler çerçevesinde yapılacağı savunulmaktadır.

Oysa ortak eser sahipliği ile paylı mülkiyet (müşterek mülkiyet) nitelikleri 
itibarıyla farklıdır. Şöyle ki; müşterek mülkiyette paydaşlardan her biri, 
ortak mülkiyet konusu şeyin ayrılabilir bir kısmında değil tamamı üzerinde 
kendi hissesi nispetinde mülkiyet hakkına sahiptir. Buna mukabil, ortak 
eserde her eser sahibinin ortak eseri oluşturan bütünden fiilen ayrılabilir bir 
bölüm üzerinde eser sahipliği söz konusudur. O nedenle müşterek mülkiyet 
hükümlerinin bu konuda birebir tatbiki imkânı sınırlı gözükmektedir.

Nitekim kanun koyucu da 9. Maddenin ikinci fıkrasında ortak eser 
sahipliğine ilişkin özel bir hüküm koymuştur. Buna göre, tarafların hak ve 
yükümlülüklerine öncelikle aralarındaki sözleşme hükümleri uygulanır. Ancak 
TMK’nın paylı (müşterek) mülkiyete ilişkin hükümleri sözleşmede ve FSEK’te 
hüküm bulunmayan hallerde kıyasen uygulanabilir (TMK 688-700). Meselâ, 
tarafların ortak eserin tümü üzerinden elde edilecek gelirlerin hangi oranda 
paylaşılacağı belirtilmemiş ise, TMK 688/2 uyarınca herkesin payı eşit sayılır.

Taraflar arasında sözleşme bulunmaması hâlinde ve sözleşmede aksinin 
öngörülmemesi halinde, değiştirilmesi veya yayımlanması gibi eserin bütünü 
üzerinde sonuç doğuracak iş ve işlemler için diğer tarafın rızasının alınmasını 
şarttır. Bu itibarla, piyasada nüshası kalmamış bir ortak eserin yeni baskısının 
yapılabilmesi veya ortak eserde değişiklik yapılması anlamına gelebilecek 
işlemler için ortakların ittifakla kararı gerekir. Buna mukabil, herhangi bir eser 
sahibinin kendisine ait kısım üzerinde yapacağı tasarruflar için kural olarak 
diğer ortakların iznine gerek yoktur.

Bunun dışında, ortak eser üzerinde basit veya inhisarî lisans verilmesi, eserin 
bir bütün olarak başka bir dile çevrilmesi veya sair bir şekilde işlenmesi, temsili 
veya icra edilmesi yahut radyo, televizyon, internet vb elektronik vasıtalarla 
kamuya sunulması gibi hâllerde de tüm ortakların muvafakati alınmalıdır. Haklı 
bir sebep olmaksızın rıza göstermeyen ortağa karşı yargı yoluna gidilebilir (FSEK 
9/2).13 Keza rıza göstermeme dürüstlük kuralına aykırı ise, TMK 2 hükümlerine 
göre de hâkimden izin istenebilir. Yargı yoluna gidilerek istihsal olunan 
mahkeme kararları, eser üzerinde müştereken yapılması gereken tasarrufa iyi 
niyet kurallarına aykırı olarak itiraz edenin iradesi yerine kaim olur.

Buna mukabil, ortak eseri oluşturan münferit eserin ayrı basımı, bir dergide 
yayımlanması veya bir web sayfasında kamuya sunulması için diğer eser 
sahiplerinden izin alınması gerekmez. Zira TMK 688/3 uyarınca “Paydaşlardan 

13 Eseri birlikte vücuda getirenlerden her biri bütün eserin yayınlanması için diğerlerinin 
iştirakini isteyebilir. Diğer taraf haklı bir sebep olmaksızın iştirak etmezse mahkemece 
müsaade verilebilir. Aynı hüküm malî hakların kullanılmasında da uygulanır (Yargıtay 4. HD, 
2.9.1988, E. 1987/9793, K. 1988/3227).
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her biri kendi payı bakımından malik hak ve yükümlülüklerine sahip olur. Pay 
devredilebilir, rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından haczettirilebilir.”

(ii) Hakların korunması bakımından:
Eser sahiplerinden her biri, ortak eserin kendisine ait kısmı üzerindeki 

işleme, çoğaltma, yayma, temsil, elektronik vasıtalarla kamuya iletim gibi 
malî hakların ihlâli hâlinde açılabilecek tüm hukuk ve ceza davalarını açarak 
haklarını münferiden koruma yoluna gidebilir. Bunun için diğer ortakların 
davaya muvafakatlerine ve iştiraklerine gerek yoktur. Hatta ortak eserdeki 
kendi payı ihlâle uğrayan eser sahibi, diğer ortaklar muhalif kalsalar bile, 
kendi payını koruyucu hukuk yollarına başvurabilir. Çünkü böyle bir durumda 
korumayı sadece bir paydaşa hasretme imkânı mevcuttur. 21.6.1944 tarihli 
YİBK uyarınca müşterek mülkiyette dava yoluyla sağlanacak korumayı sadece 
bir paydaşa hasretmek mümkünse, sadece o paydaş kendi hakkını korumak için 
dava açabilir. Yargıtay’ın bu içtihadı, eser ortaklığı bakımından da uygulanabilir.

FSEK’te, ortak esere karşı bir tecavüz veya saldırı tehlikesi söz konusu 
olduğunda, diğer eser sahiplerinin tek başına ve diğerlerini temsilen dava 
açma vb koruma tedbirleri alıp alamayacağı konusunda bir düzenleme 
yoktur. Buna mukabil, TMK md. 693/3 hükmü uyarınca müşterek mülkiyette 
“Paydaşlardan her biri, bölünemeyen ortak menfaatlerin korunmasını diğer 
paydaşları temsilen sağlayabilir.” Eser ortaklığında, ortak eserin kamuya arzı, 
eserin ve eser sahiplerinin adı, eserin bütünlüğünün korunması gibi manevî 
nitelik arz eden yetkiler bölünemez. Keza, ortak eser bütünlüğü üzerindeki 
malî hakların korunması amacıyla çeşitli hukukî yollara başvurma yetkileri de 
kanaatimizce bölünemez niteliktedir.

Buna göre, TMK 693/3 hükmünün eser ortaklığı bakımından da kıyasen 
uygulanması mümkündür. Bu çerçevede, umuma arzı, eserin izinsiz işlenmesi, 
korsan baskı yoluyla çoğaltılarak yayımlanması, ortak bir müzik eserinin izinsiz 
temsili veya icrası gibi hâllerde her bir ortak diğerini veya diğerlerini temsilen 
tecavüzün ref’ini veya men’ini, maddî ve manevî tazminat davalarıyla eserin 
korunmasına yönelik ceza davalarını açabilir.

(iii) Yükümlülükler bakımından:
Ortaklıktan kaynaklanan veya ortaklığı ilgilendiren yönetim masrafları ve 

bilhassa ortak eserin basımı, çoğaltılması, yayımlanması gibi işlem ve eylemlere 
konu edilmesinden kaynaklanan (basım ücreti, vergi, resim vb) giderler ile 
korunmasına yönelik yargı masrafları vb giderlerden sorumluluk taraflar 
arasındaki sözleşmeye göre belirlenir. Sözleşme yoksa veya sözleşmede aksine 
bir hüküm bulunmadıkça, paydaşlar tarafından payları oranında karşılanır. 
Payına düşenden fazlasını ödemiş bulunan paydaş, diğerlerine payları oranında 
rücu edebilir (TMK 694).
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(iv) Koruma süreleri bakımından:
Kanun koyucu, asıl eser-işlenme eser ayrımında eser sahipleri için vazettiği 

kuralın, müşterek eser sahipliği bakımından da geçerli olduğunu hükme 
bağlamıştır (FSEK 26/3). Bu sebeple koruma süresiyle ilgili olarak ortak eseri 
oluşturan münferit eserler arasında bir bağımlılık söz konusu değildir. Buna 
göre müşterek eser sahipleri yönünden koruma süreleri, müşterek eseri 
oluşturan her bir bağımsız bölüm için farklı bir zamanda başlayıp farklı bir 
zamanda son erer.

Kanun, koruma süresini eser sahibinin yaşadığı süre ve ölümünden 
itibaren de 70 yıl olarak belirlemiştir (FSEK 27/1). Buna göre ortak eserde 
koruma süresi, kural olarak, ortak eseri oluşturan her bir bağımsız bölümün 
alenileşmesi tarihinden başlar; o bölümü meydana getiren kişinin ölümünden 
70 yıl sonra biter. Sahibinin ölümünden sonra alenileşen eserlerde koruma 
süresi ise, eser sahibinin ölümü tarihinden itibaren 70 yıldır (FSEK 27/2).

Müşterek eseri oluşturan kısımlardan her birinin kendi başına bir bütün 
oluşturması ve bunların ortak eserden bağımsız birer eser olma niteliği 
dikkate alınarak, ortak eser bütünlüğü için ayrıca bir süre konulmasına gerek 
görülmemiştir. Bununla beraber, ortak eseri oluşturan bağımsız kısımlardan 
her birinin ilk aleniyeti veya yayımı ortak eser ile birlikte gerçekleşmiş ise, her 
bir bağımsız kısmın koruma süresi, ortak eserin aleniyet tarihinden itibaren 
başlamak üzere, bağımsız bölüm sahiplerinden herbirinin ölümünden sonraki 
70 yıllık süredir.

3. İştirak Halinde Eser Sahipliği (Eser Sahipleri Birliği)
a. Genel Olarak
Öğretide genellikle “iştirak hâlinde eser sahipliği” şeklinde isimlendirilen 

bu statü, Kanunun “Eser sahipleri arasında birlik” başlıklı 10. maddesinde 
düzenlenmiştir. Mezkûr maddenin birinci fıkrasında; “Birden fazla kimsenin 
iştirakiyle vücuda getirilen eser ayrılmaz bir bütün teşkil ediyorsa, eserin sahibi, 
onu vücuda getirenlerin birliğidir” denilmektedir. Maddenin ikinci fıkrası, 
iştirak hâlinde eser sahipleri arasındaki ilişkilere uygulanacak hükümleri, 
üçüncü fıkrası ise eserin vücuda getirilmesinde teknik ve yardımcı hizmet 
olarak vasıflandırılabilecek katkıda bulunanların eser sahibi sayılmayacakları 
hükmünü içermektedir.

2001 yılında 10. Maddeye 4630 sayılı Kanunla yeni bir fıkra eklenmiştir. Söz 
konusu fıkra, “Birden fazla kişinin iştiraki ile vücuda getirilen eser, ayrılmaz 
bir bütün teşkil ediyorsa, bir sözleşmede veya hizmet şartlarında veya eser 
meydana getirildiğinde yürürlükte olan herhangi bir yasada aksi öngörülmediği 
takdirde, birlikte eser üzerindeki haklar eser sahiplerini bir araya getiren 
gerçek veya tüzel kişi tarafından kullanılır. Sinema eseri ile ilgili haklar saklıdır” 
şeklinde bir düzenleme içermektedir. Bu fıkrayla, birden çok kişinin birlikte 
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meydana getirmiş olduğu eser üzerindeki hakların kullanılması yetkisi, eseri 
vücuda getirenleri bir araya getirmek dışında bir fonksiyonu bulunmayan bir 
gerçek veya tüzel kişiye verilmektedir.

En az iki kişinin ortak fikrî çabasıyla ayrılmaz bir bütün teşkil edecek şekilde 
meydana getirilmiş esere, “iştirak hâlinde eser” denilir. İştirak hâlinde eser 
sahipliği ise, böyle bir eseri meydana getirenlerin birliğidir. Dolayısıyla bu 
tür eser sahipliğine “birlikte eser sahipliği” denilebilir. Çünkü birden çok kişi, 
ayrılmaz bir bütün teşkil edecek şekilde bir eser meydana getirmek üzere fikrî 
mesaide bulunmaktadır. Bu mesai neticesinde öyle bir eser ortaya çıkmaktadır 
ki, onda tecessüm eden fikrî çabaların birbirinden ayrıştırılarak ait oldukları 
kişilere döndürülmeleri mümkün değildir.

Eser sahiplerinin fikrî mesaileri sanki bir potada eriyerek hukuken “eser” 
adı verilen tek bir varlıkta vücut bulmuştur. Eser olarak ortaya çıkan bu hukukî 
varlık ve değerin her zerresinde eser sahiplerinin tamamımın akıl ve alın teri 
vardır. Dolayısıyla böyle bir eser üzerinde, eseri vücuda getirenlerin sayısı 
kaç kişi olursa olsun, adeta tek bir kişinin eser sahipliği gibi bir durum söz 
konusudur. O nedenle bu statüyü “eser sahipleri birliği” olarak nitelendirmek 
yanlış olmaz.

İştirak halinde eser sahipliğinde, ayrılmaz bir bütün teşkil eden eserin 
meydana getirilmesine katkıda bulunanların emeklerini tek tek değerlendirmek 
ve ayrı ayrı hak konusu yapmak işin doğasına aykırıdır. Zira bu tür eserlerin 
meydana getirilmesinde sarf edilen çabalar birbirine o derece girmiştir ki, 
onları birbirinden ayırt etmek ya mümkün olmaz ya da son derece güçtür. 
Eserin meydana getirilmesindeki her bir katkıyı diğerinden tefrik etmek, o 
eserin eser olma vasfı kaybolmadığı sürece mümkün olmaz. Birden çok kişi 
tarafından birlikte yapılan mimarî projeler, heykeller, mûsikî eserleri, tablolar, 
edebî ve ilmî eserler bunlara örnek verilebilir. 

Birden çok kişiden oluşan eser sahipliğinin bu türü, hukukî mahiyeti 
itibarıyla TMK’nın 701 – 703. Maddelerinde “elbirliği mülkiyeti” şeklinde 
adlandırılan medeni hukuk kurumuna benzer. Bu sebeple öğretide bu tür eser 
sahipliğini ifade için “iştirak hâlinde eser sahipliği” veya “elbirliği eser sahipliği” 
deyimleri de kullanılmaktadır.

b. İştirak Halinde Eser Sahipliğinin Unsurları
Birlikte eser sahipliği; birden çok kişinin, bir bütün oluşturan ve niteliğini 

kaybetmeksizin parçalara bölünemeyen bir eser üzerinde, eser sahipliğine 
bağlanan hak ve yetkilere sahip olmalarını ifade eder. Bu tip eser sahipliğinin 
konusunu oluşturan eserin temel özelliği, birden çok kişinin katkısıyla vücuda 
gelen ürünün “ayrılmaz bir bütün” teşkil etmesidir. 

Bu çerçevede birlikte eser sahipliğinden söz edilebilmesi için şu unsurların 
bulunması gerekir: (i) Eser sahiplerinin sayısı birden fazla olmalı, (ii) bunlar bir 
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eseri birlikte meydana getirmeli, (iii) eser sahiplerinin katkısı yaratıcı nitelik 
taşımalı ve (iv) birlikte meydana getirilen eser ayrılmaz bir bütün oluşturmalıdır.

(i) Eser sahiplerinin sayısı birden fazla olmalı:
Bir eser üzerinde birden çok kişinin eser sahipliği statüsüne sahip olabilmesi 

için, eserin en az iki kişi tarafından meydana getirilmiş olması gerekir. Bu 
husus FSEK md. 10/1’de “birden fazla kişinin iştirakiyle vücuda getirilen eser” 
ifadesinden açıkça anlaşılmaktadır. O nedenle, bir tek kişi tarafından meydana 
getirilmiş olan eser üzerinde, birlikte eser sahipliği veya iştirak hâlinde eser 
sahipliği bahse konu olmaz.

Dolayısıyla, bir kişinin meydana getirdiği esere FSEK 10 hükümlerinin 
uygulanması mümkün değildir. Bu statü kanundan doğduğu için, kanaatimizce 
bir kimsenin meydana getirdiği eser üzerinde üçüncü bir kişi ile sözleşme 
yapılarak ona birlikte eser sahipliği statüsü kazandırılamaz. Eser sahipliğinin 
iktisabında yaratma ilkesinin cari olması, bu statünün sözleşmeyle 
kazanılmasına manidir.

(ii) Eser sahipleri birlikte bir eser meydana getirmeli:
Eser birden çok kişi tarafından birlikte meydana getirilmiş olmadıkça, iştirak 

hâlinde veya birlikte eser sahipliğinden söz edilemez. Çünkü iştirak halinde 
eser, elbirliğiyle belirlenmiş bir ide temelinde birlikte çalışmayı gerektirir. 
Birden fazla kişinin müşterek bir fikir etrafında bir araya gelerek bir eserin 
yaratılması amacıyla müşterek çalışmaları sonucunda ortaya koydukları eser 
“birlikte vücuda getirilmiş” bir eserdir. Bir heykelin iki heykeltıraş tarafından 
birlikte yapılması, bir müzik eserinin iki bestekâr tarafından bestelenmesi, bir 
mimarlık eserinin birden çok mimar tarafından birlikte inşası, bir bilgisayar 
programının müteaddit programcıların katkısıyla oluşturulması gibi pek çok 
örnekte birlikte eser sahipliği söz konusu olabilir.

İştirak halinde eser, müşterek eserden farklı olarak, onu meydana 
getirenlerin elbirliği halinde gösterdikleri çalışma neticesinde ortaya çıkar. 
Her bir eser sahibinin şahsi çalışması, genel olarak, kendi başına bir eserin 
meydana getirilmesi sonucunu doğurmaktan uzaktır; onlardan her biri ancak 
bir araya geldiğinde eser niteliğini taşıyan bir ürün ortaya çıkar. Böyle bir ürün, 
her bir eser sahibinin katkısının terkibinden oluşan bir “bütün” teşkil eder. Bu 
eserin tüm eser sahipleri tarafından “birlikte vücuda getirilmesi” gerekir.

Bu itibarla, eser sahiplerinin daha önce meydana getirdikleri münferit 
eserleri bir araya getirerek tek bir kapak altında toplaması veya bir çatı altında 
birleştirmesi, müşterek eser sahipliği sayılsa da, iştirak hâlinde eser sahipliğine 
vücut vermez. Keza, mevcut bir eser üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde 
FSEK 6 kapsamında oluşturulan işlenmeler ve derleme eserleri de bu anlamda 
iştirak hâlinde eser saymak mümkün değildir. Zira eserin birlikte meydana 
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getirilmiş olmasından maksat, daha önce kısmen de olsa mevcut olmayan 
bir eserin birden çok kişi tarafından elbirliği ile meydana getirilmesidir. 
Bu nedenle, henüz bitmemiş bir eserin başkası tarafından tamamlanmış 
olması hâlinde böyle bir eser, işlenme eser veya bağımsız bir eser olarak 
değerlendirilebilir, ancak iştirak hâlinde eser olarak kabul edilemez. Çünkü 
birlikte bir eserin meydana getirilmesinden söz edilebilmesi, eser sahiplerine 
ait yaratıcı katkıların her zaman aynı basamakta yer alması gerektirir.

İştirak hâlinde eser sahipliğinin doğabilmesi için katkı sahiplerinin, eserin 
tamamlanmasına kadarki sürecin herhangi bir anında ortak çalışmaya yönelik 
bir iradesinin bulunması gerekir. Bu birliğin doğması, geçerli bir iradenin varlığını 
gerektirmez. O nedenle eserin vücuda getirilmesine yaratıcı çalışmasıyla 
katılan kişinin fiil ehliyetini haiz olması şart değildir. Birlikte eser sahipliği 
statüsünün kazanılabilmesi için eser tamamlanmadan önceki bir aşamada 
eserin meydana getirilmesi sürecine yaratıcı katkı olarak nitelenebilecek bir 
maddî fiil ile iştirak edilmesi yeterli sayılmalıdır.

(iii) Eser sahiplerinin katkısı “yaratıcı” nitelikte olması:
İştirak halinde eser sahipliği, birden fazla kişinin fikir ve sanat hukuku 

anlamında eser sayılabilecek sonuç doğuran maddî fiilleriyle kazanılan bir 
statüdür. Bunun için, eserin vücuda getirilmesi sürecinde gerçekleşen iştirakin 
“yaratıcı nitelik” taşıması gerekir. “Yaratıcı nitelik” ile eseri vücuda getirenlerin 
hususiyetleri kast olunmaktadır. Bu nitelikte olmayan katkılar “fikrî emek” 
olarak kabul edilmez. Bunlar olsa olsa “teknik hizmetler” veya “teferruata ait 
yardımlar” mahiyetini taşır. 

FSEK 10/3 uyarınca, bir eserin vücuda getirilmesinde yapılan teknik 
hizmetler ve teferruata ait yardımlar, iştirake esas teşkil etmez. Başka bir kişinin 
eser meydana getirme iradesine tâbi olarak, o kimsenin eseri vücuda getirme 
sürecinde bilgi ve belge toplamak, tasnif yapmak, metinleri daktilo veya tashih 
etmek gibi destek ve sekretarya hizmetlerini yürütmek, teknik ve teferruata ait 
yardımlar mahiyetindedir. Bir eserin meydana getirilmesinde muhtelif kişilere 
ait katkılardan hangilerinin “yaratıcı nitelikte” hangilerinin “teknik hizmetler” 
veya “teferruata ait yardımlar” olduğu, hâkim tarafından işin uzmanı 
bilirkişilerden alınacak yardımla somut olayın özelliğine göre belirlenir.

İştirak halinde eserin meydana getirilmesine, eser sahiplerinden bazıları 
diğerlerine nispeten daha fazla katkıda bulunmuş olabilir. Ancak katkının 
nicelik bakımdan az veya çok olması önemli değildir; önemli olan yaratıcı 
nitelik taşımasıdır. Bu itibarla Yargıtay tarafından, Türk kazı tarihine dair bir 
eserin meydana getirilmesinde bazı arşiv çalışmaları ve tercüme çalışmalarıyla 
katkıda bulunan kişinin çabası “yaratıcı” değil “yardımcı” katkı sayılmıştır.14 Şu 

14 Yargıtay 4. HD, 22.10.1992 1991/5141, K.1992/11254 sayılı kararında, ortak eserin meydana 
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hâlde eserin, onun meydana getirilmesine iştirak eden herkesin hususiyetini 
az çok taşıyor olması gerekir. 

Yargıtay; bir bilimsel eserin hazırlanmasında, eser için devlet arşivlerinde 
tarama yapılmak suretiyle bulunan belgelerin zaman zaman tercüme 
edilerek gönderilmesinin ve daktilo etmek ve belge toplamak şeklinde 
yapılan yardımların, yaratıcı çaba ve katkı olarak değerlendirilemeyeceği 
kanaatindedir. Yüksek Mahkemeye göre, sadece teknik hizmet düzeyinde 
kalmış katkılar ile ilmî veya edebî eser müsveddelerinin daktilo edilmesi yahut 
basılacak metinlerinin tashih veya redaksiyonunun yapılması gibi teferruata 
ilişkin yardım niteliğindeki katkılar, FSEK 10/3’te de belirtildiği şekilde iştirak 
hâlinde eser sahipliği statüsünün iktisabına müncer olmaz.15

Keza, eserin meydana getirilmesinde yaratıcı bir çabayla katılmadan, sırf 
ilham veya fikir vermek yahut belli yönde talimatlarda bulunmak da iştirak 
hâlinde eser sahipliğine vücut vermez. Meselâ bir heykeltıraşı, önemli bir tarihi 
şahsiyeti şaha kalkmış at üstünde resmeden bir heykel yapması için ikna eden 
ve hatta ona bunun için bazı sözel tasvirler de veren kişi, heykeltıraşla birlikte 
o eserin sahibi sayılamaz. Çünkü heykele yansıyan hususiyet, onu yontan, ona 
şekil veren sanatkârın ruhundan kaynaklanan ferdi hususiyetidir. Bu sebeple 
bir şarkının bestelenmesi ya da bir şiir veya bir romanın yazılması için sipariş 
veren kişi de iştirak halinde eserin sahibi olamaz.

Bununla beraber, bir planın veya resmin orijinal eskizlerinin yahut bir filme 
dönüştürülmek için zaten kendisi de koruma şartlarını hâiz taslak mahiyetindeki 

getirilmesine katkıların “az veya çok” olmasından ziyade “nitelikli olması” gereğinden söz 
edilmektedir

15 FSEK’in 10/1. maddesi; ‘birden fazla kimsenin iştirakiyle vücuda getirilen eser ayrılmaz bir 
bütün teşkil ediyorsa, eserin sahibi onu vücuda getirenlerin birliğidir’ kuralı ile ‘ortak eser’ 
kavramını kabul etmiştir. Ortak eserden söz edebilmek için, ‘eserin birden fazla kimsenin 
yaratıcı ortak çabası ve katkılarıyla meydana gelmesi’ gerekir. Çaba ve katkıların az veya 
çok olması önemli değildir; yeter ki yaratıcı çaba ve katkı bulunsun. Bu nedenle çaba ve 
katkının nicelikli değil nitelikli olması gerekir. Sırf yol gösterme veya yardım etmek ortak 
eser için yeterli olamaz. Bir sanat eserinin yaratılması için ‘onun şekillenmesine eylemli 
olarak yaratıcı çaba ile katılmak’ gerekir. Bir eserin yaratılmasına yardımın söz konusu 
olması halinde ise; çaba, yaratıcı olmamakta yaratıcı çabaya bağımlı olarak görülmektedir. 
Bir teknik ressamın kendisine verileni çizmesi, bir profesörün yazacağı bilimsel eser için 
asistanın bibliyografyaya malzeme toplaması, heykeltıraşın yardımcısının kendine verilen 
modele göre bronz kalıbını hazırlaması veya taş blok yontması gibi hallerde ortak eserden 
söz edilemez. Nitekim FSEK’in 10/III. maddesinde bu ‘bir eserin vücuda getirilmesinde 
yapılan teknik hizmetler veya teferruata ait yardımlar iştirake esas teşkil etmez’ şeklinde 
açıklanmıştır. Bu durumda yapılan yardım, bir vekâlet veya eser sözleşmesi ilişkisini ortaya 
koyar. Olayımızda, davacıların davalı Erdoğan’ın eserinin hazırlanmasında yaratıcı çaba 
ve katkılarının bulunmadığı, ancak eserin yaratılmasına yardım ettikleri anlaşılmaktadır. 
Davacıların yardımları nedeniyle sözleşmeye dayanan bir alacak hakları varsa bir eda 
davasıyla istenmesi olanağı olduğu da unutulmamalıdır. Yargıtay 4. HD, 22.10.1992, E. 
1991/5141, K. 1992/11254, (YKD, C. 18, 1992/12, 1849-185). 
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bir hikâyenin verilmesi gibi hallerde, diğer kişi tarafından tamamlanmış eser 
üzerinde, eskiz veya taslakları veren şahsın iştirak hâlinde eser sahipliğinden 
söz edilebilir. Ancak bu gibi durumlarda somut olayın özelliklerine göre hareket 
edilmelidir. Müsvedde, eskiz, taslak veya tasarımların, bunları tamamlayan 
şahsa veren kişinin ferdi hususiyetlerini yansıtıyor olmaları ve bulundukları 
düzey itibarıyla hukuken eser olarak korunabilir niteliği hâiz bulunmaları gerekir.

Aşağıda ayrıntılı olarak değinilecek olmakla birlikte bu bahisle ilgili olarak 
burada kısaca temas edilmesi gererken diğer bir husus daha vardır. FSEK’in 
10. maddesine 2001 yılında 4630 sayılı Kanunla eklenen son fıkra hükmüne 
göre, aksine bir sözleşme veya kanun hükmü yoksa, bir hakikî veya tüzel kişi 
tarafından birlikte eser meydana getirmek üzere bir araya getirilen kişilerce 
vücuda getirilen eser üzerindeki haklar, birliği teşekkül ettiren yani eseri 
yaratanları bir araya getiren hakikî şahıs veya tüzel kişi tarafından kullanılır. 
Ancak eser meydana getirme işini organize etme rolü üstlenen gerçek veya 
tüzel kişilerin eser sahipliği statüsü yoktur. Onlara “eser sahibi” denilemez; 
onlar sadece “hak sahipliği” statüsünü hâizdir.

(iv) Birlikte meydana getirilen eser bir bütün oluşturmalı:
Birden fazla kişi tarafından meydana getirilen eser, Kanundaki deyimiyle 

“ayrılmaz bir bütün teşkil ediyorsa” birlikte eser sahipliğinden söz edilebilir. 
Diğer bir ifadeyle, eser sahiplerinin eserin meydana getirilmesinde yapmış 
oldukları katkıların birbirinden ayırt edilememesi gerekir.

Eser sahiplerinin yaratıcı katkıları, başlı başına eser niteliğini taşıyor 
ve bunlar bir araya geldiğinde yeni bir eser oluşturdukları hâlde, bu eserin 
unsurları nitelik kaybına uğramadan tekrar ayırt edilebiliyorsa, birlikte eserden 
değil FSEK 9’da düzenlenmiş müşterek (ortak) eserden söz etmek gerekir. 
Buna karşılık, iştirak halinde eserde her bir kişinin meydana getirdiği kısım 
teşhis edilebilse bile, bu kısımlar eser bozulmadan ayrılamıyorsa, müşterek 
eser sahipliğinden değil iştirak halinde eser sahipliğinden söz edilir. Meselâ 
bir bilgisayar programı üç-dört aşamalı bir çalışma sonucunda ortaya çıkar. Bu 
aşamalar farklı kişilerce meydana getirildiği takdirde, böyle bir eserin sahibi, 
her bir aşamanın meydana getirilmesine yaratıcı katkıda bulunan kişilerin 
tamamıdır. Keza Tekinalp tarafından, rock and rool ve pop müzik olarak 
adlandırılan türdeki müziklerin de birlikte eser kavramı kapsamında olduğu 
ifade edilmektedir.

Birlikte eseri oluşturan unsurlar, eser tahrip edilmedikçe birbirinden 
ayrılamaz. Ayrılabilse bile bu unsurlar diğer unsurlardan bağımsız olarak 
kendi başlarına eser vasfını kazanamaz. Meselâ, (A) ve (B) birlikte bir resimli 
roman yazmışlardır. (A), işin edebi yani sözel kısmını, (B) ise görsel yani resimli 
kısmını meydana getirmiştir. Böyle bir romandan edebi ve görsel unsurları 
tefrik etmek, bu eserin eser olma vasfını sona erdiriyor ve birbirinden ayrılan 
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unsurlar kendi başlarına edebiyat eseri ya da güzel sanat eseri niteliğine sahip 
bulunmuyorsa, (A) ve (B) böyle bir resimli roman üzerinde FSEK 10 anlamında 
birlikte eser sahibidirler. Buna mukabil, böyle bir eserin edebi ve görsel 
unsurları kendi başlarına da eser olma vasfını hâiz bulunuyorsa ve bunlardan 
her bir unsur müstakil tasarruflara konu oluşturabiliyorsa, (A) ve (B)’nin böyle 
bir eser üzerindeki statüsünü FSEK 9 anlamında “ortak eser sahipliği” olarak 
nitelendirmek gerekir. 

c. İştirak Halinde Eser Sahipliğinin Türleri
İştirak halinde eser sahipliği, “anlaşmaya dayanan eser sahipliği” ve 

“yasadan kaynaklanan eser sahipliği” şeklinde ikiye ayrılabilir. Anlaşmadan 
kaynaklanan iştirak halinde eser sahipliği, birden fazla kişinin kısımlara 
ayrılması mümkün olmayan bir eseri elbirliğiyle meydana getirme konusunda 
anlaşmaları şeklinde ortaya çıkar. Buradaki “anlaşma” kavramının teknik 
anlamda bilinçli irade uyuşması olarak değerlendirmemesi gerekir. Birden 
fazla kişinin hukuken eser sayılabilecek bir sonuç doğurmaya yönelmiş maddî 
fiillerinin mevcudiyeti hâlinde, anlaşmaya dayalı bir eser sahipliğinden söz 
edilebilir. Buna göre, iki heykeltıraşın bir taşı birlikte yontarak, ona FSEK 4 
anlamında güzel sanat eseri vasfı kazandırmaları veya iki bestekârın müzik 
yeteneklerini birlikte kullanarak bir marş bestelemesi yahut üç tane yazılımcının 
bir bilgisayar programını birlikte tasarlamaları, anlaşmaya dayanan birlikte eser 
sahipliğine örnek olarak gösterilebilir.

Buna karşılık sinema eseri sahipliği, mahiyeti itibarıyla kanundan 
kaynaklanan bir iştirak halinde eser sahipliği sayılabilir. Sinema eserinin 
kanundan kaynaklanan elbirliği halinde eser sahipliği olarak vasıflandırılmasının 
nedeni, FSEK 8/3 hükmüne dayandırılmaktadır. Söz konusu madde 
hükmünde; yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı ve diyalog yazarı 
sinema eserinin birlikte sahibi olarak belirlenmiş, canlandırma tekniğiyle 
meydana getirilen eserlerde de animatör diğerleriyle birlikte eser sahibi 
sayılmıştır. Sinema eserlerini oluşturan her bir unsur başlı başına eser olarak 
değerlendirilebilme imkânına sahip olduğundan bu eserlerden oluşan yapı 
daha ziyade “müşterek eser” olarak vasıflandırılabilecek bir tipe uymaktadır. 
Ancak, bunların terkibinden oluşan ve adına da “sinema eseri” denilen fikrî 
ürün, Kanunda başlı başına bir eser olarak düzenlenmiştir (FSEK 5). Bu eseri 
oluşturan unsurların birbirinden tefrik edilmesi hâlinde, ortada sinema eseri 
diye bir eser kalmayacağından, Kılıçoğlu burada yasadan kaynaklanan bir 
elbirliği eser sahipliğinin varlığının kabulünü gerekli görmektedir.

Bize göre iştirak halinde eser sahipliği, “genel nitelikte” ve “kendine özgü” 
iştirak halinde eser sahipliği şeklinde bir ayrıma tâbi tutulabilir. Genel nitelikte 
iştirak halinde eser sahipliği, FSEK 10/1’de genel olarak tanımlanan eser 
sahipliği statüsüdür. Bu statü, birlikte bir eser meydana getirenler arasında bir 



63Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı 19-22 Aralık 2019

Telif Hukukunda Eser Kavramı ve Eser Sahipliği 
Prof. Dr. Mustafa ATEŞ

anlaşma olsun veya olmasın, eserin meydana getirilmesine ilişkin maddî fiilin 
icrası ile aslen ve ipso jure kazanılan bir statüdür. İştirak halinde eser sahipliği, 
eserin vücuda getirilmesiyle kendiliğinden oluşur. Birden çok kişinin birlikte 
oluşturduğu bir eser yoksa, tarafların anlaşarak böyle birlik teşkil etmesi 
mümkün değildir.

Kanunda özel hükümlere tâbi kılınmış olan kendine özgü iştirak halinde 
eser sahipliği, sinema eseri sahipliğidir. Kanunun genel nitelikli eser sahipliği 
kurumunu düzenleyen 10. maddesinin son fıkrasının son cümlesinde, “Sinema 
eserleri ile ilgili haklar saklıdır” denilerek, bir anlamda sinema eser sahipliğinin 
genel mahiyette birlikte eser sahipliğinden farklı ve nevi şahsına münhasır bir 
iştirak halinde eser sahipliği olduğuna işaret olunmuştur. Sinema eser sahipliği, 
FSEK’in eser sahipliğine ilişkin genel hususları vazeden 8. Maddesinde de özel 
olarak düzenlenmiştir. Madde 8’in üçüncü fıkrası uyarınca yönetmen, senarist, 
diyalog yazarı, özgün müzik bestecisi ve duruma göre animatör sinema eserinin 
birlikte sahibidirler. Dolayısıyla sinema eseri üzerindeki malî ve manevî haklar 
münhasıran bu eser sahiplerince kullanılır. Biz burada sinema eseri sahipliğinin 
kendine özgü bir birlikte eser sahipliği türü olduğunu belirtmekle yetiniyoruz.

d. İştirak Halinde Eser Sahipliğinin Hüküm ve Sonuçları

(i) Genel olarak:
Birlikte eser sahipliğine uygulanacak hükümler Kanunun 10/2. Maddesinde 

şu şekilde gösterilmiştir: “Birliğe âdi şirket hakkındaki hükümler uygulanır. Eser 
sahiplerinden biri, birlikte yapılacak bir muameleye muhik bir sebep olmaksızın 
müsaade etmezse, bu müsaade mahkemece verilebilir. Eser sahiplerinden her 
biri, birlik menfaatlerine tecavüz edildiği takdirde tek başına hareket edebilir.”

Maddenin atıfta bulunduğu âdi şirket ancak bir hukukî işlemle tesis 
olunabilmesine karşılık,16 eser sahipliği maddî fiil ile kazanılabilen bir statüdür. 
Dolayısıyla âdi şirkete dair hükümler (TBK 640-645) iki kurum arasındaki 
farklılıklardan dolayı ancak nitelikleriyle bağdaştığı ölçüde ve kıyasen iştirak 
halinde eser sahipliğine uygulanabilir. 

Esasen taraflar kendi aralarındaki ilişkileri emredici hükümlere aykırı 
olmayacak şekilde yapacakları sözleşme ile düzenleyebilirler. Bu takdirde 
birliğe, öncelikle sözleşme hükümleri, hüküm bulunmayan hâllerde âdi şirkete 
dair hükümler kıyasen uygulanmalıdır. Adi şirketler hakkında elbirliği mülkiyeti 
hükümleri uygulanır. Bunun tabiî sonucu olarak, eser sahipleri birliğine 
TMK’nun elbirliği (iştirak hâlinde) mülkiyete dair hükümleri tatbik olunacaktır 
(md. 701–703). 

16 TBK’nun 620. maddesine göre “Âdi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini 
ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir.”
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FSEK 10 uyarınca eser sahipleri birliği, eser üzerinde, kanundan kaynaklanan 
iştirak hâlinde mülkiyet hakkına sahiptir. Ancak bu hakkın konusunu, fizikî 
(maddî) niteliği bulunan bir eşya değil, gayri maddî nitelikte bir varlık yani bir 
fikrî ürün oluşturur. Fikrî ürünler üzerindeki telif hakları için “fikrî mülkiyet 
hakkı” denilir. Dolayısıyla burada bir eser üzerinde “iştirak hâlinde fikrî mülkiyet 
hakkı” söz konusudur. Buradaki iştirak hâlinde mülkiyet hakkı Kanundan 
kaynaklanıyor olsa da, iştirak hâlinde eserin sahipleri arasındaki münasebetlere 
öncelikle taraflar arasındaki sözleşme hükümleri uygulanır. Buna göre ortaklar; 
eser üzerinde yapılacak hak ve lisans devirleri gibi hukukî muamelelerden 
elde edilen telif ücretlerini ne oranda paylaşacaklarını, masraflara ne şekilde 
katılacaklarını; eserin kamuya sunumu, korunması ve benzeri masraflara kimin 
ne nispette katılacağı gibi konuları bir ortaklık sözleşmesi ile belirlemişlerse, 
taraflar arasındaki ilişkilere öncelikle bu sözleşme hükümleri uygulanmalıdır.

Taraflar sözleşme yapmamışlarsa, aralarındaki hukuki ilişkiye FSEK’in 
atıfta bulunduğu âdi şirket hükümleri kıyasen uygulanır. Bu durumda eser 
sahiplerinin birliğe katılmaları, kâr ve zararların bölüşümü âdi şirkette olduğu 
gibi eşit oranlarda yapılmalıdır (TBK 622-623). Keza telif ücretlerinin paylaşımı 
ve eser üzerindeki hakların kullanılması ve karar nisabı ile ilgili hususlara 
da TBK hükümleri uygulanır. Gerek âdi şirkete gerekse elbirliği mülkiyetine 
dair hükümler uyarınca, eser sahipleri birliğinin yönetimine ilişkin kararlar 
oybirliğiyle alınır (TBK 624). Ancak ortaklık ilişkisini belirleyen sözleşmede 
âdi şirket kurallarının aksine birliğin yönetimine ilişkin kararların ittifak yerine 
çoğunluk esasına göre alınması benimsenebilir. Sözleşmede hüküm yoksa, eser 
sahiplerinden herhangi biri birlikte yapılacak işleme haklı bir sebep olmaksızın 
karşı çıkarsa, FSEK 10/2 uyarınca diğer eser sahiplerince mahkemeye müracaat 
edilerek hâkimden izin talep edilebilir.

(ii) Hakların kullanılması bakımından:
Eser sahiplerinin her birinin eser üzerindeki manevi ve mali hakları eserin 

tümüne şâmildir. Bu sebeple, eser sahiplerinin eserin tamamı üzerinde veya 
gizli payları üzerinde bağımsız tasarruf yetkileri yoktur. O yüzden iştirak hâlinde 
eser sahiplerinden birinin kendi payını üçüncü bir kişiye devretmesi mümkün 
değildir. Keza eser sahiplerinden birinin payını üçüncü bir kişi ile paylaşarak 
onu kendi payına ortak yapması, bu kişinin bir eser sahibi olarak birliğe 
iştirakini sağlamaz (TBK 632). Eser sahipliği statüsünün bir bütün hâlinde devri 
zaten mümkün değildir. 

Bununla beraber, eser sahiplerinden herhangi birinin tek taraflı iradesiyle 
malî haklarını diğer eser sahiplerine devretmesi mümkündür. Çünkü bu işlem 
ortaklığa yeni birinin dâhil olması sonucunu doğurmadığı gibi, kural olarak, 
diğer ortakların haklarına da zarar veremez. Buna mukabil ortaklardan birinin 
eserin malî hakları üzerinde üçüncü kişiler lehine münferiden bir tasarrufta 
bulunabilmesi mümkün değildir. Malî haklar üzerinde dışa dönük tasarruflar 
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için tüm ortakların ittifakı gerekir. Tarafların bu konuda uyuşmazlığa düşmesi 
veya haklı bir sebep olmaksızın eser sahiplerinden birinin müştereken yapılacak 
bir işleme katılmaması hâlinde, uyuşmazlığın çözümü ve muvafakatin istihsali 
için mahkemeye başvurulabilir (FSEK 10/2).

Eser üzerindeki manevî haklar, nitelikleri gereği şahsa bağlıdır. Bu 
sebeple, manevi hakların her bir eser sahibi tarafından münferiden 
kullanılması mümkündür. Ancak münferiden kullanımın diğerlerinin haklarını 
etkilememesi gerekir. Eser sahiplerinden her biri eserin malik veya zilyedinden 
FSEK 17’ye göre eserin aslına erişim hakkını kullanmaya müsaade edilmesini 
talep edebilir. Manevî hakların eser sahiplerinden biri tarafından kullanılması 
diğer hak sahiplerinin manevî haklarını da etkiliyorsa, söz konusu hakların 
kullanılmasına ancak ittifakla karar verilebilir. Meselâ eser sahiplerinden biri 
eserde bazı değişikliklerin yapılmasını gerekli görürken, diğer eser sahibi bu 
değişikliğin eserin mahiyetini ve hususiyetini bozacağından endişe duyuyorsa, 
her iki eser sahibinin de mutabakatı olmaksızın bu değişiklik yapılamaz.

Aynı şekilde eser sahiplerinden bazıları eserin tamamlandığı ve artık 
yayımlanabilir veya umuma arz edilebilir hale geldiği kanaatinde iken, içlerinden 
biri yayım ve umuma arzın henüz erken olduğunu düşünüyorsa, eserin yayımı 
ve umuma arzı mümkün değildir. Kanaatimizce, manevî hakların kullanılmasına 
itiraz haklı sebeplere dayanmıyorsa, diğer eser sahipleri md. 10/2 uyarınca 
yargı yoluna başvurabilirler. Buna karşılık, ittifakla karar verilmiş olsa bile, 
manevî hakkın kullanılmasından dolayı şeref ve haysiyeti zarar görenin, bu 
hakkın kullanılmasına engel olma yetkisi vardır ve bu yetkinin kullanılmasından 
sözleşmeyle vazgeçilemez (FSEK 14/3).

(iii) Hakların korunması bakımından:
Bu hususta Kanun, “Eser sahiplerinden her biri, birlik menfaatlerine 

tecavüz edildiği takdirde tek başına hareket edebilir” hükmüne yer vermiştir 
(FSEK 10/2) . Bu hüküm uyarınca eser sahiplerinden her biri, eserin ve birliğin 
menfaatlerinin korunması için üçüncü şahıslara karşı birliği temsilen tek 
başına ihtiyati tedbir alınmasını istemek ve dava açmak yetkisine sahiptir. 
Diğer ortakların muvafakatlerine gerek yoktur. Buna göre eserin izinsiz 
işlenmesi, korsan baskı yoluyla çoğaltılarak yayımlanması, bir müzik veya 
tiyatro eserinin izinsiz temsili ya da icrası gibi hâllerde her bir ortak diğerini 
temsilen, tecavüzün ref’ini veya men’ini, maddî ve manevî tazminat ve ceza 
davalarını açabilir. Ancak dava masraflarına her ortak katılmak durumundadır.

Bununla beraber, dava sonucunda elde edilecek menfaatler birliğe ait olur 
ve örneğin açılan davada elde edilen tazminat üzerinde hiçbir eser sahibi 
tek başına tasarrufta bulunamaz. Dava sonucunda elde edilecek tazminat vb 
menfaatlerin paylaşımı, taraflar arasında bir sözleşme mevcutsa bu sözleşme 
hükümlerine göre yapılır. Sözleşme yoksa kâr ve zarar eşit olarak paylaşılır.
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(iv) Koruma süreleri bakımından:
İştirak halinde eser sahipliğinde koruma süresi kural olarak tek başına eser 

sahipliğinden farklı değildir. Diğer bir ifadeyle, birlikte eserler de diğer eserler 
gibi eser sahiplerinin hayatı boyunca ve ölümlerinden itibaren 70 yıl korunur. 
Ancak kanun koyucu, birlikte esere ilişkin koruma süresinin hesabıyla ilgili 
olarak, özellikle de sürelerin başlama ve sona erme zamanları konusunda, bazı 
özel düzenlemeler sevketmiştir.

Buna göre, FSEK 26 uyarınca aleniyet tarihinden başlayan süreler, eserin 
ilk defa alenileştiği veya FSEK 26/4 hükmüne göre alenileşmiş sayıldığı yıldan 
sonraki senenin ilk gününden itibaren hesap olunur. Eser sahibinin ölümünden 
itibaren başlayan sürelerin hesabında başlangıç tarihi, eser sahibinin öldüğü 
seneyi takip eden yılın ilk günüdür. 

Birlikte eser sahipliğinin söz konusu olduğu hâllerde koruma süresi, eser 
sahiplerinden hayatta kalan en sonuncusunun ölümünden sonra başlar. 
Kanunda, “10 uncu maddenin birinci fıkrasında zikredilen hâllerde süre, eser 
sahiplerinden son sağ kalanının ölüm tarihinden sonra başlar” denilerek, 
genel nitelikli birlikte eser sahipliğine atıfta bulunulmuştur. Kanaatimizce 
bu hükmün hem 10. Maddenin son fıkrasında düzenlenen iştirak halinde 
sahipliğine, hem de sinema eseri sahipleri birliğine uygulanır.

e. Hakların İştirak Halinde Eser Sahiplerini Bir Araya Getirenlerce 
Kullanılması (FSEK 10/4)

FSEK md. 10’un sonuncu fıkrası hükmü, yasamıza yakın bir geçmişte 
dâhil edilen ve fakat dâhil edilme gerekçesi tam olarak açıklanmamış bir 
düzenlemedir. Mezkûr fıkrada; “birden fazla kimsenin iştiraki ile ayrılmaz 
bir bütün teşkil edecek şekilde vücuda getirilen eser üzerindeki hakların, 
sözleşmede veya hizmet şartlarında ya da eser meydana getirildiğinde 
yürürlükte olan herhangi bir kanunda aksi öngörülmediği takdirde, eser 
sahiplerini bir araya getiren gerçek veya tüzel kişi tarafından kullanılacağı ve 
bu hükmün sinema eserleri bakımından uygulanmayacağı” ifade edilmektedir.

Kanun koyucu, madde gerekçesinde bu hükmü kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından bir araya getirilen kişilerce vücuda getirilen eserler için koyduğunu 
belirtmekteyse de, bahse konu fıkra metni, bu gerekçeyi aşacak şekilde kaleme 
alınmıştır. Buna göre, birlikte eserin meydana getirilmesinde müteşebbislik 
veya organizatörlük görevini ve işin gerçekleştirilmesi riskini üstlenen herhangi 
bir gerçek veya tüzel kişi bu hüküm kapsamındadır. Örneğin bir yayınevinin 
birkaç yazara bir roman yazdırması veya bir işadamının birden çok mimara 
bir mimarî eser yaptırması hâlinde, ortaya konulan eser ayrılmaz bir bütün 
oluşturuyorsa, aksine sözleşme ve hüküm yoksa bu eser üzerindeki haklar 
onları bir araya getiren yayınevi veya işadamı tarafından kullanılır. 
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Buradaki haklar öncelikle mali haklardır. Ancak bu hakların kullanılabilmesi 
için gerekli olduğu ölçüde, manevî hakları da malî haklarla birlikte 
kullanabilmelidir. 

FSEK 10/4 son cümlede “sinema eserlerinin bu fıkra hükmüne tâbi olmadığı” 
ifade edilmiştir. O nedenle md. 10/4 kapsamına giren bir sinema eserini 
yaptırtan gerçek ve tüzel kişi, sinema eseri üzerindeki hakların kullanılması 
yetkisini otomatikman kazanamaz. Müteşebbisin sinema eseri üzerindeki 
hakları kullanabilmesi için, FSEK 18’in 3 üncü fıkrası ile md. 80’nin ikinci bendi 
uyarınca eserin birlikte sahipleriyle yazılı sözleşme yaparak onlardan eserin 
malî haklarını veya bunların kullanılması yetkisini devralması gerekir.

Oysa iştirak hâlinde bir eser meydana getirten gerçek veya tüzel kişinin 
sinema eseri dışında kalan eser üzerindeki hakları kullanabilmesi için, aksine 
bir hüküm yoksa özel bir sözleşmeye dayanması gerekmez. Çünkü bu onun 
kanundan doğan bir kullanma hakkıdır.

SEÇİLMİŞ KAYNAKÇA
• ARSLANLI, Halil, Fikrî Hukuk Dersleri II-Fikir ve Sanat Eserleri, İstanbul 1954.
• ATEŞ, Mustafa, Fikrî Hukukta Eser Sahipliği, Ankara 2012.
• ATEŞ, Mustafa, Fikrî Hukukta Eser, Ankara 2007.
• ATEŞ, Mustafa, Fikir ve sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Kapsamı ve 

Sınırlandırılması, Ankara 2003.
• ATEŞ, Mustafa, Fikir ve Sanat Hukukuna Dair Makalelerim, Ankara 2017.
• AYİTER, Nuşin, Hukukta Fikir ve Sanat Eserleri, Ankara 1981.
• EREL, Şafak, Türk Fikir ve Sanat Hukuku, 3. Bası, Ankara 2008.
• HIRSCH, Ernst E., Hukuki Bakımdan Fikrî Sây, C. II, Fikri Haklar (Telif Hukuku), 

İstanbul 1948
• KILIÇOĞLU, Ahmet M., Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar, Ankara 

2018.
• ÖZTAN, Fırat, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Ankara 2008.
• ÖZTRAK, İlhan, Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar, Ankara 1971.
• SULUK/Orhan, Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku, C. II Genel Esaslar, Fikir 

ve Sanat Eserleri, İstanbul 2005.
• TEKİNALP, Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, 4. Baskı, İstanbul 2005.
• YARSUVAT, Duygun, Türk Hukukunda Eser Sahibi ve Hakları, 3. Baskı, 

Ankara 1984.
• YAVUZ/Alıca/MERDİVAN, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Şerhi, Ankara 

2014.



68 Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı 19-22 Aralık 2019



69Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı 19-22 Aralık 2019

5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE 
ESER SAHİPLİĞİ, ESER, ESERDEN DOĞAN MALİ VE MANEVİ HAKLAR, 

ESERLE İLGİLİ TASARRUFLAR VE ŞEKLE DAİR HUKUKİ DURUM

Fethi MERDİVAN
Ankara Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi Emekli Hâkimi

1- Cumhuriyet döneminde eserle ilgili olarak tanınan telif hakları 8 Mayıs 
1910 tarihinde yürürlüğe giren, edebiyat eserleri, resim, heykel ve musiki 
eserleri ile plân, harita, mimari gibi ürünleri kapsayan Hakkı Telif Kanunu ile 
korunmuştur.

Hakkı Telif Kanunu, 13 Aralık 1951 gün ve 7931 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan ve 1 Ocak 1952 tarihinde yürürlüğe giren 5846 sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu  (FSEK) ile yürürlükten kaldırılmıştır.

2- 5846 sayılı FSEK “telif hakkı” terimini terk etmiştir. Bunun yerine “eser 
sahipliği ilkesini” benimsemiştir. Eser sahipliği ilkesine göre; fikri bir eserin 
vücuda getirilmesi sahibine eser sahipliği hukuki durumunu bahşetmektedir. 
Bu hukuki durum, eser sahibine tanınan hak ve yetkilerin kaynağıdır. Tanınan 
hak ve yetkiler mali ve manevi haklar olarak ikiye ayrılmıştır.

Eser sahipliği, maddi bir fiil olan eserin yaratılmasıyla kendiliğinden doğar.1 
Hakkın doğumu için -patent ve markadan farklı olarak- herhangi bir tescile (ve 
bildirime) gerek bulunmamaktadır.2 Hakkın doğumu için eseri meydana getiren 

1 Öztan, Fırat: Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Ankara 2008,s. 279, 280; Tekinalp, Ünal: Fikri 
Mülkiyet Hukuku, Beşinci Bası, İstanbul 2012, s. 143, no: 1; Yarsuvat, Duygun: Türk Hukukunda 
Eser Sahibi ve Hakları, Genişletilmiş İkinci Baskı, İstanbul 1984, s. 107; Karahan, Sami/ Suluk, 
Cahit/ Saraç, Tahir/ Nal, Temel: Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, 3.Bası, Ankara 2013,s. 74; 
Gökyayla, K. Emre: Telif Hakkı ve Telif Hakkının Devri Sözleşmesi, 2. Baskı, Ankara 2001,s. 
141; Hirsch, fikrî bir eserin vücuda getirilmesiyle, sahibine, kanunda etraflı bir şekilde tayin 
edilmiş olan hukukî bir durumun bahşedilmiş olduğunu, eser sahipliği olarak vasıflandırdığı 
bu hukukî durumun, birçok hak ve yetkinin kaynağı olduğunu ifade etmektedir - Hirsch, Ernst 
E.: Hukukî Bakımdan Fikrî Say, İkinci Cilt, İstanbul 1943, (Kısaltma: Fikri Say II), s. 129.

2 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 06.12.2011 gün ve E. 2009/14248, K. 2011/16454 sayılı kararı;  
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 18.06.2007 gün ve E. 2007/5265, K. 2007/9282 sayılı kararı.
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kişinin temyiz kudretine sahip olması da gerekmez.3 Hukuk düzeni, eserin 
meydana gelmesiyle birlikte eser sahipliğine hükümler bağlamakta, eser sahibine 
manevi ve mali haklar sağlamakta ve onu korumaktadır.4

3 - Eser sahibinin hakları Yasa’da, mali ve manevi haklar olarak ikiye ayrılmıştır. 
Bu haklar kanunda sayılanlardan ibarettir. Haklara ilişkin korumanın kapsamını 
da kanun hükümlerinin içeriği tayin eder.5 Zira fikir ve sanat eserleri üzerinde 
sahiplerinin mali ve manevi menfaatleri bu kanun dairesinde himaye görür (FSEK 
m. 13/I). Dolayısıyla eser sahibine, sahipliği nedeniyle eser ve onun parçaları 
üzerindeki mali ve manevi menfaatlerini korumak için sınırsız ve süresiz olarak 
değil, kamu veya üçüncü kişilerin maddi ve manevi menfaatlerini tartarak yalnız 
münasip görülen ölçü ve genişlikte subjektif haklar tanınmıştır.6

4 - Eser sahibine tanınan mali ve manevi haklar mutlak ve inhisari mahiyette 
olup, sahibine tek başına kullanma ve herkese karşı ileri sürülebilme yetkisi sağlar.7 
Eser sahibine tanınan manevi ve mali haklar, mutlak hak niteliği taşmalarına karşın 
ayni haklardan değildirler. Zira fikri ürün bir eşya değildir. Eser sahibine tanınan 
haklar sahibine, eserden inhisarı olarak yararlanma ve başkalarının eylemlerini 
yasaklama yetkisi verir.

5 - Anayasa Mahkemesi 05.02.2009 gün ve E. 2005/57, K. 2009/198 ile 
2.01.2014 gün ve E. 2013/100, K. 2014/149 sayılı kararlarında, fikri mülkiyet 
haklarını Anayasa’nın 35.maddesinde yazılı mülkiyet hakkı kapsamında 
değerlendirmiştir.

6 - Eser sahibinin, eserden doğan manevi yetkilerin ve mali hakların 
oluşturduğu bütün üzerindeki kişiliğinin bir parçası olan “eser sahipliğini” 
üçüncü bir kişiye devir edebilmesi olanaksızdır.10 Zira FSEK’in 8/I. maddesi 
uyarınca bir eserin sahibi onu meydana getirendir. Böyle bir sözleşme 
anılan hüküm ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 26, 27 ve FSEK’in 13/I. 
Maddesi hükümleri karşısında geçersizdir.11 Aynı biçimde eser sahipliğinden 

3 Gökyayla,s. 143.
4 Tekinalp,s. 143, no: 1.
5 Tekinalp,s. 155, no: 1; Gökyayla,s. 141; Arslanlı, Halil: Fikri Hukuk Dersleri II Fikir ve Sanat 

Eserleri, İstanbul 1954,s. 78; Ayiter, Nuşin: Hukukta Fikir ve Sanat Ürünleri, Ankara 1981,s. 
112, 113.

6 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun Gerekçesinden.
7 Ayiter, s. 26; Erdil, Engin: İçtihatlı ve Gerekçeli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Şerhi, Cilt 1, 2, 

İstanbul 2009, s. 417.
8 RG 10,06.2009/27254.
9 RG 29,05.2014/29014.
10 Hirsch, (Fikrî Say II), s. 225; Tekinalp, s. 228-229, no: 11; Suluk, Cahit/ Orhan, Ali: Uygula-

malı Fikri Mülkiyet Hukuku C.II, Genel Esaslar Fikir ve Sanat Eserleri, İstanbul 2005, s. 605; 
Öztan, s. 551; Aydıncık, Şirin: “Fikri Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri”, Arıkan Yayınevi, 
Aralık 2006, s. 26; Erdil, s. 967.

11 Tekinalp, s. 228-229, no: 11; Suluk/Orhan, s. 605; Öztan, s. 551; Aydıncık, s. 26; Erdil, s. 967.
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vazgeçilmesi de mümkün değildir.12 Eser sahipliği, miras yoluyla da intikal 
etmez.13

7 - FSEK’e göre eser, sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat (FSEK 
m.2), musiki (FSEK m.3), güzel sanatlar (FSEK m.4) veya sinema eserleri (FSEK 
m.5) olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini ifade eder (FSEK m.1/
B,1-a). 

FSEK hükümleri uyarınca bir fikri ürünün eser olarak korunması için 
sahibinin hususiyetini taşıması ve eser türlerinden birine dahil edilebilmesi 
gerekir. Sahibinin sanatsal kişiliğini, yaratıcılığını ve fikri çabasını, bireysel 
olarak, düzeyli biçimde yansıtan fikri üründe hususiyetin bulunduğu kabul 
olunur.

8 - FSEK’de eser sahibine tanınan manevi haklar; eserin umuma arz yetkisi 
(m. 14), adın belirtilmesi yetkisi (m. 15/I), eserde değişiklik yapılmasını 
menetmek yetkisi (m. 16 ve m. 17/II) ve eser sahibinin zilyet ve malike karşı 
hakları, başka bir ifadeyle sahibinin eserin aslına ulaşma ve eser sergileme 
hakkı (m. 17/1 ve 17/3) biçiminde; mali haklar ise, işleme hakkı (m. 21), 
çoğaltma hakkı (m. 22), yayma hakkı (m. 23) kiralama ve kamuya ödünç verme 
hakkı (m. 23), temsil hakkı (m. 24) ve işaret, ses veya görüntü nakline yarayan 
araçlarla iletim hakkı (m. 25) şeklinde sayılmıştır.

FSEK’in mali ve manevi hakları düzenleyen hükümlerinden farklı 
bölümlerinde düzenlenmiş bulunsalar da pay ve takip hakkı14 (FSEK m. 45), 
cayma hakkı (FSEK m. 58) ve vazgeçme hakkı (FSEK m. 60) da Yasa’nın eser 
sahibine tanıdığı haklardandır.15

9 - Manevi Haklar: 
FSEK’te eser sahibine tanınan manevi haklar; umuma arz hakkı (FSEK 

m.14), adın belirtilmesi hakkı (FSEK m.15), eserin bütünlüğünü koruma hakkı 
(FSEK m.16) ve esere ulaşma hakkı (FSEK m.17) olarak düzenlenmiştir.16 

Buna göre; bir eserin umuma arz edilip edilmemesini, yayımlanma 
zamanını ve tarzını münhasıran eser sahibi tayin eder. Bütünü veya esaslı bir 
kısmı alenileşmemiş olan yahut ana hatları her hangi bir suretle henüz umuma 
tanıtılmayan bir eserin muhtevası hakkında ancak o eserin sahibi malumat 
verebilir. Eserin umuma arz edilmesi veya yayımlanma tarzı, sahibinin şeref 
ve itibarını zedeleyecek mahiyette ise eser sahibi, başkasına yazılı izin vermiş 

12 Hirsch, (Fikrî Say II), s. 225; Aydıncık, s. 26.
13 Hirsch, (Fikrî Say II), s. 225.
14 Öztan, s. 286.
15 Karahan/Suluk/Saraç/Nal, s. 79.
16 Manevi haklar konusunda geniş bilgi için bkz. Yavuz, Levent / Alıca Türkay/ Merdivan, Fethi: 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Yorumu, Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara 2013, C. II, s. 261-572.
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olsa bile eserin gerek aslının gerek işlenmiş şeklinin umuma tanıtılmasını veya 
yayımlanmasını menedebilir. Menetme yetkisinden sözleşme ile vazgeçmek 
hükümsüzdür. Diğer tarafın tazminat hakkı saklıdır (FSEK m. 14). 

Eseri, sahibinin adı veya müstear adı ile yahut adsız olarak, umuma 
arzetme veya yayımlama hususunda karar vermek salahiyeti münhasıran eser 
sahibine aittir. Bir güzel sanat eserinden çoğaltma ile elde edilen kopyalarla 
bir işlenmenin aslı veya çoğaltılmış nüshaları üzerinde asıl eser sahibinin ad 
veya alametinin, kararlaştırılan veya adet olan şekilde belirtilmesi ve vücuda 
getirilen eserin bir kopya veya işlenme olduğunun açıkça gösterilmesi şarttır. 
Bir eserin kimin tarafından vücuda getirildiği ihtilaflıysa yahut her hangi bir 
kimse eserin sahibi olduğunu iddia etmekte ise, hakiki sahibi, hakkının tespitini 
mahkemeden isteyebilir. Eser niteliğindeki mimari yapılarda, yazılı istem 
üzerine eserin görülen bir yerine eser sahibinin uygun göreceği malzeme ile 
silinmeyecek biçimde eser sahibinin adı yazılır (FSEK m. 15). 

Eser sahibinin izni olmadıkça eserde veyahut eser sahibinin adında 
kısaltmalar, ekleme ve başka değiştirmeler yapılamaz. Kanunun veya eser 
sahibinin müsaadesiyle bir eseri işleyen, umuma arz eden, çoğaltan, yayımlayan, 
temsil eden veya başka bir suretle yayan kimse; işleme, çoğaltma, temsil veya 
yayım tekniği icabı zaruri görülen değiştirmeleri eser sahibinin hususi bir izni 
olmaksızın da yapabilir. Eser sahibi kayıtsız ve şartsız olarak izin vermiş olsa bile 
şeref veya itibarını zedeleyen veya eserin mahiyet ve hususiyetlerini bozan her 
türlü değiştirilmeleri menedebilir. Menetme yetkisinden bu hususta sözleşme 
yapılmış olsa bile vazgeçmek hükümsüzdür (FSEK m. 16).

Eser sahibi, gerekli durumlarda, aslın maliki ve zilyedinden, koruma 
şartlarını yerine getirmek kaydıyla, FSEK’in 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci 
bentlerinde sayılan güzel sanat eserlerinin ve 2 nci maddesinin 1 inci bendinde 
ve 3 üncü maddesinde sayılıp da yazarlarla bestecilerin el yazısıyla yazılmış 
eserlerinin asıllarından geçici bir süre için yararlanmayı talep etme hakkına 
sahiptir. Eser sahibinin bu hakkı, bu eserlerin ticaretini yapanlar tarafından 
eseri satın alan veya elde eden kişilere müzayede ve satış kataloğu veya ilgili 
belgeler ile açıklanır. Aslın maliki, eser sahibi ile yapmış olduğu sözleşme 
şartlarına göre eser üzerinde tasarruf edebilir. Ancak eseri bozamaz ve yok 
edemez ve eser sahibinin haklarına zarar veremez. Eserin tek ve özgün olması 
durumunda eser sahibi, kendisine ait tüm dönemleri kapsayan çalışma ve 
sergilerde kullanmak amacıyla, koruma şartlarını yerine getirerek iade edilmek 
üzere eseri isteyebilir (FSEK m. 17).

10 - Mali Haklar:
FSEK’te eser sahibine tanınan mali haklar; işleme hakkı (FSEK m.21), 

çoğaltma hakkı (FSEK m.22), yayma hakkı (FSEK m.23), temsil hakkı (FSEK 
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m.24), umuma iletim hakkı (FSEK m.25) ve pay alma hakkı (FSEK m.45) olarak 
düzenlenmiştir. 

Buna göre; bir eserden, onu işlemek suretiyle faydalanma hakkı münhasıran 
eser sahibine aittir (FSEK m.21). Bir eserin aslını veya kopyalarını, herhangi 
bir şekil veya yöntemle, tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı, geçici 
veya sürekli olarak çoğaltma hakkı münhasıran eser sahibine aittir. Eserlerin 
aslından ikinci bir kopyasının çıkarılması ya da eserin işaret, ses ve görüntü 
nakil ve tekrarına yarayan, bilinen ya da ileride geliştirilecek olan her türlü 
araca kayıt edilmesi, her türlü ses ve müzik kayıtları ile mimarlık eserlerine 
ait plan, proje ve krokilerin uygulanması da çoğaltma sayılır. Aynı kural, 
kabartma ve delikli kalıplar hakkında da geçerlidir. Çoğaltma hakkı, bilgisayar 
programının geçici çoğaltılmasını gerektirdiği ölçüde, programın yüklenmesi, 
görüntülenmesi, çalıştırılması, iletilmesi ve depolanması fiillerini de kapsar 
(FSEK m.22). 

Bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, kiralamak, ödünç vermek, satışa 
çıkarmak veya diğer yollarla dağıtmak hakkı münhasıran eser sahibine aittir. 
Eser sahibinin izniyle yurt dışında çoğaltılmış nüshaların yurt içine getirilmesi 
ve bunlardan yayma yoluyla faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir. 
Yurt dışında çoğaltılmış nüshalar her ne surette olursa olsun eser sahibinin 
ve/veya eser sahibinin iznini haiz yayma hakkı sahibinin izni olmaksızın ithal 
edilemez. Kiralama ve kamuya ödünç verme yetkisi eser sahibinde kalmak 
kaydıyla, belirli nüshaların hak sahibinin yayma hakkını kullanması sonucu 
mülkiyeti devredilerek ülke sınırları içinde ilk satışı veya dağıtımı yapıldıktan 
sonra bunların yeniden satışı eser sahibine tanınan yayma hakkını ihlal etmez. 
Bir eserin veya çoğaltılmış nüshalarının kiralanması veya ödünç verilmesi 
şeklinde yayımı, eser sahibinin çoğaltma hakkına zarar verecek şekilde, eserin 
yaygın kopyalanmasına yol açamaz (FSEK m.23). 

Bir eserden, doğrudan doğruya yahut işaret, ses veya resim nakline yarayan 
aletlerle umumi mahallerde okumak, çalmak, oynamak ve göstermek gibi 
temsil suretiyle faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir. Temsilin 
umuma arz edilmek üzere vuku bulduğu mahalden başka bir yere herhangi 
bir teknik vasıta ile nakli de eser sahibine aittir. Temsil hakkı; eser sahibinin 
veya meslek birliğine üye olması halinde, yetki belgesinde belirttiği yetkiler 
çerçevesinde meslek birliğinin yazılı izni olmadan, diğer gerçek ve tüzel 
kişilerce kullanılamaz. Ancak, 33 üncü ve 43 üncü maddelerdeki hükümler 
saklıdır (FSEK m.24). 

Bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, radyo-televizyon, uydu ve kablo 
gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil 
olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlanması ve 
yayınlanan eserlerin bu kuruluşların yayınlarından alınarak başka yayın kuruluşları 
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tarafından yeniden yayınlanması suretiyle umuma iletilmesi hakkı münhasıran 
eser sahibine aittir. Eser sahibi, eserinin aslı ya da çoğaltılmış nüshalarının telli 
veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtılmasına veya 
sunulmasına ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda eserine erişimini 
sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak hakkına da 
sahiptir. Bu madde ile düzenlenen umuma iletim yoluyla eserlerin dağıtım ve 
sunumu eser sahibinin yayma hakkını ihlal etmez (FSEK m.25). 

Mimarî eserler hariç olmak üzere, FSEK’in 4 üncü maddesinde sayılan güzel 
sanat eserlerinin asılları ile eser sahibinin kendisinin sınırlı sayıda meydana 
getirdiği veya eser sahibinin kontrolünde ve izniyle meydana getirilmiş ve 
eser sahibi tarafından imzalanmış veya başka bir şekilde işaretlenmiş olmaları 
nedeniyle özgün eser olduğu kabul edilen kopyaları, 2 nci maddenin (1) 
numaralı bendinde ve 3 üncü maddede sayılıp da yazarlarla bestecilerin el 
yazısıyla yazılmış eserlerinin asıllarından biri, eser sahibi veya mirasçıları 
tarafından bir defa satıldıktan sonra, koruma süresi içinde, bir sergide 
veya açık artırmada yahut bu gibi eşyayı satan bir mağazada veya başka 
şekillerde satış konusu olarak el değiştirdikçe, bu satış bedeli ile bir önceki 
satış bedeli arasında açık bir nisbetsizlik bulunması halinde, her satışta, satışı 
gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişi, bedel farkından münasip bir payı eser 
sahibine, o ölmüşse miras hükümlerine göre ikinci dereceye kadar (ve bu 
derece dahil) yasal mirasçılarına ve eşine, bunlar da yoksa ilgili alan meslek 
birliğine Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir kararname ile belirlenecek usul ve 
esaslar çerçevesinde ödemekle yükümlüdür (FSEK m.45).

11 - Haklar sınırlı sayma yöntemi ile belirlenmiş17 bulunduğundan, bunlar 
dışında yeni bir hak kategorisi yaratılması mümkün değildir. Başka bir ifadeyle 
eser sahibinin kanunda yer alanlar dışında bir mali hakkı yoktur.18 Eser sahibi 
başka faydalanma imkânlarını kendisi için mahfuz bulunduramaz.19

12 - Eser sahibine yasa ile verilen bu mali ve manevi haklar, genel olarak 
tanınmış değildir. Başka bir ifadeyle bu haklar, her bir eser için ayrı ayrı doğarlar 
ve birbirinden bağımsız olarak hüküm ifade ederler. Çünkü FSEK, doğrudan 
olarak ne eser sahibini, ne de eseri korumaktadır; korunan belli bir eser 
bağlamında eser sahibinin mali ve manevi menfaatleridir.20

13 - Eser sahibinin gerek mali ve gerek manevi hakları birbirine bağlanmadan 
ve karışmadan yan yana korunurlar.21

17 Tekinalp,s. 162, no: 5; Erel,s. 135; Gökyayla,s. 143; Erdil, s. 420; Yargıtay 11. Hukuk 
Dairesi’nin 23.02.2004 gün ve E. 2003/7032, K. 2004/1586 sayılı kararı; Suluk/Orhan,s. 321.

18 Erdil, s. 420.
19 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun Gerekçesinden.
20 Tekinalp,s. 155, no: 1.
21 Tekinalp,s. 155, no: 1.
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14 - Mali haklar, eserden ekonomik olarak yararlanma ve bunun şeklini tayin 
etme imkânını münhasıran sahibine veren ve ona üçüncü kişilerin eserden bu 
tarzda faydalanmalarına engel olma yetkilerini bahşeden haklardır.22 Başka bir 
ifadeyle bu hakların olumlu ve olumsuz iki yönü vardır; buna göre, haklardan 
ancak eser sahibi ve onun izin verdiği kişiler yararlanabilir; ayrıca eser sahibi 
üçüncü kişilerin izinsiz olarak bu haklardan yararlanmalarına engel olabilir.23 
Ancak mali haklar eser sahibine, kanunun tayin ettiği süre, yer ve konu 
dairesinde tanınmıştır.24

Mali hakların bir kısmı veya tamamı, eser sahibi tarafından devredilebilir 
(FSEK m. 48/I). Üzerinde basit veya tam ruhsat (lisans) kurulabilir (FSEK m. 
48/II). Eser sahibi mali hakları bizzat kendisi de kullanabilir. Bu gibi tasarruf 
işlemleri ile kullanıma yönelik eylemleri eser sahibi bizzat kendisi yapabileceği 
gibi, özel yetki verdiği25 bir vekili yahut bir meslek birliği aracılığıyla da 
gerçekleştirebilir.26 Ancak sahibi, eserden doğan tüm mali haklarını devretmiş 
olsa bile, yine yarattığı eserin sahibi olarak kalır, aradaki bağ kopmaz ve 
eseriyle kendisi arasındaki manevi nitelikteki irtibat sürer.27 Manevi hakların 
mali haklar üzerindeki etki ve kontrolü devam eder.28 Çünkü eserden doğan 
manevi yetkiler ile mali hakların oluşturduğu bütün üzerindeki eser sahipliği 
devredilemez ve hukukî işlemlere konu edilemez.29 Eser sahipliği mirasla da 
intikal etmez.30

Eser sahibine tanınan mali haklar miras yoluyla intikal eder (FSEK m. 63). 
Rehin, haciz ve hapis gibi işlemlerin konusunu oluşturabilirler (FSEK m. 61, 62). 
Ayrıca korunmaları süresiz olmayıp zamanla mukayyettir (FSEK m. 26/I).

Mali haklara yönelik tecavüz gerçekleştiğinde, eser sahibi ref (FSEK m. 66, 
68), men (FSEK m. 69) ve tazminat (FSEK m. 70) istemli davaları açabilir.

15 - Manevi haklar FSEK’te umuma arz yetkisi (m. 14), adın belirtilmesi yetkisi 
(m. 15/I), eserde değişiklik yapılmasını men etmek yetkisi (m. 16 ve m. 17/II) ve 

22 Tekinalp,s. 180, no: 76.
23 Suluk/Orhan,s. 319.
24 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun Gerekçesinden.
25 Aydıncık, s. 136; mali hakkın devrine ilişkin tasarruf işleminin süre, yer ve muhteva itibariyle 

herhangi bir sınırlama olmaksızın devrinin mümkün olduğu, vekilin başka bir iş için verilmiş 
özel vekaletnameye dayanarak mali hakların devrine ilişkin sözleşme yapamayacağı, ancak 
eser sahibinin vekilin bu şekilde yaptığı işleme muvafakatte bulunabileceği, bu nedenle eser 
sahibinin vekilin yaptığı mali haklarla ilgili protokole muvafakatinin bulunup bulunmadığının 
araştırılmasının gerektiğine ilişkin Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 03.07.2000 gün ve E. 
2000/5403, K. 2000/6334 sayılı kararı-Suluk/Orhan, s. 686, 687.

26 Erdil, s. 419.
27 Öztan, s. 281.
28 Gökyayla,s. 142; Arslanlı,s. 78.
29 Tekinalp,s. 228, 229, no: 11; Erdil, s. 421; 
30 Hirsch, (Fikrî Say II), s. 225; Karahan/Suluk/Saraç/Nal,s. 112.
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eser sahibinin zilyet ve malike karşı hakları, başka bir ifadeyle sahibinin eserin 
aslına ulaşma ve eser sergileme hakkı (m. 17/1 ve 17/3) biçiminde sayılmışlardır. 

Bu haklar eser sahibine, bir eser vücuda getirdiği için tanınmıştır. Hakların, 
sağladığı yetkilerin niteliği itibariyle, eser sahibinin eseriyle arasında kurduğu 
manevi ilişkiyle doğrudan ilgili oldukları anlaşılmaktadır.31

Eser sahibinin kişilik hakları genel olarak Türk Medeni Kanunu32 m. 24 ve 
Türk Borçlar Kanunu3334 m. 58 (818 sayılı Borçlar Kanunu m. 49) hükümleriyle 
koruma altına alınmıştır. Anılan hükümlerde kişilik değerlerinin neler 
olduğu açıklanmamış, konu yargısal kararlara bırakılmış; fakat FSEK m.14-17 
hükümlerinde eser sahibine tanınan manevi haklar, genel kişilik haklarından 
ayrı biçimde, net ve içerikleri saptanmak suretiyle belirlenmiştir.35

Mali haklardan farklı olarak, manevi haklar bir başkasına devir edilemez; 
üzerinde basit veya tam ruhsat kurulamaz; eser sahibinin borçları nedeniyle 
haciz edilemez; miras yoluyla intikal etmez; ölüme bağlı tasarrufların konusu 
olamaz ve korunmaları bir süre ile sınırlı değildir.36

Manevi haklara yönelik tecavüz gerçekleştiğinde, eser sahibi ref (FSEK m. 
66, 67), men (FSEK m. 69) ve tazminat (FSEK m. 70) istemli davaları açabilir. 
Yakınların hakkı teorisine göre, FSEK’in 19. maddesinde sayılan kişiler de manevi 
haklara yönelik bir tecavüz gerçekleştiğinde anılan hukuk davalarını açabilirler.37 
Bu şekilde yasa gereği edindikleri manevi hakları kullanmak yoluyla, ölen eser 
sahibinin manevi hakları ile ilgili olarak koruma talep ederler.38

Eser sahibinin ölümünden sonra, eserle ilgili manevi hakların ihlali 
durumunda FSEK’in 19. maddesinde yazılı kişiler (sağ kalan eş ile çocuklar 
ile mansup mirasçılar, ana-baba, kardeşler) ve mirasçılar da anılan hukuk 
davalarını açabilirler (FSEK m.19). 

16 - Eser sahibine ait mali ve manevi haklar bir tablo halinde aşağıda 
gösterilmiştir (Tablo 1).

31 İnceoğlu, Murat/ Tosun, Yalçın: “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Uyarınca Manevi Tazminat 
Talepleri ve Bunların Türk Borçlar Kanunu ile ilişkisi”, Banka ve Ticaret Hukuk Araştırma 
Enstitüsü, C. XXVIII Sa.3’ten ayrı bası, 2012, s. 79.

32 RG 08.12.2001/24607.
33 RG 04.02.2011/27836.
34 6098 sayılı TBK, 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
35 İnceoğlu/Tosun, s. 80.
36 Kılıçoğlu, Ahmet M.: “Telif Hakkı ve Yayın Sözleşmesinden Ayırdedilmesi”, Ankara Barosu 

Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR) C. 1, Yıl: 2001/1, (Telif Hakkı ve Yayın), s. 45, 
46; Tekinalp,s. 163, no: 7; Bayamlıoğlu, s. 105; Erdil, s. 420.

37 Ayiter,s. 200, 203; Tekinalp,s. 162-163, no: 6; Öztan, s. 284.
38 Tekinalp,s. 162-163, no: 6.
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Tablo 1
17 - Eser sahibine ait mali ve manevi hakların kanunda yazılı özellikleri bir 

tablo halinde aşağıda gösterilmiştir (Tablo 2).

Tablo 2
18 - Eser sahibine tanınan mali hakların süreye bağlıdır; mali haklar bunun 

yanında kanunda birçok istisna ve sınırlandırmaya tabi tutulmuşlardır. Buna 
ilişkin hususlar bir tablo halinde aşağıda gösterilmiştir (Tablo 3).
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Tablo 3
19 - FSEK’in içerisinde eser sahibine ait tanınan haklarla ilgili olarak işlenme 

(FSEK m. 1/B, c, 6/I, 8/II) ve işleme (FSEK m. 21) ibareleri de kullanılmaktadır. 
FSEK’in 21. maddesi hükmü uyarınca eserin işlenmesine izin verme ve 
yasaklama hakkı eser sahibine aittir. Öte yandan FSEK’e göre diğer bir eserden 
istifade suretiyle vücuda getirilip de bu esere nispetle müstakil olmayan ve 
işleyenin hususiyetini taşıyan işlenme eserlerin (FSEK m. 1/B, I, c) sahibi, asıl 
eser sahibinin hakları mahfuz kalmak şartıyla onu işleyendir (FSEK m. 8/II). 
Dolayısıyla bir eser işlenerek müstakil olmayan yeni bir eser vücuda getirilmiş 
bulunursa, ortada iki eserin varlığı söz konusu olur; asıl eser ve işleme eser.

İşlenme, mevcut bir eserin yaratıcı bir çalışma ile başka bir formda yeniden 
şekillendirilmesine39, başka bir şekle bürünmesine yol açar40. İşlenme faaliyeti 
ile niteliği itibariyle asıl esere tâbi olan, fakat iktisaden ondan bağımsız 
şekilde değerlendirilmeye elverişli yeni bir eser vücut bulur41. İşlenme eser 
çifte hususiyet taşımaktadır42. Zira mevcut bir eseri işleyen kimse yeni esere 
kendi hususiyetini ekler43. İşlenme eser, değiştirilmiş biçimde de olsa herhalde 

39 Ayiter,s. 66; Yarsuvat, s. 132; Bayamlıoğlu, s. 219.
40 Öztan, s. 162.
41 Erel, N.Şafak: Türk Fikir ve Sanat Hukuku, Üçüncü Bası, Ankara 2009,s. 159; Bayamlıoğlu,            

s. 219.
42 Ayiter,s. 66.
43 Öztan, s. 162, 163.
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asıl eseri içerir44. İşleme, mevcut bir eserin hususiyet taşıyan fikri bir çabayla 
(sineme eserleri hariç) kanunda öngörülen diğer şekillere çevrilmesidir. 

Bir işlenmenin ve derlemenin sahibi, asıl eser sahibinin hakları mahfuz 
kalmak şartıyla onu işleyendir (FSEK m. 8). Asıl eser sahibinin hakları saklıdır. 
İşleyen, işleme eserden ekonomik olarak yararlanmak istiyorsa eser sahibinin 
iznini almak zorundadır. Zira eser sahibine tanınan işleme hakkı, kendisinin 
müsaadesi olmaksızın eserinin üçüncü şahıslar tarafından ancak iktisadi 
maksatlarla işlenmesi ihtimaline karşı, onu korumak gayesini gütmektedir45. 
İşleme izninin alınmaması, vücuda getirilen ürünün eser vasfını kazanmasını 
engellemez46. Bir eserin bağımsız birden fazla işlemesi veya işleme eserin 
tekrar işlemesi olabilir. Diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de 
bu esere nispetle müstakil olmayan ve işleyenin hususiyetini taşıyan işlenme 
eserlerin (FSEK m. 1/B, I, c) sahibi, asıl eser sahibinin hakları mahfuz kalmak 
şartıyla onu işleyen olduğundan (FSEK m. 8/II), işleme eser sahibinin de işleme 
faaliyeti ile meydana getirdiği eserle ilgili yukarıda belirtildiği gibi mali ve 
manevi hakları bulunmaktadır47. Bu haklarını asıl eser sahibine karşı bile ileri 
sürebilir. Haklara yönelik ihlal halinde, işleme eseriyle ilgili olarak asıl eser gibi 
ref, men ve önleme ile tazminat davaları açabilir. 

20. Asıl ve işleme eserler tek bir kişi tarafından vücuda getirilebileceği gibi, 
birden fazla kişi tarafından da meydana getirilebilir. Birden fazla kimselerin 
birlikte vücuda getirdikleri eserin kısımlara ayrılması mümkünse, bunlardan 
her biri vücuda getirdiği kısmın sahibi sayılır (Müşterek eser sahipliği-FSEK m. 
9). Birden fazla kimsenin iştirakiyle vücuda getirilen eser ayrılmaz bir bütün 
teşkil ediyorsa, eserin sahibi, onu vücuda getirenlerin birliğidir (İştirak halinde 
eser sahipliği-FSEK m. 10). 

21 - Bir eserin sahibi, onu meydana getirendir. Bir işlenmenin ve derlemenin 
sahibi, asıl eser sahibinin hakları mahfuz kalmak şartıyla onu işleyendir. Sinema 
eserlerinde; yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı ve diyalog 
yazarı, eserin birlikte sahibidirler. Canlandırma tekniğiyle yapılmış sinema 
eserlerinde, animatör de eserin birlikte sahipleri arasındadır (FSEK m.8). 

Eserin vücuda getirilmesi maddi fiildir. Hak eserin vücuda gelmesi ile 
kendiliğinden doğar. Hak sahibi olmak için bir belgeye ve tescile gereksinim 
yoktur. Kanunun bu kabulü eser sahipliği konusunda ispat güçlüğü oluşturur. 
FSEK eser sahipliğinin karine yoluyla ispatını benimsemiştir.

44 Ayiter,s. 126; Yarsuvat, s. 132.
45 Hirsch, (Fikrî Say II), s. 164.
46 Tekinalp,s. 133-136, no: 1-4.
47 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 05.05.2009 gün ve E. 2008/609, K. 2009/5370 sayılı kararı); 

aynı mahiyette Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 07.06.2011 gün ve E. 2009/8519, K. 2009/6911 
sayılı kararı; aynı mahiyette Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 04.07.2011 gün ve E. 2010/399, 
K. 2011/8154 sayılı kararı.
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Yayımlanmış eser nüshalarında veya bir güzel sanat eserinin aslında, o 
eserin sahibi olarak adını veya bunun yerine tanınmış müstear adını kullanan 
kimse, aksi sabit oluncaya kadar o eserin sahibi sayılır. Verilen konferans ve 
temsillerde, mutat şekilde eser sahibi olarak tanıtılan kimse o eserin sahibi 
sayılır (FSEK m.11). Yayımlanmış olan bir eserin sahibi belirtilen hükme göre 
belli olmadıkça, yayımlayan ve o da belli değilse çoğaltan, konferansı veren 
veya temsili icra ettiren, eser sahibine ait hak ve salâhiyetleri kendi namına 
kullanabilir (FSEK m.12). 

22 – Eserden doğan haklar eser sahibine aittir. Eser sahibi yaşıyorsa eserle 
ilgili manevi ve mali hakları kendisi kullanacaktır. Eğer ölmüş ise manevi 
hakları FSEK’in 19.maddesinde gösterilen yakınları (sağ kalan eş ve çocukları 
ile atanmış mirasçılar, ana-baba, kardeşler) kullanacak; mali hakları ise miras 
yoluyla edinen mirasçıları kullanacaktır (FSEK m.63).

23 - Eser sahibine ait mali ve manevi hakların kullanımı (kazanılmış haklarla 
ilgili hükümleri de içerecek biçimde) bir tablo halinde aşağıda gösterilmiştir 
(Tablo 4).

Tablo 4
24 - Eser sahibi veya mirasçıları kendilerine kanunen tanınan mali hakları 

süre, yer ve muhteva itibariyle mahdut veya gayrimahdut, karşılıklı veya 
karşılıksız olarak başkalarına devredebilirler. Mali hakları sadece kullanma 
salahiyeti de diğer bir kimseye bırakılabilir. (Ruhsat). Sayılan tasarruf 
muameleleri henüz vücuda getirilmemiş veya tamamlanacak olan bir esere 
taalluk etmekte ise batıldır (FSEK m.48). 
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Eser sahibi veya mirasçılarından mali bir hak veya böyle bir hakkı kullanma 
ruhsatını iktisap etmiş olan bir kimse, ancak bunların yazılı muvafakatiyle bu 
hakkı veya kullanma ruhsatını diğer birine devredebilir (FSEK m.49).

İleride çıkarılacak mevzuatın eser sahibine tanıması muhtemel mali 
hakların devrine veya bunların başkaları tarafından kullanılmasına müteallik 
sözleşmeler batıldır. İleride çıkarılacak mevzuatla mali hakların şümulünün 
genişletilmesi veya koruma süresinin uzatılmasından doğacak salahiyetlerden 
vazgeçmeyi yahut bunların devrini ihtiva eden sözleşmeler hakkında aynı 
hüküm caridir (FSEK m. 51).

Mali haklara dair sözleşme ve tasarrufların yazılı olması ve konuları olan 
hakların ayrı ayrı gösterilmesi şarttır (FSEK m.52)48,49.

Eser sahibine ait mali haklarla ilgili tasarruf durumunu gösterir hukuki 
durum bir tablo halinde aşağıda gösterilmiştir (Tablo 5).

Tablo 5

48 Hirsch, (Fikrî Say II), s. 230.
49 FSEK’nun 52. maddesine göre, mali haklara dair sözleşme ve tasarrufların yazılı olması ve 

konuları olan hakların ayrı ayrı gösterilmesinin şart olduğuna ilişkin Yargıtay 11. Hukuk 
Dairesi’nin 07.07.2006 gün ve E. 2005/7177, K. 2006/8148 sayılı kararı; Yargıtay 11. Hukuk 
Dairesi’nin 07.11.1994 gün ve E. 1994/4091, K. 1994/8311 sayılı kararı -Ankara Barosu Fikri 
Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR) C. 6, Yıl 2006/2, s. 200-201; ayrıca http: //www.
kararci.com/karars/89786_yargitay-11-hukuk-dairesi-e-1994-4091-k-1994-8311.
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BAĞLANTILI HAKLAR
VE BU HAKLARIN FİKRÎ HUKUK ALANINDAKİ YERİ

Dr. Gökçen TÜRKER
Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler

ve AB Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

GİRİŞ
Fikrî hukuk esas itibariyle hukuken eser olarak nitelendirilebilecek fikrî 

ürünleri meydana getiren eser sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumayı 
amaçlamaktadır. Zira eseri meydana getiren yaratıcı fikrî emeğin hukukî 
düzenlemeler yoluyla korunması, yeni eserler meydana getirilmesini teşvik 
ederek kültür hayatının toplum yararına gelişimine katkı sunmaktadır. Bununla 
birlikte, yeni bir eser meydana getirmeyen, ancak mevcut bir esere özgülenmiş 
çaba ve faaliyetleriyle eserin topluma tanıtılması ve aktarılmasında önemli rol 
oynayan kimselerin de fikrî hukuk kapsamında korunması gerektiği modern 
hukuk düzenlerince kabul edilmektedir1. 

Doktrinde, mevcut bir esere bağlı olarak sarf edilen, diğer bir ifade ile o 
esere tahsis edilen çaba ve buna yönelik faaliyet sonucunda ortaya çıkan fikrî 
ürün üzerinde tanınan haklar, ‘bağlantılı haklar’ olarak nitelendirilmektedir. 
Bu tanımı benimseyen yazarlarca, bağlantılı hakkın söz konusu olabilmesi için 

1 AYİTER, Nuşin, Hukukta Fikir ve Sanat Ürünleri, Ankara 1981, s. 72-73. Aynı yönde görüş 
için bkz. EREL, N. Şafak, Türk Fikir ve Sanat Hukuku, Ankara 2009, s. 206; ATEŞ, Mustafa, 
“Fikrî Haklar ve Bağlantılı Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeler ve Türkiye”, Ankara Barosu 
Fikrî Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, 2006, C. 6, S. 1, s. 32-33; ATEŞ, Mustafa, Fikrî 
Hukukta Eser, Ankara 2007, s. 392; ATEŞ, Mustafa, Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların 
Kapsamı ve Sınırlandırılması, Ankara 2003, s. 200-201; KILIÇOĞLU, M. Ahmet, Sınai Haklarla 
Karşılaştırmalı Fikri Haklar, 5. Baskı, Ankara 2019, s. 218. Doktrinde ‘verimin himayesi ilkesi’ 
olarak adlandırılan ilke, eser niteliği taşımamakla birlikte, fikir ve sanat hayatına katkıda 
bulunan emek ürünleri üzerinde subjektif bir hak tanımak suretiyle, bu ürünlerin koruma 
konusu haline getirilmelerini ifade etmektedir. Bu ilke uyarınca, mevcut bir esere bağlı olarak 
harcanan, bir eserin hizmetine konulan emeğin ürünü ‘verim’ olarak nitelendirilmekte ve 
bu ürünlerin teşviki için hukukî korumadan yararlandırılmaları gerektiği ileri sürülmektedir. 
Söz konusu ilke hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. AYİTER, age. s. 72-73.
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mevcut bir eserin varlığının ön şart teşkil ettiği ileri sürülmektedir2. Bununla 
birlikte, gerek bu alana ilişkin uluslararası düzenlemeler gerekse 5846 
sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda (FSEK) yer alan hükümler, bir kısım 
bağlantılı haklar yönünden eserin mevcudiyetinin zorunlu olmadığını ortaya 
koymaktadır. 

Bağlantılı hak sahiplerini koruma gerekliliği, hak sahibi grupların 
gerçekleştirdikleri faaliyetler yönünden farklı gerekçelere dayanmaktadır. 
İcracı sanatçıların ortaya koydukları, ‘icra’ olarak adlandırılan ürün, fikrî nitelik 
taşımakta ve bu yönden esere benzer bir nitelik arz etmektedir. Bunun yanı 
sıra, icra olmaksızın eserin hitap ettiği kitlelere gerektiği şekilde ulaşması 
mümkün değildir. Bu sebeple, eser sahibinin haklarından farklı, ancak bu 
haklar ile bağlantılı olan icracı sanatçıların haklarını koruma gerekliliği ortaya 
çıkmıştır. Zira bir mûsikî eseri onu seslendirecek bir sanatçı, bir senfonik eser 
onu icra edecek bir orkestra, eseri yorumlayacak şef, bir oyun onu yönetecek 
bir yönetmen ve sahneye koyacak oyuncular olmaksızın halka ulaştırılamaz3.  

Fonogram yapımcıları ve radyo-televizyon kuruluşlarının faaliyet 
gösterdikleri alanlarda yapmış oldukları yatırımlar olmaksızın, eserin geniş 
halk kitlelerine ulaşması mümkün değildir. Zira gerçekleştirilen icrayı tespit 
edecek fonogram yapımcıları ve yayınlayacak radyo-televizyon kuruluşları 
olmaksızın, icraya konu eserler geniş halk kitlelerine sunulamaz. Fonogram 
yapımcıları ve radyo-televizyon kuruluşları, eserin geniş halk kitlelerine 
ulaştırılmasında hayatî rol oynamalarının yanı sıra, ülkenin ticaret hacmi için 
de oldukça önemli bir yere sahiptir. Fonogram yapımcıları ve radyo-televizyon 
kuruluşlarının korsana karşı korumasız bırakıldığı veya radyo-televizyon yayın 
veya programlarının herhangi bir sınırlama olmaksızın kullanımının serbest 
olduğu bir ortam, bu alanlarda yatırım yapılmasını imkânsız kılar4. Böyle bir 
durumun, gerek ülkenin kültür hayatının gelişimi gerekse ülke ekonomisi 
üzerinde son derece olumsuz etkiler doğuracağı açıktır. Bu sebeple, eserin 
geniş halk kitlelerine ulaşması, hatta uluslararası alanda tanınabilmesi için 
fonogram yapımcıları ve radyo-televizyon kuruluşları da bağlantılı hak sahibi 
olarak hukukî korumaya layık görülmüşlerdir.

Bunun yanı sıra, film yapımcısı olarak adlandırılan, filmin gerçekleştirilmesi 
için gerekli sermayeyi temin eden ve örgütü kuran kimseler de bağlantılı 
hak sahibi olarak korunmaktadırlar. Film yapımcıları, bir eser meydana 

2 AYİTER, s. 74. Aynı yönde görüş için bkz. ATEŞ, Kapsam, 201; ATEŞ, Sözleşmeler, s.32; 
ARKAN, Azra, Mukayeseli Hukuk, Uluslararası Düzenlemeler ve Türk Fikrî Hukuk Alanında 
Eser Sahibinin Haklarına Bağlantılı Haklar, İstanbul 2005, s. 33.

3 TEKİNALP, Ünal, Fikrî Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2012, s. 270; ÖZTAN, Fırat, Fikir ve Sanat 
Eserleri, Ankara 2008, s. 706-707.

4 TEKİNALP, s. 270; ÖZTAN, Eserler, s. 707.
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getirmek veya icra etmek gibi bir faaliyette bulunmamalarına rağmen, filmin 
medyana getirilmesi için girişimde bulunmaları sebebiyle bu korumadan 
yararlanmaktadırlar5.  

I.  BAĞLANTILI HAKLARIN TARİHÎ GELİŞİMİ VE BU ALANA İLİŞKİN      
ULUSLARARASI DÜZENLEMELER

A. TARİHÎ GELİŞİMİ
19. yüzyılın sonlarında, eserden yaralanma alanını tamamıyla etkileyecek 

iki önemli teknolojik gelişme yaşanmıştır. Bu gelişmelerden ilki 1870 yılında 
ses kayıt yönteminin Edison tarafından icadıdır. İkincisi ise 1895 yılında 
Lumiere Kardeşler tarafından sinematografinin halka sunumudur. Bu iki 
gelişme ses ve film alanında yeni bir çığır açmıştır. Gerçekten de, ses kayıt 
ve film endüstrilerinin gelişmesi ile birlikte, opera sanatçılarının plakları 
tüm dünya çapında dinleyicilerin, sessiz filmler ise izleyicilerin beğenisine 
sunulmaya başlanmıştır. Yaşanan bu gelişmeler, ses kayıtlarında ve filmlerde 
eserlerinden yararlanılan eser sahiplerinin, bu yararlanmaya ilişkin olarak 
hangi hak ve yetkilere sahip olacakları sorusunu da beraberinde getirmiştir. 
Eser sahiplerinin, ses kayıtlarında ve filmlerde eserlerinden yararlanılmasına 
izin verme hususunda münhasır hak sahibi olduklarının uluslararası alanda 
kabul edilmesi uzun sürmemiştir. Zira 1908 tarihli Bern Sözleşmesi ile bu 
alana ilişkin önemli düzenlemeler getirilmiştir. 1920’li yıllarda ise kablosuz 
yayın teknolojisinin icadı, kablosuz yayınlarda yararlanmaya konu olan eserler 
yönünden eser sahibinin sahip olacağı hak ve yetkilere ilişkin yeni hukukî 
düzenlemeler yapılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu gelişmeler ışığında, Bern 
Sözleşmesi’nin 1928 tarihli Roma Metni ile eser sahiplerinin eserlerinin 
yayınlanmasına izin verme veya yasaklama hususunda münhasır hak sahibi 
oldukları kabul edilmiştir6. Eser sahiplerine ulusal ve uluslararası alanda yeni 
hak ve yetkiler tanınmasına sebep olan bu gelişmeler, film, ses kayıt ve yayın 
endüstrilerine sağlanacak korumayı gündeme getirmiştir. Bunun yanı sıra, 
film yapımcılarına, fonogram yapımcılarına ve yayın kuruluşlarına tanınacak 
hakların hukukî niteliği, eser sahibi ile eserini ulaştırmayı amaçlandığı halk 
kitleleri arasında aracılık işlevi gören icracı sanatçıların korunması gibi pek 
çok önemli hususu da ortaya çıkarmıştır7. Konuya ilişkin ilk kanunî düzenleme, 
Alman Telif Hakkı Kanunu’na 22 Mayıs 1910 tarihli değişiklik ile eklenen, 
icracı sanatçıya fiktif bir işleme hakkı tanıyan hükümdür. Anılan düzenleme 
uyarınca, icranın mekanik bir araç üzerine kaydedilmesi halinde, araç eserin 
işlenmesi, icracı ise eseri işleyen sayılmıştır. İşlenme, asıl eserden bağımsız 

5 TEKİNALP, s. 270-271; ÖZTAN, Eserler, s. 707.
6 STERLING, J.A.L., World Copyright Law, London 2008, s. 19-20.
7 STERLING, s. 20.
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olarak hukukî korumadan yararlandığından, icracı sanatçının da eser sahibi 
gibi korunması gerektiği kabul edilmiştir. Alman Federal Mahkemesince, 
icracı sanatçının, gerek şahsiyet haklarının korunmasına ilişkin gerekse haksız 
rekabete karşı koruma sağlayan düzenlemelerden yararlanabileceği yönünde 
içtihat geliştirilmiştir8. 

Telif hakkı sistemini (copyright system) benimsemiş olan Birleşik Krallık’ta, 
plak şirketleri gibi tüzel kişilere telif hakkı tanınmasında herhangi bir sorun 
yaşanmamıştır. Bununla birlikte, Almanya’nın da aralarında bulunduğu eser 
sahibinin hakkı sistemini (author’s right system) benimseyen ülkelerde, gerçek 
kişilere münhasır olan eser sahibi haklarının ticarî veya endüstriyel bir girişime 
tanınıp tanımayacağı, icracı sanatçıların eser sahibi sayılıp sayılamayacakları 
çeşitli tartışmalara sebep olmuştur9. Almanya ve Avusturya 1930’lu yılların 
başlarında birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalarla, eser sahibinin hakkı 
sisteminden kaynaklanan bu sorunlara yönelik ortak bir yaklaşım geliştirmeyi 
ve bu doğrultuda yeni kanunî düzenlemeler yapmayı amaçlamışlardır. Bu 
kapsamda, Avusturya 1936 tarihinde yürürlüğe giren Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu ile bağlantılı hak kavramını ilk tanıyan ülke olmuştur. Söz konusu 
Kanunda edebiyat ve sanat eseleri sahiplerine tanınan eser sahibi hakları 
ile icracı sanatçılara, fonogram yapımcılarına, yayın kuruluşlarına ve film 
yapımcılarına tanınan bağlantılı haklar olmak üzere iki ayrı hak kategorisine 
yer verilmiştir. Bununla birlikte, Avusturya ile ortak çalışmalar yürütmüş 
olan Almanya’da bağlantılı haklara ilişkin kanunî düzenlemelerin kabulü 
1965 yılında mümkün olabilmiştir. Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri’nin 
(ABD) de bağlantılı haklar alanında yeni kanunî düzenlemeleri kabul etmede 
oldukça yavaş bir gelişim gösterdiklerini söylemek mümkündür. Zira Fransa’da, 

8 AYİTER, s. 77. 
9 Telif hakkı sistemi, 1709 tarihli İngiliz Kanunu’na dayanmaktadır. İngiltere’nin sömürgelerini 

ve  ABD’yi etkilemiştir. Eser sahibinin hakkı sistemi ise 1791 ve 1793 sayılı Fransız Kanunlarına 
dayanmaktadır. Eser sahibinin hakkı sistemini benimsemiş olan Kara Avrupası ülkelerinde, 
eserin sahibinin zihnî faaliyetinden kaynaklandığı düşüncesinden hareketle, eser sahibine 
şahsî hak kapsamında koruma sağlanmaktadır. 

 Telif hakkı sistemi ile eser sahibinin hakkı sistemi arasındaki temel farklılıklar şu şekilde 
sırlanabilir:

 Telif hakkı sisteminde korumanın konusu eser iken, eser sahibinin hakkı sisteminde 
korumanın konusu eser sahibidir. Bu sebeple, tüzel kişiler, örneğin şirketler telif hakları 
sisteminde eser sahibi olabilirken, eser sahibinin hakkı sisteminde ancak gerçek kişiler eser 
sahibi olabilmektedir.

 Telif hakkı sisteminde, işçilerin meydana getirdiği eserin sahibi işveren iken, eser sahibinin 
hakkı sisteminde işçi eser sahibidir.

 Telif hakları sisteminde, film yapımcısı eser sahibi olarak korunurken, eser sahibinin hakkı 
sisteminde, filmin meydana gelmesine yaratıcı katkı sağlayan kimseler, örneğin yönetmen 
eser sahibi olarak korunmaktadır. Her iki sistem hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. STERLING, s. 
17-18.  
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bağlantılı haklar alanında yeni kanunî düzenlemelerin kabulü 1985 yılında 
gerçekleşmiştir. ABD’de ise 1972 yılında fonogram yapımcılarına, 1994 yılında 
ise icracı sanatçılara telif hakkı tanınmıştır10.

B. EVRENSEL NİTELİKLİ ULUSLARARASI DÜZENLEMELER
1. İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının 

Korunmasına Dair Roma Sözleşmesi
Yirminci yüzyılın ilk yarısında, ses kayıtların izinsiz olarak çoğaltılması ve 

yayılması kayıt endüstrisi için tehlike arz etmeye başlamıştır. Bunun sonucu 
olarak, gerek ses kayıtlarını gerçekleştiren kuruluşlara gerekse icracı sanatçılara 
Bern Sözleşmesi kapsamında korunma sağlanması gerektiği kabul edilmeye 
başlanmıştır. Bu dönemde, icracı sanatçıların, ses kayıtlarını gerçekleştiren 
yapımcıların ve yayın kuruluşlarının, eser sahiplerine benzer uluslararası bir 
hukukî korumaya ihtiyaç duydukları fikri genel kabul görmeye başlamıştır. 
Bununla birlikte, bağlantılı hakların Bern Sözleşmesi kapsamına dâhil edilmesi 
düşüncesi, eser sahibi haklarının üstünlüğünü savunan geleneksel görüş 
taraftarlarınca itiraza uğramıştır. Diğer taraftan, Bern Sözleşmesi’nin gözden 
geçirilmesi amacıyla 1948 tarihli Brüksel Konferansı düzenlenmiştir. Bu 
Konferansta Birlik üyesi devletlerin ses kayıtlarının korunmasını sağlayabilecek 
yöntemler üzerinde çalışmaları gerektiği karara bağlanmıştır. Söz konusu 
karar, bağlantılı hakların korunması konusunda uluslararası bir sözleşme 
hazırlanmasına yönelik çalışmalara ivme kazandırmıştır. Yıllarca süren 
müzakereler sonucunda 26 Ekim 1961 tarihinde Roma’da, “İcracı Sanatçılar, 
Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair Roma 
Sözleşmesi” kabul edilmiştir. Anılan Sözleşme, icracı sanatçıların, fonogram 
yapımcılarının ve yayın kuruluşlarının haklarına ilişkin kapsamlı düzenlemeler 
getiren ilk uluslararası sözleşmedir11.

Roma Sözleşmesi m. 3 (a)’da, icracı sanatçılar “edebiyat veya sanat 
eserlerini canlandıran, anlatan, söyleyen, oynayan veya icra eden aktörler, 
şarkıcılar, müzisyenler, dansçılar ve diğer kişiler” olarak tanımlanmıştır12. 
İcracı sanatçıların hakları ise m. 7’de düzenlenmiştir. Anılan hüküm ile icracı 
sanatçılara canlı icralarının izinleri olmaksızın tespitine, yayınlanmasına ve 
kamuya arzına karşı koruma sağlanmıştır. Tespit edilmiş icraları yönünden 
ise icracı sanatçılar, izinleri olmaksızın ilk tespiti gerçekleştirilen icralarının 

10 STERLING, s. 20-21.
11 GRUENBERGER, Michael, “A Duty to Protect the Rights of Performers? Constitutional 

Foundations of an Intellectual Property Right”, (HeinOnline-24 Cardoza Arts & Ent. L.J. 
2006-2007) s. 624; STERLING, s. 23. 

12 Roma Sözleşmesi m. 9’da yer alan, “Her bir taraf devlet, kendi millî mevzuatıyla, iş bu 
Sözleşmede öngörülen korumayı edebiyat veya sanat eserlerini icra etmeyen sanatçılara 
da teşmil edebilir.” hükmü uyarınca taraf devletler icracı sanatçı kavramının kapsamını 
genişletme imkânına sahiptir.
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çoğaltılmasına karşı korunmaktadır. Bu koruma, icracı sanatçının izin vermiş 
olduğu amaç dışında gerçekleştirilen çoğaltmaları da kapsamaktadır. Bununla 
birlikte, m. 19 hükmü uyarınca, icracı sanatçı tarafından icrasının görüntülü 
veya sesli-görüntülü tespitine izin verilmiş ise m. 7’de sağlanan korumadan 
yararlanılması mümkün değildir. 

Fonogram, m. 3 (b)’de, “icrada yer alan seslerin veya diğer seslerin 
münhasıran işitsel olarak tespiti” şeklinde tanımlanmıştır. Fonogram 
yapımcılarının hakları ise m. 10’da düzenlenmiştir. Anılan hüküm ile 
fonogram yapımcılarına, fonogramlarının doğrudan veya dolaylı olarak 
çoğaltılmasına izin verme veya yasaklama hakkı tanınmıştır. Sözleşme m. 
12’de, ticarî amaçlarla yayınlanan bir fonogramdan veya bunun çoğaltılmış 
nüshalarından, doğrudan doğruya yayın veya herhangi bir şekilde kamuya 
arz için yararlanılması halinde, fonogramdan yararlanan tarafından, icracı 
sanatçılara veya fonogram yapımcılarına veya her ikisine, bir defaya mahsus 
olmak üzere, hakkaniyete uygun bir ücret ödenmesi gerektiği ifade edilmiştir. 
Bununla birlikte, taraf devletler, bu hükmü uygulamamak veya uygulanmasına 
yönelik sınırlandırmalar getirmek konusunda serbestiye sahiptirler. 

Yayın, m. 3/f’de “seslerin veya görüntü ve seslerin, kamunun yararlanacağı 
şekilde kablosuz araçlarla yayını” şeklinde tanımlanmıştır13. Sözleşme m. 13’de 
yayın kuruluşlarına, yayınlarının yeniden yayınlanmasına, tespitine, izinleri 
olmaksızın tespit edilmiş yayınlarının çoğaltılmasına ve kamunun giriş ücreti 
ödeyerek girebileceği yerlerde televizyon yayınlarının kamuya iletimine izin 
verme veya yasaklama hakkı tanınmıştır. 

Sözleşmede teminat altına alınan korumanın sınırlandırılabileceği haller, 
m. 15’de düzenlenmiştir. Bu hüküm uyarınca, Sözleşmede tanınan haklar, özel 
kullanım, güncel olayların aktarılmasına ilişkin olarak kısa alıntılar yapılması, bir 
yayın kuruluşunca kendi araçları ile ve kendi yayınları için geçici tespit yapılması 
ve münhasıran eğitim veya bilimsel araştırma amacıyla yararlanma hallerine 
mahsus olmak üzere taraf devletlerce sınırlandırılabilir. Ayrıca taraf devletler, 
iç hukuklarında edebiyat ve sanat eserleri üzerindeki hakların korunmasına 
ilişkin olarak öngördükleri sınırlandırılmalar ile aynı türden sınırlandırmaları, 
bu Sözleşmede düzenlenen haklar yönünden de getirebilme imkânına sahip 
kılınmıştır. Bununla birlikte zorunlu lisanslar, bu Sözleşme hükümlerine uygun 
olmak kaydıyla öngörülebilmektedir.

Koruma süresinin düzenlendiği m. 14 hükmü uyarınca, fonogramlar ve 
fonogramlar üzerine tespit edilmiş icralar için tespitin yapıldığı, fonogram 

13 Bu anlamda yayının, radyo veya televizyonlar için şifre çözücü cihazların varlığını gerektiren 
şifreli yayınları kapsayıp kapsamadığı hususunda tereddüt olduğu yönündeki görüş için bkz. 
RICKETSON, Sam/GINSBURG, C. Jane, International Copyright and Neighbouring Rights, 
New York 2006, C. 2, s. 1216.
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üzerine tespit edilmemiş icralar için icranın gerçekleştirildiği, yayınlar içinse 
yayının yapıldığı yılın sonundan başlamak üzere asgarî 20 yıl süre ile koruma 
sağlanmaktadır.

Sözleşmenin uygulamasından, WIPO, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve 
UNESCO ortaklaşa sorumludur. Sözleşmede bir büro kurulması öngörülmemiş, 
ancak Sözleşmenin uygulanmasında karşılaşılacak sorunları ele almak 
üzere anılan uluslararası kuruluşlar ve taraf devlet temsilcilerinden oluşan 
Hükümetlerarası Komisyon kurulmuştur.

Türkiye, bu Sözleşmeyi 1995 yılında 4116 sayılı Kanunla14 kabul etmiş, 
Bakanlar Kurulu 2003/6170 sayılı Kararı ile Sözleşmeye katılımı uygun 
bulmuştur15.

2. Fonogramların İzinsiz Çoğaltımına Karşı Fonogram Yapımcılarının 
Korunmasına Dair Cenevre Sözleşmesi 

1961 tarihli Roma Sözleşmesi, plakların izinsiz olarak çoğaltılmasına 
karşı koruma sağlamaktadır. Bununla birlikte, Sözleşme hükümlerini 
uygulayabilmek için bazı ülkelerin iç hukuklarında önemli değişikler yapmaları 
gerekliydi. Ayrıca, Sözleşmede yer alan fonogramlara ilişkin düzenlemelerin 
mahiyeti tartışmalıydı. Bu sebeple, 1970 yılına kadar anılan Sözleşmeye geniş 
bir katılım olmamıştır. Bu dönemde, yalnız fonogram yapımcılarının değil, 
icracı sanatçıların ve icraya konu eser sahiplerinin de büyük malî kayıplara 
uğramasına yol açan ve giderek yaygınlaşan korsanlıkla mücadele için bir 
sözleşme akdedilmesi ihtiyacı doğmuştur16. 

1971 tarihli Cenevre Sözleşmesi, fonogram yapımcılarının haklarını 
uluslararası alanda korumayı amaçlamaktadır. Sözleşme m. 2 uyarınca taraf 
devletler, diğer taraf devlet vatandaşlığına sahip fonogram yapımcısını, 
çoğaltma veya ithalin kamuya dağıtım amacıyla yapılması şartıyla, yapımcının 
izni olmaksızın fonogramların çoğaltılmasına, çoğaltılan bu fonogramların ithal 
edilmesine ve bu tür fonogramların kamuya dağıtılmasına karşı korumakla 
yükümlüdür. 

Sözleşmede fonogram, disk, bant veya diğer bir formda olması herhangi 
bir önem arz etmeksizin, münhasıran işitsel tespitleri ifade etmek üzere 
kullanılmıştır. Bu itibarla, filmler veya videokasetlerdeki ses kayıtları bu 
Sözleşme kapsamında korumadan yaralanamamaktadır. Sözleşme m. 3 
uyarınca, Sözleşmenin uygulanmasında başvurulacak usuller taraf devletlerin 
iç hukukuna bırakılmıştır. Bu sebeple, korumanın telif hakkı veya bağlantılı 
haklara ilişkin düzenlemeler, haksız rekabet hukuku düzenlemeleri veya cezaî 
yaptırımlar yoluyla sağlanması mümkündür. 

14 RG. 12.07.1995, S. 22341.
15 RG. 21.10.2003, S. 25266.
16 STERLING, s. 24.
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Sözleşmede, fonogram yapımcılarının, eser sahiplerinin korunmasına 
ilişkin sınırlandırılmalar ile aynı nitelikte sınırlandırmalara tâbi olmasına cevaz 
verilmektedir. Sözleşme m. 6 hükmü ile çoğaltmanın münhasıran eğitim veya 
bilimsel araştırma amacıyla yapılmış olması halinde, lisansı veren devlet ülkesi 
ile sınırlı olmak üzere ve hakkaniyete uygun bir ücret ödenmesi şartıyla zorunlu 
lisansa izin verilmektedir. 

Koruma süresi m. 4’de düzenlenmiştir. Bu hüküm ile ilk tespitin yapıldığı 
veya fonogramın ilk kez yayınlandığı tarihten başlamak üzere asgarî 20 yıllık 
koruma süresi öngörülmüştür.

Anılan Sözleşmede bir büro kurulması öngörülmemiş, ancak WIPO 
Sekreteryası,  Sözleşmenin uygulanmasında da Sekreterya görevini üstlenmiştir.

Ülkemiz bahse konu Sözleşmeye henüz taraf olmamıştır. 
3. Ticaretle Bağlantılı Fikrî Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS ANLAŞMASI)
Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması’nın 1C sayılı Eki olan, Ticaretle 

Bağlantılı Fikrî Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS Anlaşması) 1 Ocak 1995 
tarihinde yürürlüğe girmiştir17. 

Anlaşmada, Roma Sözleşmesi’ndeki bağlantılı hak yaklaşımı kabul edilmiş 
ve eser sahibinin hakları ile icracı sanatçıların, fonogram yapımcılarının ve 
yayın kuruluşlarının hakları birbirinden farklı olarak ele alınmıştır.

Anlaşmanın hazırlandığı dönemde, Roma Sözleşmesi’ne taraf devlet 
sayısı düşüktür. Bu sebeple, Roma Sözleşmesi’nin temel hükümlerini yeni 
Anlaşma metnine dâhil etmek yerine, bağlantılı hakların kapsamının Roma 
Sözleşmesi’nden bağımsız olarak ele alınması fikri benimsenmiştir. Roma 
Sözleşmesi hükümleri metne dâhil edilmemiş olmasına rağmen, TRIPS 
Anlaşması m. 1 f. 3 ile Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization-WTO) 
üyesi vatandaşları olan ve Roma Sözleşmesi’ndeki kriterleri karşılayan tüm 
gerçek ve tüzel kişilerin, Anlaşma kapsamındaki korumadan faydalanabilecekleri 
kabul edilmiştir. Bunun yanı sıra, m. 14 f. 6 ile üye devletlerin Roma Sözleşmesi 
ile tanınan tüm şart, sınırlama, istisna ve çekincelerden yararlanmasına imkân 
sağlanmıştır18.

Anlaşmada asgarî koruma, millî işlem ve en çok kayrılan (en ziyade 
müsaadeye mazhar) millet ilkeleri benimsenmiştir. En çok kayrılan millet ilkesi, 

17 TRIPS Anlaşması’ndan önceki durum ve söz konusu Anlaşmanın etkileri hakkında ayrıntılı 
bilgi için bkz. SEMİZ, Özgür, “Ticaretle Bağlantılı Fikrî Mülkiyet Hakları Sözleşmesi (TRIPS): 
Öncesi ve Sonrası”, ABFMRHD., 2011, C.7, S. 27, s. 509-520. TRIPS Anlaşması’nın taklit 
ve korsan mal ticaretinin önlenmesine ilişkin olarak öngördüğü hukukî, cezaî ve idarî 
düzenlemeler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ATEŞ, Mustafa, “Taklit ve Korsan Malların 
Uluslararası Ticareti ve GATT-TRIPS Anlaşmasının Bu Ticaretin Önlenmesine İlişkin 
Hükümleri”, ABFMRHD., 2003, C. 3, S. 1, s. 13-64.

18 GRUENBERGER, s. 628, 629.
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bir üye devlet tarafından fikrî mülkiyetin korunmasına ilişkin olarak diğer 
devlet vatandaşlarına sağlanan avantaj, kayırma, ayrıcalık veya muafiyetten, 
derhal ve şartsız olarak diğer tüm WTO üyesi devlet vatandaşlarının 
da yararlandırılmasını gerektirmektedir. Bu ilke, millî icralar ile yabancı 
icralar arasında ayrımcılık yapılmasını engellenmek ve uluslararası alanda 
yeknesaklığı sağlanmak amacıyla kabul edilmiştir. Bununla birlikte, sadece 
Anlaşma kapsamında yer alan hak ve menfaatler yönünden bu ilke uygulama 
alanı bulmaktadır19.

Anlaşma m. 14 f. 1’de icracı sanatçılara, izinleri olmaksızın icralarının 
fonograma tespitini, bu tespitin çoğaltılmasını, canlı icralarının kablosuz 
araçlarla yayınlanmasını veya kamuya iletimini önleme imkânı tanınmıştır. 
Hükümde öngörülen koruma, icranın fonograma tespitine ilişkin olup, 
görüntülü ve sesli-görüntülü tespitler koruma kapsamı dışında kalmaktadır20. 
Buna karşılık, canlı icralara sesli veya görüntülü olup olmadıkları herhangi 
bir önem arz etmeksizin, kablosuz araçlarla yayınlanma veya kamuya iletim 
hususunda hukukî koruma sağlanmıştır21. 

Fonogram yapımcıları, m. 14 f. 2 uyarınca, fonogramlarının doğrudan veya 
dolaylı olarak çoğaltılmasına izin verme veya yasaklama hakkına sahiptir. 
Anlaşma m. 14 f. 4’de, fonogram yapımcılarına veya üye devlet hukuku 
uyarınca fonogram üzerinde hak sahibi olduğu kabul edilen diğer kişilere, 
kiralama hakkı tanınmıştır. Üye devlerin iç hukukuna yapılan atıf sebebiyle, 
kiralama hakkına ilişkin söz konusu düzenlemenin icracı sanatçılar yönünden 
de uygulama alanı bulabileceği kabul edilmektedir22. 

Radyo-televizyon kuruluşlarının hakları ise m. 14 f. 3’de düzenlenmiştir.  Bu 
hüküm ile yayın kuruluşlarına, yayınlarının tespitine, tespit edilmiş yayınlarının 
çoğaltılmasına, kablosuz araçlarla tekrar yayınlanmasına ve televizyon yayınlarının 
kamuya iletimine izin verme veya yasaklama hakkı tanınmıştır. 

Koruma süresinin düzenlendiği m. 14 f. 5 hükmü uyarınca, icracı sanatçılara, 
tespit edilmiş icraları için tespitin, tespit edilmemiş icraları içinse icranın 
gerçekleştiği takvim yılının bitiminden itibaren hesaplanan asgarî 50 yıl süre 
ile koruma sağlanmaktadır23. Fonogram yapımcıları için tespitin yapıldığı 
takvim yılının bitiminden itibaren hesaplanan asgarî 50 yıllık; radyo-televizyon 
kuruluşları içinse yayının gerçekleştirildiği takvim yılının bitiminden itibaren 
hesaplanan asgarî 20 yıllık koruma süresi öngörülmüştür. 

19 GRUENBERGER, s. 634; STERLING, s. 859.
20 GRUENBERGER, s. 641; STERLING, s. 862.
21 STERLING, s. 862.
22 ARNOLD, Richard, Performers’ Rights, London 2004, s. 39.
23 ARNOLD s. 39.
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Anlaşmanın üye devletleri, ticarî ölçekteki telif hakkı korsanlığına ilişkin 
olarak cezaî usuller ve cezalar getirmekle yükümlü kılan m. 61 hükmü, özellikle 
bu tarz fiiller için hukukî tedbir öngörmekle yetinen ülkeler yönünden önem 
arz etmektedir24.

Türkiye bu Anlaşmaya 95/1 sayılı Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararı’nın 
8 numaralı Eki uyarınca katılmıştır25.

4. WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşması
20 Aralık 1996 tarihli WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşması, icracı 

sanatçılar ve fonogram yapımcılarının haklarını korumayı amaçlamaktadır. 
Andlaşmanın konusunu, “edebiyat ya da sanat eserlerinin veya folklorik 
ifadelerin herhangi bir şekilde yorumlanması, tanıtılması, söylenmesi, 
oynanması ve icrası” ile “sinematografik veya diğer görsel-işitsel eserlerde 
yapılan bir tespit biçimi dışında kalan, bir icradaki ses veya diğer seslerin 
tespiti ya da seslerin temsili” oluşturmaktadır. 

Bahse konu Andlaşmada “edebiyat veya sanat eserlerini ya da folklorik 
ifadeleri herhangi bir şekilde yorumlayan, tanıtan, söyleyen, oynayan ya da 
icra eden aktörler, şarkıcılar, müzisyenler, dansçılar ve diğer kişiler” olarak 
tanımlanan icracı sanatçılar ve “bir icradaki seslerin veya diğer seslerin veya 
diğer ses temsillerinin ilk tespitine ilişkin girişimde bulunan ve sorumluluğu 
olan gerçek veya tüzel kişi” olarak ifade edilen fonogram yapımcılarına çeşitli 
haklar tanınmıştır.

İcracı sanatçıların malî hakları m. 6-10’da düzenlenmiştir. Yararlanmaya 
konu icranın türüne göre, icracı sanatçıların malî haklarına ilişkin farklı 
düzenlemeler getirilmiştir. İcracı sanatçılara, sinema filmleri gibi görsel-işitsel 
tespitler hariç olmak üzere, fonogramlara tespit edilmiş icralarına ilişkin 
olarak, bu fonogramların doğrudan ya da dolaylı olarak, herhangi bir şekil 
veya metotla çoğaltılmasına, fonogramların aslı veya nüshalarının satış veya 
başka bir şekilde hak sahipliğinin devredilmesi yoluyla kamuya sunulmasına, 
fonogramların asıl ya da nüshalarının taraf devletlerin millî kanunları ile 
belirlendiği şekilde kamuya ticarî olarak kiralanmasına izin verme veya 
yasaklama hususunda münhasır malî haklar tanınmıştır. Ayrıca, fonogramların 
gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda erişim sağlayabilecekleri şekilde, 
telli veya telsiz araçlarla kamunun erişimine sunulmasına izin verme 
veya yasaklama hususunda da icracı sanatçılar münhasır malî hak sahibi 

24 CORREA, Carlos M., “TRIPs Agreement: Copyright and Related Rights”, International Review 
of Industrial Property and Copyright Law, 1994, C. 25, S. 4, s. 552.

25 RG. 29.01.2005, S. 22186. 6 Mart 1995 tarihli 1/95 sayılı Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık 
Konseyi Kararı’nın 8 numaralı Eki m. 1’de, Türkiye’nin, bu Kararın yürürlüğe girmesinden 
itibaren en geç üç yıl içinde TRIPS Anlaşması’nı uygulamaya koymayı taahhüt ettiği ifade 
edilmiştir.  
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kılınmıştır. Fonogramların gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda erişim 
sağlayabilecekleri şekilde, telli veya telsiz araçlarla kamunun erişimine 
sunulması, icraların uydu veya internet vasıtasıyla kamuya iletimi anlamını 
taşımaktadır. Andlaşma uyarınca icracı sanatçılar, tespit edilmemiş icralarının 
daha önce yayınlanmış olması hali hariç olmak üzere, bu icraların radyo ve 
televizyon kuruluşları vasıtasıyla yayınlanmasına ve kamuya iletimine izin 
verme veya yasaklama hususunda münhasır malî hak sahibidir. Bunun yanı 
sıra, icracı sanatçıların, tespit edilmemiş icralarının tespitine izin verme veya 
yasaklama hususunda da münhasır malî hakkı vardır26.

Andlaşmada icracı sanatçıların icraları üzerinde manevî hak sahibi 
olduklarının kabul edilmesi büyük önem arz etmektedir. İcracı sanatçıların, canlı 
sesli icraları veya fonogramlara tespit edilmiş icralarına ilişkin olarak, icradan 
yararlanma usulü aksini gerektirmedikçe, icralarının icracısı olarak tanıtılmayı 
talep etme ve icralarının kendi itibarlarına halel getirecek şekilde tahrif 
edilmesine, bozulmasına ve herhangi bir şekilde değiştirilmesine itiraz etme 
hakkına sahip olduğu hükme bağlanmıştır. İlk defa bir uluslararası andlaşmada, 
icracı sanatçılara canlı sesli icraları veya fonogramlara tespit edilmiş icralarına 
ilişkin olarak böyle bir ayrıcalık tanınmıştır27. İcracı sanatçılara tanınan manevî 
hakların icracı sanatçının ölümünden sonra, en az malî hakları sona erene 
kadar devam edeceği belirtilmiştir. Bununla birlikte, Andlaşmanın onayı 
veya Andlaşmaya katılım sırasında, mevzuatında söz konusu hakların icracı 
sanatçının ölümünden sonra korunmasına yönelik düzenleme yer almayan 
taraf devletlerin, bu haklardan bazılarının icracı sanatçının ölümünden sonra 
son bulacağını öngörebilecekleri belirtilmiştir.

Fonogram yapımcılarının hakları ise m. 11-14’de düzenlenmiştir. Bu 
bağlamda fonogram yapımcılarına, fonogramların herhangi bir şekil veya 
yöntemle doğrudan ya da dolaylı olarak çoğaltılmasına, fonogramlarının aslı 
veya nüshalarının satış veya başka bir şekilde hak sahipliğinin devredilmesi 
yoluyla kamuya sunulmasına, fonogramların asıl ya da nüshalarının taraf 
devletlerin millî kanunları ile belirlendiği şekilde kamuya ticarî olarak 
kiralanmasına izin verme veya yasaklama hususunda münhasır malî haklar 
tanınmıştır. Fonogram yapımcıları ayrıca, fonogramların gerçek kişilerin 

26 Andlaşmada getirilen düzenlemeler ile icraları fonograma tespit edilmiş sanatçı ve 
müzisyenlerin eser sahibi ile eşdeğerde haklara sahip olmalarına karşın; icraları filmlerde/
sesli-görüntülü eserlerde yer alan oyuncuların veya diğer şahısların hakkının, izinleri 
olmaksızın icralarının ilk tespitini önleme vb. ile sınırlı olacağı yönündeki görüş için bkz. L. 
BENTLY/B. SHERMAN, Intellectual Property Law, New York 2004, s. 42.

27 MORT, A. Susan, “The WTO, WIPO & the Internet: Confounding the Borders of Copyright 
and Neighboring Rights” (HeinOnline-8 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 200 1997-
1998), s. 207; ADENEY, Elizabeth, The Moral Rights of Authors and Performers, New York 
2006. s. 153; REINBOTHE, Jörg/LEWINSKI, Silke von, The WIPO Treaties 1996, London 2002, 
s. 294; TRITTON, Guy, Intellectual Property in Europe, London 2008, s. 484.
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seçtikleri yer ve zamanda erişim sağlayabilecekleri şekilde, telli veya telsiz 
araçlarla kamunun erişimine sunulmasına izin verme veya yasaklama 
hususunda da münhasır malî hakka sahiptir.

Andlaşma m. 4 ile millî işlem ilkesi benimsenmiştir. Anılan maddede 
taraf devletler, diğer taraf devlet vatandaşlarını, bu Andlaşma ile öngörülen 
münhasır haklarla ilgili olarak kendi vatandaşları ile eşit uygulamaya tâbi 
tutmakla yükümlü kılınmıştır. Bununla birlikte, taraf devletlerin, kendi iç 
hukuk düzenlemeleri ile daha ileri bir yaklaşım benimseyerek, Andlaşmada 
öngörülen münhasır haklara ilave haklar tanımları halinde, bu haklardan diğer 
taraf devlet vatandaşlarının bu ilke uyarınca yararlanmaları mümkün değildir28. 

Roma Sözleşmesi m. 12’de yer alan düzenlemeye benzer bir hüküm ihtiva 
eden m. 15’de, icracı sanatçılara ve fonogram yapımcılarına, kamuya iletmek 
veya radyo ve televizyonla yayınlamak için ticarî amaçlarla yayımlanmış 
fonogramların doğrudan ya da dolaylı kullanımı karşılığında, bir defaya mahsus 
olmak üzere, hakkaniyete uygun bir ücret ödenmesi öngörülmüştür. Bununla 
birlikte, taraf devletler bu hükmün uygulanmasına yönelik sınırlandırmalar 
getirmek veya Andlaşmaya çekince koymak suretiyle bu hükmü uygulamamak 
konusunda serbestîye sahiptirler. Böyle bir durumda, diğer taraf devletlerin 
çekince koyan taraf devleti, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde millî işlem ilkesinden 
yararlandırmamalarına cevaz verilmiştir.

Koruma süresi m. 17’de düzenlenmiştir. Anılan madde ile icracı sanatçılar 
için icranın fonograma tespit edildiği yılın sonundan hesaplanmak üzere en az 
50 yıllık koruma süresi öngörülmüştür. Fonogram yapımcıları ise fonogramın 
yayımlandığı yılın sonundan hesaplanmak üzere en az 50 yıllık, 50 yıllık süre 
içinde böyle bir yayım olmadığı takdirde, tespitin yapıldığı yılın sonundan 
itibaren hesaplanmak üzere en az 50 yıllık koruma süresine tâbi kılınmıştır. 

Andlaşma m. 18’de taraf devletlere teknolojik tedbirlere ilişkin yükümlülükler 
de getirilmiştir. Taraf devletler, kendilerine tanınan haklar çerçevesinde icracı 
sanatçılar veya fonogram yapımcılarınca kullanılan teknolojik tedbirlerin 
(örneğin, şifreleme) etkisiz hale getirilmesini engelleyecek hukukî tedbirler 
öngörmekle yükümlü tutulmuşlardır. Ayrıca icracı sanatçıyı, icrayı, fonogram 
yapımcısını veya fonogramı tanıtan veriler gibi hakların yönetimi (örneğin, 
lisans verme, telif ücretlerinin dağıtımı veya toplanması) için gerekli olan 
bilgilerin (hak yönetimi bilgilerinin) ortadan kaldırılmasını veya değiştirilmesini 
engelleyecek hukukî tedbirler öngörmekle yükümlüdürler29.

28 RICKETSON/GINSBURG, s. 1251. 
29 Andlaşmada taraf devletlere, bu yükümlülüklerin kendi iç hukuk sistemleri kapsamında 

nasıl yerine getirileceğini tayin etme konusunda bir ölçüde esneklik tanınmıştır. 
Zira öngörülecek tedbirler ilgili maddelerde açıkça belirtilmemiştir. Bununla birlikte 
Taraf devletlerin, teknolojik tedbirlerin korunması için uygun ve etkin bir uygulamayı 
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Taraf devletlerin, m. 23 uyarınca Andlaşmanın uygulanmasını sağlayacak 
gerekli tedbirleri hukuk sistemlerine uygun olarak almaları gerekmektedir. 
Taraf devletler, Andlaşma kapsamında koruma altına alınan hakların herhangi 
bir şekilde ihlâline karşı etkin eylemlere imkân veren icraî prosedürleri iç 
hukuklarında sağlamakla yükümlü kılınmıştır. Söz konusu eylemler, ihlâlleri 
önleyecek ve gelecekteki ihlâller için caydırıcılık sağlayacak ivedi tedbirleri 
içerecektir.

Andlaşmada taraf devletlerin, başlıca görevi Andlaşmanın sürekliliği ve 
gelişimine ilişkin hususları ele almak olan “Taraf Devletler Meclisi” kurmaları 
öngörülmüştür. Söz konusu Andlaşmayla ilgili idarî görevler ise WIPO 
Sekretaryası tarafından yürütülecektir. 

Türkiye’nin bu Andlaşmaya katılımı 2 Mayıs 2007 tarihli ve 5646 sayılı 
Kanun’la uygun bulunmuştur30.

5. Uydu ile İletilen Program Taşıyıcı Sinyallerinin Dağıtımına İlişkin Brüksel 
Sözleşmesi

21 Mayıs 1974 tarihli Brüksel Sözleşmesi ile taraf devletler, uydudan 
gönderilen veya geçen program taşıyıcı sinyallerin, bu sinyallerin hedefi 
durumunda olmayan bir dağıtıcı tarafından, kendi toprakları üzerinde veya bu 
topraklar üzerinden dağıtımını engellemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla 
yükümlü kılınmıştır. Bu yükümlülük, Taraf Devlet uyruğunda olan kuruluşlar 
yönünden söz konusudur.

Bahse konu Sözleşme uyarınca, uydu aracılığı ile iletilen program taşıyıcı 
sinyallerinin, program içeriği hakkında karar verme yetkisine sahip yayın 
kuruluşunun izni alınmaksızın dağıtımı izinsiz dağıtım teşkil etmektedir. Anılan 
Sözleşme, uydudan gönderilen program taşıyıcı sinyallerinin yer istasyonları 
aracılığıyla dağıtımına ilişkindir. Bu sebeple, program taşıyıcı sinyallerin 
yer istasyonu aracılığı olmaksızın uydudan doğrudan doğruya halka iletimi 
Sözleşme kapsamında yer almamaktadır.

Sözleşme ile sağlanan korumanın belli hallerde sınırlandırılmasına cevaz 
verilmiştir. Sinyaller, güncel olayların bildirimini içeren kısa alıntıları taşıyorsa 

benimsemeleri gerekmektedir. Bkz. BRAUN, Nora, “The Interface between the Protection 
of Technological Measures and the Exercise of Exceptions to Copyright and Related Rights: 
Comparing the Situation in the United States and in the European Community”, European 
Intellectual Property Review, 2003, C. 25, S. 11, s. 496. ABD, Dijital Telif Hakları Kanunu’nda 
(DMCA), Andlaşmada getirilen düzenlemenin ötesinde bir yaklaşım benimsenmiştir. Zira 
bu Kanununda, telif hakkına konu ürünlerin teknolojik açıdan korunmasını etkisiz hale 
getirebilecek teknolojilerin üretimi, satışı veya ithali yasaklanmıştır (DMCA Section 1201). 
Ayrıntılı bilgi için bkz. CORREA, Carlos M., “Fair Use in the Digital Era”, International Review 
of Industrial Property and Copyright Law, 2002, C. 33, S. 5, s. 580.

30 RG. 08.05.2007, S. 26516.
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veya yayılan sinyallerle taşınan bir programa ilişkin kısa alıntıları taşıyorsa, 
yetkili olmayan kişilerce program taşıyıcı sinyallerin dağıtımına izin verilmiştir. 
Gelişmekte olan ülkeler yönünden, yayılan sinyallerle taşınan programın 
yetişkinlere yönelik öğretim de dâhil olmak üzere, münhasıran öğretim veya 
bilimsel araştırma amacıyla dağıtılması da bu sınırlandırma kapsamındadır. 

Türkiye bu Sözleşmeye henüz taraf olmamıştır. 
a. Avrupa Konseyi Bünyesinde Akdedilen Sözleşmeler
aa) Televizyon Filmleri Vasıtasıyla Programların Mübadelesine Dair 

Avrupa Sözleşmesi
15 Aralık 1958 tarihli Avrupa Sözleşmesi uyarınca, televizyon yayını için 

yapılan tüm görsel veya görsel-işitsel tespitler televizyon filmi olarak kabul 
edilmektedir. Sözleşme, Avrupa kültürel ve ekonomik birliğinin menfaati 
açısından, Avrupa Konseyi üyesi devletler arasında programların televizyon 
filmleri vasıtasıyla mümkün olduğunca serbest bir biçimde mübadele 
edilebilmesi gerektiği fikrinden hareket etmektedir. Bu sebeple, taraf 
devletler arasında televizyon filmlerinin mübadelesini kolaylaştırmayı ve 
televizyon filmlerinin hukukî mahiyeti ve bu filmlere ilişkin olarak tanınan 
haklar açısından ulusal hukuk sistemleri arasındaki farklılıklardan kaynaklanan 
sorunları çözüme kavuşturmayı amaçlamaktadır. 

Sözleşme uyarınca, bir taraf devletin televizyon kuruluşu, yapmış olduğu 
bir filmden diğer taraf devletlerdeki televizyon kuruluşlarınca yararlanılmasına 
ve özellikle ekranda gösterilmesine izin verme hakkına sahiptir. Bu yetki ancak, 
eser sahipleri veya filmin yapımına katkı sağlayan diğer kişilerin film yapımcısı 
kuruluş ile akdettikleri sözleşmede açıkça buna ilişkin sınırlamalar öngörülmesi 
halinde sınırlandırılabilir. 

Türkiye anılan Sözleşmeyi 27 Şubat 1964 tarihinde onaylamış, Sözleşme 
Türkiye yönünden 28 Mart 1964 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir31. 

bb) Televizyon Programlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi
22 Haziran 1960 tarihli Avrupa Sözleşmesi ile taraf devletlerde bulunan 

televizyon kuruluşlarına çeşitli haklar tanınmıştır. Bu bağlamda televizyon 
kuruluşları, taraf devletlerin sınırları içinde yayınlarının, yeniden yayınına, 
kablolu yayınına, yayınlarının işaret, ses veya görüntü nakline yarayan 
herhangi bir araçla kamuya iletimine, yayınlarının tespitine veya hareketsiz 
fotoğraflarının alınmasına ve bu gibi tespitlerin çoğaltılmasına izin verme veya 
yasaklama hakkına sahip kılınmıştır. Televizyon kuruluşları ayrıca, tespit edilmiş 
veya çoğaltılmış yayınlarının kamuya satışına izin verdikleri haller hariç olmak 
üzere, tespitler veya çoğaltmalar vasıtasıyla yayınlarının yeniden yayınına, 
kablolu yayına veya kamuya arzına izin verme veya yasaklama hakkına da 
sahiptir. 

31 RG. 06.01.1964, S. 11599.
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Sözleşme m. 13 ile 1 Ocak 1990 tarihine kadar, Roma Sözleşmesi’ne taraf 
olmayan devletlerin bu Sözleşmeye taraf olamayacağı, taraf devletlerin ise 
bu statülerinin sona ereceği hükme bağlanmıştır. Türkiye Sözleşmeyi 9 Aralık 
1975 tarihinde onaylamış ve Sözleşme Türkiye yönünden 20 Ocak 1976 tarihi 
itibariyle yürürlüğe girmiştir32. Bununla birlikte, Türkiye 1 Ocak 1990 tarihine 
kadar Roma Sözleşmesi’ne taraf olmadığı için bu Sözleşme yönünden taraf 
statüsü sona ermiştir.

cc) Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi
5 Mayıs 1989 tarihli Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi, topluma 

program hizmetleri arasında daha geniş bir seçme alanı sunma ve böylelikle 
Avrupa mirasını ve bu mirasın görsel-işitsel eserlerinin yaratılmasını geliştirme 
isteğinin bir tezahürüdür. Bu kültürel hedefe ulaşılabilmesi için üstün nitelikte 
programların üretimi ve dağıtımını artırmak suretiyle, toplumun siyasî, 
eğitimsel ve kültürel alanlardaki beklentilerine cevap verilmesi gereklidir. 
Bu düşüncelerden hareketle hazırlanan Sözleşme, taraf devletler arasında 
televizyon program hizmetlerinin sınır ötesi yayınını ve tekrar yayınını 
kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. 

Anılan Sözleşme, sınır ötesi televizyon yayınlarının, program yapma, 
reklamcılık, sponsorluk ve birtakım bireysel hakların korunması gibi alanlarda 
asgarî ortak kurallar çerçevesinde, Avrupa’da serbest dolaşımına yönelik 
hukukî çerçeve oluşturan ilk sözleşmedir. Sözleşme, iletimde kullanılan uydu, 
kablo, karasal vericiler gibi teknik vasıtalara bakılmaksızın tüm sınır ötesi 
televizyon programları açısından uygulama alanı bulmaktadır. 

Türkiye anılan Sözleşmeyi 21 Ocak 1994 tarihinde onaylamış ve Sözleşme 
Türkiye yönünden 1 Mayıs 1994 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir33.  

Sözleşmenin kabul edilmesinden sonra televizyon yayıncılığı alanında 
meydana gelen  büyük teknolojik ve ekonomik gelişmeler ve Avrupa’da yeni 
iletişim hizmetlerinin ortaya çıkışı, Sözleşme hükümlerinin değiştirilmesi 
ihtiyacını doğurmuştur. Bu ihtiyaca cevaben, 1 Ekim 1998 tarihli Avrupa 
Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesini Değiştiren Protokol hazırlanmıştır. 
Protokol, genel kabul gören temel standartlar çerçevesinde (üslup ve ahlak, 
reklam ve sponsorluk, Avrupa’daki eserlerin büyük bölümünün yayını vb.) 
televizyon programı hizmetlerinin sınır ötesi dolaşımını teşvik ederek, bilgi ve 
düşüncelerin serbestçe değişiminin güçlendirilmesini amaçlamaktadır. 

Türkiye anılan Protokolü 01/10/2000 tarihinde onaylamış ve Protokol 
Türkiye yönünden 01/03/2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir34. 

32 RG. 08.08.1975, S. 15320.
33 RG. 12.12.1993, S. 21786.
34 RG. 16.10.2003, S. 25261.
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C. BÖLGESEL NİTELİKLİ ULUSLARARASI DÜZENLEMELER
1. Avrupa Birliği Düzenlemeleri  
Avrupa Birliği’nde bağlantılı haklar konusunda ilk inceleme 1990 yılında 

hazırlanan tasarı ile başlamıştır35. Konuya ilişkin ilk Avrupa Birliği düzenlemesi 
14 Mayıs 1992 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar ve Komşu Haklara 
Arttırılmış Koruma Sağlanmasına İlişkin Konsey İlke Kararı’dır. Bunu takiben, 
19 Kasım 1992 tarihli ve 92/100 sayılı Fikrî Mülkiyet Alanında Kiralama ve 
Ödünç Verme Hakkı ve Eser Sahibinin Haklarına Bağlantılı Bazı Haklara İlişkin 
Konsey Direktifi, 27 Eylül 1993 tarihli ve 93/83 sayılı Uydu Yayıncılığı ve Kablo 
ile Yeniden İletimde Uygulanacak Eser Sahibi Hakları ve Bağlantılı Haklarla İlgili 
Bazı Kuralların Koordinasyona İlişkin Konsey Direktifi ve 29 Ekim 1993 tarihli ve 
93/98 sayılı Eser Sahibi Haklarının ve Bazı Bağlantılı Hakların Koruma Sürelerinin 
Uyumlaştırılmasına İlişkin Konsey Direktifi ile bağlantılı haklar alanında önemli 
düzenlemeler getirilmiştir. Bağlantılı haklar ayrıca, 22 Mayıs 2001 tarihli ve 
2001/29 sayılı Bilgi Toplumunda Eser Sahibi Haklarına ve Bağlantılı Haklara 
İlişkin Bazı Yönlerin Uyumlaştırılmasına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey 
Direktifi ve 12 Aralık 2006 tarihli ve 2006/115 sayılı Fikrî Mülkiyet Alanında 
Kiralama ve Ödünç Verme Hakkı ve Eser Sahibinin Haklarına Bağlantılı Bazı 
Haklara İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi’nde düzenlenmiştir.  
12 Aralık 2006 tarihli ve 2006/116 sayılı Eser Sahibi Haklarının ve Bazı Bağlantılı 
Hakların Koruma Sürelerinin Uyumlaştırılmasına Yönelik Avrupa Parlamentosu 
ve Konsey Direktifi ile 2006/116 sayılı Eser Sahibi Haklarının ve Bağlantılı 
Hakların Koruma Sürelerinin Uyumlaştırılmasına Yönelik Direktifi Değiştiren 27 
Eylül 2011 tarihli ve 2011/77 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinde 
de bu alana ilişkin hükümler yer almaktadır. 26 Şubat 2014 tarihli ve 2014/26 
sayılı Eser Sahibinin Hakları ve Bağlantılı Haklara İlişkin Toplu Hak Yönetimi ve 
İç Pazarda Müzik Eserlerinin İnternet Üzerinden Kullanımlarına İlişkin Hakların 
Çoklu Bölgesel Lisanslanması Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey 
Direktifi, 17 Nisan 2019 tarihli ve 2019/789 sayılı Yayın Kuruluşlarının İnternet 
Üzerinden Bazı İletimleri ve Televizyon ve Radyo Programlarının Yeniden 
İletimlerinde Uygulanacak Eser Sahiplerinin Haklarının ve Bağlantılı Hakların 
Kullanımına İlişkin Düzenlemeler Getiren ve 93/83 sayılı Direktifi Değiştiren 
Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi ile 17 Nisan 2019 tarihli ve 2019/790 
sayılı Dijital Tek Pazarda Eser Sahiplerinin Hakları ve Bağlantılı Haklara İlişkin ve 
96/9 ve 2001/29 sayılı Direktifleri Değiştiren Avrupa Parlamentosu ve Konsey 
Direktifi bu alana ilişkin en son Avrupa Birliği düzenlemeleridir. 

35 Explanatory Memorandum, COM (90) 586 final. Ayrıntılı bilgi için bkz. ARIKAN, Ayşe Saadet, 
“Fikrî Haklar Bağlamında Komşu Haklar ve Türkiye”,  İstanbul Barosu Dergisi, 1996, C. 70, S. 
4-5-6, s. 167-199.
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2. 351 Sayılı Telif Hakları ve Komşu Haklara Dair Ortak Hükümlere İlişkin                                       
Karar (Cartagena Anlaşması)

Cartagena Anlaşması Güney Amerika Ülkeleri Bolivya, Kolombiya, Ekvator, 
Peru ve Venezüella tarafından 1993 yılında imzalanmıştır. Söz konusu 
Anlaşmada icracı sanatçılar, fonogram yapımcıları ve yayın kuruluşlarının 
haklarına ilişkin hükümler yer almaktadır.

Anlaşma eser sahipleri ile edebiyat, sanat veya bilim alandaki diğer fikrî 
ürün sahiplerinin, ifadenin niteliği veya biçimi ne olursa olsun, edebî veya 
sanatsal değeri veya amacı herhangi bir önem arz etmeksizin, yeterli ve 
etkin bir biçimde korunmasını amaçlamaktadır. Komşu hak sahiplerinin de 
aynı şekilde korunacağı Anlaşmada hükme bağlanmıştır. Anlaşmanın 10. 
bölümünde, “komşu haklar” başlığı altında icracı sanatçıların, fonogram 
yapımcılarının ve yayın kuruluşlarının hakları düzenlenmiştir. 

Anlaşmada icracı sanatçılara manevî ve malî haklar tanınmıştır. İcracı 
sanatçıların manevî haklarının düzenlendiği m. 35’de, icracı sanatçılara 
gerçekleştirilen her icrada isimlerinin belirtilmesini veya isimleri ile icra 
arasında irtibat kurulmasını talep etme ve icralarının tahrif edilmesine veya 
bozulmasına veya itibar ya da şöhretlerine halel getirecek diğer eylemlere 
itiraz etme hakkı tanınmıştır. İcracı sanatçıların malî hakları ise m. 34’de 
düzenlenmiştir. Anılan maddede, icracı sanatçıların canlı icralarının herhangi 
bir biçimde kamuya iletimine veya icralarının tespiti ve çoğaltılmasına izin 
verme veya yasaklama hususunda hak sahibi oldukları ifade edilmiştir. Bununla 
birlikte, icracı sanatçıların yayınlanmış veya daha önce izinleri ile tespit edilen 
icralarının kamuya iletimine itiraz edemeyecekleri belirtilmiştir.

Anlaşma m. 37 hükmü ile fonogram yapımcılarına, fonogramlarının 
doğrudan ya da dolaylı olarak çoğaltılmasına, hak sahiplerinin izni olmaksızın 
çoğaltılan nüshaların ithalatına, fonogramın aslının ve her bir nüshasının satış, 
kiralama veya başka bir şekilde kamuya sunulmasına izin verme veya bunları 
yasaklama hususunda malî haklar tanınmıştır. Fonogram yapımcıları ayrıca, 
fonogramlarının aslı veya nüshalarının ticarî amaçlarla her bir kullanımı için 
ücret talep etme hakkına da sahip kılınmıştır. Bu ücretin, üye devletlerin iç 
hukuk düzenlemelerinde öngörülecek şartlarla icracı sanatçılar ve fonogram 
yapımcıları arasında paylaşılması mümkündür.

Yayın kuruluşlarının hakları ise m. 39’da düzenlenmiştir. Anılan madde 
uyarınca, yayın kuruluşları yayınlarının herhangi bir araç veya işlemle yeniden 
iletimine, yayınlarının fiziksel bir ortama kaydedilmesine, tespit edilmiş 
yayınlarının çoğaltılmasına izin vermek veya yasaklamak hususunda münhasır 
malî hak sahibidir. 



100

Bağlantılı Haklar ve Bu Hakların Fikrî Hukuk Alanındaki Yeri
Dr. Gökçen TÜRKER

Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı 19-22 Aralık 2019

Anlaşmada, icracı sanatçıların malî hakları yönünden, icranın tespitinin 
gerçekleştiği yılı takip eden, icra tespit edilmemiş ise icranın gerçekleştiği yılı 
takip eden yılın Ocak ayının ilk gününden itibaren hesaplanmak üzere, en az 
50 yıllık koruma süresi öngörülmüştür. Fonogram yapımcıları tespitin, yayın 
kuruluşları ise yayının gerçekleştiği yılı takip eden yılın Ocak ayının ilk gününden 
itibaren hesaplanmak üzere, en az 50 yıllık koruma süresine tâbi kılınmıştır. 

Anlaşmada millî işlem ilkesi benimsenmiştir. Bu itibarla, üye devletlerin 
diğer üye devlet vatandaşlarını fikrî haklar ve komşu haklar alanında kendi 
vatandaşlarından daha az avantajlı bir muameleye tabi tutamayacakları 
hükme bağlanmıştır.  

II.  TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE BAĞLANTILI HAKLARA İLİŞKİN 
DÜZENLEMELER

A. GENEL OLARAK 
“Eser sahibinin haklarına komşu haklar” kavramı, Türk Hukukuna ilk kez 

1995 yılında, 4110 sayılı Kanunla FSEK. m. 80’de yapılan değişiklikle girmiştir. 
FSEK. m. 80’de yapılan söz konusu değişiklikle “Eser sahibinin maddî-manevî 
haklarına halel getirmemek şartıyla, fikir ve sanat eserlerini özgün bir biçimde 
icra eden, yorumlayan, icracı sanatçılarla bir icrayı ya da sesleri ilk defa tespit 
eden ses taşıyıcısı yapımcıları ve radyo-televizyon kuruluşlarının, eser sahibinin 
haklarına komşu hakları” olduğu hükme bağlanmıştır. Kanun değişikliğinin 
akabinde, 1997 yılında Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği 
yayınlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik m. 1’de Yönetmeliğin amacı, “eser 
sahibinin haklarına komşu hak sahiplerinin haklarının sınırlarının korunması ve 
belirlenmesi, bu hak sahiplerinin birbirleri ve eser sahipleri ile olan ilişkilerinin 
düzenlenmesi” olarak belirtilmiştir. 

2001 yılında, 4630 sayılı Kanun ile FSEK. m. 80’de yapılan değişiklikle 
“eser sahibinin hakları ile bağlantılı haklar” kavramı getirilmiştir. Söz konusu 
değişiklikle bağlantılı haklar üst başlığı altında, “eser sahibinin haklarına komşu 
haklar” ve film yapımcılarının hakları olmak üzere ikili bir ayrıma gidilmiştir. 
Bu düzenleme uyarınca, icracı sanatçıların hakları, fonogram yapımcılarının 
hakları ve radyo-televizyon kuruluşlarının hakları “eser sahibinin haklarına 
komşu haklar” başlığı altında, film yapımcılarının hakları ise “eser sahibinin 
hakları ile bağlantılı haklar” üst başlığı altında ancak komşu haklardan bağımsız 
olarak ele alınmıştır36. 

36 4630 sayılı Kanunun Genel Gerekçesi’nde “Mevcut Kanunun komşu hakları düzenleyen 80 
inci maddesi, uluslararası sistemle uyum açısından bazı eksiklikler taşımaktadır. Bunları 
ortadan kaldırmak amacıyla, Avrupa Konseyi’nin 92/100/EEC sayılı Direktifine uygun 
olarak maddeye tamamlayıcı ibareler eklenmiştir.” hükmü yer almakla birlikte, söz konusu 
Direktifte, bağlantılı hakların komşu haklar ve film yapımcısının hakları şeklinde ayrımına 
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2004 yılında 5101 sayılı Kanun ile FSEK. m. 80’nin birinci fıkrasının 1 numaralı 
bendinin (C) alt bendinde yapılan değişiklikle uluslararası düzenlemeler 
dikkate alınarak radyo-televizyon kuruluşlarının hakları ayrıntılı bir biçimde 
düzenlenmiştir. Bununla birlikte, FSEK. m. 80 hükmünün hukukî düzenlemelerin 
sadeliği ve anlaşılabilirliği prensibine uygun olarak kaleme alındığını söylemek 
mümkün değildir37. Bağlantılı hak sahiplerine ayrı maddelerde düzenlenmeler 
getirilmesi ve genel hükümler oluşturulması yerine, bağlantılı hak sahiplerine 
ilişkin düzenlemelerin aynı madde çatısı altında toplanması isabetli bir 
yaklaşım değildir. Zira bu durum, söz konusu hükmün oldukça hacimli bir hal 
almasına sebep olmuştur. Bunun yanı sıra, kolay anlaşılabilir bir dille kaleme 
alınmamış olan bu hüküm, alışılmış ve kendisine atıf yapılmasını kolaylaştıran 
fıkralar ve bentler sistemi yerine, numaralandırma sistemine tâbi tutulmuştur. 
Hükmün düzenlenişinin kanun uygulayıcılar ve akademisyenler yönünden 
güçlük yaratacağı açıktır. 

FSEK. m. 80, bağlantılı haklar ve komşu haklar kavramını birlikte ihtiva 
etmesi sebebiyle doktrinde haklı eleştirilere maruz kalmaktadır38. Zira 
bağlantılı haklar ve komşu haklar terimleri, bir diğerinin alt kategorisini 
oluşturmaya elverişli niteliği haiz değildir. Eser sahibinin haklarına bağlantılı 
hakları ifade etmek üzere, çeşitli ulusal ve uluslararası hukukî düzenlemelerde 
bağlantılı haklar veya komşu haklar terimleri kullanılmakta, ancak söz konusu 
terimlerinden birinin diğerin alt kategorisini oluşturacak şekilde kullanımına 
rastlanmamaktadır. 

Almanya’da Eser ve Komşu Hak Sahibine İlişkin Kanun’da, İsviçre’de Eser ve 
Komşu Hak Sahiplerine İlişkin Federal Kanun’da ve Avusturya’da Edebiyat ve 
Sanat Eserleri Üzerinde Eser ve Komşu Hak Sahiplerinin Haklarına İlişkin Federal 
Kanun’da “akraba haklar” (verwandte Schutrechte) kavramı kullanılmıştır. 
Fransa’da ise Fikrî Mülkiyet Kanunu’nda “komşu haklar” (les droits voisins) 
kavramı kullanılmıştır.

rastlanmamaktadır. Anılan Direktifte, film yapımcılarının hakları da, icracı sanatçıların 
hakları, fonogram yapımcılarının hakları ve radyo-televizyon kuruluşlarının hakları ile 
birlikte bağlantılı haklar grubu içinde ele alınmıştır.

37 Aynı yönde görüş için bkz. ÖZTAN, Eserler, s. 705; GÖKYAYLA, Emre, “Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu’na Göre İcracı Sanatçı Kavramı ve İcracı Sanatçının Hak Sahibi Olmasının Şartları”,  
Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, İstanbul 2009, C. 1, s. 754; ÜSTÜN, Gürsel, “Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu’nda 4630 sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler ve Eleştirilerimiz”, İBD., 
2001, C. 75, S. 1-2-3, s. 172. 

38 Doktrindeki eleştiriler için bkz. ATEŞ, Kapsam, s. 212; ARKAN, s. 12-13, GÖKYAYLA, K. Emre, 
Telif Hakkı ve Telif Hakkının Devri Sözleşmesi, Ankara 2001, s. 186; GÖKYAYLA, İcracı, s. 
754, dpn. 9; ERDİL, Engin, İçtihatlı ve Gerekçeli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Şerhi, C. 
2, İstanbul 2009, s. 1553; SULUK, Cahit/ORHAN, Ali, Uygulamalı Fikrî Mülkiyet Hukuku, 
İstanbul 2005, C. II, s. 431-432. Uluslararası terminolojide, komşu haklar-film yapımcılarının 
hakları şeklinde ikili bir ayrım olmadığı, her iki hak grubunu ifade etmek üzere ‘tali haklar’ 
kavramının kullanıldığı yönündeki görüş için bkz. BAŞPINAR, Veysel/KOCABEY, Doğan, 
İnternette Fikrî Hakların Korunması, Ankara 2007, s. 133.
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Bağlantılı haklara ilişkin düzenlemeler getiren uluslararası sözleşmelerden 
TRIPS Anlaşması’nda bağlantılı haklar kavramı kullanırken, Cartagena 
Anlaşması’nda “komşu haklar” kavramı kullanılmıştır.

Avrupa Birliği’nin 14 Mayıs 1992 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki 
Haklar ve Komşu Haklara Arttırılmış Koruma Sağlanmasına İlişkin Konsey 
İlke Kararı’nda “komşu hak” kavramı kullanırken, 92/100 sayılı Fikrî Mülkiyet 
Alanında Kiralama ve Ödünç Verme Hakkı ve Eser Sahibinin Haklarına 
Bağlantılı Bazı Haklara İlişkin Konsey Direktifi başta olmak üzere, konuya ilişkin 
düzenleme getiren tüm Konsey Direktiflerinde39 “bağlantılı haklar” (related 
rights) kavramı kullanılmıştır. 

B.  BAĞLANTILI HAK SAHİPLERİ VE HAKLARI
1. Genel Olarak
Uluslararası sözleşmelerde, bağlantılı hakların düzenlenişinde 

yeknesaklıktan söz etmek mümkün değildir. Bağlantılı haklar konusunda en 
temel nitelikli hukukî düzenleme olarak kabul edilen Roma Sözleşmesi’nde 
icracı sanatçılar, fonogram yapımcıları ve yayın kuruluşlarının haklarına ilişkin 
önemli düzenlemeler yer almaktadır. Gerek eser sahibinin hakları gerekse 
bağlantılı hak sahipleri konusunda uluslararası standartlar getiren TRIPS 
Anlaşması’nda icracı sanatçılar, fonogram yapımcıları ve yayın kuruluşları  
‘bağlantılı hak sahibi’ olarak kabul edilmişlerdir. Bölgesel bir düzenleme 
niteliğini taşıyan Cartagena Anlaşması’nda ise bağlantılı hak kavramı yerine 
komşu hak kavramı kullanılmış olmakla birlikte, hak sahipleri konusunda TRIPS 
Anlaşması ile aynı yaklaşım benimsenmiştir40.

39 93/83 sayılı Uydu Yayıncığı ve Kablo ile Yeniden İletimde Uygulanacak Eser Sahibi Hakları ve 
Bağlantılı Haklarla İlgili Bazı Kuralların Koordinasyona İlişkin Konsey Direktifi, 93/98 sayılı Eser 
Sahibi Haklarının ve Bazı Bağlantılı Hakların Koruma Sürelerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin 
Konsey Direktifi, 2001/29 sayılı Bilgi Toplumunda Eser Sahibi Haklarına ve Bağlantılı Haklara 
İlişkin Bazı Yönlerin Uyumlaştırılmasına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, 
2006/115 sayılı Fikrî Mülkiyet Alanında Kiralama ve Ödünç Verme Hakkı ve Eser Sahibinin 
Haklarına Bağlantılı Bazı Haklara İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi,  2006/116 
sayılı Eser Sahibi Haklarının ve Bazı Bağlantılı Hakların Koruma Sürelerinin Uyumlaştırılmasına 
Yönelik Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, 2006/116 sayılı Eser Sahibi Haklarının 
ve Bağlantılı Hakların Koruma Sürelerinin Uyumlaştırılmasına Yönelik Direktifi Değiştiren 
2011/77 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, 2014/26 sayılı Eser Sahibinin Hakları 
ve Bağlantılı Haklara İlişkin Toplu Hak Yönetimi ve İç Pazarda Müzik Eserlerinin İnternet 
Üzerinden Kullanımlarına İlişkin Hakların Çoklu Bölgesel Lisanslanması Hakkında Avrupa 
Parlamentosu ve Konsey Direktifi, 2019/789 sayılı Yayın Kuruluşlarının İnternet Üzerinden 
Bazı İletimleri ve Televizyon ve Radyo Programlarının Yeniden İletimlerinde Uygulanacak Eser 
Sahiplerinin Haklarının ve Bağlantılı Hakların Kullanımına İlişkin Düzenlemeler Getiren ve 
93/83 sayılı Direktifi Değiştiren Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi ile 2019/790 sayılı 
Dijital Tek Pazarda Eser Sahiplerinin Hakları ve Bağlantılı Haklara İlişkin ve 96/9 ve 2001/29 
sayılı Direktifleri Değiştiren Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi.

40 GRUENBERGER, icra ile eser arasında sıkı irtibatın, fonogram yapımcılarında ve yayın 
kuruluşlarında bulunmadığını ileri sürmektedir. Yazar, fonogram yapımcılarının, icraların yanı 
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Avrupa Birliği’nin yukarıda anılan Direktiflerinde ise icracı sanatçılara, 
fonogram yapımcılarına, film yapımcılarına ve yayın kuruluşlarına bağlantılı 
hak sahibi olarak hukukî koruma sağlanmıştır. 

Türk hukukunda bağlantılı haklar, eser sahibinin haklarına komşu haklar 
ve film yapımcılarının haklarından oluşmaktadır. Bağlantılı hakların bir 
türü olarak zikredilen komşu haklar ise icracı sanatçının hakları, fonogram 
yapımcılarının hakları ve radyo-televizyon kuruluşlarının hakları olmak üzere 
üç farklı kategoriyi kapsamaktadır. 

FSEK. m. 80’de, icracı sanatçıya icrası, fonogram yapımcısına gerçekleştirdiği 
ses tespiti, film yapımcısına film tespiti, radyo ve televizyon kuruluşlarına 
ise programları üzerinde çeşitli malî haklar tanınmıştır. Bununla birlikte, 
icracı sanatçının ortaya koyduğu fikrî ürün ile arasındaki şahsî ve manevî 
bağ sebebiyle, yalnızca icracı sanatçı manevî haklardan yararlanmaya değer 
bulunmuştur41. 

Bağlantılı haklarda sınırlı sayı ilkesi hâkimdir. Bu sebeple, hukukî 
düzenlemelerde öngörülenler haricinde bir bağlantılı hakkın varlığından söz 
etmek mümkün değildir42. 

FSEK. m. 80 uyarınca, icracı sanatçının eserin icrası, fonogram yapımcısı 
ve film yapımcısının eserin ilk tespiti, radyo ve televizyon kuruluşlarının ise 
eserin yayınlanması için eser sahibinden izin alması gerekmektedir. Ancak bu 
şekilde, icracı sanatçı icrası, fonogram yapımcısı gerçekleştirdiği ses tespiti, 
film yapımcısı film tespiti, radyo ve televizyon kuruluşları ise programları 
üzerinde mutlak nitelikli haklara münhasıran sahip olur. Bu hakları, eser sahibi 

sıra icra dışındaki seslerin tespiti veya temsilinde de hukukî korumadan faydalandıklarını, 
yayın kuruluşlarının ise seslerin veya görüntü ve seslerin iletimi sebebiyle hukukî korumaya 
layık görüldüklerini belirtmektedir. Bu sebeple, fonogram yapımcıların ve yayın kuruluşlarının 
haklarının da bağlantılı haklar olarak nitelendirmesinin, eser sahibi hakları sistemi açısından 
yanıltıcı olduğunu savunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. GRUENBERGER, s. 631. 

41 Türk Hukuku uyarınca, fikrî hakların hak sahiplerine meydana getirmiş oldukları fikrî 
üründen iktisaden yararlanma yetkisi vermesi sebebiyle malvarlığı haklarına, sahiplerinin 
fikrî ürün ile arasındaki şahsî ve manevî ilişkisi dolayısıyla sağladığı koruma sebebiyle 
şahsiyet haklarına dâhil oldukları yönündeki görüş için bkz. OĞUZMAN, Kemal/BARLAS, 
Nami, Medenî Hukuk, 25. Baskı, İstanbul 2019, s. 161; AKİPEK, Jale/AKINTÜRK, Turgut/ATEŞ, 
Derya, Türk Medenî Hukuku (Başlangıç Hükümleri-Kişiler Hukuku), C. 1, 15. Baskı, İstanbul 
2019, s. 350. 

42 ARKAN, s. 36. ARKAN, bağlantılı hakların kapsamının genişletilmesi gerektiğini, bu 
bağlamda, yayınevi sahiplerin de bağlantılı hak sahipleri arasında sayılması gerektiğini 
belirtmektedir. Yazar, yazılı bir eseri kitlelere ulaştırmak amacıyla, kâğıt ya da benzeri bir 
madde üzerine basarak çoğaltan yayınevinin, sesli bir eseri ses taşıyıcı araçlar üzerine 
kaydederek çoğaltan fonogram yapımcısı ile aynı nitelikte faaliyette bulunduğunu, 
bu sebeple fonogram yapımcısına bağlantılı hak sahibi olarak özel bir hukukî koruma 
sağlanırken, yayınevi sahiplerinin bu korumadan mahrum bırakmasının âdil bir yaklaşım 
olmadığını ileri sürmektedir. Bkz. age. s. 35.
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de dâhil olmak üzere, haklarını ihlâl etmesi söz konusu olan herkese karşı 
ileri sürebilir43. Bununla birlikte, bağlantılı hakların eser sahibinin haklarını 
sınırlandırması veya ortadan kaldırması mümkün değildir44. Zira FSEK. m. 
1/B (j)’de, bağlantılı haklar “Eser sahibinin manevî ve malî haklarına zarar 
vermemek kaydıyla komşu hak sahipleri ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren 
film yapımcılarının sahip oldukları haklar” olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, gerek 
m. 1/B (k)’da gerekse m. 80’de, eser sahibinin manevî ve malî haklarına zarar 
verme kaydı komşu haklar yönünden ayrıca belirtilmiştir.  

FSEK. m. 80/2 f. 9’da, “Eser sahiplerinin hakları ile bağlantılı haklara sahip 
olanlar da eser sahipleri gibi tecavüzün ref’i, tecavüzün men’i ve tazminat 
davası haklarından faydalanırlar.” hükmü yer almaktadır. Bu hükümle bağlantılı 
hak sahiplerine, eser sahibinin korunmasına ilişkin olarak Kanunda öngörülen 
tecavüzün ref’i, tecavüzün men’i ve tazminat davası açma hakkı tanınmıştır. 
Bununla birlikte, anılan hükümde tecavüzün refi (m. 66-68), tecavüzün men’i 
(m. 69) ve tazminat davasına (m. 70) ilişkin hükümlerin aynen bağlantılı hak 
sahipleri açısından uygulanacağına ilişkin açıklık bulunmamaktadır. Hükmün 
gerekçesinde de bu konuya ilişkin bir açıklama yoktur. Doktrinde, madde 
metninde yer alan “eser sahipleri gibi” ve “haklarından” ifadelerinden 
hareketle, bu davalara ilişkin düzenleme getiren hükümlerin aynen bağlantılı 
hak sahipleri yönünden de uygulama alanı bulacağı kabul edilmektedir45.

2. Bağlantılı Hak Sahipleri
a. İcracı Sanatçılar46 
aa) İcracı Sanatçı Kavramı
İcracı sanatçı, fikrî emeği ile bir eseri yorumlamak suretiyle, eserin halk 

kitlelerine ulaşmasında aracılık eden kimsedir47. Gerçekten de icracı sanatçının 
fikrî emeği sonucunda, ortaya var olandan başka bir eser çıkmamakta, mevcut 
eserin yorumlanması suretiyle, eserin halka ulaşması sağlanmaktadır. Bu 
itibarla, sanat açısından büyük değer taşısa dahi icranın eser olarak kabulü 
mümkün değildir. Bununla birlikte, icracı sanatçı sanatsal kabiliyeti ve fikrî 
emeği ile esere ruh ve anlam vermekte, faaliyeti ile fikir ve sanat dünyasının 
zenginleşmesine katkıda bulunmaktadır. Aynı eserin farklı sanatçılar tarafından 
icrasının dinleyici ve izleyicilerin değişik yoğunlukta duygular yaşanmasına 

43 “Mutlak hakların hak sahibi tarafından, hakkı ihlâl etmesi söz konusu olan herkese karşı ileri 
sürülebilen haklar olduğu” yönündeki tanım için bkz. OĞUZMAN/BARLAS, s. 162. 

44 TEKİNALP, s. 271. Aynı yönde görüş için bkz. ARKAN, s. 33; KILIÇOĞLU, s. 218; BAŞPINAR/
KOCABEY, s. 133.

45 TEKİNALP, s. 303.
46 Ayrıntılı bilgi için bkz. TÜRKER, Gökçen, İcracı Sanatçıların Hakları, Ankara 2016. 
47 DERİCİOĞLU, icracı sanatçı kavramını “yorumcu sanatçı” olarak tanımlamaktadır. Söz 

konusu tanım için bkz. DERİCİOĞLU, M. Kaan, Fikrî Haklar Sözlüğü, İstanbul 2010, s. 31.
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sebep olması, kimi hallerde ise eserin icracı sanatçının kişiliği ile özdeşleşerek, 
eser sahibinden çok icracı sanatçının adı ile anılması bunun en açık örneğidir. 
Bu durum, eser sahibi ile eserden yararlananlar arasında aracılık faaliyeti 
gerçekleştiren icracı sanatçının fikrî emeğinin korunması gerekliliği ortaya 
koymaktadır48.

FSEK. m. 80/1’de “eser sahibinin manevî ve malî haklarına zarar vermemek 
kaydıyla ve eser sahibinin izniyle bir eseri özgün bir biçimde yorumlayan, 
tanıtan, anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli biçimlerde icra eden sanatçıların” 
bağlantılı hak sahibi oldukları hükme bağlanmıştır.

Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği m. 4/b ise icracı sanatçı 
kavramının “sanat eserleri ile folklor eserlerini özgün biçimde yorumlayan, 
tanıtan, anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli biçimlerde icra eden oyucuları, 
ses sanatçılarını, müzisyenleri ve dansçıları vb. diğer kişileri” ifade ettiği 
belirtilmiştir49. 

Yukarıda yer alan hükümlerden hareketle, ancak gerçek kişilerin icracı 
sanatçı olarak nitelendirilebileceği açıktır. Zira özgünlük, gerçek kişilerce bizzat 

48 AYİTER, s. 74-75; ARSLANLI, Halil, Fikrî Hukuk Dersleri II Fikir ve Sanat Eserleri, İstanbul 
1954, s. 49-50. Aynı yönde görüş için bkz. EREL, s. 208-209. KINACIOĞLU, icracı sanatçının 
korunması gerekliliğini şu şekilde ifade etmektedir: “Bir mûsikî eseri, ancak onu icra edenler 
vasıtasıyla dinlenir, kağıt üzerindeki notalar etkileyici bir müzik haline dönüşür, orkestra şefi 
bestecinin eserini yorumlar, bir rejisör sahne eserini yeniden yazarcasına sahneye koyar.” 
Bkz. KINACIOĞLU, Naci, “Türkiye’de Fikrî Hakların Gelişimi ve Nazarî Esasları”, Prof. Dr. Haluk 
Tandoğan’ın Hatırasına Armağan, Ankara 1990, s. 549. İcracı sanatçının icrası üzerinde sahip 
olduğu hakların korunmasının, eser sahibinin korunması ile aynı düzeyde olamayacağı; 
icracı sanatçının eser sahibi ile aynı vasıta ve imkânlar ile korunmasının, eser sahibinin eseri 
üzerindeki serbest tasarruf imkânının kısıtlanmasına ve eserin başka icracılar tarafından 
icrasına engel teşkil edebileceği yönündeki görüş için bkz. ARSLANLI, s. 50; AYİTER, s. 76-77. 
AYİTER, bu olumsuz durumun engellenmesi için icracı sanatçının haklarının korunmasının, 
icranın teknik imkânlarla tespit edilebildiği hallerle sınırlandırılması gerektiğini 
belirtmektedir. ARSLANLI ise icracı sanatçıya tanınan hakkın muhteva bakımından da sınırlı 
olduğunu, diğer sanatçıların, icracı sanatçının kişiliği ile iltibasa yol açmayacak şekilde, 
icracı sanatçının eseri ifade tarzından, üslubundan ve stilinden ilham alabileceğini ve 
yararlanabileceğini ifade etmektedir.

49 GÖKYAYLA, Yönetmelikte yer alan “sanat eserleri ile folklor eserleri” ifadesinin doğru 
olmadığını belirtmektedir. Yazar, Kanunda eser türlerinin “sanat eserleri ve folklor eserleri” 
değil, “fikir ve sanat eserleri” başlığı altında düzenlendiğini, folklor eserleri şeklinde ifade 
edilen bir eser kategorisinin bulunmadığını dile getirmektedir. Bu sebeple Yönetmelikte yer 
alan “folklor eserleri” ifadesi ile kastedilenin tam olarak anlaşılamadığını; ayrıca Kanunda 
öngörülmeyen bir eser kategorisinin Yönetmelikte düzenlenmesinin kanun yapma 
tekniğine aykırı olduğunu ileri sürmektedir. Bkz. GÖKYAYLA, İcracı, s. 752. Yönetmelikte 
yer alan “folklor eserlerinin özgün biçimde yorumlanmasını” da kapsama dâhil eden bu 
düzenlemenin WIPO Telif Hakları Andlaşması, WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşması ile 
2001/29 sayılı Bilgi Toplumunda Eser Sahibinin Haklarına ve Bağlantılı Haklara İlişkin Bazı 
Yönlerin Uyumlaştırılmasına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi hükümleri 
ile daha uyumlu olduğu yönündeki görüş için bkz. BOZBEL, Savaş, Fikri Mülkiyet Hukuku, 
İstanbul 2015, s. 161.
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gerçekleştirilen icralara mahsus bir unsurdur50. Bir tüzel kişinin, fikrî emeğini 
ortaya koymak suretiyle, sanatçı kişiliğini ve kabiliyetini yansıtan bir yorumda 
bulunmasından söz edilemez. Bu itibarla, tüzel kişilerin icracı sanatçı olarak 
nitelendirilebilmesi mümkün değildir.

İcrada özgünlük, eserin yorumu ile ortaya çıkmaktadır. Özgünlük, icrada 
icracı sanatçının şahsî ve sanatsal kabiliyetinin yer alması ve icranın bu 
niteliği dolayısıyla diğer icralardan ayrılması anlamını taşımaktadır51. Zira 
icracı sanatçı esere ruh ve anlam vermekte, sanatsal kişiliğini yansıtan bir 
faaliyette bulunmaktadır. Eser güzelliğini ve estetik niteliğini icracı sanatçının 
bu faaliyetinden almaktadır. Bu sebeple, icracı sanatçının sanatsal becerisi ve 
kabiliyeti asgarî seviyede de olsa icraya yansımış olmalıdır52.

İcracı sanatçıyı koruyan hükümlerden yararlanılabilmesi için sanatsal faaliyet 
gösterilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, icraatları sanatsal faaliyet olarak 
nitelendirilemeyen ışıkçılar, efektçiler, dekorcular, kondüvitler, kostümcüler, 
diksiyon öğretmenleri, suflörler, makyajcı, ses ve görüntü teknisyenleri, rejisör 
yardımcıları, kameramanlar vb. gibi teknik elemanlar icracı sanatçı sayılmazlar. 
Zira anılan kimseler ne bir eseri icra etmekte ne de eserin kamuya sunulmasına 
doğrudan katkı sağlamaktadırlar53. Bununla birlikte, kostüm tasarımcısı, sahne 
dekoratörü, maske hazırlayanlar ve makyajcıların faaliyeti sadece tekniğe 

50 TEKİNALP, s. 272; GRUENBERGER, s. 630, ARNOLD, s. 62. Aynı yönde görüş için bkz. 
KILIÇOĞLU, s. 220; ARKAN, s. 44; ÖZTAN, Eserler, s. 714; ERDİL, s. 1557.

51 TEKİNALP, s. 273. Aynı yönde görüş için bkz. ÖZTAN, Eserler, 713; ARKAN, s. 51; ATEŞ, Eser, s. 
395; ATEŞ, Kapsam, s. 214-215; BAŞPINAR/KOCABEY, s. 135-136; SULUK, Cahit, Telif Hakları ve 
Korsanlıkla Mücadele, İstanbul 2004, s. 109. İcracı sanatçının, icrasının orijinal bir fikrî emeğin 
ürünü olması halinde korunabileceği, sanatçının fikrî emeğindeki orijinallik ve özellik ölçüsünün 
asıl eserden daha ileri bir düzeyde olması gerektiği yönündeki görüş için bkz. EREL, s. 209.

52 GÖKYAYLA, İcracı, s. 763; KARAHAN, Sami/SULUK, Cahit/SARAÇ, Tahir/NAL, Temel, Fikri 
Mülkiyet Hukukun Esasları, İstanbul 2015, s. 133.

53 TEKİNALP, s. 273. Aynı yönde görüş için bkz. ÖZTAN, Eserler, s. 714; ARKAN, s. 44-45; GENÇ, 
Arzu, “Sinema ve Müzik Eserleri Açısından 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 
3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu’nun Karşılaştırılması”, Bilgi Toplumunda 
Hukuk Ünal Tekinalp’e Armağan, C. 2, İstanbul 2003, s. 271. Aksi yönde görüş için bkz. 
EREL, s. 211. Yazar, kameraman, ışıkçı, kostümcü vb. gibi kimselerin, sinema ve sahne 
eserlerine değişik nitelik ve yoğunlukta katkıda bulunduklarını, bir nevi icracı sanatçı 
olduklarını ileri sürmektedir. Bununla birlikte, bu kimselerin katkısının icranın bütününden 
ayrı ve başlı başına bir değerlendirmeye tâbi tutulmasının mümkün olmadığını; bu sebeple, 
malî menfaatlerinin, istihdam edenle yaptıkları sözleşme çerçevesinde korunacağını 
belirtmektedir. Yazar ayrıca, bu kimselerin icranın tespiti, çoğaltılması ve yayını üzerinde 
hak talep edemeyeceklerini ileri sürmektedir. BAYGIN ise ışıkçıların, ses düzeni kurup 
çalıştıranların, kostümcülerin, bir haberi aktaran spikerlerin, sadece teknik nitelikte bir 
faaliyet gerçekleştirdiklerini, bu sebeple icracı sanatçı sayılamayacaklarını belirtmektedir. 
Bununla birlikte, sinema ve tiyatro dekorcularını herhangi bir gerekçe göstermeksizin 
icracı sanatçı olarak nitelendirmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. BAYGIN, Cem, “Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu’na Göre Eser Sahibinin Hakları ile Bağlantılı Haklar”, AÜEHFD., 2001, C. 5, S. 
1-4, s. 300. Sinema ve tiyatro dekorcularının, operatör, kameraman, ışıkçı ve kostümcülerin 
icracı sanatçılar arasında mütalâa edildiği bir diğer görüş için bkz. ATEŞ, s. 214-215.
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ilişkin değildir. Gerçekten de bunların faaliyeti aynı zamanda sanatsal bir 
muhtevaya da sahiptir. Bu sebeple, adı geçen kişilerin icracı sanatçı olarak değil, 
şartları varsa güzel sanat eseri sahibi olarak nitelendirilmesi gerekmektedir54. 
Tonmaysterlerin55 icracı sanatçı olarak nitelendirilip nitelendirilemeyecekleri 
hususu ise doktrinde tartışmalıdır. Tonmaysterler, sesin kaydını ve yayınını 
sağlamakla görevlidirler. Bu kişiler, sese şekil verse ya da takviye sağlasalar 
dahi, gerçekleştirdikleri faaliyet esas itibariyle teknik bir faaliyettir. Bu sebeple, 
icracı sanatçı olarak nitelendirilmemektedirler56.

İcracı sanatçı kavramının kapsamına, eseri doğrudan doğruya icra eden, 
yani çalan, söyleyen, oynayan kimselerin yanı sıra, eserin icrasına sanatsal 
katkılarıyla yön veren şef, rejisör ve yönetmenler de dâhildir. Nitekim FSEK. 
m. 80/1-A b. (6)’da, icranın, bir orkestra, koro veya tiyatro grubu tarafından 
gerçekleştirilmesi halinde, orkestra veya koroda sadece şefin, tiyatro grubunda 
ise sadece yönetmenin izninin yeterli olduğu ifade edilmektedir. Böylece 
anılan hüküm ile bu kimseler de icracı sanatçı olarak nitelendirilmişlerdir57.

Doktrinde, mûsikî eserini enstrümanla ferdî veya orkestra şeklinde çalan 
müzisyenlerin, seslendiren solistlerin, opera, operetlerde ve müzikallerde rol 
alan aktörlerin, dansçıların, tiyatro oyununda yer alan oyuncuların faaliyetinin 
bu kapsamda değerlendirilebileceği kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra, 
bir eseri kuklalara, ışıklara ve işaretlere oynatanların, sahnede okuyanların, 
anlatanların, canlandıranların, pandomim sanatçılarının, orkestra şeflerinin, 
rejisörlerinin, tiyatro yönetmenlerinin ve animatörlerin faaliyetleri de aynı 
değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır58.

Bir kimsenin icracı sanatçı olarak hukukî korumadan yararlanabilmesinin 
bir diğer şartı ise eser sayılan bir fikrî ürünün icrasıdır. Zira eser yoksa 

54 GÖKYAYLA, İcracı, s. 757; ARKAN, s. 49.
55 Tonmayster, Almanca “Tonemeister”den Türkçeye geçmiş bir kavram olup, kelime olarak ses 

ustası demektir. Buna karşılık teknik anlamda tonmayster, mûsikî yayınlarında ses ayarını 
düzenleyen demektir Bkz. AYVERDİ, İlhan, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, C. 3, İstanbul 2006, 
s. 3180.

56 ARKAN, s. 45-46; BOZBEL, s. 162. Tonmaysterin sanatkârane katkısı dolayısıyla icracı sanatçı 
konumunda olduğu ve bu sıfatla FSEK. m. 80/1-A’da belirtilen haklardan yararlanmaları 
gerektiği yönündeki görüş için bkz. ÖZTAN, Eserler, s. 730. BAYGIN ise herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin, tonmaysterleri icracı sanatçı olarak kabul etmektedir. Bkz. BAYGIN, s. 300.

57 EREL, s. 211; TEKİNALP, s. 273. Aynı yönde görüş için bkz. ATEŞ, Kapsam, s. 214, ARKAN, s. 
45. ÖZTAN, tiyatro eserinin rejisinin kural olarak bir eserin yorumundan ibaret olduğunu, 
bu sebeple rejisörün icracı sanatçı konumunda olduğunu belirtmektedir. Bununla birlikte, 
istisnaî olarak görülen, insan ruhundan kaynaklanan yaratma vasfındaki sahneye koymalar 
için yorumlama kavramının yetersiz kaldığının kabul edilmesi gerektiğini ileri sürmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZTAN, Fırat, “Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İşlenme Eserler”, 
Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, Ankara 1998, s. 230.

58 TEKİNALP, s. 273-274; ATEŞ, Kapsam, s. 214; BAYGIN, s. 300; GÖKYAYLA, İcracı, s. 756.
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icradan ve icracı sanatçıdan söz edilmesi mümkün değildir59. Bunun yanı sıra, 
gerçekleştirilen icranın üçüncü kişiler için yapılmış olması da gerekmektedir. 
Zira icracı sanatçı, eserin üçüncü kişilere naklinde bir tür aracılık faaliyeti 
yerine getirmektedir 60.

İcracı sanatçı mevcut bir esere bağlı olarak fikrî faaliyette bulunmakta ise de, 
özgün nitelikteki bu faaliyetin sonunda ortaya çıkan ve icra olarak adlandırılan 
fikrî ürün, başlı başına hukukî korumanın konusunu oluşturmaktadır61. Bir 
kimsenin kendisine ait olan bir eseri icra etmesi halinde, eser sahibini koruyan 
hükümler çerçevesinde mi, yoksa icracı sanatçıyı koruyan hükümlere göre 
mi korunacağı hususu doktrinde tartışmalıdır. Kanaatimizce, bir kimsenin 
kendisine ait olan bir eseri icra etmesi halinde, hem eser sahibi hem de icracı 
sanatçı sıfatına sahip olacağının kabul edilmesi isabetlidir. Zira Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu’nda bir kimsenin icracı sanatçı sıfatına sahip olması için 
başkasına ait bir eseri icra etmesi şartı aranmamıştır. Bu sebeple, kendisine ait 
olan eseri icra eden bir kimsenin, icracı sanatçı sıfatını kazanması mümkündür. 
Bu kimseye, eser sahibini koruyan hükümlerin yanı sıra icracı sanatçıyı koruyan 
hükümlere de başvurabilme hususunda serbesti tanınmalıdır. Böylelikle, 
kendisine ait olan bir eseri icra eden kimsenin, icraya konu eser dolayısıyla 
eser sahipliğinden, icrası dolayısıyla da icracı sanatçılığından kaynaklanan 
hukukî korumadan yararlanması sağlanmalıdır.

FSEK. m. 80’de “eser sahibinin izniyle bir eseri özgün bir biçimde yorumlayan, 
tanıtan, anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli biçimlerde icra eden” ifadesi yer 
almaktadır. Bu hüküm icracı sanatçının icrası üzerinde tanınan bağlantılı 
haklara sahip olabilmesi için eser sahibinin izni ile icrayı gerçekleştirmiş olması 
gerektiğini ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra, aynı maddede eser sahibinin 
malî ve manevî haklarına zarar vermeme ilkesi mevcuttur. Bu sebeple, gerek 
eserin icrasının gerçekleştirilmesi gerekse icranın tespiti ve ticarete konulması 
için eser sahibinin izni gereklidir. Bununla birlikte, eser sahibinin izni olmaksızın 

59 AYİTER, s. 72-73; ARSLANLI, s. 49-50; TEKİNALP, s. 272; GRUENBERGER, s. 631. Aynı yönde 
görüş için bkz. EREL, s. 208; KILIÇOĞLU,  s. 220; ARKAN, s. 47; BAŞPINAR/KOCABEY, s. 135; 
ATEŞ, Eser, s. 395; ATEŞ, Kapsam, s. 214; GÖKYAYLA, Telif, s. 709-710.

60 Aynı yönde görüş için bkz. ARKAN, s. 51; GÖKYAYLA, İcracı, s. 762. “İcranın umuma sunulmuş” 
veya “umuma çıkmış olması” gerektiği yönündeki görüş için bkz. TEKİNALP, s. 273. Aksi 
yönde görüş için bkz. ŞAHİN, Mustafa, Bağlantılı Haklar (Yayınlanmamış Doktora Tezi), 
Ankara 2011, s. 93. ŞAHİN, icranın üçüncü kişiler için yapılmış olması şartının aranmasının 
doğru olmayacağını belirtmekte ve icracı sanatçının icrası kayıt altına alınmışsa, bu kaydın 
kullanılması halinde kişinin icracı sanatçıya tanınan haklardan faydalanabilmesi gerektiğini 
ifade etmektedir.

61 GÖKYAYLA, İcracı, s. 760; ARKAN, s. 50; ÖZTAN, Eserler, 710; AYİTER, s. 75; GRUENBERGER, 
s. 631. GRUENBERGER, icracı sanatçının korunmasının, eser sahibinin korunmasına kıyasla 
ikincil nitelikte olduğunu; bununla birlikte, koruma süresi dolmuş eserlerin icrasının hukukî 
korumadan yararlanmaya engel teşkil etmemesi sebebiyle, eser sahibinin korunmasından 
daha geniş kapsamlı olduğunu ileri sürmektedir.
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bir eseri özgün bir biçimde icra eden sanatçının, icrasından üçüncü kişilerce 
haksız bir biçimde yararlanılması halinde, hak ihlâli iddiasında bulunabileceği 
kanaatindeyiz. Zira icracı sanatçı, eser sahibine karşı fikrî hak ihlâli sebebiyle 
sorumlu olsa dahi, icrası üzerinde sahip olduğu hakları üçüncü kişilere karşı 
ileri sürebilmesi için eser sahibinin izninin aranması âdil bir yaklaşım değildir62. 

Nitekim Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin işlenme eserlere ilişkin olarak 
verdiği 2018/4378 E., 2019/5762 K. sayılı kararında, benzer bir yaklaşımı 
benimsediği görülmektedir. Söz konusu kararda, işlenme suretiyle oluşturulan 
eseri çoğaltma ve yayma hakkının önceki eser sahibinin iznine bağlı olduğu 
belirtilmiş;  bununla birlikte, izinsiz bile oluşturulsa işlenme eserden doğan 
hakkın kullanımı için üçüncü kişilerin ve hatta asıl eser sahibinin dahi işlenme 
eser sahibinin iznini almasının zorunlu olduğu ifade edilmiştir.

bb) İcracı Sanatçıların Manevî Hakları
Manevî haklar, icracı sanatçının icrası ile olan şahsî bağını ifade eden ve 

icrayla manevî ilişkisini korumayı amaçlan haklardır63.
FSEK. m. 80/1-A b. (1)’de, “İcracı sanatçılar, malî haklardan bağımsız olarak 

ve bu hakları devretmelerinden sonra dahi, tespit edilmiş icraları ile ilgili olarak 
uygulama şartlarının gerektirdiği durumlar hariç, icralarının sahibi olarak 
tanıtılmalarını ve icralarının kendi itibarlarını zedeleyebilecek şekilde tahrif 
edilmesi ve bozulmasının önlenmesini talep etme hakkına sahiptirler.” hükmü 
yer almaktadır. Anılan hüküm uyarınca, icracı sanatçılar, icralarının sahibi olarak 
tanıtılmayı talep etme ve icralarının kendi itibarlarını zedeleyecek şekilde 
değiştirilmesini önleme hakkına sahiptirler. İcracı sanatçılar, malî haklarından 
bağımsız olarak ve malî haklarını kısmen veya tamamen devretmiş olmaları 
durumunda dahi maddede belirtilen manevî haklardan yararlanabilirler.

cc) İcracı Sanatçıların Malî Hakları 
İcracı sanatçıya tanınan malî haklar, icrasından ekonomik anlamda 

yararlanmasına hizmet eden, bunun şeklini tayin etme imkânı sağlayan ve 
üçüncü kişilerin icradan ekonomik anlamda yararlanmalarına engel olma 
yetkisi veren mutlak nitelikteki haklardır64. Bu itibarla, icracı sanatçı kendi izni 
olmaksızın, eser sahibi de dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin bu haklardan 
yararlanmasını önleyebilir. Kanun koyucu, eser sahibinin malî hakları ile icracı 
sanatçının malî hakları arasında paralellik kurmuştur. Bu sebeple, eser sahibi 

62 Fonogram yapımcıları açısından aynı yönde görüş için bkz. GRUENBERGER s. 636-637. 
Yazar, icracı sanatçının izni olmaksızın fonogram yapımcısı tarafından gerçekleştirilen bir 
icra tespitinin, üçüncü kişiler tarafından fonogram yapımcısının izni olmaksızın çoğaltılması 
halinde, yapımcının ihlâl iddiasında bulunabileceğini belirtmektedir. Bununla birlikte, 
fonogram yapımcısının, bu tespiti icracı sanatçının izni olmaksızın gerçekleştirdiği için icracı 
sanatçıya karşı fikrî hak ihlâli sebebiyle sorumlu olduğunu ileri sürmektedir.

63 BAYGIN, s. 307; Aynı yönde görüş için bkz. ARKAN, s. 64.
64 BAYGIN, s. 302.
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eseri üzerinde hangi malî haklara sahip ise, icracı sanatçı da icrası üzerinde 
kural olarak aynı nitelikteki malî haklara sahiptir65.

Kanun koyucu, icracı sanatçılara malî haklar tanınmak suretiyle, icracı 
sanatçıların sanatsal faaliyetlerinin ekonomik sonuçlarının korunması 
amaçlanmıştır66. Gerçekten de, bir eserin icrasının geniş halk kitlelerine 
ulaştırılabilmesi için ekip çalışmasına ihtiyaç vardır. İcranın kaydı, bu kaydın 
çoğaltılması, çoğaltılmış nüshaların yayılması, icranın radyo veya televizyon gibi 
araçlarla yayınlanması bu amaca hizmet eder. Ancak bütün bunlar yüklü bir 
maliyet ve teknik bilgi gerektiren işlemlerdir. Bu yüzden, söz konusu işlemlerin 
tek başına icracı sanatçı tarafından gerçekleştirilebilmesi mümkün değildir. 
Dolayısıyla, icracı sanatçılar icraları üzerinde sahip oldukları malî haklardan 
üçüncü kişilerce yararlanılmasına izin vermektedir. İcracı sanatçılar, kural 
olarak maddî bir karşılık almak suretiyle malî haklarından yararlanılmasına izin 
verirler. Bu sebeple, söz konusu haklar icracı sanatçıların ekonomik anlamda 
korunmasını da sağlamaktadır. Malî haklar aynı zamanda, üçüncü kişilerin icracı 
sanatçıların emeğinden izinsiz olarak yararlanmalarını da engellemektedir. Zira 
icracı sanatçının izni olmaksızın malî haklardan yararlanılması mümkün değildir.

FSEK. m. 80/1-A b. (2), (3), (4)’de ve Yönetmelik m. 7’de icracı sanatçıya 
tanınan malî haklar konusunda düzenlemeler yer almaktadır. Gerçekten 
de, FSEK. m. 80/1-A b. (2)’ye göre, bir eseri sahibinin izniyle özgün bir 
biçimde yorumlayan icracı sanatçı, bu icranın tespit edilmesine, bu tespitin 
çoğaltılmasına, satılmasına, dağıtılmasına, kiralanmasına ve ödünç verilmesine 
izin verme veya yasaklama hususunda münhasır hak sahibidir. Aynı hüküm 
uyarınca, icra tespitinin işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla 
kamuya iletimi, yeniden iletimi ve temsili de icracı sanatçının iznine tâbidir.

FSEK. m. 80/1-A b. (3)’de, icracı sanatçının, yurt içinde henüz satışa 
çıkmamış veya başka yollarla dağıtılmamış tespit edilmiş icralarının, aslı veya 
çoğaltılmış nüshalarının satış yoluyla veya diğer yollarla dağıtılması hususunda 
izin verme veya yasaklama hakkına sahip olduğu hükme bağlanmıştır.

FSEK. m. 80/1-A b. (4)’de, icracı sanatçının, tespit edilmiş icrasının veya 
çoğaltılmış nüshalarının telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde 
kamuya dağıtımına veya sunulmasına ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve 
zamanda icrasına ulaşılmasını sağlamak suretiyle kamuya iletimine izin verme 
veya yasaklama hakkına sahip olduğu ifade edilmiştir. Aynı hükümde, kamuya 
iletim yoluyla icraların dağıtım ve sunulmasının, icracı sanatçının yayma 
hakkını ihlâl etmeyeceği belirtilmiştir.

Yönetmelik m. 7’de ise icracı sanatçının daha önce tespit edilmemiş 
icralarının tespiti, ticarî amaçla çoğaltılmış icralarının kopyalarının kiraya 

65 ATEŞ, Kapsam, s. 219.
66 BAYGIN, s. 301.
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verilebilmesi, ilk tespiti izinsiz yapılan icraların çoğaltılması veya çoğaltma 
izni verdiği tespitin amaç dışında çoğaltılması hallerinde yazılı izninin gerekli 
olduğu hükme bağlanmıştır. Aynı hükme göre, ticarî amaçla kamuya sunulan 
bir tespitten yapılmayan veya bir radyo ve televizyon yayını olmayan icraların, 
radyo ve televizyon kuruluşları tarafından yayınlanması için de icracı sanatçının 
yazılı izni gerekir.

İcracı sanatçının, icradan doğan haklarının korunmasına ilişkin FSEK. m. 
82 f. 5’de, “İcracı sanatçıların hakları, icranın ilk tespitinin yapıldığı tarihten 
başlayarak, yetmiş yıl devam eder. İcra tespit edilmemiş ise bu süre icranın 
ilk aleniyet kazanmasıyla başlar.” hükmü yer almaktadır. Anılan hüküm, icracı 
sanatçının hem manevî hem de malî haklarına ilişkindir67. FSEK. m. 82 f. 5’de, eser 
sahibinin yaşadığı sürece koruma süresinin devam edeceğine ilişkin düzenleme 
getiren m. 27 hükmüne benzer bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu sebeple, 
icracı sanatçı yaşadığı halde, ilk tespitin yapıldığı veya aleniyetin gerçekleştiği 
tarihten itibaren 70 yıllık sürenin dolmasıyla birlikte koruma sona ermektedir68.

b. Fonogram Yapımcıları
aa) Fonogram Yapımcısı Kavramı 
FSEK. m. 1/B (f)’de fonogram “sinema eseri gibi görsel-işitsel eserler 

içindeki ses tespitleri hariç olmak üzere, bir icrada yer alan seslerin veya diğer 
seslerin veya ses temsillerinin tespit edildiği ses taşıyıcısı fiziki ortam” olarak 
tanımlanmıştır69. 

Fonogram hem tespit edilen icrayı, hem de yapımcının yatırımının 
sonuçlarını içermektedir. Fonogram, yapımcının üzerinde hak sahibi olduğu 
somut bir nesne olarak düşünülmemelidir. Zira fonogram yapımcısına sağlanan 
korumanın konusu, tespitin kaydedildiği somut nesne değil tespittir70. 

Fonogram yapımcısı kavramının tanımı FSEK.’de yapılmamıştır. Bununla 
birlikte, Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği m. 4/c’de, ‘ses 
taşıyıcısı yapımcısı’ olarak nitelendirilen fonogram yapımcısı, “sözlü ya da 
sözsüz tüm seslerin ilk tespitini yapan, bu durumun hukuksal sorumluluğunu 
üstlenen gerçek ya da tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlardan 

67 ARKAN, s. 125. İcra üzerindeki manevî hakların, niteliklerine uygun olarak icracı sanatçının 
hayatı boyunca devam edeceği, FSEK. m. 19 hükmünün, kıyas yoluyla icracı sanatçının 
manevî hakları yönünden de uygulanabileceğini yönündeki görüş için bkz. EREL, s. 216.

68 KILIÇOĞLU, s. 371; ÖZTAN, Eserler, s. 727.
69 FSEK. m. 1/B (f) hükmü sebebiyle, Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği m. 

4/f’de yer alan fonogramın “bir icranın, seslerin ya da elektronik bir yöntemle yapılmış 
eserlerin üzerine tespit edildiği her türlü araç” olduğu yönündeki tanımının geçerliliğini 
yitirdiği; aynı zamanda, Yönetmelik m. 4/e’de yer alan, tespitin “seslerin maddi bir araç 
üzerine herhangi bir yöntemle algılanabilmesini, çoğaltılabilmesini ya da başka bir yoldan 
kamuya iletilmesini sağlayacak biçimde kaydedilmesi” olduğu yönündeki tanımın da FSEK.’in 
gerisinde kaldığı yönündeki görüş için bkz. TEKİNALP, s. 280.

70 GRUENBERGER s. 636.
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hareketle, fonogram yapımcısı, bir icrada yer alan seslerin veya diğer seslerin 
veya ses temsillerinin ilk tespitini gerçekleştirmek için girişimde bulunan, 
gerekli teknolojik alt yapıyı hazırlayan ve sermaye yatırarak işin malî külfetini 
ve tespitin hukukî sorumluluğunu üstlenen gerçek veya tüzel kişi olarak 
tanımlanabilir. 

İlk tespitin gerçekleştirilmesi önemli bir unsurdur. Bu unsur, daha önce 
gerçekleştirilmiş bir tespiti yeniden düzenleyenleri veya dijital formata 
dönüştürenleri, harcadıkları emek, zaman ve kullandıkları kaynaklar herhangi 
bir önem arz etmeksizin, fonogram yapımcısı tanımının dışında bırakmaktadır. 
Bu sebeple, meşhur bir eski bandı veya bir opera veya konserde gerçekleştirilen 
kaydı dijital hale getiren ve temiz bir nüshasını elde eden kişiler fonogram 
yapımcısı olarak nitelendirilemez71.  

Seslerin veya ses temsillerinin tespit edildiği araçların bir önemi yoktur. Bu 
sebeple, bu araçlar plak, teyp gibi manyetik ortamlar olabileceği gibi disket, 
CD, VCD gibi elektronik ve dijital ortamlar da olabilirler. Önemli olan seslerin 
anlaşılabilecek, tekrar edilebilecek, çoğaltılabilecek ve nakledilebilecek bir 
araca tespit edilmesidir72.

Fonogram yapımcısı, fikrî hukuk anlamında sanatkârane bir performans 
sergilememektedir. Bununla birlikte, bir eserin icrasını veya sair sesleri tespit 
ederek, bunların geniş halk kitlelerine ulaşmasını sağlamak amacıyla girişimde 
bulunmakta, örgüt kurmakta, gerekli teknolojiyi sağlamakta ve bunun için 
önemli bir sermaye yatırmaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte ortaya çıkan 
kopyalama cihaz ve teknikleri fonogramların kolaylıkla kopyalanabilmesine 
imkân sağlamıştır. Bu sebeple, gerek fonogram yapımcılarının bahse konu 
teşebbüs ve faaliyetlerinin teşviki gerekse üçüncü kişilerin fonogramları haksız 
bir biçimde kopyalanmak suretiyle, fonogram yapımcıları üzerinden haksız 
menfaat temin etmelerinin engellenmesi için fonogram yapımcıları fikrî hukuk 
kapsamında hukukî korumaya layık görülmüşlerdir73.

FSEK. m. 80/1-B’de fonogram yapımcılarına tanınan hukukî koruma, 
eserlerin, icraların veya sair seslerin ilk tespitini kapsamaktadır. Bu itibarla, 
tespitin konusu bir esere veya icraya ilişin olabileceği gibi eser veya icra olarak 
nitelendirilemeyecek nitelikteki ses tespitlerine ilişkin de olabilir. Bu sebeple, 
hayvan sesi, tabiat kaynaklı sesler, mekanik sesler veya diğer tâbi veya suni 
seslerin de bu kapsamda yer aldığı kabul edilmelidir74. Zira anılan maddede, “Bir 
icra ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları eser 
sahibinden ve icracı sanatçıdan mali hakları kullanma yetkisini devraldıktan 

71 RICKETSON/GINSBURG, s. 1242. 
72 ATEŞ, Kapsam, s. 224.
73 ATEŞ, Kapsam, s. 224; ARKAN, s. 130-131; ÖZTAN, Eserler, 729. 
74 Aynı yönde görüş için bkz. ÖZTAN, Eserler, s. 728; ATEŞ, Kapsam, s. 224, SULUK, s. 111.
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sonra aşağıda belirtilen haklara sahiptir” denilerek, fonogram yapımcılarına 
tanınan bağlantılı haklar sıralanmıştır. Bununla birlikte doktrinde bir kısım 
yazar tarafından, eser niteliği taşımayan sair seslerin tespitini gerçekleştiren 
fonogram yapımcılarının,  FSEK. m. 80/1-B hükmü uyarınca bağlantılı hak 
sahibi olarak korunamayacağı ileri sürülmektedir. Bu görüş taraftarları, eser 
niteliği taşımayan sair seslerin tespitini gerçekleştiren fonogram yapımcılarının 
FSEK. m. 84’de yer alan, “Bir işareti, resim veya sesi, bunları nakle yarayan 
bir alet üzerine tespit eden veya ticari maksatlarla haklı olarak çoğaltan 
yahut yayan kimse, aynı işaretin, resmin veya sesin 3 üncü bir kişi tarafından 
aynı vasıtadan faydalanılmak suretiyle çoğaltılmasını veya yayımlanmasını 
menedebilir.” hükmü uyarınca haksız rekabet kapsamında korunması 
gerektiğini savunmaktadır75. Bu görüşün isabetli olmadığı kanaatindeyiz. Zira 
gerek Ülkemizin tarafı olduğu WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşması’nın 
m. 2 (d) hükmü gerekse FSEK. m. 80/1-B’de yer alan düzenleme bu görüşün 
kabulünün mümkün olmadığını ortaya koymaktadır. Bahse konu Andlaşma 
m. 2 (d)’de fonogram yapımcısı, “bir icradaki seslerin veya diğer seslerin veya 
diğer ses temsillerinin ilk tespitine ilişkin girişimde bulunan ve sorumluluğu 
olan gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanmış, FSEK. m. 80/1-B’de ise bu 
hükmü paralel bir düzenlemeye yer verilmiştir. 

bb) Fonogram Yapımcılarının Hakları
Fonogram yapımcılarına tanınan bağlantılı haklar FSEK. m. 80/1-B b. (1), 

(2) ve (3)’de düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeler uyarınca fonogram 
yapımcısı, eser sahibi ve/veya icracı sanatçının izni ile yapılan tespitin, 
doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması ve 
kamuya ödünç verilmesi, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla 
kamuya iletimi ve yeniden iletimi hususunda münhasır malî haklara sahiptir. 

75 ARKAN, s. 134-135; KILIÇOĞLU, 222-223; EREL, s. 220; BAYGIN, s. 314. Eser niteliği taşımayan 
sair seslerin tespitini yapan fonogram yapımcılarına bağlantılı hak kapsamında koruma 
sağlanmasının doğru olmadığını ifade eden ARKAN, fonogram yapımcısının haklarının, 
eser sahibinin haklarına bağlantılı hak niteliğinde olabilmesi için fonogram yapımcısının bir 
eserin icrasının ilk tespitini gerçekleştirmesi gerektiğini ileri sürmektedir. EREL ise fonogram 
yapımcılarının, koruma süresi dolmuş icraları ve eser olarak nitelendirilemeyecek nitelikteki 
sair sesleri serbestçe tespit edip, çoğaltma ve yayma imkânına sahip olduklarını, bu durumda 
korunan unsurun yapımcıların bu ürünleri tespit ve çoğaltmada kullandıkları ses taşıyıcı 
materyaller olduğunu ileri sürmektedir. Yazar, bu ürünlerin yapımcının kullandığı araçlardan 
yararlanılmamak kaydıyla herkes tarafından serbestçe tespit edilip, çoğaltılabileceği ve 
yayımlanabileceğini belirtmektedir. EREL ile aynı yönde görüş için bkz. BAYGIN, s. 314. 
Hususiyet taşımayan ses tespitleri için bağlantılı haklar kapsamında hukukî korumadan 
yararlanılmasının mümkün olmadığı; veri koruması veya Türk Ticaret Kanunu’nun haksız 
rekabete ilişkin m. 54-63 hükümlerine başvurulabileceği yönünde görüş için bkz. GÜNEŞ 
İlhami, Uygulamada Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2015, s. 220.Koruma 
süresi geçmiş bir eserin icrasının icracı sanatçıyı bağlantılı hak sahibi yaptığı, bu sebeple, 
koruma süresi geçmiş bir eser veya icranın ilk tespitinin de fonogram yapımcısına bağlantılı 
hak sağlaması gerektiği yöndeki görüş için bkz. ARKAN, s. 142, dpn. 522.
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Fonogram yapımcılarının ayrıca, yurt içinde henüz satışa çıkmamış veya başka 
yollarla dağıtılmamış tespitlerinin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının satış 
yoluyla veya diğer yollarla dağıtılması, telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer 
biçimlerde kamuya dağıtılması veya sunulması ve gerçek kişilerin seçtikleri 
yer ve zamanda tespitlerine ulaşılmasını sağlamak suretiyle kamuya iletimi 
hususunda münhasır malî hakları bulunmaktadır76. 

FSEK. m. 80/1-B’de, bir icra ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit 
eden fonogram yapımcılarının, anılan madde uyarınca kendilerine tanınan 
haklara sahip olabilmesi için eser sahibinden ve icracı sanatçıdan malî hakları 
kullanma yetkisini devralmaları gerektiği ifade edilmiştir. Bununla birlikte, icra 
ürünü olmayan sair seslerin herkes tarafından serbestçe tespiti, çoğaltılması 
ve yayınlanması mümkündür. Bu halde tespite konu bir icra olmadığından, ne 
eser sahibinin ne de icracı sanatçının izninden söz edilebilir. Diğer taraftan,  
koruma süresi dolmuş bir eserin icrası halinde, fonogram yapımcısınca bu 
icranın tespiti eser sahibinin izni aranmaksızın, yalnızca icracı sanatçının izniyle 
gerçekleştirilebilir. Koruma süresi dolmuş bir icranın fonogram yapımcısınca 
tespiti ise icracı sanatçının izni olmaksızın serbestçe gerçekleştirilebilir. Bu 
itibarla, söz konusu hüküm,  koruma süresi dolmamış eserler ve icralar 
yönünden anlam taşımaktadır.

Yukarıda anılan hüküm, fonogram yapımcılarının eser sahibinden ve 
icracı sanatçıdan tüm malî hakları kullanma yetkisini devralmaları şartıyla, 
kendilerine tanınan münhasır malî haklara sahip olabilecekleri şeklinde 
anlaşılmaya müsaittir. Bununla birlikte, fonogram yapımcılarının bu haklara 
sahip olabilmeleri için eser sahibi ve icracı sanatçıdan tüm malî hakları kullanma 
yetkisini devralmış olmaları gerekli değildir. Somut olayın özelliklerine göre, 
eser sahibinden ve/veya icracı sanatçıdan FSEK. m. 52 hükmü uyarınca yazılı 
izin almak suretiyle bir icrayı tespit eden fonogram yapımcıları, Kanunda 
öngörülen mutlak nitelikteki malî haklara sahip olur. Eser sahibi ve/veya icracı 
sanatçının haklarının takibi için bir meslek birliğini yetkilendirmesi halinde, bu 
izin meslek birliğinden alınmalıdır77. Bununla birlikte, icracı sanatçının tespite 
konu icrası ve eser sahibinin icraya konu eser üzerindeki hakları, fonogram 
yapımcısının haklarından bağımsız olarak varlığını devam ettirmektedir. 

76 ATEŞ, s. 226. FSEK. m. 80/1-B’de fonogram yapımcılarına fonogramları üzerinde manevî 
hak tanınmamakla birlikte, fonogram yapımcılarının özellikle adın belirtilmesi yetkisinden 
yararlanması gerektiği, aksi takdirde, fonogramı ele geçiren herkesin kendi adını yapımcı 
olarak fonogram üstünde gösterebileceğini yönündeki görüş için bkz. ATEŞ, Kapsam, s. s. 
226. ATEŞ ile aynı yönde görüş için bkz. ERDİL, s. 1563. 

77 TEKİNALP, s. 280. TEKİNALP ile aynı yönde görüş için bkz. ARKAN, s. 142; ÖZTAN, Eserler, 
s. 733-734. Fonogram yapımcılarının FSEK. m. 80/1-B hükmünde sayılan bağlantılı haklara 
sahip olabilmeleri için FSEK. m. 80/1-B-1-2-3’de sayılan malî hakların veya bu hakları 
kullanma yetkisinin fonogram yapımcısına devredilmesi gerektiğine ilişkin aksi yöndeki 
görüş için bkz. ÜSTÜN, s. 173, 174, BAYGIN, s. 312-313. 
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Bu sebeple, eser sahibinin ve/veya icracı sanatçının yazılı izini ile fonogram 
yapımcısınca gerçekleştirilen tespitin çoğaltılması, dağıtılması, satılması, 
kiralanması vb. işlemlere konu edilmesi için fonogram yapımcısının yanı sıra, 
eser sahibi ve icra sanatçıdan da yazılı izin alınması gerekmektedir78. Diğer 
taraftan, fonogram yapımcısınca gerçekleştirilen tespitin, yapımcının yazılı 
izni olmaksızın, eser sahibi ve icracı sanatçı tarafından bu tür işlemlere konu 
edilmesi halinde, fonogram yapımcısının malî haklarının ihlâli söz konusu 
olmaktadır. 

FSEK. m. 82 f. 6’da “Yapımcıların hakları, ilk tespitin yapıldığı tarihten 
başlayarak yetmiş yıl devam eder.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca, 
fonogram yapımcılarının hakları ilk tespitin yapıldığı tarihten başlayarak 70 yıl 
boyunca korunmaya devam eder.

c. Radyo-Televizyon Kuruluşları
aa) Radyo-Televizyon Kuruluşu Kavramı
Radyo-televizyon kuruluşları, yayın yapan özel veya kamu hukuku tüzel kişisi 

niteliğini haiz kuruluşlardır. Ülkemizde, kamu tüzel kişisi olan Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu’nun (TRT) yanı sıra 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların 
Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun çerçevesinde kurulmuş olan 
birçok özel radyo-televizyon kuruluşu faaliyet göstermektedir. 

FSEK. m. 80/1-C uyarınca radyo-televizyon kuruluşlarına gerçekleştirdikleri 
yayınlar, diğer bir ifade ile radyo veya televizyon programları üzerinde bağlantılı 
haklar tanınmıştır. Fikir ve sanat eserlerinin geniş halk kitlelerine iletiminde 
en etkin araçlardan biri olarak kabul edilen radyo ve televizyon yayınlarının 
gerçekleştirilebilmesi için önemli ölçüde emek ve para sarf edilmesi 
gerekmektedir. Bu sebeple, söz konusu yayınların gerçekleştirilmesi için 
gerekli organizasyonu, teknik alt yapıyı sağlayan ve bunun için sermaye yatıran 
radyo-televizyon kuruluşları, fikrî hukuk kapsamında hukukî korumaya layık 
görülmüşlerdir. Sağlanan hukukî koruma ile radyo-televizyon kuruluşlarının 
yayınlarından haksız bir biçimde yararlanılmasının engellenmesi, ayrıca 
teşebbüs ve faaliyetlerinin teşvik edilerek, topluma daha kaliteli ürünler 
sunulmasının sağlanması amaçlanmıştır79.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında 
Kanun m. 3/t’de, radyo yayın hizmeti, “karasal, kablo, uydu ve diğer yayın 
ortamları üzerinden yapılan ve bireysel iletişim hizmetlerini kapsamayan ses 
ve veri yayını”, televizyon yayın hizmeti ise m. 3/v’de, “programların bir yayın 

78 Eser sahibinin icracı sanatçıya eserinin icra ve temsili için izin vermiş olmasının, aksi lisans 
sözleşmesinde kararlaştırılmamış olmak şartıyla, ondan sonraki aşamalarda gerek icracı 
sanatçının gerekse fonogram yapımcısının eser üzerinde kanun çerçevesinde bulunacakları 
tasarruflara da izin verildiğini gösterdiği yönündeki görüş için bkz. EREL, s. 219.

79 ÖZTAN, Eserler, s. 737; SULUK, s. 111; KILIÇOĞLU, s. 223, ARKAN, s. 168. 
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akış çizelgesine dayalı olarak eş zamanlı izlenebilmesi amacıyla bir medya 
hizmet sağlayıcı tarafından sunulan şifreli veya şifresiz görsel-işitsel yayın 
hizmeti” olarak tanımlanmıştır. 

Yayın hem radyo-televizyon kuruluşlarının fikrî ürününü, diğer bir ifade 
ile radyo-televizyon programlarını, hem de bunların iletimini ifade eden bir 
kavramdır. FSEK. m. 80/1-C’de yayın kavramı tanımlanmamıştır. Bununla 
birlikte, radyo-televizyon kuruluşlarına üzerinde bağlantı hak tanınan 
programların niteliği hakkında doktrinde iki farklı görüş bulunmaktadır. 
Doktrindeki bir görüşe uyarınca, radyo-televizyon kuruluşlarının, eser 
niteliğini haiz olup olmadığına bakılmaksızın, radyo veya televizyon programı 
olarak nitelendirilen yayınları üzerinde bağlantılı hak sahibi oldukları kabul 
edilmelidir. Bu bağlamda, siyasî, toplumsal, kültürel programlar, eğlence, 
haber, spor programları, spor karşılaşmaları, konserler, konuşmalar, yorumlar 
vb. yayınlar bu kapsamda değerlendirilmelidir80. Doktrindeki diğer bir görüş 
ise eserin olmadığı hallerde bağlantılı haktan söz edilemeyeceğinden hareket 
etmektedir. Bu görüş, radyo-televizyon kuruluşlarınca yayınlanan pek çok 
programın, bu bağlamda müzik eserlerinin, kliplerin, sinema filmlerinin, 
dizilerin, siyasî, toplumsal, kültürel programların, eğlence programlarının, 
açık oturumların, yarışma programlarının ve radyo-televizyon yorumlarının 
FSEK. m. 2 f. 1, FSEK. m. 3 ve FSEK. m. 5 hükümleri uyarınca eser niteliğine 
sahip olduğunu ileri sürmektedir. Bu sebeple, eser sahiplerinden gerekli izni 
alarak bunları yayınlayan yayın kuruluşlarının bu yayınlar üzerinde bağlantılı 
hak sahibi olduklarını kabul etmektedir. Bahse konu görüş uyarınca, eser 
olarak kabulü mümkün olmayan futbol, basketbol veya atletizm gibi sportif 
faaliyetlerin yakın-uzak plan çekimlerinin, pozisyonların dondurulması veya 
tekrar edilmesi gibi sinema teknikleri kullanılarak ve buna bir spikerin kendine 
has üslubu ve yorumuyla sportif faaliyeti aktarması eklenerek kayda alındığı 
hallerde; sinema eserleri kategorisinde yer alan, güncel olayları tespit eden 
bir filmin varlığı kabul edilmelidir. Bu yayının canlı olması halinde ise bir 
televizyon eseri söz konusu olmaktadır. Bununla birlikte, sportif bir faaliyetin 
hiçbir hususiyet taşımadan, yalnızca aktarılmak üzere kayda alındığı hallerde, 
FSEK. m. 84 hükmü uygulanabilir81. 

80 TEKİNALP, s. 281; BAYGIN, s. 318; APAYDIN, Eylem, “Fikir Haklarına Komşu Haklar”, Ankara 
Barosu Fikrî Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, 2001, C. 1, S. 4, s. 96; ÖZTAN, Eserler, s. 
738; SULUK, s. 111. 

81 ARKAN, s. 175-177. EREL, radyo-televizyon kuruluşlarının bağlantılı hak sahibi sayılmaları 
için yayınlarında, bir fikir ve sanat eserine ve bunun icrasına veya temsiline yer vermeleri 
gerektiğini belirtilerek ARKAN ile aynı yönde görüşü paylaşmaktadır. Yazar, kompozisyonu 
veya sunuluşu itibariyle özellik taşıyan bir haber veya haber programı söz konusu olsa dahi, 
haberlerin kimsenin tekelinde olmayan ve herkesin bir başkasına nakledebileceği olay 
niteliğinde olduğunu belirtmektedir. Bu sebeple, radyo-televizyon kuruluşlarının bağlantılı 
hak sahipliğinin haber veya haber programlarını kapsamadığını ileri sürmektedir. Bkz. EREL, 
s. 223. ATEŞ ise yayın kuruluşlarının bağlantılı haklara konu olabilecek yayınlarının ya bir 
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Kanaatimizce, doktrinde savunulan ilk görüş kabule şayandır. Zira radyo-
televizyon kuruluşlarının haklarının düzenlendiği FSEK. m. 80/1-C hükmü, 
“Radyo-televizyon kuruluşları, gerçekleştirdikleri yayınlar üzerinde” ifadesi 
ile başlamakta ve radyo-televizyon kuruluşlarının sahip olduğu bağlantılı 
haklar sıralanmaktadır. Anılan hükümde, radyo-televizyon kuruluşlarının 
gerçekleştirmiş oldukları yayınlar üzerinde bağlantılı hak sahibi olabilmeleri 
için yayının konusuna ve niteliğine yönelik bir şart öngörülmemiştir. Bu 
sebeple, mevcut bir eseri konu almayan veya özgün bir nitelik taşımayan 
radyo-televizyon yayınları da anılan hüküm kapsamında hukukî korumadan 
yararlanır. Nitekim radyo-televizyon kuruluşlarının korunmasının temelinde 
yatan düşünce, büyük maliyet gerektiren bu alana yapılan yatırımların teşvik 
edilerek, yüksek nitelikte programların üretimini artırmak suretiyle, toplumun 
bu alandaki beklentilerine cevap vermektir. Nitekim Yargıtay 11. Hukuk 
Dairesi’nin konuya ilişkin 2018/4378 E., 2019/5762 K. sayılı kararında, “....5846 
sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 80/I-1-C maddesi uyarınca, radyo ve 
televizyon kuruluşlarına, gösterdikleri performans nedeniyle değil, yayın için 
gerekli mali, teknik ve büyük organizasyona dayanan  yüksek ve riskli yatırımı 
gerçekleştirmeleri karşılığı olarak bağlantılı hak sahipliği tanınmıştır. Söz konusu 
kuruluşların; gerçekleştirdikleri yayınlar üzerinde, yayınlarının tespit edilmesine, 
diğer yayın kuruluşlarınca eş zamanlı iletimine, gecikmeli iletimine, yeniden 
iletimine, uydu veya kablo ile dağıtımına izin verme veya yasaklama, özel 
kullanımlar hariç olmak üzere, yayınlarının herhangi bir teknik veya yöntemle, 
doğrudan veya dolaylı bir şekilde çoğaltılmasına ve dağıtımına izin verme veya 
yasaklama,  yayınlarının umuma açık mahallerde iletiminin sağlanmasına izin 
verme veya yasaklama, tespit edilmiş yayınlarının, gerçek kişilerin seçtikleri yer 
ve zamanda yayınlarına ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine izin 
verme ve haberleşme uyduları üzerindeki veya kendilerine yöneltilmiş olan yayın 
sinyallerinin diğer bir yayın kuruluşu veya kablo operatörü veya diğer üçüncü 
kişiler tarafından umuma iletilmesi ve şifreli yayınlarının çözülmesine ilişkin izin 
verme veya yasaklama hususlarında münhasıran ve mutlak hak sahibidirler. 

Yayıncı kuruluşların yaptıkları maç yayınları üzerinde de FSEK 80/I-1-C 
maddesi uyarınca mutlak hak sahipliği söz konusudur. FSEK 80/son maddesi 
uyarınca, maç yayını yapan yayıncı kuruluşların, aynen eser sahipleri gibi 
tecavüzün ref’i, tecavüzün men’i ve tazminat davası haklarından faydalanma 
hakkı bulunmaktadır.” ifadesi ile doktrinde savunulan ilk görüşü desteklediği 
anlaşılmaktadır. 

Bir radyo-televizyon kuruluşunun gerçekleştirdiği yayın üzerinde fikrî 
hak sahipliği çeşitli şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Radyo-televizyon 

eser ya bir eserin icrası veya bir eserin veya icranın yapımcı tarafından tespiti olduğunu ileri 
sürmektedir. Bkz. ATEŞ, Kapsam, s. 229.
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kuruluşunun bir eser meydana getirilmesini teminen bir veya birden fazla 
kişiyi istihdam etmesi halinde, FSEK. m. 18 f. 2 hükmü uyarınca, aralarındaki 
özel sözleşme veya işin niteliğinden aksi anlaşılmıyorsa, radyo-televizyon 
kuruluşu çalıştırdığı işçi, memur veya hizmetlilerin meydana getirdikleri eser 
üzerindeki malî hakları kullanma yetkisine sahip olur. Bu durumda, eser sahibi 
sıfatı ve manevî haklar istihdam edilene, malî hakları kullanma yetkisi ise 
radyo-televizyon kuruluşuna aittir. Bu sebeple, radyo-televizyon kuruluşu eser 
sahibinden izin almasına gerek olmaksızın eseri yayınlayabilir82.  

Radyo-televizyon kuruluşu eser sahibinden eserin işaret, ses ve/veya 
görüntü nakline yarayan araçlarla kamuya iletimi hususundaki malî hakkı veya 
bu hakkın kullanımını devralarak eseri yayınlayabilir. İcracı sanatçı ile yaptığı 
sözleşme uyarınca icrayı doğrudan doğruya yayınlayabileceği gibi icrayı bizzat 
tespit ettikten sonra da yayınlayabilir. Bunun yanı sıra, bir fonogram veya film 
yapımcısı ile sözleşme yaparak eseri veya icrayı bu kimselerin yaptığı tespitten 
faydalanmak suretiyle de yayınlayabilir83. 

bb) Radyo-Televizyon Kuruluşlarının Hakları
Radyo-televizyon kuruluşlarının hakları FSEK. m. 80/1-C b. (1), (2), (3), (4) 

ve (5)’de düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeler uyarınca radyo-televizyon 
kuruluşları, yayınlarının tespiti, diğer yayın kuruluşlarınca eş zamanlı iletimi, 
gecikmeli iletimi, yeniden iletimi, uydu veya kablo ile dağıtımı, özel kullanımlar 
hariç olmak üzere, yayınlarının herhangi bir teknik veya yöntemle, doğrudan 
veya dolaylı bir şekilde çoğaltılması ve dağıtımı, yayınlarının kamuya açık 
mahallerde iletiminin sağlanması hususunda münhasır malî haklara sahiptir. 
Radyo-televizyon kuruluşlarının ayrıca, tespit edilmiş yayınlarının, gerçek 
kişilerin seçtikleri yer ve zamanda yayınlarına ulaşılmasını sağlamak suretiyle 
kamuya iletimi, haberleşme uyduları üzerindeki veya kendilerine yöneltilmiş 
olan yayın sinyallerinin diğer bir yayın kuruluşu veya kablo operatörü veya diğer 
üçüncü kişiler tarafından kamuya iletilmesi ve şifreli yayınlarının çözülmesi 
hususlarında münhasır malî hakları bulunmaktadır. 

FSEK. m. 82 f. 7’de, radyo-televizyon kuruluşlarının hakları yönünden, 
programın ilk yayınlandığı tarihten başlamak üzere 70 yıllık koruma süresi 
öngörülmüştür. 

82 BAYGIN, s. 320; ARKAN, s. 182, KILIÇOĞLU, 224; ATEŞ, Kapsam, s. 230. 
83 BAYGIN, s. 320; ATEŞ, Kapsam, s. 230-231. FSEK. m. 80/1-C hükmünün, “Yerine göre, eser 

sahibinden (gerektiğinde FSEK. m. 49 kapsamındaki yazılı muvafakati paralelinde) ve icracı 
sanatçıdan veya fonogram yapımcısından ya da film yapımcısından gerekli malî hakları 
FSEK. m. 52 ve m. 48 f. 1-f. 3 uyarınca devralmış veya gerekli malî hakları kullanma yetkisini 
FSEK. m. 52 ve FSEK. m. 48 f. 1- f. 3 uyarınca, bir ruhsat ile devralmış olan radyo-televizyon 
kuruluşları, yayınlarının tespit edilmesine, bu tespitlerin çoğaltılmasına, telli-telsiz her türlü 
araçla yeniden yayınlanmasına ve girişi ücrete tâbi yerlerde gösterilmesine izin vermek veya 
yasaklamak haklarına sahiptir” şeklinde anlaşılması gerektiği yönündeki görüş için bkz. 
ÜSTÜN, s. 175-176.
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d. Film Yapımcıları
aa) Film Yapımcısı Kavramı
Film yapımcıları, bir filmin meydana getirilmesi için gerekli organizasyonu 

sağlayan, gerekli malî kaynağı temin ederek işin malî külfetini ve tespitin 
hukukî sorumluluğunu üstlenen gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanabilir84. 
Film yapımcıları bir filmin meydana getirilmesine sanatkârane veya yaratıcı 
bir katkıda bulunmamaktadır. Bununla birlikte, filmin meydana getirilmesi 
için zaman ve emek sarf etmekte, sermaye yatırarak ekonomik bir risk 
üstenmektedir. Bu sebeple, film yapımcıları fikrî hukuk kapsamında hukukî 
korumaya layık görülmüşlerdir. Sağlanan hukukî koruma ile film yapımcılarının 
teşebbüs ve faaliyetlerinin teşviki ve film yapımcılarınca gerçekleştirilen 
tespitten haksız bir biçimde yararlanılmasının engellenmesi amaçlanmıştır.

FSEK. m. 8 f. 3’de film yapımcıları sinema eseri sahipleri arasında 
sayılmamıştır85. Söz konusu hüküm yerinde bir düzenlemedir. Zira film 

84 Benzer yönde tanım için bkz. ATEŞ, Kapsam, s. 234; YILDIRIM, AKKAYAN, Ayça, “4630 Sayılı 
Kanun Değişikliği ve Gelişmeler Işığında Sinema Eseri ve Sinema Eser Sahipliği”, Prof. Dr. 
Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, s. 23; APAYDIN, s. 98, SULUK, s. 
112-113; ARIKAN, s. 181-182. 

85 12.06.1995 tarihinde yürürlüğe giren 4110 sayılı Kanun ile FSEK. m. 8’de yapılan değişikliğe 
kadar, sinema eserini imal ettiren yapımcı sinema eserinin sahibi olarak kabul edilmekteydi. 
Anılan Kanun ile yapılan değişiklikle, sinema eserini imal ettiren yapımcının eser sahibi 
olduğuna ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmış, sinematografik eserlerde; yönetmen, 
özgün müzik bestecisi ve senaryo yazarının eserin birlikte sahibi oldukları kabul edilmiştir. 
Ayrıca, sinema eserlerinin aleniyet tarihinden itibaren 20 yıl olan koruma süresi, 70 yıla 
çıkartılmış; icracı sanatçılar ise komşu hak sahipleri arasında sayılmıştır. Bununla birlikte, 
FSEK. m. 80’de 4630 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, komşu hak sahipleri ve film 
yapımcıları bağlantılı hak sahibi olarak kabul edilmiş, bağlantılı hak sahipleri için 70 yıllık 
koruma süresi başlangıç tarihleri yeniden düzenlenmek suretiyle korunmuştur. 4630 sayılı 
Kanun ile değişik Ek Madde 2’de bu Kanunla sağlanan korumanın, bu madde ile getirilen 
değişikliğin yürürlüğe girdiği 03.03.2001 tarihinde, T.C. vatandaşı eser sahipleri ve eser 
sahiplerinin hakları ile bağlantılı hak sahipleri tarafından üretilmiş Türkiye’de mevcut bütün 
eserlere, tespit edilmiş icralara ve fonogramlara; ayrıca Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası 
sözleşmelere ve anlaşmalara taraf diğer ülkelerde üretilmiş ve bu ülkelerde koruma 
süresi dolmadığı için kamuya mal olmamış yabancı eserlere, tespit edilmiş icralara ve 
fonogramlara uygulanacağı belirtilmiştir. Sinema eseri sahipliği ile ilgili hükümlerin ise 4110 
sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 12.06.1995 tarihinden sonra yapımına başlanan sinema 
eserlerine uygulanacağı bildirilmiştir. Ek Madde 2 hükmüyle FSEK.’de icracı sanatçılar için 
sağlanan bağlantılı hak korumasının, 12.06.1995 tarihinden evvel alenileşen sinema eserleri 
içerisindeki icralar da dâhil istisnasız tespit edilmiş tüm icralara ilk tespit anından itibaren 
tanınması; bununla birlikte 12.06.1995 tarihinden önce yapılmış veya yapımına başlanmış 
sinema eserlerinin de 20 yıllık koruma süresinin ilk tespit anından itibaren geçmişe dönük 
olarak 70 yıla çıkarılması, eser sahibi olan film yapımcısı ile icracı sanatçı arasında hukukî 
sorunların doğmasına zemin hazırlamıştır. Bkz. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2015/6889 
E., 2016/3668 sayılı kararı. Anılan kararın eleştirisi için bkz. MERDİVAN, Fethi, “12.06.1995 
Tarihinden Önce Yapımına Başlanan Sinema Eserinde Rol Alan İcracı Sanatçılar ile Sinema 
Eser Sahibi Sayılan Yapımcı Haklarının Birlikte Kullanımı ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 
05.04.2016 Gün ve E.2015/6889, K.2016/3668 Sayılı Kararının Değerlendirilmesi”, (http://
www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/frmmakale/2019-1/1.pdf).
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yapımcılarının, sinema eserinin meydana getirilmesine yaratıcı bir katkıları 
bulunmamaktadır. Bununla birlikte, sinema eseri üzerinde herhangi bir malî 
ve manevî hakka sahip olmayan film yapımcılarının, sinema eserinden doğan 
malî hakların kullanımını bir sözleşmeyle devren kazanmaları mümkündür86. 

Doktrinde FSEK. m. 80/2’e yer alan ‘film’ kavramının tanımlanması 
hususunda iki farklı yaklaşım benimsenmektedir. Anılan hükümde geçen film 
kavramını ‘sinema eseri’ şeklinde yorumlayan yazarlarca, bağlantılı bir hakkın 
varlığından söz edilebilmek için mutlaka bir eserin varlığına ihtiyaç olduğu 
ileri sürülmektedir. Bu sebeple, eser niteliğinde olmayan bir görüntünün ilk 
tespitinin gerçekleştirilmesi halinde, bu tespiti gerçekleştiren kimsenin FSEK. 
m. 80/2’ye göre değil, FSEK. m. 84 hükmü uyarınca haksız rekabet çerçevesinde 
hukukî korumadan yararlanacağı belirtilmektedir87. Sinema eserlerinin, ‘sesli 
veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisi’ olarak tanımlanan 
filmlerin yalnızca bir bölümünü oluşturduğunu, bu sebeple FSEK. m. 80’de 
yer alan ‘film’ kavramının geniş yorumlanması gerektiğini ileri süren yazarlar 
ise korumanın konusunu tespitin gerçekleştirildiği vasıta ve yapımcının 
menfaati olarak nitelendirmektedir. Bu görüş taraftarları, eser niteliğinde 
olmayan görüntülerin tespiti halinde, bu tespiti gerçekleştiren kimsenin de 
FSEK. m. 80/2 hükmü uyarınca bağlantılı hak sahibi olarak hukukî korumadan 
yararlanacağını kabul etmektedir88. 

Doktrinde savunulan ikinci görüşün kabule şayan olduğu kanaatindeyiz. 
FSEK m. 80/2 hükmünde yer alan “Filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren 
film yapımcısı, eser sahibinden ve icracı sanatçıdan mali hakları kullanma 
yetkisini devraldıktan sonra aşağıda belirtilen haklara sahiptir” ifadesi, film 
yapımcılarının maddede sayılan bağlantılı haklara sahip olabilmesi için bir 
eserin varlığına ihtiyaç olduğu kanaatini uyandırmaktadır. Bununla birlikte, 
film yapımcılarına sağlanan hukukî korumanın temelinde yatan düşünde, fikrî 
çaba veya sanatsal faaliyetlerinin değil, filmin gerçekleştirilmesine yönelik 
yatırımlarının korunmasıdır. Bu sebeple, filmlerin ilk tespitini gerçekleştirmek 

86 KINACIOĞLU, s. 218; TEKİNALP, 282; AKKAYAN YILDIRIM, s. 21.
87 ARKAN, s. 201, KILIÇOĞLU, s. 225-226. TEKİNALP, film yapımcısını “sinema eserini, sermayesi 

ve işletmesel gücü ve yeteneğiyle gerçekleştirip, filme, yani şerit üzerine tespit eden gerçek 
veya tüzel kişi” olarak tanımlamaktadır. Söz konusu tanımdan, TEKİNALP’in FSEK. m. 80/2’de 
yer alan ‘film’ kavramını ‘sinema eseri’ şeklinde yorumladığı sonucuna ulaşılmaktadır. Bahse 
konu tanım için bkz. TEKİNALP, Fikrî Mülkiyet, 282. 

88 ÖZTAN, Eserler, s. 746; ATEŞ, Kapsam, s. 234-235; SULUK, s. 112-113; ÜSTÜN, s. 177. ÖZTAN, 
film yapımcısının faaliyetinin, sinema eserine sanatkârane ve yaratıcı katkısı dolayısıyla değil, 
işin ekonomik sorumluluğunu ve organizasyonunu yüklenmiş olması dolayısıyla, bağlantılı 
haklar çerçevesinde korumaya bahşedilmek suretiyle mükâfatlandırıldığını belirtmektedir. 
Bkz. ÖZTAN, Eserler, s. 742. Film üzerinde fikrî hak sahipliğinden söz edilebilmesi için 
filmin hususiyet taşımasının bir ön şart olmadığı yönündeki görüş için bkz. BLACK, Trevor, 
Intellectual Property in the Digital Era, London 2002, s. 62. 
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için zaman, sermaye ve emek harcayan film yapımcılarının, seslerin ilk 
tespitini gerçekleştiren fonogram yapımcıları gibi geniş bir çerçevede hukukî 
korumadan yararlandırılması uygun olacaktır. Bu yaklaşım, sinema eseri 
niteliğini haiz olmayan her türlü filmin, bağlantılı haklar kapsamında hukukî 
korumadan yararlanmasına imkân tanımaktadır. 

FSEK. m. 80/2’de, filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının, 
eser sahibinden ve icracı sanatçıdan malî hakları kullanma yetkisini devralmaları 
halinde, anılan maddede düzenlenen haklara sahip olacakları hükme 
bağlanmıştır. Bu ifade tüm malî hakları kullanma yetkisinin devri şeklinde 
anlaşılmamalıdır.  Film yapımcılarınca eser sahibinden ve icracı sanatçıdan, 
eser sahibi ve/veya icracı sanatçının haklarının takibi için bir meslek birliğini 
yetkilendirmesi halinde ise meslek birliğinden, FSEK. m. 52 hükmü uyarınca 
yazılı izin alınması, film yapımcılarının anılan hükümde öngörülen mutlak 
nitelikteki malî haklara sahip olabilmeleri için yeterli kabul edilmelidir89. 

FSEK. m. 8 f. 3 uyarınca,  sinema eserlerinde, yönetmen, özgün müzik 
bestecisi, senaryo yazarı ve diyalog yazarı eserin birlikte sahibidir. Canlandırma 
tekniğiyle yapılmış sinema eserlerinde, animatör de eserin birlikte sahipleri 
arasında yer almaktadır. Bu sebeple, film yapımcısının malî haklara sahip 
olabilmesi için sinema eseri sahiplerinden FSEK. m. 52’de öngörüldüğü şekilde 
yazılı izin almış olması gerekmektedir. FSEK. m. 80/2’de eser sahibinin yanı 
sıra, icracı sanatçıdan da bahsedilmektedir. Bu sebeple, film yapımcısının, 
filmde başrol veya yardımcı rollerde oynayarak sinema eserini icra eden aktör 
ve aktrislerden de izin alması gerekmektedir. Roman, hikâye ve şiir gibi bir 
edebiyat veya sanat eserinin filme alınması halinde, edebiyat veya sanat eseri 
sahiplerinden izin alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Film içinde bir mûsikî 
eseri yer alıyor ise mûsikî eserini icra eden sanatçılardan, mûsikî eseri daha 
önce tespit edildiği bir ses taşıyıcı vasıtasıyla kullanılmış ise icrayı ilk defa tespit 
etmiş olan fonogram yapımcısından izin alınması gereklidir90.

Sinema eserinin meydana getirilmesi büyük malî kaynaklar gerektirmektedir. 
Bu sebeple, filmin çekimi için bu giderleri finanse edecek bir film yapımcısına 
ihtiyaç duyulmaktadır. Uygulamada film yapımcıları, sinema eseri üzerindeki 
menfaatlerini güvence altına almak için sinema eserini meydana getirecek 
ve artistik katkıda bulunacak kişilerle filmin çekimine başlanmadan sözleşme 
yaparak, bu kimselerin eser sayılabilecek veya bağlantılı haklara konu 

89 ARKAN, s. 207-208. 
90 Karş. BAYGIN, s. 322-323; TEKİNALP, 283; ÜSTÜN, 177-179. ÜSTÜN, gerek Roma 

Sözleşmesi’nde gerekse 92/100 sayılı Direktifte sinema eserlerinde oynayan başrol 
oyuncularının komşu hak sahibi olarak zikredilmediklerinden bahisle, FSEK. m. 80/2 ile 
sinema eseri içeriğindeki müzik eserlerini icra eden icracı sanatçıların kast edildiğini ileri 
sürmektedir. Bkz. ÜSTÜN age, s. 178. 
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olabilecek fikrî emek ürünleri üzerindeki haklarını uygun bir bedel karşılığında 
kendilerinde saklı tutmaktadır. Bu aşamada henüz meydana getirilmiş bir 
eser ve dolayısıyla üzerinde tasarruf edilebilecek bir malî hak söz konusu 
olmadığından, bu tip sözleşmeler malî hakların devrine yönelik borçlandırıcı 
işlem mahiyetinde kabul edilmelidir91.  

Film yapımcılarına tanınan malî haklar, nüshaya değil, film şeridindeki 
tespite ilişkindir. Bu haklar, film yapımcısınca eser sahibi ve/veya icracı 
sanatçının izni ile bir filmin ilk tespitinin gerçekleştirilmesiyle birlikte film 
yapımcısı tarafından aslen iktisap edilmekte ve mutlak niteliği haiz olmaları 
sebebiyle herkese karşı ileri sürülebilmektedir92. 

bb) Film Yapımcılarının Hakları 
Film yapımcılarının hakları FSEK. m. 80/2 b. (1), (2) ve (3)’de düzenlenmiştir. 

Anılan düzenlemeler uyarınca, eser sahibinden ve icracı sanatçıdan malî 
hakları kullanma yetkisini devralan film yapımcıları, eser sahibinin ve icracı 
sanatçının izni ile yapılan tespitin, doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, 
dağıtılması, satılması, kiralanması ve kamuya ödünç verilmesi; tespitlerinin 
işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla kamuya iletimi ve 
yeniden iletimi hususunda münhasır malî haklara sahiptir. Film yapımcılarının 
ayrıca, yurt içinde henüz satışa çıkmamış veya başka yollarla dağıtılmamış 
film tespitlerinin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının satış yoluyla veya diğer 
yollarla dağıtılması, film tespitlerinin telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer 
biçimlerde kamuya dağıtılması veya sunulması ve gerçek kişilerin seçtikleri 
yer ve zamanda tespitlerine ulaşılmasını sağlamak suretiyle kamuya iletimi 
hususlarında münhasır malî hakları bulunmaktadır. 

Film yapımcıları yönünden de uygulama alanı bulan FSEK. m. 82 f. 6 
uyarınca, film yapımcılarının hakları ilk tespitin yapıldığı tarihten başlayarak 
70 yıl boyunca korunmaya devam eder.

91 BAYGIN, s. 323-324. BOZBEL, henüz vücuda getirilmemiş eseler veya icralar üzerindeki 
hakların devredilmiş olduğunun belirtildiği sözleşmelerin, FSEK m. 50 f. 1 anlamında, 
sözleşmenin tahvili suretiyle, “temlik vaadi-malî hak devir vaadi” şeklinde taahhüt işlemi 
olarak ayakta tutulmasının mümkün olduğunu kabul etmektedir. Yazar, bu şekilde ayakta 
tutulan sözleşmenin, malî haklarla ilgili tasarrufî işlem yönünden Borçlar Kanunu m. 170 
anlamında geciktirici koşula bağlı olduğunu, eserin tamamlanmasıyla şartın gerçekleşmiş 
olacağını, tasarruf işleminin eserin tamamlanmasından itibaren hüküm ifade ederek 
sonuçlarını doğuracağını ve eser üzerindeki hakların kendiliğinden devralana geçeceğini 
ileri sürmektedir. Bkz. BOZBEL, s. 182.

92 Karş. TEKİNALP, 282-283; ÖZTAN, Eserler, s. 748.  
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SONUÇ
Eserin hitap ettiği kitlelere ulaştırılmasına ve dolayısıyla fikir, sanat ve kültür 

hayatının zenginleşmesine katkı sağlayan ve bu amaçla emek ve sermaye 
harcayan kimselerin teşviki gerekmektedir. Bu sebeple, icracı sanatçılara, 
fonogram yapımcılarına, radyo-televizyon kuruluşları ve film yapımcılarına 
uluslararası ve bölgesel düzenlemelerle “bağlantılı haklar” veya “komşu 
haklar” olarak adlandırılan ayrı bir hak kategorisi kapsamında korunma 
sağlanmıştır. 

Ülkemiz bağlantılı haklara ilişkin düzenlemeler getiren uluslararası 
sözleşmelerin büyük bölümüne taraf olmuş ve mevzuatında önemli değişlikler 
yapmıştır. Türk Hukukuna ilk kez 1995 yılında, 4110 sayılı Kanunla FSEK. m. 
80’de yapılan değişiklikle giren bu haklar, “eser sahibinin haklarına komşu 
haklar” adı altında düzenlenmiştir. 

2001 yılında, 4630 sayılı Kanun ile FSEK. m. 80’de yapılan değişiklikle, “eser 
sahibinin hakları ile bağlantılı haklar” kavramı getirilmiştir. Bu değişiklikle, 
bağlantılı haklar üst başlığı altında, “eser sahibinin haklarına komşu haklar” 
ve film yapımcılarının hakları olmak üzere ikili bir ayrıma gidilmiştir. İcracı 
sanatçıların hakları, fonogram yapımcılarının hakları ve radyo-televizyon 
kuruluşlarının hakları “eser sahibinin haklarına komşu haklar” başlığı altında, 
film yapımcılarının hakları ise “eser sahibinin hakları ile bağlantılı haklar” 
üst başlığı altında ancak komşu haklardan bağımsız olarak düzenlenmiştir. 
Bu düzenleme, doktrinde haklı eleştirilere maruz kalmaktadır. Zira eser 
sahibinin haklarına bağlantılı hakları ifade etmek üzere, çeşitli ulusal ve 
uluslararası hukukî düzenlemelerde bağlantılı haklar veya komşu haklar 
terimleri kullanılmakla birlikte, bu terimlerden birinin diğerinin alt kategorisini 
oluşturacak şekilde kullanımına rastlanmamaktadır. 

FSEK. m. 80 hükmünün bir diğer eleştiriye açık noktası ise bağlantılı hak 
sahiplerine ilişkin düzenlemeleri aynı madde çatısı altında toplamasıdır. 
Zira bu durum, söz konusu hükmün oldukça hacimli bir hal almasına sebep 
olmuştur. Bunun yanı sıra, kolay anlaşılabilir bir dille kaleme alınmamış olan bu 
hüküm, alışılmış ve kendisine atıf yapılmasını kolaylaştıran fıkralar ve bentler 
sistemi yerine, numaralandırma sistemine tâbi tutulmuştur. Bu durumun 
kanun uygulayıcıları ve akademisyenler yönünden güçlük yarattığı açıktır. 
Hukukî düzenlemelerin sadeliği ve anlaşılabilirliği prensibi de dikkate alınarak, 
bağlantılı hak sahiplerine ayrı maddelerde düzenlenmeler getirilmesine ve 
genel hükümler oluşturulmasına ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.
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TELİF HAKLARI ALANINDA İDARİ YAPILANMA 
VE İDARİ UYGULAMALAR

Fatoş ALTUNÇ
Kültür ve Turizm Bakanlığı

Telif Hakları Genel Müdür Yardımcısı

1948 Tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi’nin 27 inci maddesi gereğince, herkes toplumun kültürel 
faaliyetine serbestçe katılmak, güzel sanatları tatmak, bilim alanındaki 
ilerleyişe katılmak ve bundan yararlanmak hakkına sahiptir. Söz konusu 
maddenin devamında ise, herkesin sahibi bulunduğu (yarattığı) her türlü ilim, 
edebiyat veya sanat eserinden doğan manevi ve maddi yararlarını korunmasını 
isteme hakkı bulunduğu hüküm altına alınmıştır.1 Dolayısıyla telif hakkı temel 
bir insan hakkı olarak kabul görmektedir.

BM Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün Cenevre’deki çalışma merkezinde 
bulunan Latince kitabede “Eserler, insan hayatını yaşamaya değer kılan bir 
güvencedir. Buluşlar ve sanat eserlerinin korunmasını sağlamak, dikkatle 
izlenmesi gereken bir Devlet görevidir.” ifadeleri yer almaktadır.2 Devletler 
sanat eserlerinin korunması görevini yasal kurallar öngörmek ve uygulanması 
için gerekli koşulları sağlamak suretiyle yerine getirmektedir. Ülkemizde de 
telif haklarının korunmasına ilişkin mevzuat düzenlemeleri kabul edilmiş, idari 
teşkilat teşekkül ettirilmiş ve hakların uygulanmasına yönelik gerekli tedbirler 
alınmıştır.

Bu kapsamda teşekkül ettirilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları 
Genel Müdürlüğü, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında, 5846 
sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Bakanlığa verilen görevler ile beraber 
telif hakları alanının kamu yararına, ekonomik ve sosyal gelişmelere uygun 

1  https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/203-208.pdf.
2  http://www.telifhaklari.gov.tr/Telif-Hakki-Nedir.

https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/203-208.pdf
http://www.telifhaklari.gov.tr/Telif-Hakki-Nedir
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olarak düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ile fikir ve sanat eserlerinin 
desteklenmesi amacıyla stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmalar 
yapılması, uygulanması ve takip edilmesi, telif haklarının korunması ve 
geliştirilmesine yönelik uluslararası kuruluşlarla işbirliği kapsamındaki 
faaliyetlerin yürütülmesi, telif hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla gerekli 
tedbirlerin alınması, bu konuda ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümüne 
yönelik çalışmaların ilgili taraflarla birlikte yürütülmesi; telif hakları alanında 
mevzuat hazırlık çalışmalarının yürütülmesi; uygulanacak idari ve hukuki 
tedbirlere ilişkin esasların belirlemesi; telif haklarının korunmasına ilişkin 
teknolojik gelişmelere uygun altyapının hazırlanması ve işletilmesi; ilgili 
kurum ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması; ihtiyaç 
halinde, hizmet alımı yoluyla fikir ve sanat eserlerine ilişkin projeler ve işler 
yaptırılması; telif hakları alanında ulusal veya uluslararası, bilimsel, kültürel, 
sanatsal ve sosyal amaçlı etkinlikler düzenlenmesi veya desteklenmesi 
görevlerini yürütmektedir.3

Bu kapsamda Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün başlıca faaliyet alanlarını 
aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:

• Mevzuat Çalışmaları
• Korsanlıkla Mücadeleye ve Sistemin Kayıt Altına Alınmasına Yönelik 

Uygulamalar
• Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Faaliyet Gösteren İşletmelerin 

Sertifikalandırılması
• Yapımcı Belgesi (Sinema ve Müzik Yapımcıları)
• Eserlerin ve Yapımların Kayıt-Tescili
• Bandrol Uygulaması
• İl Denetim Komisyonlarına Yönelik Faaliyetler

• Meslek Birliklerine İlişkin İş ve İşlemler
• Sektörel Destekleme Faaliyetleri
• Uluslararası İlişkiler (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü, AB, DTÖ, UNESCO…)
• Eğitim ve Farkındalık Faaliyetleri

KORSANLIKLA MÜCADELEYE VE SİSTEMİN KAYIT ALTINA ALINMASINA 
YÖNELİK UYGULAMALAR

Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Faaliyet Gösteren İşletmelerin 
Sertifikalandırılması

5846 sayılı Kanun’un 44 üncü maddesinin ilk fıkrası; “Fikrî mülkiyet 
haklarının korunması ve etkin bir şekilde takibinin sağlanması amacıyla, sadece 

3  https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.1.pdf.

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.1.pdf
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süreli yayınlar basan yerler dışında, fikir ve sanat eserlerinin tespit edilmesi 
ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten ve/veya bu materyallerin dolum, 
çoğaltım ve satışını yapan veya herhangi bir şekilde yayan ve umuma arz eden 
yerler, Bakanlıkça ücret mukabili sertifikalandırılır.” hükmünü amirdir. Söz 
konusu hükme dayanılarak yürürlüğe konulan “Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit 
Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin 
Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”4 gereğince 
“CD, DVD Dolum Tesisleri”, “Matbaalar”, “Yayınevleri”, “Sinema Salonları” 
ile “Eserlerin Satış, Dağıtım, İthalat, Kiralama ve Pazarlamasını Yapan Yerler” 
sertifika almak zorundadır. Sertifika işleminin temel amacı bu alanda faaliyet 
gösteren yerlerin kayıt altına alınması ve gerektiğinde denetlenebilmesine 
imkân tanınmasıdır.

Yapımcı Belgesi
Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik gereğince 

ülkemizde sinema veya müzik yapımcısı olarak faaliyet gösterenlerin yapımcı 
belgesi alması gerekmektedir.

Yapımcı belgesi, kayıt-tescil ve bandrol işlemlerinin yürütülmesinde önem 
arz etmektedir.

Kayıt-Tescil Uygulaması
5846 sayılı Kanun’da hak sahiplerine tanınan hakların doğması için tescile 

gerek yoktur. Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar eserin üretilmesiyle 
birlikte otomatik olarak doğar. Bununla birlikte, 5846 sayılı Kanun’un 13 üncü 
maddesinde yer alan “Filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları ile 
seslerin ilk tespitini gerçekleştiren fonogram yapımcıları, hak ihdas etmek 
amacı taşımaksızın, sahip oldukları hakların ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin 
belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması ve malî haklara ilişkin yararlanma 
yetkilerinin takip edilmesi maksadıyla, sinema ve müzik eserlerini içeren 
yapımlarının kayıt ve tescilini yaptırırlar. Aynı maksatla, eser sahiplerinin talebi 
üzerine, bu Kanun kapsamında korunan tüm eserlerin kayıt ve tescili yapılabilir, 
malî haklara ilişkin yararlanma yetkileri de kayıt altına alınabilir. Beyana 
müstenit yapılan bu işlemlerden Bakanlık sorumlu tutulamaz. Ancak, kayıt ve 
tescil işlemlerine esas teşkil edecek işlemlerde, mevcut olmadığını bildiği veya 
bilmesi icap ettiği veya kendisine ait olmayan malî ve manevî haklara ilişkin 
yanlış beyanda bulunanlar, bu Kanunda öngörülen hukukî ve cezaî müeyyidelere 
tâbidirler.” hükmü uyarınca ülkemizde eser ve yapımların kayıt-tescil işlemleri 
yürütülmektedir. Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik’te 
detayları düzenlenen kayıt tescil işlemi, beyana istinaden gerçekleştirilmekte 
olup hak kurucu etkiye sahip değildir. Bununla birlikte hak sahipliklerinin 
belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacı taşımaktadır.

4  http://www.telifhaklari.gov.tr/resources/uploads/2012/03/18/2012_03_18_535454.pdf.

http://www.telifhaklari.gov.tr/resources/uploads/2012/03/18/2012_03_18_535454.pdf
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Kayıt-tescil işlemi sinema ve müzik yapımları ile bilgisayar oyunları 
bakımından zorunlu olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda yapımcılar 
veya ithalatçılar, sinema veya müzik yapımları ile bilgisayar oyunlarını ancak 
kayıt tescil ettirmiş olmak kaydıyla bandrol temin edebilmektedirler.

Eser sahipleri, mirasçıları veya FSEK mad. 18 kapsamında işverenler ise 
isteğe bağlı olarak eserleri kayıt tescil ettirebilmektedir.

Bandrol Uygulaması
5846 sayılı Kanun’un 81 inci maddesi gereğince, musiki ve sinema 

eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınlara bandrol 
yapıştırılması zorunludur. Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik’te bandrollerin, eser nüshalarının çoğaltılmasını takiben 
sevkiyattan önce yapıştırılması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Bandrol zorunluluğundan istisna tutulan haller ilgili Yönetmeliğin 5 inci 
maddesinde dokuz bent halinde sayılmış; bu hallerde bandrol kullanımı, isteğe 
bağlı hale getirilmiştir.

5846 sayılı Kanun’da öngörülen suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma 
yapılması genel olarak hak sahibinin şikayetine bağlıdır. Bununla birlikte 
bandrol suçları, şikayete tabi suçlar arasında yer almamaktadır. Bu nedenle 
bandrol uygulaması ülkemizde fiziki korsanlıkla mücadelede çok önemli bir rol 
oynamıştır.

Bandroller Kültür ve Turizm Bakanlığınca bastırılmaktadır ve satış işlemleri 
Bakanlık kontrolü dahilinde sürdürülmektedir. Bu nedenle, usulsüz bandrol 
kullanımı, sahte bandrol ve yetkisiz kişilere bandrol temin etmek suçlarında 
Bakanlıkça, davaya müdahil olunmaktadır.

Telif Hakları Otomasyon Sistemi (Tehaksis)
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yürütülen korsanlıkla mücadeleye ve telif 

sistemin kayıt altına alınmasına yönelik işlemlerde başvuru sahibi kullanıcılar 
ile uygulayıcılara hız ve kolaylık getirilmesi amacıyla Telif Hakları Ortak Veri 
Tabanı Sistemi (TEHAKSİS) 2010 yılı itibariyle uygulamaya açılmıştır. Bu 
uygulama ile Bandrol, Kayıt-Tescil, Sertifika ve Yapımcı Belgesi’ne ilişkin 
veriler, sistemde muhafaza edilmekte ve telif haklarına ilişkin soruşturma ve 
yargılama sürecinde kullanılmak üzere mahkemeler, kolluk kuvvetleri ve hak 
sahipleriyle paylaşılmaktadır.

TEHAKSİS sistemi sayesinde; telif hakları alanında istatistik veriler elde 
edilebilmekte ve korsanlıkla mücadele denetimlerinde online sorgu işleyişi 
hızlanmaktadır.

TEHAKSİS-UYAP entegrasyonun tamamlanmış olması nedeniyle TEHAKSİS 
yargı mensuplarının da erişimine açılmıştır. Ayrıca ülkemiz fikir ve sanat 
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eseri envanterinin oluşturulmasında önemli bir adım olan ve 2019 yılı Mayıs 
ayında, erişime açılan Telif Hakları Eser Veri Tabanı üzerinden; müzik, sinema, 
ilim edebiyat alanlarında üretilmiş yaklaşık 2,5 milyon esere ilişkin ‘eser, eser 
sahipleri, yayıncı ve yapımcı adları ile yayın ve yapım yılı’ gibi bilgilere erişim 
sağlanabilmektedir.

İl Denetim Komisyonları
5846 sayılı Kanunun 81 inci maddesi “…Bakanlık ile mülkî idare amirleri 

bandrollenmesi zorunlu olan nüshaların ve süreli olmayan yayınların, bandrollü 
olup olmadıklarını her zaman denetleyebilir. Gerekli görüldüğünde, mülkî idare 
amirleri re’sen veya Bakanlığın talebi ile bu denetimi gerçekleştirmek üzere 
illerde denetim komisyonu oluşturabilir. İhtiyaç hâlinde, bu komisyonlarda 
Bakanlık ve ilgili alan meslek birlikleri temsilcileri de görev alabilirler…” 
şeklinde düzenlenmiştir.

Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul  ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in  
“Denetim” başlıklı  9 uncu maddesinde, Bakanlık ile mülki idare amirliklerinin 
bandrollenmesi zorunlu olan nüshaların ve süreli olmayan yayınların, bandrollü 
olup olmadıklarını her zaman denetleyebileceği; gerekli görüldüğünde, mülki 
idare amirlerinin re’sen veya Bakanlığın talebi ile bu denetimi gerçekleştirmek 
üzere illerde denetim komisyonu oluşturabileceği hüküm altına alınmıştır. 
“Denetim Komisyonu” başlıklı 9/A maddesi ise “Bu Yönetmeliğin 9’uncu 
maddesi çerçevesinde gerektiğinde mülki idare amirleri tarafından re’sen veya 
Bakanlığın talebi üzerine İllerde oluşturulacak denetim komisyonları, öncelikle 
genel kolluk ve zabıta temsilcilerinden teşekkül ettirilir. İhtiyaç görülmesi 
halinde, Bakanlık ve ilgili alan Meslek Birlikleri temsilcileri ile diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar da komisyonlarda görevlendirilebilir.” 
hükmünü amirdir.

Söz konusu hükümler çerçevesinde denetim komisyonları korsanlıkla 
mücadele amacıyla 81 ilde faaliyet göstermektedir. Denetim Komisyonlarında 
görev yapan kamu görevlilerine, yakalanan korsan materyal sayısına göre 
5846 sayılı Kanun ek mad. 12 ve “Denetim Komisyonu Başkan ve Üyelerine 
İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 
ikramiye ödenmektedir. Buna göre 5846 sayılı Kanunun 81 inci maddesine 
aykırı olarak çoğaltılan nüsha ve yayınların yakalanması eylemine fiilen katılan, 
önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olan denetim komisyonu başkan ve 
üyelerinden kamu görevlisi olanlar ikramiyeye hak kazanmaktadır. İkramiye 
ödemelerinde yargı kararları esas alınmaktadır.

Meslek Birlikleri
5846 sayılı Kanun’un 42 nci maddesi gereğince «Eser sahipleri», «icracı 

sanatçılar», «film ve müzik yapımcıları», «radyo-televizyon kuruluşları» ile 
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«yayınevleri» meslek birliği kurabilmektedir. Halihazırda Ülkemizde toplam 27 
meslek birliği ve yayımcılık sektöründe 1 federasyon faaliyet göstermektedir. 
Bu birlikler; üyelerinin ortak çıkarlarını korumak, üyelerinin kanunla tanınmış 
haklarının idaresini ve takibini sağlamak (yargısal süreç), üyeleri adına hakların 
idaresi ve takibiyle ilgili ücretleri tahsil etmek (tarife belirleme, lisans sözleşmesi 
imzalama) ve tahsil ettikleri ücretleri belirlenen esaslar doğrultusunda 
üyelerine dağıtmak amacıyla faaliyet gösterirler. Meslek Bitliklerinin idari ve 
mali denetimi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmaktadır Meslek 
birlikleri, üyelerinden aldıkları yetki belgelerine dayanarak lisanslama 
faaliyetlerinde ve ihlallerle mücadelede hak sahipleri adına hareket ederler.

5846 sayılı Kanun’un 75 inci maddesinin ikinci fıkrası; “Bu Kanunda yer 
alan soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı suçlar dolayısıyla başta Millî 
Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri olmak üzere ilgili gerçek 
ve tüzel kişiler tarafından, eser üzerinde manevi ve malî hak sahibi kişiler 
şikâyet haklarını kullanabilmelerini sağlamak amacıyla durumdan haberdar 
edilirler.” hükmünü haizdir. Bu kapsamda Bakanlık, hak sahipleri adına meslek 
birliklerine bildirim yapmaktadır.

KAYNAKLAR
• https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/203-208.pdf.
• http://www.telifhaklari.gov.tr/Telif-Hakki-Nedir.
• https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.1.pdf.
• h t t p : / / w w w. t e l i f h a k l a r i . g o v. t r / r e s o u r c e s / u p l o a d s / 2 0 1 2 / 

03/18/2012_03_18_535454.pdf.
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TÜRKİYE’DE MESLEK BİRLİKLERİNİN İŞLEYİŞİ

Ahmet Yener KOÇAK
Telif Hakları Genel Müdürlüğü

Meslek Birlikleri Grup Koordinatörü

Teknolojik gelişim, telif hakları ve bağlantılı haklara konu eserlere erişim ve 
kullanım imkanını artırmıştır. Bu nedenle de bu eserler geçmişe nazaran daha 
yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu durum, hak sahipleri için olumlu olmakla 
birlikte çeşitli kullanımlar bakımından hakların bireysel takibini imkansız 
kılmıştır. Bu da hak sahiplerinin bir araya gelerek birlikte hareket etmelerini 
sağlamış ve böylelikle Ülkemizde meslek birlikleri olarak adlandırılan toplu 
hak yönetimi kuruluşları ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Bu kapsamda, ana amacı hak takibi yapmak olan meslek birliklerinin bazı 
temel işlevleri bulunmaktadır. Bu işlevler; hak sahiplerinin temsili, tarife ve 
eser kullanım koşullarının belirlenmesi, eser kullanımlarının takip edilmesi, hak 
bedellerinin tahsili ve dağıtımıdır. Bu kapsamda, Ülkemizde faaliyet gösteren 
meslek birliklerinin kuruluşu ile hak takibine ilişkin faaliyetleri aşağıda ele 
alınmıştır.

I.  MESLEK BİRLİKLERİNİN KURULUŞU
Ülkemizde meslek birliklerinin kuruluşu oldukça yenidir. Aslında,  1951 

tarihli 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilk halinde meslek 
birliklerinin kuruluşuna ilişkin hüküm bulunmaktaydı. Bu hüküm şu şekildeydi: 
“Eser sahipleri maddi ve mânevi menfaatlerini müşterek bir tarzda kullanmak 
ve korumak maksadıyla bu kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay İçinde 
meslekî birlik vücuda getirmedikleri takdirde; hükümet, bu birliğin kurulmasını 
sağlar.1” hükümden de anlaşıldığı üzere yasa koyucu meslek birliği kurmak için 
öncelikle hak sahiplerine yetki tanımış, bu yetkinin kullanılmaması halinde 

1 Resmi Gazete 13 Aralık 1951 No: 7981 Erişim tarihi: 08.12.2019 https://www.resmigazete.
gov.tr/arsiv/7981.pdf

https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/7981.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/7981.pdf
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de meslek birliği kurulmasını hükümete bir görev olarak yüklemiştir. Buna 
rağmen, anılan Kanun’da 01.11.1983 tarihinde yapılan değişikliğe kadar 
herhangi bir meslek birliği kurulmamıştı. 1983 yılında yapılan değişiklikle ise 
“Üyelerinin ortak çıkarlarını korumak ve mevzuatın öngördüğü esas ve usuller 
dahilinde mali haklarının takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve dağıtımını 
sağlamak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca onaylanan tip statülere uygun olarak; 1. İlim ve Edebiyat Eseri 
Sahipleri Meslek Birliği, 2. Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği, 3. Güzel Sanat 
Eseri Sahipleri Meslek Birliği, 4. Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği, adları 
altında meslek birlikleri kurulur.” hükmünü amirdi. Bu değişiklikten 3 yıl sonra 
anılan meslek birlikleri faaliyet izinlerini alarak faaliyetlerine başlamıştır. 1995 
yılında yapılan yeni bir değişiklikle ise komşu hak sahiplerine de meslek birliği 
kurma hakkı verildiği gibi aynı alanda birden fazla meslek birliği kurulmasının 
da önü açılmıştır2. 2001 yılındaki değişiklikle de komşu haklar sahipleri ifadesi 
bağlantılı hak sahipleri olarak değiştirilmiş3 ve aynı alanda yeni bir meslek birliği 
kurma şartı olarak o alandaki faaliyet gösteren en fazla üyeye sahip meslek 
birliğinin üye sayısının 1/3’ü kriteri getirilerek yeni meslek birliği kurulması 
zorlaştırılmıştı. Son olarak, 2004 yılında yapılan değişiklikle de süreli olmayan 
yayınları çoğaltan ve yayanlara da meslek birliği kurma hakkı getirilmiştir4. 
Bu değişiklikler çerçevesinde, 2019 yılı itibariyle Ülkemizde 27 meslek birliği 
faaliyet göstermektedir5. 

Meslek birlikleri, yürürlükteki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda 
“üyelerinin ortak çıkarlarını korumak ve bu Kanun ile tanınmış hakların 
idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını 
sağlamak üzere” kurulan ve özel hukuka tabi tüzel kişiler olarak tanımlanmıştır. 
Ayrıca üyelerinin sermaye koymak, kar ve zarara, hukuki mesuliyete iştirak 
etmekle yükümlü tutulamayacağı da ayrıca belirtilmiştir. Meslek birliği tanımı 
olarak ülkeler arasında bir yeknesaklık bulunmasa da birçok ülkede yer alan 
meslek birliği tanımlarının yaklaşık olarak aynı şeyi ifade ettiği ileri sürülebilir. 
Örneğin; 2014/26 sayılı Avrupa Birliği Direktifinde meslek birlikleri esas ya da 
yegâne amacı birden fazla hak sahibi adına telif hakları ve bağlantılı hakların 
toplu takibini sağlamak olan ve (i) üyeler tarafından sahip olmak ya da üyeler 
tarafından kontrol edilmek, (ii) kar amacı gütmemek koşullarından en az birini 
sağlayan kuruluşlar olarak tanımlanmıştır. 

2 Resmi Gazete 12 Haziran 1995 No: 22311 Erişim tarihi: 09.12.2019 https://www.
resmigazete.gov.tr/arsiv/22311.pdf

3 Resmi Gazete 03 Mart 2001 No: 24335 Erişim tarihi: 09.12.2019
 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2001/03/20010303M1.htm
4 Resmi Gazete 12 Mart 2004 No: 25400 Erişim tarihi: 10.12.2019
 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/03/20040312.htm
5 Telif Hakları Genel Müdürlüğü Erişim tarihi: 10.12.2019 
 http://www.telifhaklari.gov.tr/Turkiye-de-Meslek-Birlikleri

https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/22311.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/22311.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2001/03/20010303M1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/03/20040312.htm
http://www.telifhaklari.gov.tr/Turkiye-de-Meslek-Birlikleri
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II.  HAK SAHİPLERİNİN TEMSİLİ
Yukarıda da bahsedildiği üzere meslek birliklerinin esas kuruluş 

amaçlarından birisi üyelerinin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan 
doğan haklarının takibidir. Hak takibi bakımından; iradi toplu hak yönetimi, 
zorunlu toplu hak yönetimi ve genişletilmiş toplu hak yönetimi yöntemleri 
bulunmaktadır. Ülkemizde uygulanan sistem ise iradi toplu hak yönetimidir. 
Yani hak sahipleri, herhangi bir hakkın takibinin meslek birliği aracılığıyla 
yapılmasını istemesi halinde meslek birliğine üye olmaktadır. Ancak, hak 
sahibinin meslek birliğine üye olması üyenin haklarını otomatik olarak üyesine 
devrettiği ya da hakların otomatik olarak meslek birliğince kullanılabileceği 
anlamına gelmemektedir. Kanun’un 42/A maddesinde, meslek birliklerinin 
üyelerinden alacağı yetki belgesi ile hak takibi yapabileceği ve yetki belgesine 
ilişkin detayların yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. İlgili 
yönetmelik incelendiğinde ise hak sahipleri tarafından üyesi oldukları meslek 
birliklerine verilecek yetki belgelerinde; yetki belgelerinin süresi, üyeler ve 
meslek birliklerinin karşılıklı yükümlülükleri, devredilen hakların ayrı ayrı 
belirtileceği gibi unsurlar yer almaktadır. 

Diğer taraftan, meslek birlikleri yalnızca üyelerinin haklarını korumamakta; 
üyelerinin yanı sıra uluslararası kuruluşlar ile diğer ülkelerde faaliyet gösteren 
meslek birliklerinin temsil ettiği hak sahiplerinin de haklarını korumaktadır. 
Örneğin, müzik eseri sahipliği alanında faaliyet gösteren Türkiye Musiki Eseri 
Sahipleri Meslek Birliği (MESAM)’ın 816, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek 
Birliği (MSG)’nin 54 ülke ile temsil anlaşması bulunmaktadır7. Hakların takibi 
bakımından üyeler ile temsil anlaşmaları çerçevesinde temsil edilen hak 
sahipleri arasında fark bulunmamakla birlikte uygulamada, temsil anlaşmaları 
ile hakları korunan hak sahiplerinin meslek birliğince temsil edildiğinin ispatı 
konusunda çeşitli sorunlar yaşanabilmektedir.

III.  TARİFELER
Tarifelerle ilgili olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 41 

ve 43’üncü maddelerinde düzenleme yapılmıştır. 41’inci madde umuma açık 
mahaller üzerinden bir düzenleme içermekteyken 43’üncü madde radyo – 
TV kuruluşları gibi kuruluşlar açısından düzenleme getirmektedir. Ancak her 
iki maddedeki tarife belirlemeye ilişkin hükümler aynıdır. Diğer taraftan, 
tarife tespitine ilişkin esaslar Kanun’un 42/A maddesinde yer almaktadır. Bu 
esaslar şu şekildedir: “Tarifelerin tespit edilmesinde; tarifelerin uluslararası 
uygulamaların ülkenin ekonomik ve toplumsal koşullarına uyarlanabilirliği göz 

6 Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Erişim tarihi: 08.12.2019 
 http://www.mesam.org.tr/uluslararasi-iliskiler
7 Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği Erişim tarihi: 08.12.2019 
 https://msg.org.tr/uluslararasi-iliskiler2

http://www.mesam.org.tr/uluslararasi-iliskiler
https://msg.org.tr/uluslararasi-iliskiler2


136

Türkiye’de Meslek Birliklerinin İşleyişi
Ahmet Yener KOÇAK

Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı 19-22 Aralık 2019

önünde bulundurularak makul seviyede belirlenmesi ile teknolojik alandaki 
değişimlerin yanı sıra eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların yaratıldığı ve 
kullanıldığı sektörlerin yapısını tahrip edici, üretimi ve kullanımı engelleyici ve 
genel kabul görmüş uygulamalara zarar verici bir etki yaratılmaması, rekabeti 
bozucu şartlar oluşturulmaması, yapılan sınıflandırma, ilgili sektörlerdeki ürün 
fiyatları ve bu sektörlerin gayrisafi millî hâsıladaki payı, eser, icra, fonogram, 
yapım ve yayınların kullanım ve/veya iletim sıklığı, birim fiyat veya götürü usulü 
ödeme, ödeme plânı ve benzeri hususlar esas alınır.” bu hükümden anlaşıldığı 
üzere kanun koyucu tarife belirleme esaslarını tek kritere dayandırmamış, 
aksine tarife belirlemede birçok referans noktası vererek meslek birliklerine 
esneklik tanımıştır.

Diğer taraftan, Kanun’da meslek birlikleri ile kullanıcılar arasında 
tarifeler konusunda anlaşma sağlanamamasına yönelik olarak bir uzlaştırma 
mekanizması öngörülmüştür. Uzlaştırma Komisyonu olarak adlandırılan bu 
mekanizmada; Kültür ve Turizm Bakanlığı, meslek birlikleri, kullanıcıları temsil 
eden TOBB ve TESK ile Rekabet Kurumu temsilcileri yer almaktadır. Komisyon 
kararları taraflar açısından bağlayıcı olmayıp yalnızca tarafları bir araya getirme 
amacı taşımaktadır. 

IV.  ESER KULLANIMLARININ TAKİP EDİLMESİ
Meslek birlikleri, birden fazla hak sahibi adına hak takibi yapan kuruluşlardır. 

Hak takibi kullanıcıların lisanslanması, lisans bedellerinin toplanması ve elde 
edilen gelirin dağıtılması süreçlerini içermektedir. Dağıtımın nasıl olması 
gerektiğine ilişkin olarak ise Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 42/A maddesinde 
hakların idaresinin hakkaniyete uygun koşullarda sağlanması ve dağıtımların 
dağıtım planlarına uygun olarak yapılması gerektiğini hüküm altına almıştır. 
Bu noktada hakkaniyetle ne anlaşılması gerektiği açıkça belirtilmemişse de 
kastedilen anlamın eserlerin kullanım oranına göre dağıtımın yapılması olduğu 
kanaatindeyim. 

Hak sahiplerine eserlerinin kullanım oranları doğrultusunda dağıtım 
yapılabilmesi için meslek birliğinin iki temel veriye sahip olması gerekmektedir. 
Bunlar; kullanılan eserlerin listesi ve bu eserlerin hak sahipleridir. Bu iki veriye 
sahip olmadan meslek birliğinin hakkaniyete uygun bir dağıtım yapabilmesi 
mümkün görünmemektedir. Ancak, kullanıcılardan liste elde edilmesi ve bu 
listelerin meslek birliği veri tabanına uyumlu bir şekilde işlenmesi zorlu bir 
süreci hem zaman hem de ekonomik olarak maliyetli bir süreçtir. Sürecin 
zorluğu Kanun koyucu tarafından da öngörülmüş ve Kanun’un 43’üncü 
maddesinde radyo ve televizyon kuruluşlarına kullandıkları eserlere ilişkin 
meslek birliklerine bilgi verme zorunluluğu getirilmişse de diğer kullanım 
alanlarından olan otel, kafe, mağaza gibi umuma açık mahaller ile dijital 
platformlar açısından böyle bir zorunluluk öngörülmemiştir.
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Dağıtım süreçlerinin uygulamada nasıl işlediği örnek olarak seçilen 
meslek birliklerinin dağıtım yönergeleri incelenerek değerlendirilebilir. İlk 
olarak icracı sanatçıları temsil etmekte olan Müzik Yorumcuları Meslek Birliği 
(MÜYORBİR)’nin dağıtım yönergesine bakıldığında; dijital ve mobil mecralardan 
elde edilen gelirin bu mecralardan elde edilen kullanım raporlarına göre 
dağıtılacağı, kullanım listesi elde edilen radyo/ TV kanallarının gelirlerinin 
kullanım listesine göre dağıtılması, kullanım listesi elde edilemeyen radyo/ TV 
kuruluşlarından elde edilen gelirin ise liste elde edilen radyo/ TV kuruluşlarının 
listesine göre dağıtılması, umumi açık mahallerden elde edilen gelirin ise % 
30’luk kısmının dijital mecralar, % 30’unun radyo/ TV kuruluşlarının listeleri, 
% 40’ının ise tüm üyelere eşit paylaştırılmasına karar verildiği görülmektedir8. 
Müzik eseri sahipliği alanında faaliyet gösteren Türkiye Musiki Eseri Sahipleri 
Meslek Birliği (MESAM)’ın dağıtım yönergesi incelendiğinde ise kullanıcılardan 
elde edilen kullanım listelerinin medya takip firmalarından alınan raporlar ile 
Birliğin İzleme departmanı tarafından saptanmış süreler ile karşılaştırılacağı 
belirtilmiştir. Bunun yanı sıra radyo/ TV’ler ile umuma açık mahallerden liste 
alınamaması ya da listelerin kontrolü neticesinde giderilemeyen bir belirsizlik/ 
uyuşmazlık olması durumunda elde edilen gelirin analoji yöntemiyle 
yapılmasına karar verilmiştir. MESAM tarafından öngörülen analoji yöntemi 
göre dağıtım kıstası; lisans bedelinin 40.000 TL ve altında olması veya kullanım 
listesi elde edilememesi olarak belirlenmiştir9. Diğer bir ifadeyle, bir televizyon 
kanalının MESAM’a ödeyeceği lisans bedeli 40.000 TL ve altında ise ya da bu 
kanalın kullanım listesi temin edilemiyor veya liste temin edilmesi maliyetin 
üzerinde çalışma gerektiriyorsa, bu kanaldan elde edilen gelir belirlenen 
analoji yöntemine göre dağıtılmaktadır. Bu tutar kafe ve restoranlar için 10.000 
TL, radyolar ve mağazalar içinse 5.000 TL’dir10.Listeli dağıtım için belirlenen 
bu tutarlar, umuma açık mahaller ve radyo-TV yayıncılarından eser kullanım 
listelerinin temini ve işlenmesinin maliyeti açısından ipucu vermektedir.

Eser kullanım listelerinin temin edildikten sonra bedelin doğru hak 
sahiplerine aktarılabilmesi için meslek birliklerinin kapsamlı bir veri tabanına 
da sahip olması gerekmektedir. Hak sahiplerini kapsayan ve doğru bir biçimde 
çalışan veri tabanı, hak sahipleri ile kullanım listelerinde yer alan eserlerin 
eşleşmesini sağlayarak hakkaniyete uygun bir dağıtımı temin edecektir. 
Oluşturulacak veri tabanı üyeler ve üyelerin eserlerini kapsadığı gibi temsil 
anlaşmalarıyla korunan hak sahiplerini de kapsamalıdır.

8 Müzik Yorumcuları Meslek Birliği Erişim Tarihi: 08.12.2019 http://muyorbir.org.tr/haber/
dagitim_yonergesi_2016-04-05_150633

9 Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Erişim Tarihi: 08.12.2019 http://www.mesam.
org.tr/CMSFiles/file/mesam_da%C4%9Fitim_ve_dokumantasyon_yonergesi.pdf

10 Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Erişim Tarihi: 08.12.2019
 http://www.mesam.org.tr/CMSFiles/file/mesam_da%C4%9Fitim_ve_dokumantasyon_

yonergesi.pdf

http://muyorbir.org.tr/haber/dagitim_yonergesi_2016-04-05_150633
http://muyorbir.org.tr/haber/dagitim_yonergesi_2016-04-05_150633
http://www.mesam.org.tr/CMSFiles/file/mesam_da%C4%9Fitim_ve_dokumantasyon_yonergesi.pdf
http://www.mesam.org.tr/CMSFiles/file/mesam_da%C4%9Fitim_ve_dokumantasyon_yonergesi.pdf
http://www.mesam.org.tr/CMSFiles/file/mesam_da%C4%9Fitim_ve_dokumantasyon_yonergesi.pdf
http://www.mesam.org.tr/CMSFiles/file/mesam_da%C4%9Fitim_ve_dokumantasyon_yonergesi.pdf
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Meslek birlikleri, temsil ettiği hak sahiplerinin haklarını Kanun’da 
öngörüldüğü üzere hakkaniyete uygun bir şekilde takip edebilmesi için 
dağıtımları kullanım listelerine göre yapmalıdır. Ancak liste temini, umuma 
açık mahaller ve küçük ölçekli radyo/ TV kanallarında mümkün olmamakta ya 
da maliyetli olmaktadır. Bu nedenle de meslek birlikleri tarafından elde edilen 
listelere referans alınarak yapılan analojilere göre dağıtım yapılmaktadır.

V.  MESLEK BİRLİKLERİNİN DENETİMİ
Meslek birlikleri iki tür denetime tabidir. Bunlar, iç denetim ve dış denetim 

mekanizmalarıdır.
İç denetim mekanizmaları ile ilgili olarak; meslek birliklerinde üyelerin 

meslek birlikleri üzerindeki en önemli denetim aracı genel kuruldur. Genel 
kurulun görev ve yetkileri Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri İle Bağlantılı Hak 
Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük’ün “Genel 
kurulun görev ve yetkileri” başlıklı 22’nci maddesinde sayılmıştır. Bu görevler 
arasında denetime ilişkin maddeler de bulunmaktadır. Bu maddelerde yer 
alan hükümler şu konulara ilişkindir: meslek birliği zorunlu organ üyelerinin 
seçimi, kurullarca gönderilen raporların karara bağlanması ve yönetim kurulu 
hesaplarının ibrası genel kurulun sahip olduğu yetkilerindendir. Sayılan 
maddelere bakıldığında, kurul raporlarının görüşülmesi gibi maddelerin 
meslek birliği organlarının faaliyet ve performansına yönelik değerlendirme 
olduğu, hesapların ibrasının ise mali denetim anlamına geldiği görülmektedir. 
Bu yetkiler göstermektedir ki genel kurulun sahip olduğu denetimin yetkisi 
idari ve mali konuları kapsamaktadır.

İç denetim açısından ikinci organ birliklerin denetleme kurullarıdır. Anılan 
Tüzüğün 20’nci maddesinde denetleme kurulu birliklerin zorunlu organları 
arasında sayılmıştır. 31’inci maddesinde ise kurulun görevleri sayılmıştır. Buna 
göre, denetleme kurulunun görevi yönetim kurulunun hesap ve işlemlerini 
altı ayı geçmeyen aralıklarla denetlemek ve sonuçlarını düzenleyeceği 
raporları yönetim kuruluna, genel kurula ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 
bildirmek olarak düzenlenmiştir. Tüzüğün 20’nci maddesinde yer alan “hesap 
ve işlemleri” ifadesi göstermektedir ki denetleme kurulunun yetkisi de genel 
kurul gibi idari ve mali denetimi kapsamaktadır.

Meslek birliklerinin dış denetimine bakıldığında ise; ilk olarak 5846 sayılı 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 42/A maddesine göre meslek birlikleri, 
hesaplarını yeminli mali müşavirlere onaylatmak zorundadır. İkinci olarak 
Kanun’un 42/B maddesine göre meslek birlikleri idari ve mali açıdan Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nın denetimine tabidir. Ayrıca, Bakanlığın bu yetkiyi her 
zaman kendi kullanabileceği gibi bu yetki bağımsız denetim kuruluşlarına 
da yaptırılabileceği de aynı maddede düzenlenmiştir. Son olarak, meslek 
birlikleri Rekabet Kurumu’nun denetimine de tabidir. Daha önce belirtildiği 
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üzere ülkemizde, meslek birliği kurulabilmesi çeşitli şartlara bağlanmıştır. 
Bunun sebebi, ölçek ekonomisi nedeniyle fazla sayıda meslek birliği 
olmasının hak sahipleri açısından etkin ve etkili bir toplu hak yönetimini 
engelleyecek olmasıdır. Kanun’daki bu düzenleme nedeniyle meslek birlikleri 
hem hak sahipleri açısından hem de kullanıcılar açısından doğal tekel olma 
potansiyeli taşımaktadır. Bu durumun tarifenin aşırı fiyatlandırılması gibi 
potansiyel olumsuz etkilerini engellemek amacıyla meslek birlikleri rekabetin 
korunmasına ilişkin yasal düzenlemelere tabidir.

Görüldüğü üzere meslek birliklerinin hem üyelerinin tarafından hem de 
çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından denetlenmesi öngörülmüştür. 
Böylelikle meslek birliklerinin faaliyetlerinin hukuka uygun bir şekilde 
yürütülmesi teminat altına alınmaya çalışıldığı değerlendirilmektedir.
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6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA TESCİL 
SÜREÇLERİ VE MUTLAK RET NEDENLERİ 

Dr. Elif Betül AKIN, LL.M
Türk Patent ve Marka Kurumu

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı

I.  GİRİŞ
Ticari hayatta çok eski dönemlerden bu yana kullanılan işaretlerden 

olan markanın temel işlevinin işletmelerin mal ve hizmetlerini birbirinden 
ayırt etmek, mal veya hizmetlerin hangi işletmelerce piyasaya sunulduğunu 
göstermek olduğu kabul edilir.1 Gayri maddi haklardan olan marka hakkı mutlak 
niteliktedir, sahibine inhisari haklar sağlar ve herkese karşı ileri sürülebilir.2

Marka hakkının 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) kapsamında 
korunması için tescil edilmiş olması gerekmektedir. SMK’nın 7/1 maddesi 
“Bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir” hükmünü 
içermektedir. Bununla beraber, tescilsiz marka sahiplerinin hukuki durumunu 
düzenleyen istisnai hükümler de, mülga 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK) hükümlerinde olduğu gibi, 6769 sayılı Kanunda yer almaktadır. Örneğin, 
bu istisnalar kapsamında olan bir kişinin, marka tescil başvurusuna itiraz 
ederek tescili önleme ya da tescil edilmiş ise markanın hükümsüzlüğünü 
isteme hakkına sahip olması imkânı sağlanarak3 tescilsiz marka sahiplerine 
açıkça koruma sağlanmıştır. 

Marka tescili, başvurunun yapılmasının akabinde, Türk Patent ve Marka 
Kurumu (TÜRKPATENT)nezdinde yürütülen bir dizi idari inceleme süreçlerinin 

1 Arkan, S., Marka Hukuku, Cilt 1, Ankara, 1997, s. 1.
2 Yasaman, H., Altay, S., Ayoğlu, T. Yusufoğlu, F., Yüksel, S., Marka Hukuku 556 sayılı KHK Şerhi, 

1. Bası,  İstanbul, 2004, s. 174, 175; Tekinalp Ü., Fikri Mülkiyet Hukuku,  4. Bası, İstanbul, 
2005, 381. 

3 6769 sayılı Kanunun gerekçesi (https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss341.pdf )

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss341.pdf
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sonucunda gerçekleşmektedir.4 Bu kapsamda, ancak usulüne uygun olarak 
tescil edilen markalar Kanun ile sağlanan korumadan yararlanabilmektedir. 

Bu Tebliğ kapsamında,5 ilk olarak Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 
gerçekleştirilen inceleme ve tescil süreçlerinden bahsedilecek olup, ikinci 
olarak da bu süreçler kapsamında yer alan mutlak ret sebeplerine temel 
hatlarıyla değinilecektir.

II.  MARKA TESCİL SÜREÇLERİ VE TEMEL KAVRAMLAR 
1. Marka Hakkının Ülkeselliği 
Diğer sınai haklarda olduğu gibi marka haklarının korunması açısından da 

tescilde ülkesellik prensibi (the principle of territoriality) geçerlidir.  Koruma 
ülkesi ilkesi (lex loci protectionis) ile hakların doğumu, kazanılması ve sahiplikleri 
her ülke hukuk sisteminde ayrı ayrı belirlenmiştir. Bir marka hangi ülkede tescil 
edilmişse o ülkede korunur.6 Ülkesellik prensibi uyarınca SMK kapsamında 
Türkiye’de tescil edilen bir marka diğer ülkelerde geçerli olmayacağı gibi diğer 
ülkelerde gerçekleştirilen tesciller de Türkiye’de geçerli sayılamaz. 

Bununla beraber, Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmış markalar için 
öngörülen koruma, Paris Sözleşmesi 4. Mükerrer altıncı maddesinde getirilen 
“üye ülkelerden birinde tescilli olan markanın “olduğu gibi” diğer üye ülkelerde 
de korunacağı (telle quelle) ilkesi, rüçhan hakkına dayalı öncelik tesis edilmesi 
gibi bazı hükümler uluslararası Sözleşmeler ile ülkesellik prensibine getirilen 
istisnaları oluşturabilmektedir. 

Ayrıca, ülkelerin ülkesellik prensibini aşacak şekilde kendi aralarında 
çeşitli anlaşmalar yapması, ortak tescil sistemleri kurması da mümkündür. 
Bu duruma örnek olarak, Avrupa Birliği ülkelerinin tümünde geçerli marka 
hakkı sağlanmasına yönelik olarak Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) 
tarafından tescil edilen AB Markası veya Belçika, Lüksemburg ve Hollanda 
arasında kurulan BENELUX Markası tescil sistemi verilebilir.  7

2. Marka Tescil Başvurusunda Bulunabilecekler 
SMK’nın 3. Maddesinde Kanunla sağlanan korumadan; “Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri 

4 Çolak, U.; Türk Marka Hukuku, 4. Baskı, İstanbul, 2018,  s. 103.
5 Tebliğ metni Adalet Akademisince 19-22 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen “Fikri 

Mülkiyet Çalıştayı”nda yapılan sunu konusu esas alınarak hazırlanmıştır. Nispi ret nedenleri 
Çalıştay kapsamında başka bir sunumun konusu olduğundan bu Tebliğde sadece marka 
tescilinin esasa ilişkin incelenmesi süreçlerinde yer alan mutlak ret nedenlerine yer verilmiş 
olup nispi ret nedenleri sunum kapsamında yer almamıştır. 

6 Yasaman, H./ Yusufoğlu F.,s.4.
7 Dinwoodie, G., Territorial Overlaps in Trademark Law: The Evolving European Model, Notre 

Dame Law Review, Volume 92, Issue 4, 2017, s. 1674-1676. 



143

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Marka Tescil Süreçleri ve Mutlak Ret Nedenleri 
Dr. Elif Betül AKIN

Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı 19-22 Aralık 2019

olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler, Paris 
Sözleşmesi veya 15.4.1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması 
hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler, Karşılıklılık ilkesi uyarınca, 
Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması 
sağlayan devletlerin uyruğundaki kişilerin yararlanacağı” hüküm altına 
alınmıştır. Bu kapsamda sayılanlar marka tescil başvurusunda bulunabilecek 
ve SMK kapsamında marka hakkı sahibi olarak korumadan yararlanabilecek 
kişileri de oluşturmaktadır. 

3. Marka Vekili 
SMK 160’a göre gerçek ve tüzel kişiler ile bu kişiler tarafından yetkilendirilmiş 

Sicile kayıtlı Marka ve Patent Vekilleri TÜRKPATENT nezdinde işlem yapabilir. 
Marka başvuru ve tescillerine ilişkin işlemlerin Marka Vekili aracılığıyla 

yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.  Bununla beraber, SMK Madde 161’e 
göre yerleşim yeri yurtdışında olan kişiler, Kurum nezdinde ancak Marka ve 
Patent Vekilleri aracılığıyla temsil edilebilirler.  Bu tarz durumlarda vekille 
temsil edilmeksizin asille yapılan işlemler yapılmamış sayılır.  

4. Marka Başvurusunun Şekli ve İçeriği 
SMK’nın 11. Maddesi kapsamında ve ilgili Yönetmelik hükümlerinde marka 

başvurusunun şekli ve hangi unsurları içereceği hüküm altına alınmıştır. Buna 
göre; marka başvurusu temel olarak başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri, 
marka örneğini, başvuruya konu mal veya hizmetlerin listesini, başvuru 
ücretinin ödendiğini gösterir bilgiyi içerir.  Ayrıca, başvuruda rüçhan hakkı 
talebi varsa rüçhan hakkı talep ücretinin ödendiğini gösterir bilginin, marka 
örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmışsa bunların Latin 
alfabesindeki karşılığının sunulması gerekir. 

Başvuru, ortak marka veya garanti markası için yapılmışsa 32’nci madde 
kapsamında düzenlenmiş teknik şartnamenin de sunulması gerekir. Ayrıca, 
başvuruda önceki bir hak sahibinin muvafakati öne sürülmüşse, noter onaylı 
muvafakatname aslının veya yine noter onaylı örneğinin başvuruya eklenmesi 
gerekir.

Başvurunun üç boyutlu marka, ses markası, renk veya hareket markası gibi 
geleneksel olmayan marka türlerine ilişkin olması halinde, marka örneğinin 
gösterimi Yönetmeliğin 7’nci maddesine uygun olarak gerçekleştirilir. 

SMK 11/2 kapsamında her başvuruyla sadece bir markanın tescili talep 
edilebilir. Yönetmeliğin 5’inci maddesine göre başvuru, Kurum tarafından 
geçerli kabul edilen formun elektronik ortamda doldurulmasıyla yapılır. 
SMK’nın 160’ıncı Maddesine göre Kurum elektronik ortamda yapılacak 
başvuru ve tebligatlarla ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya, başvuru ve 
taleplerin elektronik ortamda yapılması zorunluluğunu getirmeye yetkilidir. 
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5. Sınıflandırma 
Başvuruya konu mal veya hizmetler Markaların Tescili Amacıyla Mal ve 

Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşmasına göre 
sınıflandırılır. Türkiye’nin 12.7.1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile taraf olduğu Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin 
Uluslararası Sınıflandırmasına İlişkin Nis Anlaşması hükümlerine göre 
düzenlenen Nis Sınıflandırmasında halihazırda 34 mal sınıfı, 11 hizmet 
sınıfı bulunmaktadır.  Nis Sınıflandırması üye ülke temsilcilerinden oluşan 
Nis Uzmanlar Komitesi tarafından düzenli olarak değerlendirilmekte ve 
ihtiyaçlar kapsamında güncellenmektedir. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Nis 
Sınıflandırmasının 11. Versiyonu yürürlüktedir. 

Türk Patent ve Marka Kurumu marka tescil başvurularında esas alınacak 
mal ve hizmet sınıflandırma listesini oluşturmak ve bu listeye ilişkin 
esasları düzenlemek üzere bu Nis Sınıflandırmasına uygun olarak ayrıca bir 
Sınıflandırma Tebliği yayımlamaktadır ve marka başvurularının bu Tebliğe 
uygun olarak yapılması gerekmektedir. 

Mal ve hizmet listeleri markanın koruma kapsamının belirlenmesi 
bakımından en önemli unsurlardandır. Nis Sınıflandırmasında mal ve hizmetler, 
işlevleri, kullanım amaçları, malların yapıldıkları malzemeler gibi unsurlara 
göre kategorilere ve sınıflara ayrılmıştır.  Ancak, mal veya hizmetlerin aynı 
sınıflarda yer almaları benzer olduklarına, farklı sınıflarda yer almaları da 
benzer olmadıklarına karine teşkil etmez.

Sınıflandırma listesi tüm malları ve hizmetleri kapsamaz. Herhangi bir genel 
başlık kapsamına girmeyen ve listede belirtilmemiş mallara veya hizmetlere marka 
tescil başvurusunda yer verilmesi durumunda; söz konusu mallar veya hizmetler, 
listede yer alan, aynı Nis sınıfında bulunan ve benzer nitelik, fonksiyon veya 
amaca sahip olan mallarla veya hizmetlerle aynı kapsamda değerlendirilebilir. 

TÜRKPATENT Sınıflandırma Tebliğine göre SMK’nın 5/1 (ç) maddesinde 
belirtilen aynı tür malın veya hizmetin tespitinde, Tebliğ ekindeki listede 
yer alan gruplar esas alınır. Ancak, Kurum marka tescil başvurularının veya 
itirazların incelenmesi aşamalarında bu grupları, aynı tür malın veya hizmetin 
tespitinde daha dar veya farklı mal veya hizmet gruplarını da içerecek şekilde 
daha geniş kapsamda değerlendirebilir. 

Sınıflandırma Tebliğinin 5 inci maddesine göre “Kuruma yapılan marka 
tescil başvurularında, 35 inci sınıfında yer alan ve “Müşterilerin malları 
elverişli bir şekilde görüp satın alabilmeleri için malların* bir araya getirilmesi 
hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik 
ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)” şeklinde ifade 
edilen hizmetlerin yer alması durumunda “*” ile belirtilen alana mal veya mal 
grupları yazılır. Bu alana hizmet ya da hizmet grupları yazılmaz.”8

8 Sınıflandırma Tebliği  (https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/
86D9FC05-00FC-445B-BAE9-38BBB38AD845.pdf)

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/86D9FC05-00FC-445B-BAE9-38BBB38AD845.pdf
https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/86D9FC05-00FC-445B-BAE9-38BBB38AD845.pdf
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Diğer taraftan, Yönetmeliğin 9’uncu maddesine göre, tescili talep edilen 
mal veya hizmetlerin Nis Sınıflandırmasına göre sınıflara ayrılmış olarak ve 
sınıf numaraları belirtilerek sunulması gerekir. Mal veya hizmet listesinde 
genel tabir veya açıklanması gerekli görülen ifadeler kullanılmışsa bunların 
açıklanması için başvuru sahibine iki ay süre verilir. Açıklamanın süresi içinde 
Kuruma sunulmaması halinde genel tabirler listeden çıkarılır.  Kurum sınıflarda 
ve sınıf numaralarında düzeltme yapmaya yetkilidir. 

6. Rüçhan Hakkı 
SMK’nın 13 üncü maddesi “Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü 

Kuruluş Anlaşmasına taraf devletlerden birinin uyruğunda olan ya da bu 
devletlerden birinin uyruğunda olmamakla birlikte bunlardan birinde yerleşim 
yeri veya işler durumda ticari müessesesi bulunan gerçek ya da tüzel kişiler veya 
bunların halefleri, bu devletlerin herhangi birinde yetkili mercilere markanın 
tescili için usulüne uygun olarak yaptıkları başvuru tarihinden itibaren altı 
aylık süre içinde, Paris Sözleşmesi hükümleri kapsamında aynı marka ve 
aynı mal veya hizmetler için Türkiye’de başvuru yapma konusunda rüçhan 
hakkından yararlanır. Bu süre içinde kullanılmayan rüçhan hakları düşer. 
Rüçhan hakkından yararlanılabilmesi için ilk başvuru yapılan devletin yetkili 
makamından rüçhan hakkı belgesi alınması şarttır.” hükmünü içermektedir. 

Rüçhan hakkı Paris Sözleşmesine üye ülkelerden birine usulüne uygun 
yapılan bir başvuruyla doğar ve Kanunda belirtilen ücret, süre, belgenin 
sunulması gibi şartların yerine getirilmesiyle geçerlik kazanır. Rüçhan hakkı 
Paris Sözleşmesine göre altı aylık öncelik hakkı sağlar. Örneğin, Almanya’da 
30.05.2019 yılında yapılan bir başvuruya dayanılarak Türkiye’ye 30.11.2019’da 
yapılan bir marka başvurusu rüçhan hakkından yararlanır ve bu başvurudan 
önce yapılmış olsalar dahi altı aylık süre içinde yapılan diğer başvurulara karşı 
öncelik hakkı kazanır. 

Paris Sözleşmesi ve SMK 11’inci Madde hükümlerine göre rüçhan hakkı 
yabancı bir ülkede yapılan başvuruya dayanabileceği gibi sergilerde teşhire de 
dayanabilir. 

Rüçhan hakkından yararlanmak için aynı marka ve aynı mal ve hizmetler 
için başvuru yapılması gerekir. Aynı markaya dayanmak kaydıyla, bir marka 
başvurusu için birden fazla rüçhan hakkı talep edilebilir. 

7. Marka Başvurusunun Şeklen İncelenmesi 
Kuruma yapılan bir marka başvurusunun öncelikle şekli incelemesi 

gerçekleştirilir. TÜRKPATENT Markalar Dairesi Başkanlığı, başvuru sahibinin 
3’üncü madde kapsamında korumadan yararlanacak kişilerden olup olmadığını ve 
başvurunun 11’inci Maddede belirtilen başvuru şartlarına uygunluğunu inceler. 

Başvuruda şekli eksiklik bulunmadığına karar verilirse başvuru tarihi 
kesinleşir. Şekli eksiklik bulunması halinde başvuru sahibine eksikliği gidermesi 
için iki aylık süre verilir. 
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11’nci maddede belirtilen unsurlardan başvuru sahibinin kimlik bilgileri, 
marka örneği, mal hizmet listesi ve ücret bilgilerinde eksiklik olması halinde, 
başvuru tarihi eksikliğin giderildiği tarih itibariyle kesinleşir.  Bu unsurların 
başvuru tarihinin kesinleşmesi için zorunlu olan unsurlar olduğu söylenebilir.

SMK’nın 3’üncü maddesi kapsamında yer almayan gerçek veya tüzel 
kişilerin başvurusu reddedilir. 

8. Başvurunun Mutlak Ret Nedenleri Kapsamında İncelenmesi ve 
Yayımlanması 

TÜRKPATENT başvurunun şekli yönden eksikliği bulunmadığına karar verirse 
başvuruyu esasa ilişkin hükümler bakımından inceler. Bu kapsamda başvuru 
SMK’nın 5’nci maddesinde sayılan mutlak ret nedenleri bakımından incelenir. 
Mutlak ret nedenleri özü itibariyle kamu yararının korunmasını amaçlar ve bu 
nedenle TÜRKPATENT tarafından re’sen değerlendirilir. İnceleme sonucunda 
başvurunun başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlerin bir kısmı veya tamamı 
bakımından tescil edilemeyeceği sonucuna varılırsa başvuru kısmen veya 
tamamen reddedilir. 

Başvuru şartlarını eksiksiz olarak karşılayan ve mutlak ret nedenleri 
yönünden yapılan inceleme sonucunda reddedilmemiş başvuru Bültende 
yayımlanır. Başvurunun reddedilmesine yayımdan sonra karar verilmesi 
halinde bu karar da Bültende ayrıca yayımlanır. 

Başvurunun yayımlanmasındaki temel amaç, tescil edilecek işarete ilişkin 
önceki hak sahiplerinin ve kamunun bilgilendirilmesidir. Böylece önceki hak 
sahiplerinin itiraz edebilmeleri ve kamunun işaretin tesciline ilişkin varsa 
görüşlerini bildirmeleri imkânı tanınır.

9. Üçüncü Kişi Görüşü 
SMK’nın 17’inci maddesinde marka başvurusunun yayımlanmasından 

sonra herkesin, 5’inci maddenin (ç) bendi (aynı veya ayırt edilemeyecek 
kadar benzer işaretlerin aynı veya aynı türdeki mal ve hizmetler için tescil 
edilemeyeceği hükmü) hariç olmak üzere, başvurunun anılan maddenin 
diğer bentleri kapsamında tescil edilemeyeceğini belirten yazılı ve gerekçeli 
görüşlerini markanın tesciline kadar Kuruma sunabilecekleri düzenlenmiştir. 
Böylece Kurumun re’sen yaptığı incelemede gözden kaçabilecek bir husus 
konusunda herkesin, yani tüm üreticilerin, tüketicilerin, tacirlerin, meslek 
birlikleri gibi kuruluşların görüş bildirmesi mümkün kılınmıştır. 

10. Yayıma İtiraz ve Nispi Ret Nedenleri Bakımından İnceleme 
SMK Madde 18’de Bültende yayımlanmış bir marka başvurusuna itirazın ne 

şekilde yapılacağı düzenlenmiştir. Buna göre “Bültende yayımlanmış bir marka 
başvurusunun, 5 inci veya 6 ncı maddelere göre tescil edilmemesi gerektiğine 
ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayımından 
itibaren iki ay içinde yapılır. İtiraz, yazılı ve gerekçeli olarak Kuruma yapılır. 
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İtiraz gerekçelerinin birinci fıkrada belirtilen süre içinde sunulmaması hâlinde 
itiraz yapılmamış sayılır. İtirazın incelenmesi için itiraz süresi içinde ücretin 
ödenmesi ve aynı süre içinde ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma 
sunulması zorunludur.”  

Madde hükmünden ilgili kişilerin hem mutlak ret nedenlerine hem de 
nispi ret nedenlerine göre itiraz edebileceği anlaşılmaktadır.  İtiraz hakkı ilgili 
kişilere tanınmış olup, buna göre tescilli marka sahipleri, tescilsiz hak sahipleri 
ve başvurudan dolayı menfaatleri zarar görebilecek kişiler ilgili kişiler olarak 
anlaşılabilir.9

TÜRKPATENT gerekli gördüğünde tarafları uzlaşmaya davet edebilir. 
Uzlaşma ile ilgili hususlarda 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 
hükümleri uygulanır. 

TÜRKPATENT başvuru sahibinden itirazlara ilişkin görüşlerini süresi içinde 
bildirmesini ister ve gerekli gördüğü takdirde taraflardan ek bilgi ve belge 
sunmalarını isteyebilir. Görüşlerin veya istenilen ek bilgi ve belgelerin süresinde 
Kuruma sunulmaması hâlinde itiraz, mevcut bilgi ve belgeler kapsamında 
değerlendirilir. 

İnceleme sonucunda markanın başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin 
bir kısmı ya da tamamı için tescil edilemeyeceği sonucuna varılırsa başvuru bu 
mal ve hizmetler açısından reddedilir. İtiraz haklı görülmezse itirazın reddine 
karar verilir. 

A. Yayıma İtirazlarda Kullanmama Savunması 
SMK ile marka tescil süreçlerine ilişkin yapılan en önemli değişikliklerden 

birisi de yayıma itirazlarda kullanmama savunmasının getirilmesidir. SMK 
19/2’de yapılan düzenlemeye göre SMK’nın 6 ncı maddesinin birinci fıkrası 
kapsamında yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu 
başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş̧ yıldır tescilli 
olması şartıyla, başvuru sahibi itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun 
başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi 
markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından 
Türkiye’de ciddi bicimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı 
sebepleri olduğuna ilişkin delil sunmasını talep edebilir. 

SMK’nın ilgili madde gerekçesinde, bu düzenlemenin amacının tescilli 
markaların piyasada etkin şekilde kullanımının sağlanması ve yayıma itiraz 
müessesenin marka tescil müessesesinin temel amacına aykırı şekilde ve kötü 
niyetli kullanılmasının engellenmesi olduğu belirtilmiştir.

Mülga 556 sayılı KHK’nın 14’üncü maddesinde olduğu gibi SMK Madde 9’da 
da markanın tescilden sonra kullanımı zorunluluğu öngörülmüştür. SMK 9/1 

9 Çolak s.123. 
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“Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği 
mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi 
biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın 
iptaline karar verilir.” hükmünü içermektedir.  Doktrinde markanın kullanımı 
zorunluluğunun temel gerekçeleri,  markaya tanınan inhisar hakkının nedensiz 
olarak tanınmasının önüne geçmek,  kullanılmayan markanın sahibi tarafından 
tekel altında tutulmasını engellemek ve böylece marka sicilinin kullanılmayan 
markalar ile doldurulmasını önleyerek,  markayı gerçekten kullanma niyetinde 
olan girişimcilerin önünü açmak ve bu yolla daha adil ve rekabete uygun bir 
marka sistemi oluşturmaktır.10  SMK’da itiraz süreçleri bakımından getirilen 
kullanmama savunması ile bu olumsuzlukların giderilmesi, ayrı bir uyuşmazlık 
çıkarılmasına gerek olmaksızın, itiraz aşamasında kullanmama savunmasının 
bir karşı argüman olarak ileri sürülmesine imkan tanınarak zaman, emek ve 
masraf kaybının önüne geçilmesi amaçlanmış ve gerekçede de belirtildiği gibi 
kullanılmayan markaların, yeni girişimcilerce yapılan iyi niyetli başvuruların 
önünde engel olmaktan çıkarılması amaçlanmıştır. 

Kullanmama savunmasının yapılabilmesi, yani itiraz gerekçesi markanın 
kullanımının ispatının talep edilmesi SMK 19/2 kapsamında belirli şartlara 
bağlanmıştır. 

• Kullanmama Savunmasının Karıştırılma İhtimaline Dayalı İtirazlarda 
Yapılabilmesi 

Kullanmama savunması SMK 6/1 kapsamında yapılan karıştırılma ihtimali 
gerekçeli itirazlarda yapılabilir. Dolayısıyla, 6. maddenin diğer fıkralarında 
sayılan itiraz gerekçeleri bakımından ve mutlak ret nedenlerinden olan ve 
Kurumun resen aynılık ve benzerlik incelemesi yaptığı 5. Maddenin birinci 
fıkrasının (ç) bendi kapsamında verilen kararlara karşı yapılan itirazlarda, ret 
kararına gerekçe olan markaların kullanılmadığı iddia edilemez. 

• Başvuru Sahibinin Talebi Bulunması 
İkinci olarak, başvuru sahibinin itiraz sürecinde itiraz gerekçesi markanın 

kullanılmamakta olduğuna ilişkin bir iddiasının olması, yani bir anlamda itiraz 
gerekçesi markanın kullanılmadığını itiraz süreçlerinde bir savunma11 olarak 
talep etmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, kullanımın ispatı def’i niteliğindedir. 
Kurumun markanın kullanımın ispatını resen itiraz sahibinden talep etmesi 
veya bu hususu herhangi bir talep olmaksızın kendiliğinden değerlendirmesi 
mümkün değildir.

10 Karan, H./ Kılıç, M., Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Ankara, 
2004, s.314;  Yasaman/Yüksel, s. 629, 630.

11 Direktifin 17, 44 ve 46 maddelerinde kavramı tanımlamak için kullanmama savunması 
olarak çevrilebilecek   “non-use as defence” ifadesi geçmektedir.
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• İtiraz Gerekçesi Markanın Tescil Süresi 
SMK 9’daki düzenlemeye paralel olarak itiraz gerekçesi marka, itiraza konu 

başvurunun, başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli 
olmalıdır.  

• Markanın Tescil Edildiği Mal ve Hizmetler İçin Kullanımının İspatlanması
Kullanımın ispatı için itiraz gerekçesi markanın tescil edildiği mal veya 

hizmetlerde kullanıldığı gösterilmelidir. Markanın tescil edildiği mal veya 
hizmetlerin sadece bir kısmında kullanıldığının ispatlanması halinde, kullanım 
zorunluluğunun yalnızca söz konusu mal veya hizmetler için yerine getirildiği 
kabul edilir. 

B. Kullanımın İspatına İlişkin Delillerin Niteliği 
Yönetmeliğin “Kullanımın İspatı” başlıklı 29’uncu maddesine göre başvuru 

sahibinin, yayıma itiraza ilişkin görüşünü sunması gereken süre içinde 
kullanımın ispatına ilişkin talebini açıkça ve yazılı olarak Kuruma bildirmesi 
gerekmektedir. Kullanımın ispatı talebi açık, net ve koşulsuz olarak yapılmalıdır. 

İtiraz sahibi tarafından süresi içinde, itiraza mesnet edilen markaların 
kullanımına ilişkin delil sunulmaması veya sunulan delillerin itirazla ilgili 
olmaması halinde ve ayrıca başka bir itiraz gerekçesi veya itiraza gerekçe 
gösterilen başka bir marka da yoksa, Kurum itirazı reddedecektir. İtiraz sahibi 
tarafından sunulan delillerin, itiraza konu markanın tescilli olduğu mal veya 
hizmetler bakımından kullanımının niteliği, yeri, zamanı, kapsamı ve markanın 
kullanım şekli hususlarına dair yeterli bilgiyi içermesi gerekmektedir. 

Kullanımın ispatına yönelik deliller; ambalaj, etiket, fiyat listesi, katalog, 
fatura, fotoğraf ve gazete ilanı gibi her türlü destekleyici dokümanı içerebilir. 
Yönetmelik Madde 29’a göre ayrıca delillerin her bir vakıanın hangi delillerle 
ispat edildiğini açıkça gösteren ayrıntılı bir delil listesi ile birlikte ve yazılı olarak 
sunulması gerekmektedir.

Kullanımın ispatına ilişkin Kurum uygulamasına, genel bilgiler ile sunulacak 
delillerin niteliğine ilişkin bilgiler, Kurumun web sitesinde “Kullanım İspatı 
Kılavuzu”12 adı altında kamunun bilgisine sunulmuştur.

Kullanımın ispatı müessesi yeni olmakla beraber, başvuru prosedürü 
içerisinde yer alan ve sıklıkla başvurulan bir uygulamadır.  Bu çalışma 
kapsamında da başvuru prosedürü ile sınırlı olarak inceleme konusu yapılmıştır. 
Kullanımın ispat edilmesi durumunda, itiraz inceleme ve tescil süreçleri 
yukarıdaki açıklamalar kapsamında genel hükümlere göre yürütülmektedir.

12 Kullanım İspatı Kılavuzu (https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/
temp/9E32295D-FB53-407B-B926-DB00D534EFEE.PDF) 

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/9E32295D-FB53-407B-B926-DB00D534EFEE.PDF
https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/9E32295D-FB53-407B-B926-DB00D534EFEE.PDF
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1. Karara İtiraz 
SMK Madde 20’ye göre Kurum tarafından alınan kararlardan zarar gören 

kişiler kararlara karşı itiraz edebilirler. 
İtiraz kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde yazılı ve gerekçeli olarak 

Kuruma yapılır. İtiraz gerekçelerinin bu süre içinde sunulmaması halinde itiraz 
yapılmamış sayılır.  İtiraz ücretinin de itiraz süresi içerisinde ödenmesi gerekir. 

Karara itirazların incelenmesini Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi 
nezdindeki Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK)13 yapar. Kurulun 
teşekkülü, çalışma usulü ve kararların alınmasına ilişkin hususlar Yönetmelikle 
belirlenmiştir14.

Kurul, taraflardan itirazlara ilişkin görüşlerini süresi içinde bildirmelerini 
ister. Kurum gerekli gördüğü takdirde taraflardan ek bilgi ve belge sunmalarını 
isteyebilir. İstenilen ek bilgi ve belgelerin veya görüşlerin süresinde sunulmaması 
hâlinde itiraz, mevcut bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirilir. YİDK yayıma 
itiraz kararına itirazlarda, gerekli görürse, tarafları uzlaşmaya teşvik edebilir. 
Kurul, sınai mülkiyet başvurularına ilişkin itirazlarda TÜRKPATENT’in nihai karar 
organıdır. YİDK kararlarına karşı bildirim tarihinden itibaren iki ay içerisinde 
Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi nezdinde dava açılabilir.  

Markalar Dairesi Başkanlığının almış olduğu ilk karara karşı dava açılamaz. 
Söz konusu itiraz, zorunlu idari başvuru yoludur. Bu yol tüketilmeden dava 
açılması durumunda, dava usulden reddedilecektir. Açılacak davalarda Kurum 
ile ilgili kişi arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmaktadır. Bu nedenle, davayı 
açacak olan kişinin husumeti Kurumla beraber diğer tarafa da yönlendirmesi 
gereklidir15.

2. Tescil 
SMK Madde 22/1’e göre “Başvurusu eksiksiz yapılmış veya eksiklikleri 

giderilmiş, 16 ncı madde uyarınca incelenmiş, yayımlanmış, hakkında itiraz 
yapılmamış veya yapılan itirazların tümü nihai olarak reddedilmiş ve tescil 
ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi de dâhil olmak üzere eksik evrakı, süresi 
içinde Kuruma sunularak bütün aşamaları tamamlanmış bir başvuru tescil 
edilerek sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır. Markanın tescil edilmesine 
ilişkin ücretin ödenmemesi ve ödendiğine ilişkin bilginin süresi içinde Kuruma 
sunulmaması hâlinde başvuru işlemden kaldırılır.”  Madde 22/2 ye göre 
ise “Birinci fıkrada belirtilen aşamalardan herhangi biri tamamlanmadan 

13 Bundan sonra YİDK veya Kurul olarak anılacaktır. 
14 TÜRKPATENT YİDK Yönetmeliği (https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/

temp/2C0BAD7B-33CB-4B13-B3A4-8D3DDE50D3A4.pdf)
15 Tekinalp, s. 373; Çolak, s.127; Yasaman, C.2, s. 945; Karan/Kılıç, s. 424.

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/2C0BAD7B-33CB-4B13-B3A4-8D3DDE50D3A4.pdf
https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/2C0BAD7B-33CB-4B13-B3A4-8D3DDE50D3A4.pdf
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tescil edilen marka, tescilli marka olarak kabul edilmez, başvuru işlemleri 
tamamlanmayan aşamadan devam ettirilir ve bu durum Bültende yayımlanır. 
Bu başvuruların tekrar tesciline karar verilirse daha önce ödenen tescil ücreti 
tekrar talep edilmez. Ancak tescil tarihinden itibaren iki yıl geçmiş olması 
hâlinde, markanın tescil durumu tamamlanmayan aşamadan etkilenmez.” 
Mülga 556 sayılı KHK’da yer almayan bu hükme göre aşamaları atlanarak 
tescil edilmiş bir markanın tescil işlemlerinin iki yıl içinde tamamlanmayan 
aşamadan devam etmesi öngörülmüştür. 

Kural olarak, Kurum tarafından tescil edilmiş olan bir marka, marka 
sahibi tarafından feragat edilmediği ya da mahkemeler tarafından hükümsüz 
kılınmadığı veya iptal edilmediği sürece, Kurum tarafından sicilden silinemez. 
Ancak SMK’nın 22/2 hükmü bu genel kurala bir istisna getirmiştir. Buna göre, 
yukarıda açıklanan tescil aşamalarından herhangi biri tamamlanmadan tescil 
işlemi yapılması durumunda, söz konusu marka, tescilli marka olarak kabul 
edilmez. Bu durumun tespit edilmesi halinde, başvuru işlemi tamamlanmayan 
aşamaya geri döner. Yeni durum Bültende yayımlanır. İşlemlere kalınan yerden 
devam edilir. Bu kapsamda eksik kalan işlemler yürütülür. Açıklanan tescil 
prosedürü kapsamında başvuru reddedilebilir veya kabul edilebilir. Ancak 
başvurunun tesciline karar verilmesi durumunda, daha önce tescil ücreti 
yatırılmış olduğundan, başvuru sahibinden yeniden tescil ücreti istenmez. 
Tamamlanmayan aşamaya geri dönülmesi ihtimali süre ile sınırlandırılmıştır. 
Buna göre, tescil tarihinin üzerinden iki yıldan daha uzun bir süre geçmişse, 
tamamlanmayan aşamaya geri dönülmesine Kurum tarafından karar verilemez. 
Bu durumda, şartları varsa taraflar, markanın iptalini veya hükümsüzlüğünü 
mahkemeden talep edebilirler.

Marka Sicili alenidir ve Sicil kaydında marka örneği, başvuru tarihi, tescil 
numarası, mal veya hizmetlerin listesi, sınıf veya sınıfları, marka sahibinin 
uyruğu, kimlik ve iletişim bilgileri, varsa vekil bilgileri yer alır. 

3. Koruma Süresi ve Yenileme
Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu 

süre, onar yıllık dönemler hâlinde yenilenebilir. 
Yenileme talebinin marka sahibi tarafından koruma süresinin sona erdiği 

tarihten önceki altı ay içinde yapılması ve aynı süre içinde yenileme ücretinin 
ödenmesi gerekir. Bu süre içinde talebin yapılmaması veya yenileme ücretinin 
ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulmaması hâlinde, yenileme talebi, 
koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde ek ücretin 
ödenmesi şartıyla da yapılabilir.

Kısmi yenileme de mümkündür, yani marka, tescil kapsamında bulunan 
mal veya hizmetlerin bir kısmı için de yenilenebilir.
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III.  MARKA TESCİLİNDE MUTLAK RET NEDENLERİ 
1. Mutlak Ret Nedenleri Kavramı 
Mutlak ret nedenleri, işaretin marka olma özelliği ile ilgili ve kendisinden 

kaynaklanan (inherent) ret nedenleridir. Mutlak ret nedenleri ayırt edici 
niteliği haiz olmayan, herkesin kullanımına açık olması gereken veya marka 
olarak kullanımında mahzur görülen işaretlerin tescilinin engellenmesine 
yönelik olduğundan, özü itibariyle kamu yararının korunmasını amaçlar ve bu 
nedenle re’sen dikkate alınır16.

Bilindiği üzere markanın temel işlevi bir işletmenin mal veya hizmetlerinin 
diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesidir. Mutlak ret 
nedenlerinin birçoğu işaretlerin ayırt edici özellik taşımamasına ilişkindir. Bazı 
işaretler hiçbir mal veya hizmet için ayırt edici olmazken, bazıları da belirli mal 
ve hizmetler bakımından ayırt edici nitelikte olmayabilir.  Bazı işaretler ise ayırt 
edici nitelik taşısa da kamu düzenine aykırılık, dini değer içerme, yanıltıcılık 
gibi sebeplerden dolayı tescil edilemez. 

2. Marka Olabilecek İşaretler
Marka olabilecek işaretler SMK’nın 4’üncü maddesinde düzenlenmiştir. 

Bu hükme göre “Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer 
teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması 
ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak 
anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde Sicilde gösterilebilir olması şartıyla, kişi 
adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya 
ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.” 

SMK ile marka olabilecek işaretler konusunda 2015/2436 sayılı Yeni 
AB Marka Direktifi ve 2017/1001 sayılı Yeni AB Marka Tüzüğünde getirilen 
değişikliğe paralel olarak çizimle görüntülenebilme şartı kaldırılmıştır. Buna 
karşın işaretin korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını 
sağlayacak şekilde Sicilde gösterilebilir olması şartı getirilmiştir. Bu değişiklikle 
yeni marka türlerinin tescilindeki engellerin kaldırılması ve bu markaların 
mevzuatın amacına uygun şekilde tescil edilebilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca 
hükümde marka olarak tescil edilebilecek işaretler arasında sözcükler, şekiller, 
harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları ile birlikte renkler ve sesler de 
örnek kabilinden sayılmıştır. 

16 Bununla beraber, niteliği itibariyle bir nispi ret nedeni olan 5/1(ç) bendi SMK’da mülga 556 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname dönemindekine benzer şekilde korunmuş ve mutlak ret 
nedenleri arasında yer almıştır. Nispi ret nedenleri toplumun genel çıkarından ziyade önceki 
hak sahiplerinin çıkarlarını korumaya dönük olduğundan resen değerlendirilme zorunluluğu 
yoktur. Ancak, bazı ülkeler bu konudaki politikalarına bağlı olarak nispi ret nedenlerinden 
bir kısmını re’sen inceleyebilmektedir.
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3. Marka Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler  
A. 5/1 (a) Bendi 
SMK’nın 5/1 (a) bendinde 4 üncü madde kapsamında marka olamayacak 

işaretlerin tescil edilemeyeceği yer almaktadır. Hükümde 4’üncü maddede 
yer alan iki koşuldan herhangi birine uymayan, daha açık bir ifadeyle, ayırt 
edicilik veya Sicilde gösterim şartını taşımayan işaretlerin yani hiçbir mal veya 
hizmet için marka olamayacak soyut ayırt edicilik taşımayan işaretlerin tescil 
edilemeyeceği belirtilmiştir.

SMK Madde 4’e göre, bir işaretin marka olması için aşağıda belirtilen 3 
şartın sağlanması gerekir. 

a)  Bir işaret olması
b)  Bu işaretin bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal 

ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayabilmesi 
c)  Korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek 

şekilde Sicilde gösterilebilir olması.
SMK’da mülga 556 sayılı KHK’dan farklı olarak ve AB Direktif ve Tüzüğüne 

paralel şekilde soyut ve somut ayırt edicilik kavramları birbirinden ayrılmıştır. 
5/1 (a) kapsamında marka olamayacak işaretlerin kullanım sonu kazanılmış 
ayırt edicilik dahil hiçbir şekilde tescili mümkün değildir. Zira bunlar hiçbir 
şekilde marka olabilecek işaretlerden değildir. 

Ayırt edici işaretler kullanılacağı mal ve hizmetleri tanımlamayan, diğer 
işaretlerden farklı işaretlerdir. Eğer işaret ayırt edicilik işlevini asgari düzeyde 
dahi taşımıyorsa, kaynak gösterme konusunda hiçbir yeteneği bulunuyorsa 
soyut ayırt edicilik taşımadığı söylenebilir.17 Çok istisnai durumlarda bir işaretin 
hiçbir ayırt edicilik taşımadığı düşünülebilir. TÜRKPATENT Marka Kılavuzunda 
basit noktalama işaretleri olan “.”, “,” gibi işaretlerin herhangi bir mal veya 
hizmet için soyut ayırt ediciliğe sahip olmadığı belirtilmiştir.18  Avrupa Birliği 
Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Marka İnceleme Kılavuzunda ise bu tarz işaretlere 
örnek olarak  “Marka” (orjinalinde “Trademark”) kelimesi verilmiştir.

Soyut ayırt ediciliğe ilişkin Avrupa Birliği Adalet Divanının (CJEU)  bir 
kararında soyut kavramlar ve fikirler ile malların genel özelliklerini ifade eden 
kavramların işaret olarak nitelendirilmek için yeterli belirliliğe sahip olmadığı 
belirtilmiştir19. EUIPO nezdinde elektrik süpürgesinin dış̧ yüzeyinin bir bölümü̈ 
olan “şeffaf toplama haznesi” olarak ifade edilen bir kavram için yapılmış̧ bir 

17 Çolak, s.131. 
18 TÜRKPATENT Marka İnceleme Kılavuzu (https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/

resources/temp/F6DF6A57-5157-4F78-965D-3FE0065055A2.pdf) s. 3.
19 T-7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153, § 25, 21/04/2010
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başvuru, genel ve soyut bir şekilde akla gelebilecek çok sayıda farklı görünüme 
sahip olması nedeniyle reddedilmiştir20.

Yönetmeliğin “Marka Örneğinin Gösterimi” başlıklı 7 nci maddesinde ise, 
SMK madde 4’de yer alan korumanın konusunun açık ve kesin olarak Sicilde 
gösterimi için özellikle ses markası, üç boyutlu marka, renk markası, hareket 
markası gibi geleneksel olmayan marka türleri bakımından şartların ne şekilde 
sağlanması gerektiği açıklanmıştır. 

CJEU, Sieckmann kararında koku markalarının kimyasal formül, yazılı 
bir tanım veya konunun bir örneğinin sunulmasıyla koku markasının Sicilde 
gösteriminin mümkün olamayacağına hükmetmiştir.21 AB içtihatlarına göre 
mevcut teknolojik imkânlarla koku markalarının Sicilde açık ve kesin bir şekilde 
gösteriminin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.22

B. 5/1 (b) Bendi
5/1 (b) bendinde “Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler”in 

tescil edilemeyeceği ifadesi yer almaktadır. Bu hüküm ile işaretin ilgili olduğu 
mal veya hizmetler için ayırt edici niteliği haiz olmayan, diğer bir deyişle somut 
ayırt edicilik taşımayan işaretlerin reddedileceği düzenlenmiştir. 

Ayırt edicilik markanın en temel işlevidir ve farklı işletmeler tarafından 
üretilen malların veya sunulan hizmetlerin tüketiciler tarafından ayırt 
edilebilmesine işaret eder. Madde gerekçesinde ayırt ediciliğin, tescil 
başvurusuna konu mallar veya hizmetler için değerlendirmeye alınacağı 
belirtilmiştir.

Marka olarak tescil edilecek bir işaretin ayırt edici niteliği temel olarak, 
koruma talep edilen mallar veya hizmetlere ilişkin olarak ve ilgili tüketici 
kesiminin algısı açısından değerlendirilmelidir. 

Başvuruya konu işaretin ayırt edici nitelikte olup olmadığı araştırılırken 
işaretin ihtiva ettiği tüm unsurlar ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilmesi 
gerekir. Konuya ilişkin bir Yargıtay kararında “... Bir markayı oluşturan unsur, o 
markanın başka markalardan ayırt edilmesini sağlayan kelime, harf, sayı vs. 
den oluşan şekil olup, marka birden fazla unsuru ihtiva ediyorsa, asıl unsuru 
markanın bütünü̈ itibariyle bıraktığı izlenim, tümüne hâkim olan görünüş ve 
ayırıcılığını vurgulayan imajda aramak lazımdır.”23 denilerek markaya ilişkin 
yapılan değerlendirmenin markanın bütün izlenimine bakılarak yapılması 
gerektiği vurgulanmıştır. 

20 C-321/03, Transparent bin, EU:C:2007:51, § 35, 37, 25/01/2007
21 C-273/00, Sieckmann, EU:C:2002:748, § 69-73 12/12/2002
22 EUIPO Marka Kılavuzu, (https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/

document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-19-04_en.pdfs. 
14.)  s.4.

23 Yargıtay 11. HD. E.2000/7590, K.2000/9528, T. 01.12.2000.
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Ayırt edicilik değerlendirmesinde genel ilke olarak marka türleri arasında 
farklılık gözetilmemektedir. Bununla beraber, geleneksel olmayan marka 
türlerinde, örneğin malların ambalajını içeren üç boyutlu şekillerde, ayırt 
ediciliğin gösterilmesinin daha güç olduğu söylenebilir24.

AB içtihatlarına göre tanımlayıcı olan işaretler aynı zamanda ayıt edicilikten 
de yoksundur. Diğer taraftan, ayırt edici olmayan bir işaretin her durumda aynı 
zamanda tanımlayıcı olduğu söylenemez25.

Şekil 1’de gösterilen turuncu renkten oluşan işaret için yapılan başvuruda, 
başvuru sahibi tarafından yalnızca koruma talep edilen renk örneğinin 
sunulmuş olması Kurum tarafından yeterli bulunmamıştır. YİDK, kararında 
SMK’nın 4’üncü maddesinde yer alan «marka sahibine sağlanan korumanın 
konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek sicilde 
gösterilebilir olması» koşulunu yerine getirmediği kanaati ve ABAD’ın renk 
markaların sicilde gösterimine yönelik olarak ‘Libertel’ davasında ortaya 
koymuş olduğu ilkelerin somut olayda da uygulanabilir olduğu görüşüyle, SMK 
4’üncü madde anlamında marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık 
ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayacak şekilde bir gösterim biçimi olmadığı 
sonucuna ulaşmış ve ilgili eksikliğin mevzuat kapsamında giderilmesi için 
Markalar Dairesine itiraz iletilmiştir. Başvuru sahibinin renk görseliyle birlikte 
Yönetmeliğe göre sunulması zorunlu unsurlardan olan uluslararası standart 
renk kodunu süresinde sunmasından sonra, başvuru Markalar Dairesince 
markanın 5/1 (b) bendine göre ayırt edici olmadığı yani somut ayırt edicilik 
taşımadığı gerekçesiyle reddedilmiş ve bu karar YİDK tarafından yerinde 
görülmüştür. 

Şekil 1: 2017-M-5526 ve 2018-M-1570 sayılı YİDK kararları 

“Ayın ortası etiketin yarısı” ibaresini taşıyan başvuru YİDK’nın 2010-M-3780 
sayılı kararı ile 5/1 (b) kapsamında tescil başvurusuna konu mal ve hizmetler 
açısından ve ilgili tüketici algısı bakımından ayırt edici olmadığı gerekçesiyle 
reddedilmiştir. 

24 Çolak, s. 133.
25 T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39, 12/06/2007
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Şekil 2:  2010-M-3780 sayılı YİDK kararı

Tek başına maruf yer adlarından oluşan işaretlerin de ayırt edici olmadığı 
kabul edilir. Örneğin, İstanbul, Kayseri gibi maruf yer adlarından oluşan 
işaretler hiçbir mal veya hizmet için tek başına ayırt edici nitelikte kabul 
edilmeyecektir.  YİDK’nın 2011-M-2895 sayılı kararında “Marmaris” ibaresi 
için 29 uncu sınıftaki gıda ürünleri için yapılan başvuru ayırt edici nitelikte 
bulunmadığı gerekçesiyle resen reddedilmiştir. 

YİDK’nın 2017-M-8780 sayılı kararında “Süper Marka” ibareli başvuru 
16,35 ve 41’nci sınıfta yer alan mal ve hizmetler için ayırt edici görülmeyip 
reddedilmiştir. 

C. 5/1 (c) Bendi
5/1 (c) maddesinde “Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, 

amaç̧, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin 
sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini 
belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren 
işaretler”in marka olarak tescil edilemeyeceği düzenlenmiştir. 

Bu hükmün temel amacı, ilgili sektörde faaliyet gösteren herkesin 
kullanımına açık olan tanımlayıcı işaretlerin tek kişinin tekeline verilmesinin 
önüne geçerek kamu yararını gözetmektir. Yani, mal ve hizmetleri tanımlayan 
işaretlerin herkes tarafından serbestçe kullanımını temin etmek ve tanımlayıcı 
bir işaretin tek bir kişinin tekeline verilmek suretiyle diğer işletmelere ve 
rakiplerine karşı haksız bir avantaj sağlamasını engellemektir. 

Tanımlayıcılık incelemesi yapılırken başvuruya konu işaretin bütün olarak, 
ilgili mal ve hizmetler ve bu mal ve hizmetlerin tüketici kitlesi bakımından 
değerlendirilmesi gerekmektedir. İnceleme tarihinde tanımlayıcı olmayan 
bir ibarenin, ilerleyen zamanlarda tanımlayıcı bir biçimde kullanılıp 
kullanılamayacağı hususu da gözönüne alınmalıdır. AB Adalet Divanı’nın 
“DOUBLEMINT”ve “BIOMILD” kararlarında da belirttiği gibi, “bir markanın 
tanımlayıcı bulunarak reddedilmesi için, o ibarenin, başvuru sahibinin rakibi 
üreticiler tarafından gerçekte kullanılıyor olmasına gerek yoktur, böyle bir 
kullanım ihtimalinin varlığı yeterlidir.”26.

26 TÜRKPATENT Marka İnceleme Kılavuzu s. 91. 
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Tanımlayıcı işaretler, tescili talep edilen mal ya da hizmetin cins, çeşit, kalite,  
vasıf gibi özelliklerine,  coğrafi kaynaklarına veya üretim zamanlarına doğrudan 
atıfta bulunan işaretlerdir. Bu kapsamda ilgili tüketicinin mal veya hizmet ile 
işaret arasında doğrudan bağlantı kurması aranmaktadır.  Örneğin, finansal 
hizmetleri için “banka” kelimesi hizmetin cinsini belirtirken, “light”, “süper”,” 
“ekstra”, “premium”, “doğal”, “organik”  gibi kelimeler kalite gösteren, “100 
gr”, “1 lt” gibi kelimeler miktar gösteren ibarelere örnek olarak  gösterilebilir.  
Genel Mahkemenin “Trusted link” kararında, ibare bilişim sektöründeki 
mallar ve hizmetler için güvenli bağlantı anlamına geldiği ve amaç gösterdiği 
gerekçesiyle reddedilmiştir27.

Tüketici işareti gördüğünde refleks olarak mal ve hizmet ile işaret 
arasında bağlantı kuramıyor fakat olasılıkları zihninde birkaç seçeneğe kadar 
indirebiliyorsa o markanın tescili mümkündür28. Belli çözümlemeler sonrasında, 
dolaylı olarak mal/hizmet ile işaret arasında bağlantı kuruluyorsa bu anlamda 
5/1(c) bendi gereğince ret koşullarının oluşmamış̧ olduğu kabul edilir.

YİDK’nın 2019-M-908 sayılı “dövizborsa.com”  ibareli başvurunun reddine 
ilişkin “… başvurunun münhasıran “dovizborsa.com” ibaresinden oluştuğu, 
“doviz” ibaresinin “Ülkeler arası ödemelerde kullanılabilecek para, çek, poliçe 
vb. her türlü ödeme aracı; Yabancı ülke parası” anlamına geldiği; “borsa” 
ibaresinin “Bazı tüccarların ve özellikle sarraflarla değerli kâğıt ve tahvil 
alışverişiyle uğraşanların alım satım ve değişim amacıyla devlet denetimi 
altında iş yaptıkları yer” anlamına geldiği (bkz. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe 
Sözlüğü, www.tdk.gov.tr); “.com” ibaresinin ise internet üst seviye alan adı 
olduğu tespit edilmiş; başvuru konusu işaretin her biri ekonomi / finans alanında 
yaygın olarak ve herkes tarafından kullanılan “doviz” ve “borsa” kelimelerinin 
basit ve sıradan şekilde bir araya getirilmesi suretiyle oluşturulduğu, bu 
kombinasyonun, kendisini oluşturan unsurların genel toplamından daha öteye 
varan bir anlam ve algı yaratmadığı düşünülmüştür….” denilerek  başvuru 
emtia listesindeki bir kısım mal ve hizmetler için doğrudan tanımlayıcı 
görülmüş ve ayırt edici bulunmayarak kısmen reddedilmiştir.  

Aşağıdaki şekilde görülen başvuruda yer alan ibarelerin oluşturduğu 
kombinasyonun kelimelerin tek başına sahip oldukları anlamlarından 
farklı bir anlam kazanmamış olduğu belirtilerek, “naklen futbol” ibaresinin 
ortalama tüketicinin algısı itibarıyla, başvuru kapsamındaki örneğin “radyo ve 
televizyon yayın hizmetleri” ile “film, televizyon ve radyo programları yapım 
hizmetleri” açısından bu hizmetlerin doğrudan konusunu ve karakteristik 
özelliğini tanımladığı gerekçesiyle YİDK tarafından verilen ret kararı mahkeme 
tarafından onanmıştır29.

27 T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246, 26/10/2000.
28 Ankara 1.FSHHM 2014/324 E. 2015/108 K. 
29 Ankara 3. FSHHM 2008/344 E. 2010/24 K.
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Şekil 3

Ç. 5/1 (ç) Bendi 
5/1(ç) maddesi, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak daha 

önceki tarihte tescil edilmiş̧ ya da tescil başvurusu yapılmış̧ bir marka ile aynı 
veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretlerin tescil edilemeyeceği hükmünü 
içermektedir. Bu hüküm mehaz AB Direktif ve Tüzüğünde bulunmamakta olup 
AB Markası Tescil sisteminde önceki tescilli veya başvurusu yapılan markalarla 
ilgili benzerliğin bir ret veya hükümsüzlük gerekçesi olması hususu nispi ret 
nedenlerine bırakılmıştır.

Mahkeme kararlarına ve Yargıtay içtihatlarına göre, başvuruya konu 
işaretin daha önce tescil edilmiş̧ veya başvurusu yapılmış̧ marka ile aynı 
olması, karşılaştırılan işaretlerin özdeş̧, farksız, tıpa tıp taklit, aynen veya bire 
bir kopya olmasıdır. Aralarında küçük de olsa farklılık bulunan markalar ise aynı 
sayılmaz. Ancak markaların farklı büyüklükte olması veya yazı karakterinin, 
renginin farklılaştırılması aynı olma durumunu etkilemez. Ayırt edilemeyecek 
kadar benzerlik durumunda, karşılaştırılan işaretler aynı olmamakla birlikte, 
bunların ortalama düzeydeki tüketiciler üzerinde bıraktıkları genel izlenim 
hemen hemen aynıdır. Bir başka deyişle, markalar arasındaki farklılık o kadar 
önemsizdir ki ilgili tüketici nezdinde markalar görsel ve işitsel olarak aynı 
gibi algılanırlar30. Buna göre, ayırt edilemeyecek kadar benzerlikten “ayrıca 
karıştırılma ihtimali değerlendirmesi yapılmasını gereksiz kılacak derecede 
güçlü̈ ve açık” bir benzerlik ya da ilgili tüketici kitlesinin algısı itibarıyla “hemen 
hemen aynılık” anlaşılması gerekir31.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin “Martı” kararında 5/1 (ç)’nin uygulanabilmesi 
için markalar arasındaki benzerliğin iltibasa yol açacağının ayrıca incelenmesini 
gerektirmeyecek düzeyde güçlü olması gerektiği ifade edilmiştir32.

5/1(ç) bendi kapsamındaki tescil engelinin varlığı için sadece başvuru 
ile önceki markaların aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olması 
yeterli değildir, aynı zamanda başvuru ve önceki markanın kapsadığı mal ve 
hizmetlerin de aynı ya da aynı tür olması gerekir. 

Başvuru ve redde mesnet markanın kapsamındaki mal veya hizmetlerin 
bire bir yani özdeş̧ olması halinde ayniyet mevcuttur. Aynı tür kavramı ise, 

30 Ankara 3. FSHHM,. 2014/178E,  2015/30 K.
31 TÜRKPATENT Marka İnceleme Kılavuzu s 192.
32 Çolak s. 142; Yargıtay 11. HD., T-2009/13322 E, 2011/14579 K.,27.10.2011.
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kural olarak TÜRKPATENT Sınıflandırma Tebliğinde yer alan listede aynı sınıfın 
aynı alt grubu içinde bulunmayı ifade eder. 

D. 5/1 (d) Bendi 
SMK’nın 5/1(d) maddesine göre “Ticaret alanında herkes tarafından 

kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları 
ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur 
olarak içeren işaretler” marka olarak tescil edilemez. 

Hükmün amacı ticaret alanında herkes tarafından kullanılan işaretlerin tek 
bir firmanın tekeline verilmesinin engellenmesi ve bu şekilde kamu yararının 
gözetilmesidir.  Bu bakımdan bu hükmün amacının ve kapsamının 5/1(c) 
maddesi ile örtüştüğü söylenebilir. Bununla beraber 5/1 (d) bendinde ibare 
tanımlayıcı olduğu için değil ticaret alanında ilgili mal ve hizmetler için yaygın 
kullanımı bulunduğu için reddedilir33. Buradaki kullanımın, 5/1(c) bendindekinin 
aksine, potansiyel değil fiili yaygın kullanım olması gerekmektedir.

Örneğin, para birimlerinin simgeleri, “SANAYİ”, “BORSA”, “MARKET” 
gibi kelimeler ticaret alanında yaygın kullanılan kelimeler olarak bu hüküm 
kapsamında tescil engeli ile karşılaşabilir. Belirli meslek grubuna ait “öğretmen”, 
“avukat” gibi meslek adları da ilgili alanlarda mutlak ret engeli taşır.

EUIPO’ya yapılan bir başvuruda Şekil 4’de yer alan işaret elektrikli eşyalarla 
ilgili olarak yüksek voltaj ve tehlike işareti olarak uluslararası kullanılan 
sembollerden olduğundan ticaret alanında yaygın kullanılan işaretlerden 
olduğu gerekçesiyle 9’uncu sınıftaki mallar bakımından reddedilmiştir. 

Şekil 4:  9894528 sayılı EUTM başvurusu 

E. 5/1 (e) Bendi 
5/1 (e) maddesinde “Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka 

bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli 
değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretlerin” 
marka olarak tescil edilemeyeceği düzenlenmiştir. 

Buna göre;
1. Malın doğası gereği ortaya çıkan şekiller ya da başka özellikleri, 

33 CJEU C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 35,04/10/2001.
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2. Teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şekiller ya da başka 
özellikleri, 

3. Mala asli değerini veren şekiller ya da başka özellikleri,
münhasıran içeren işaretler tescil edilmeyecektir. Bu şartların en az birinin 

sağlanması yeterlidir.  Hükmün lafzından sadece mallar için uygulanabilir 
olduğu, hizmetler için uygulanmayacağı anlaşılmaktadır. 

Bu tarz şekillerin tescilinin engellenmesindeki temel amaç marka sahibine 
sağlanan münhasır ve süresiz yenilenebilecek hak ile patent ve tasarımlar gibi 
diğer fikri mülkiyet haklarına sağlanan sınırlı korumanın kapsamının aşılmasını 
engellemektir34.  Bu nedenle bu ret gerekçesinin, ileride değinilecek olan 
“kullanım sonucu ayırt edicilik” iddiasıyla aşılması da mümkün değildir. 

Malın doğal şekli gereği ortaya çıkan şekillere bir meyvenin doğal şekli veya 
tekerleğin şekli örnek olarak gösterilebilir. 

Şekil 5’de örneği yer alan “Kırmızı Lego Parçası” davasında EUIPO 
Temyiz Kurulu şekle konu lego oyuncağı parçasının teknik bir sonucu elde 
etmek için zorunlu birçok şekli ve özelliği içerdiği gerekçesiyle başvurunun 
hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Nihai olarak da CJEU kararında EUIPO ve 
Genel Mahkemenin kararlarını onamıştır35.

Şekil 5: 107 029 R 856/2004 sayılı AB Markası            Şekil 6: 2018-M-1847 sayılı YİDK kararı 

YİDK’nın 2018-M-1847 sayılı kararında da tescili talep edilen terlik 
görselinden oluşan şekilde görülebilir durumundaki hava almayı, sağlayan, 
ayak desteği ve ergonomi sağlayan -başvuru sahibince sunulan delillerle de 
desteklenen- asli özelliklerin ürüne fonksiyonellik/ işlevsellik kattığı, marka 
örneğinde yer alan bu tasarım unsurlarının ürüne asli değerini verdiği ve 
teknik (işlevsel) sonuçlar elde etmeye yönelik olduğu gerekçesiyle başvurunun 
ret gerekçeleri arasına 5/1 (e) eklenmiştir. 

Mala asli değerini veren şekillerle ilgili olarak ise; EUIPO Temyiz Kurulunun 
Şekil 7’de görülen “3 boyutlu hoparlör şekli” başvurusunda bu şeklin estetik 

34 CJEU 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 43; 06/10/2011, T-508/08, 
Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 65

35 C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, 14/09/2010,
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görünüm sağlayan ve mala asli değerini veren bir şekil olduğu gerekçesiyle 
başvurunun reddine yönelik kararı Genel Mahkemece de onanmıştır. 

Şekil 7:R 497/2005-1, Loudspeaker (3D)

F. 5/1(f) Bendi 
5/1(f) bendine göre “Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı 

gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.” tescil edilemez. 
İşaretin yanıltıcılığının değerlendirilmesinde ilgili işaret nedeniyle 

tüketicinin gerçekten yanılma ihtimalinin olup olmadığı tespit edilmelidir. Bu 
değerlendirmede mal ve hizmetin niteliği ve ilgili tüketici kesiminin özellikleri 
de dikkate alınır. Değerlendirmede önemli olan bu riskin ciddi biçimde mevcut 
olmasıdır. 

Yanıltıcılık değerlendirmesi her başvurunun kendi özel koşulları dikkate 
alınarak yapılır. Bir işaretin ilgili tüketici kesimi acısından yanıltıcı olup 
olmadığının tespitine ilişkin olarak aşağıdayer alan soruların cevapları aranır: 

i. İşaret, ürünün herhangi bir özelliği, kalitesi, görevi, bilesimi veya 
kullanımı konusunda yanıltıcı bir ibare içeriyor mu? 

ii. Cevap hayır ise, 5/1 (f) bendi kapsamında ret koşulları oluşmaz. 
Cevap evet ise ikinci aşama olarak aşağıda yer alan sorunun cevabı aranır.
ii. İlgili tüketiciler bu yanıltıcı ibare dolayısıyla gerçekten yanılabilir mi?36

Bu soruların cevapları evetse ilgili mal ve hizmetler bakımından markanın 
yanıltıcı olacağı sonucuna varılır. 

Örneğin, marka örneğinde “hakiki deri” ibaresinin tescili talep edilen 
mallarda ise plastik veya suni deri ürünleri yer alması durumunda yanıltıcılığın 
oluşacağı değerlendirilir. 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin bir kararında “Pırlanta Sonsuza Kadar 
+Şekil” ibareli markanın taklit mücevherler yönünden yanıltıcı olacağına karar 
verilmiştir37.

Coğrafi işaret tescili bulunmamakla birlikte bilinirliği olan ve ilgili ürün 
için coğrafi kaynak belirten ifadeleri içeren başvurular için coğrafi yer adıyla 

36 TÜRKPATENT Marka İnceleme Kılavuzu s. 305
37 Yargıtay 11. HD., 2009/11982 E., 2011/4805 K. 21.04.2011
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özdeşleşmiş olunması nedeniyle ilgili mallar açısından tüketicinin yanılmasının 
ortaya çıkabileceği hallerde başvuru listesi bu çerçevede sınırlandırılmaktadır. 
Örneğin “Turan Osmancık Pirinç” ibaresi için 30. sınıfın tamamında başvuru 
yapılması durumunda, başvuruda yer alan “Osmancık Pirinci” coğrafi işaret 
olarak tescilli olmamasına rağmen pirinç emtiası “Osmancık pirinci” olarak 
sınırlandırılacaktır38.

G. 5/1 (g) Bendi 
SMK 5/1 (g) bendine göre “Paris Sözleşmesinin 2nci mükerrer 6ncı 

maddesine göre reddedilecek işaretler” marka olarak tescil edilemez.
Söz konusu hükmün 1. fıkrasının a bendine göre “Birlik ülkelerine ait 

armaların, bayrakların ve diğer Devlet amblemlerinin ve bu ülkelere kabul 
edilmiş olan resmi kontrol ve teminatı belirten resmi işaretler ve ayar 
damgalarının ve hanedan armacılığı bakımından taklitlerinin ticari markalar 
veya markaların bir unsuru olarak yetkili makamlardan izin almaksızın 
kullanılması uygun önlemlerle yasaklamak ve tescili reddetmek ya da geçersiz 
kılmak hususlarında, Birlik ülkeleri mutabık kalmışlardır.” Ayrıca, maddenin 1/b 
bendine göre “(a) bendinde belirtilen hükümler, korunmaları için tesis edilmiş 
olan yürürlükteki uluslararası sözleşmelere konu olan armalar, bayraklar, 
diğer amblemler, kısaltılmış kelimeler vs. dışında, Birlik ülkelerinden birinin 
veya daha fazlasının üye olduğu Devletlerarası Uluslararası Teşkilatların 
armaları, bayrakları, diğer amblemleri ve isimleri vs. için de aynı derecede 
geçerli olacaktır.”

Paris Sözleşmesi 2nci mükerrer 6ncı maddesi 3(a) hükmü uyarınca 
“Bu hükümlerin uygulanması için Birlik ülkeleri, bu Maddenin korunması 
altına tümüyle veya belli sınırlar içinde almak istedikleri veya bundan sonra 
isteyebilecekleri Devlet amblemlerinin ve resmi işaret veya ayar damgalarının 
bir listesini ve bu listenin müteakip tadillerinin tümünü, Uluslararası Büro 
aracılığıyla birbirlerine iletmeyi kararlaştırmışlardır. Bu arada bütün Birlik 
ülkeleri, bu şekilde iletilen listeleri kamuya açık tutacaklardır. Ancak bu 
iletişime Devletlerin bayraklarının dâhil edilmesi zorunlu değildir.” 

Bu kapsamda hükümde de yer aldığı üzere;
- Devletlere ait bayraklar
- Devletlere ait işaret ve amblemler
- Hanedan armaları bayrakları ve diğer ülke amblemleri
- Resmi kontrol ve teminat belirten resmi işaretler ve ayar damgaları
- Uluslararası Hükümetlerarası Örgütlere Ait İşaretler 

koruma altına alınmıştır.  

38 TÜRKPATENT Marka İnceleme Kılavuzu s. 307, 308. 
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Bayraklar hariç, Türkiye dışındaki devletlere ait amblemlerin ve uluslararası 
hükümetlerarası örgütlere ait amblem ve işaretlerin SMK 5/1(g) maddesi 
kapsamında korunması için Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı-WIPO’ya bildirilmiş 
ve bu Teşkilatça tutulan “6ter veritabanında” yer alıyor olması gerekir. 

Devletlere ait bayraklarda koruma kapsamı WIPO’ya kayıt gerektirmeksizin 
ve mal ve hizmete bakılmaksızın en geniş haliyle sağlanmaktadır. Bu hükme 
göre örneğin Almanya bayrağını içeren bir marka başvurusunun tüm mal ve 
hizmetler açısından reddi gerekmektedir. Bununla beraber marka örneğinde 
yer alan bayrağı andıran unsurların tertip tarzı da değerlendirme bakımından 
önemli unsurlardandır. 

Uluslararası hükümetlerarası örgütlere ait işaretlere sağlanacak koruma, 
bu işaretlerin marka olarak tescili veya kullanımının ilgili örgüt ile bağlantı 
kurulmasına yol açabileceği hallerle sınırlandırılmaktadır. Örneğin Dünya Sağlık 
Örgütü (World Health Organization)’nün kısaltması olan “WHO” ibaresinin, 
“ilaçlar, tıbbi hizmetler” gibi mallar ve hizmetler bakımından 5/1(g) maddesi 
uyarınca reddi gerekir39.

H. SMK 5/1 (ğ) Bendi 
SMK 5/1 (ğ) hükmüne göre “Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı 

maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel 
değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil 
izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler” 
marka olarak tescil edilemez.

Bu kapsamda YİDK’nın 2013-M-3337 sayılı kararında Cumhuriyetimizin 
kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası ve resmini içeren Şekil 8’de 
yer alan marka başvurusu reddedilmiştir.  

Şekil 8:  2013-M-3337 sayılı YİDK kararı Şekil 9:  2015-M-313 sayılı YİDK kararı

YİDK’nın 2015-M-313 sayılı kararı ile İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif 
Ersoy’un fotoğrafından oluşan Şekil 9’da yer alan başvuru Kurum tarafından 
hem Mehmet Akif Ersoy isminin hem de fotoğrafının halka mal olmuş tarihi ve 
kültürel bir değer olduğu gerekçesiyle reddedilmiştir.

Bu kapsamda değerlendirilebilecek diğer örnekler arasında “Kanuni Sultan 
Süleyman”, “Fatih Sultan Mehmet” ve “Mevlana Celaleddin-i Rumi” gibi ünlü 
Türk büyüklerinin ve devlet adamlarının ismini, Kızılay, Kızılhaç amblemlerini, 

39 TÜRKPATENT Marka İnceleme Kılavuzu s. 324, 325.
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Türkiye Cumhuriyetinin resmi makamlarına ait işaret ve adlandırmaları veya 
tarihi ve kültürel yapıların fotoğraflarını içeren başvurular sayılabilir.

I. 5/1 (h) Bendi 
SMK 5/1 (h) bendine göre “Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler” 

tescil edilemez.
Toplumu oluşturan bireylerin dini duygularını zedeleyici, bu duyguları 

istismar etme ve çıkar sağlama amacı ve etkisi taşıyan işaretler bu hüküm 
kapsamında değerlendirilir.  Burada sadece toplumun çoğunluğunun aidiyet 
hissettiği dine ait değer ve sembollerin değil, tüm dinlerin ve inançların 
korunması amaçlanmaktadır. 

Dini terim veya sembol olarak kullanılan ibareler, din görevlilerinin 
unvanları, kutsal mekan isim ve görselleri, din ve mezhep adları bu kapsamda 
korunacak ibare ve sembollerdendir. 

Şekil 10’da yer alan “Mecca Cola” ibareli başvuru YİDK tarafından nihai 
olarak reddedilmiş ve karar ilk derece mahkemesi ve YARGITAY tarafından da 
onanmıştır. “Allah’ın Kılıcı Halid Bin Velid” ibareli marka başvurusu YİDK’nın 
2013-M-3965 sayılı kararıyla dini değer içerdiği gerekçesiyle reddedilmiştir. 

  Şekil 10   Şekil 11

YİDK Şekil 12’de yer alan “the chapel” ibareli marka başvurusunun reddini  
“chapel” kelimesinin “ibadet yeri, tapınak, şapel, küçük kilise” anlamlarına 
gelmesi gerekçesiyle yerinde görmüştür. 2017-M-8353 sayılı kararında ise 
“Kuranın Dilinden” ibareli başvurunun reddini dini değer içermesi nedeniyle 
yerinde görmüştür. 

Şekil 12

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi “Tekbir” kararında söz konusu ibarenin dini 
değer içerdiğine, dini sembollerin ticarete alet edilemeyeceği ve dolayısıyla 
hiçbir mal ve hizmet için tescilinin mümkün olmadığına hükmetmiştir40.

40 Yargıtay 11. HD, 2011/14095 E., 2012/20549 K. , 12.12.2012.
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J. 5/1 (ı) Bendi 
5/1 (ı) bendine göre “Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.” 

marka olarak tescil edilemez.
Toplumun işleyişine zarar verebilecek nitelikte olan, ahlak anlayışına ters 

düşen, zararlı alışkanlıkları özendiren veya cesaretlendiren, suça teşvik eden, 
küfür, hakaret, ırkçılık, ayırımcılık içeren ibareler, şekiller ve benzeri işaretler 
genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı işaretler olarak kabul edilir41.

Doktrinde kamu düzeni ve genel ahlaka aykırılık incelemesi ilgili toplumun 
değerlerine ve marka tescil başvurusunun yapıldığı tarihteki duruma göre 
yapılması gerektiği kabul edilmektedir42.

YİDK’nın 2014-M-10752 sayılı kararında; “wog” ibareli marka başvurusu 
ibarenin özellikle İngiliz ve Avustralya İngilizcesinde aralarında Türklerin de 
olduğu Ortadoğulu insanları aşağılamak için kullanılan argo bir kelime olduğu 
gerekçesiyle kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı bularak reddedilmesini 
onamıştır. Benzer şekilde PAKI ibareli marka başvurusunun reddi, anılan 
ibarenin Pakistan kökenli kişileri tahkir eden İngilizce bir hakaret terimi olması 
nedeniyle AB Genel Mahkemesinin kararıyla, onanmıştır. 

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi-EUPO tarafından kamu düzenine aykırı 
olarak değerlendirilen diğer bazı markalar ise Avrupa Birliğinde bir terör 
örgütü lideri adı olarak değerlendirilen “BIN LADIN” ibaresi, İspanyolca “Mafya 
masada oturuyor” anlamına gelen “LA MAFIA SE SIENTA EN LA MESA” gibi 
ibareleri içeren başvurular olmuştur. 

YİDK’nın “Double Happiness” ibareli kararında, ise “çifte mutluluk” 
anlamına gelen ibarenin başvurusu yapılan tütün ürünlerinin kullanımını 
özendirici olacağı, alım kararını teşvik edeceği gerekçesiyle başvurunun 
reddine karar verilmiştir. 

Bazı hallerde pozitif çağrışım yapan ibarelerin de kamu düzenine aykırı 
olarak değerlendirilmesi mümkündür. Bu kapsamda, “ATATÜRK” ibaresi için 
EUIPO nezdinde yapılan başvuru, Avrupa’da yaşayan Türkler için ATATÜRK’ün 
ulusal bir değer ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olması bakımından politik 
sembol olarak algılanması gerekçesiyle, kamu düzenine aykırılık gerekçesiyle 
reddedilmiştir. 43

K. 5/1 (i) Bendi 
5/1 (i) bendinde, 556 sayılı KHK’da bulunmayan yeni bir hüküm getirilmiş ve 

“Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler”in 
marka olarak tescil edilemeyeceği düzenlenmiştir. 

41 TURKPATENT Marka İnceleme Kılavuzu s. 354.
42 Çolak, 194. 
43 EUIPO Marka İnceleme Kılavuzu s. 6.
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Madde gerekçesinde anonim bir sınai mülkiyet hakkı olan coğrafi işaretlerin 
daha etkin bir biçimde korunmasının amaçlandığı ve SMK’nın ilgili maddeye 
ilişkin gerekçesinde koruma kapsamının, coğrafi işaretin ilgili olduğu mal veya 
hizmetler dikkate alınarak belirleneceği ifade edilmiştir. 

Hüküm kapsamında, marka tescil başvurusunun incelenme anında tescilli 
bir coğrafi işaretin mevcut olması ve incelenen başvurunun tescilli coğrafi 
işaretten oluşan ya da ilave unsurlarla birlikte tescilli bir coğrafi işaret içeren 
bir marka başvurusu olması gerekmektedir. 

TÜRKPATENT Marka İnceleme Kılavuzunda inceleme tarihi itibarıyla, marka 
başvurusunun münhasıran tescilli bir coğrafi işaretten oluşması durumunda 
başvuru, tescili talep edilen tüm mallar ve hizmetler için 5/1(i) gereğince 
reddedileceği belirtilmiştir.  Buna göre örneğin “Malatya Kayısısı” ibaresini tek 
başına içeren bir başvuru tüm mal ve hizmetler bakımından reddedilecektir. 
Coğrafi işareti ayırt edici bir ibare ile birlikte içeren başvurularda da benzer bir 
değerlendirme yapılmaktadır. Buna göre “XYZ Malatya Kayısısı” gibi bir marka 
başvurusu, tescilli “Malatya Kayısısı” coğrafi işaretinin tam adını içerdiği için 
5/1(i) gereğince tüm mallar ve hizmetler için reddedilecektir. Benzer şekilde 
İnceleme Kılavuzunda tescilli coğrafi işaretin tam adını içermeyen ancak çok 
yakın bir adlandırma içeren (örneğin “XYZ Malatya Kayısı” ya da “XYZ Malatya 
Kayısıları” şeklindeki) başvurular da tüm mallar ve hizmetler için reddedileceği 
de belirtilmektedir.44

Tescilli bir coğrafi işaret adını çağrıştırma, marka başvurusu örneğinin 
tüketici zihninde ürünün tescilli bir coğrafi işaret olduğu algısını uyandıracak 
nitelikte olması anlamına gelmektedir.  Bu tarz durumlarda TÜRKPATENT 
uygulamasında marka başvurusu kısmen reddedilmekte emtia listesi 
tescilli coğrafi işarete uygun olarak aynı ve kıyaslanabilir mallar için 5/1 (i) 
kapsamında sınırlandırılmaktadır.  Örneğin “XYZ Malatyalı Kayısıcı” ibareli 
başvuru “kayısılar” emtiası için “Malatya Kayısısı coğrafi işareti özelliklerine 
uygun kayısılar.” olarak sınırlandırılmaktadır45.

1. Marka Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretlerin İstisnaları 
L. Kullanıma Dayalı Ayırt Edici Nitelik Kazanmış İşaretler (SMK 5/2)
SMK’nın  5’nci maddesinin ikinci fıkrası “Bir marka, başvuru tarihinden önce 

kullanılmış̧ ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım 
sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) 
ve (d) bentlerine göre reddedilemez.” hükmünü amirdir. 

Söz konusu hüküm herhangi bir ayırt edicilik içermeyen işaretler ile 
tanımlayıcı olan ve ticaret alanında herkes tarafından kullanılan ve bu 

44 TÜRKPATENT Marka İnceleme Kılavuzu s. 364. 366.
45 TÜRKPATENT Marka İnceleme Kılavuzu s. 368, 369.
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nedenlerle reddi gereken işaretlerin başvuru tarihinden önce başvuruya 
konu mal ve hizmetler bakımından ayırt edici nitelik kazanması halinde 
reddedilemeyeceğini düzenlemektedir.  Hüküm sadece ilgili maddenin (b), 
(c) ve (d) bentleri bakımından istisna getirmekte olup diğer bentlere göre 
reddedilen başvurular bakımından kullanıma dayalı ayırt edicilik istisnasının 
uygulanması mümkün değildir. 

Bir işaretin kullanım yoluyla ayırt edici hale gelmesi için kullanımı ve 
tanıtımının çok yoğun olmalıdır.  Çünkü yukarıda da bahsedildiği üzere, bir 
kişi veya firmanın tekeline bırakılamayacak bir işaretin marka olarak tescil 
edilebilmesi, yani üzerinde münhasır bir hakkın tesis edilebilmesi için, o işaretin 
yoğun markasal kullanımları neticesinde tanımlayıcı anlamından sıyrılarak, o 
mal veya hizmet bakımından belirli bir işletmeyi işaret edecek biçimde, ilgili 
mal ve hizmetle özdeşleştiğinin ispatı gerekir. Bu nedenle, kullanıma dayalı 
ayırt ediciliğin ispatı için aranan eşik genel olarak yüksektir.  Kullanıma dayalı 
ayırt ediciliğin varlığı incelenirken dikkate alınacak tarih başvuru tarihidir. 

Kullanım sonucu ayırt ediciliğin ispatı için; 
• Tescili talep edilen işaretin başvuru tarihinden önce kullanıldığı ve bu 

kullanım sonucunda ayırt edici nitelik kazanmış olduğu,
• İşaretin, tescil talebi kapsamında bulunan mal ve hizmetlere ilişkin 

olarak ayırt edicilik kazandığı,
• İşaretin Türkiye’de marka olarak algılanır hale gelmiş olduğu,
• ispatlanmalıdır. 
Kullanıma dayalı ayırt ediciliğin ispatı için reklam, promosyon, tanıtım 

çalışmalarına ilişkin deliller, haberler, makaleler, pazar payı gibi ticari bilgilerin 
yanısıra bağımsız kuruluşlarca gerçekleştirilen kamuoyu anketleri, tüketici 
araştırmaları gibi birçok farklı delilin sunulması mümkündür. 

YİDK’nın 2008-M-1454 sayılı kararında satıh üzerine yapılan renk markası 
başvurusunun kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı iddiasıyla yapılan 
itirazın incelenmesinde sunulan tüm deliller, kamuoyu ve pazar araştırmaları 
neticesinde “….tüketicilerin toplamının %53’ünün, lila renkli bir çikolata 
ürünü ile karşılaştığında, bu ürünü “milka çikolatası veya milka ineği” ile 
ilişkilendirdikleri tespit edilmiştir. Bu oranın, gıda sektörü gibi pek çok firmanın 
faaliyette bulunduğu, marka ve seçenek sayısının görece çok yüksek olduğu ve 
alım tercihlerinin çok kısa zaman diliminde gerçekleştiği bir sektör açısından  
lila rengi”nin başvuru sahibi firma ile özdeşleştiği……….., bu firmanın “milka ve 
milka ineği figürlü” markalarını refleksif olarak çağrıştırdığı ve bu doğrultuda 
yoğun kullanım promosyon çalışmaları neticesinde anılan rengin ayırt edicilik 
kazandığı……” gerekçeleriyle “çikolata ve çikolata içeren ürünler” için itirazı 
kabulüne ve başvurunun tesciline karar verilmiştir. 
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Şekil 13: 2008-M-1454 sayılı YİDK kararı 

YİDK’nın “sahibinden” ibareli başvurunun kısmen reddine ilişkin 2009-
M-5783 sayılı kararına karşı açılan iptal davasında Yargıtay ilgili Mahkeme 
kararını“...mahkemece görüşüne başvurulan bilirkişi heyetinin çoğunluğu 
tarafından düzenlenen raporda başvuru konusu “sahibinden” ibaresini 
TPE tarafından reddedilen hizmetler bakımından doğrudan cins, vasıf vb. 
karakteristik özellik belirtmediği, ticaret alanında herkesin kullanımına açık 
yanıltıcı ibarelerden de olmadığı, öte yandan davalının elektronik ticaret 
alanında 1999 yılından yaygın biçimde kullandığı “sahibinden.com” alan adının 
asıl unsurunun sahibinden kelimesi olup bu haliyle de 556 sayılı KHK’nın 7/son 
maddesi gereğince ayırt edicilik vasfına sahip olduğu mütalaa edildiği halde 
somut uyuşmazlığa uygun değerlendirmeler içermeyen ayrık oy sahibi bilirkişi 
düşüncesine dayalı ret kararı verilmesi uygun görülmemiştir....” şeklinde 
bozarak  karar vermiştir.  Nihayetinde, Mahkeme kararı sonucunda başvuru 
ret konusu olan 35’nci sınıftaki tüm hizmetler bakımından tescil edilmiştir. 

M. Sonraki Başvurunun Tesciline Muvafakat (SMK 5/3)
SMK ile getirilen önemli yeniliklerden biri de, önceki marka sahibinin 

muvafakat etmesi halinde, aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer markanın 
aynı veya aynı tür mallar/hizmetler için önceki marka sahibi dışında üçüncü 
bir kişi adına tescilinin mümkün hale gelmesidir. Bu düzenlemenin getirilmesi 
ile birlikte, 5/1 (ç) bendi uyarınca reddi gereken bir markanın, yani aynı/ayırt 
edilmeyecek kadar benzer markanın aynı/aynı tür mal veya hizmetler için 
farklı kişiler adına tescilinin önü açılmıştır. 

5 nci maddenin üçüncü fıkrasında önceki marka sahibinin, başvurunun 
tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin sunulması 
halinde marka başvurularının 5/1 (ç)’ye göre reddedilmeyeceği düzenlenmiştir. 
“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 tescil edilemeyeceği” hükmünü içeren 
SMK’nın 5/1 (ç) maddesine istisna teşkil eden bu madde ile ekonomik veya 
diğer yönlerden bağlı olanlar başta olmak üzere hak sahiplerinin piyasada 
birlikte var olma yönünde ortaya koydukları iradenin korunması amaçlanmıştır. 
Böylece, markanın kullanılması veya tesciline ilişkin çeşitli koşullar hakkında 
piyasada birbiri ile anlaşan önceki marka sahipleri ile başvuru sahiplerinin 
uzlaşmasına yönelik yeni bir zemin hazırlanmıştır.
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SMK’nın 5/3 maddesi ile AB Marka Direktifinin nispi ret nedenlerine ilişkin 
5 inci maddesinin 5 nci fıkrasına da uyum sağlanmıştır46.

 Muvafakat müessesi bazı diğer ülke kanunlarında da izin mektubu (letter 
of consent), izin anlaşması (consent agreement), birlikte var olma anlaşması 
(coexistence agreement) gibi farklı hukuki kavramlarla karşımıza çıkmaktadır. 
Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından yapılan bir çalışmada 
üye ülkelerin bu konuda farklı hukuki ilke ve içtihatlar benimsediği ortaya 
konulmuştur47/48.

SMK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddesi kapsamında; 
başvuru ile birlikte veya karara itiraz halinde itiraz hakkında karar verilene 
kadar Kuruma sunulabilecek olan muvafakatin Kurum tarafından geçerli kabul 
edilen imzalı form şeklinde düzenlenmesi ve noter tarafından onaylanması 
gerekmektedir. 

Muvafakat ile birlikte taraflar arasında çeşitli koşulları içeren birlikte 
var olma anlaşmaları yapılması mümkün olsa da, SMK 5/3 ve Yönetmelik 
hükümlerine göre Kuruma sunulacak muvafakatin herhangi bir koşul veya şart 
içermemesi gerekmektedir. 

Birden fazla marka başvurusu için verilecekse, her bir başvuru için ayrı 
bir muvafakatname formunun sunulması gereklidir. Muvafakatname önceki 
marka sahibinden alınır. Ancak sicile kaydedilmiş inhisari lisans sahipleri varsa 
ayrıca bunların yazılı izinlerinin de alınarak, Kuruma sunulması gereklidir.

IV.  SONUÇ 
Marka hakkının etkin bir şekilde korunabilmesi ve markanın6769 sayılı 

SMK kapsamında tescilli markalara sağlanan korumadan yararlanabilmesi için, 
Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılacak usulüne uygun bir başvuru ile tescil 
edilmesi gereklidir. 

Marka tescili, başvurunun yapılması sonrasında TÜRKPATENT nezdinde 
yürütülen bir dizi inceleme sürecinin sonucunda gerçekleşmektedir. Bu 
inceleme basamaklarının üç temel ayağı, marka başvurusunun şekli şartları 
karşılayıp karşılamadığı, başvuruya konu işaretin mutlak ret nedenlerine 
aykırılık teşkil edip etmediği ve son olarak da bu işaretin üçüncü kişilerin 
mevzuatta tanımlanan hakları ile ihtilaf yaratıp yaratmadığına ilişkindir. 

46 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifinin nispi ret nedenlerine ilişkin 5 inci maddesinin 
5 nci fıkrasında “Üye ülkeler, uygun durumlarda, önceki bir marka veya diğer bir hak 
sahibinin sonraki markanın tesciline izin vermesi halinde, sonraki markanın tescilinin 
reddedilemeyeceğini veya markanın hükümsüz kılınamayacağını temin eder.” hükmü yer 
almaktadır. 

47 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_22/sct_22_5.pdf
48 http://docs.wixstatic.com/ugd/dd2a5f_5d621fee5e7f497f862bf9fc55b7c06b.pdf

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_22/sct_22_5.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/dd2a5f_5d621fee5e7f497f862bf9fc55b7c06b.pdf
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İlgili mevzuatta detaylı şekilde tanımlanmış olan ve uygulanmasında çok 
sınırlı yorum alanları bulunan şekli koşulların değerlendirilmesi dışında, 
yukarıda sayılan diğer iki işlem basamağı gerek ilgili idare olarak TÜRKPATENT, 
gerekse idarenin kararlarının hukuka uygunluğunu denetleyen ilgili 
Mahkemeler açısından, üstesinden gelmesi yer yer zorluklar içeren inceleme 
ve değerlendirme süreçlerini gerekli kılmaktadır. 

Ancak, tüm bu aşamalardan sonra elde edilen marka tescili, ticari hayatta 
işletmeler bakımından önemli bir değer yaratmakta, üçüncü kişilerin aynı veya 
benzer işaretlerle piyasaya çıkarak tüketiciyi yanıltmalarına, haksız kazanç elde 
etmelerine veya marka sahibine ticari olarak zarar verme gayretlerine karşı 
önemli bir koruma kalkanı oluşturmaktadır. Dolayısıyla, bir işaretin marka 
olarak tescil edilebilmesi, yani üzerinde mutlak bir hakkın tesis edilebilmesi 
bakımından, öncelikle kamunun genelini ilgilendiren eşikleri aşması (işaretin 
kamu düzenine ve genel ahlaka uygun olması, tanımlayıcı veya herkesçe 
kullanılan bir ibare olmaması, yanıltıcı olmaması gibi), sonrasında ise, 
Bültende ilanına karşı üçüncü kişilerce itiraz edilmemesi veya yapılan itirazların 
haksız görülmesi gerekmektedir. Bu aşamaların tamamlanması, mevzuatta 
öngörülen istisnaların yanı sıra, somut olayın koşullarına göre özel bir bilgi 
ve hassasiyet gerektirdiğinden gerek TÜRKPATENT, gerekse Yargının ihtisasa 
dayalı bir yaklaşım benimsemesi, konuya ilişkin güncel gelişmeleri yakından 
takip etmesi ve son olarak da başvuru sahibi ya da vekilinden Yargıtay’a dek, 
tescil sürecinin tüm bileşenlerinin sağlıklı bir iletişim içerisinde bulunmaları 
önem arz etmektedir. 

KISALTMALAR 
AB  : Avrupa Birliği
CJEU : Avrupa Birliği Adalet Divanı 
EUIPO : Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi
E.  :Esas numarası
FSHHM : Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 
HD       : Hukuk Dairesi
K.  : Karar numarası
KHK  : Kanun Hükmünde Kararname
S.  : Sayfa
SMK  : Sınai Mülkiyet Kanunu
TÜRKPATENT: Türk Patent ve Marka Kurumu
YİDK  : Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu 
WIPO : Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı 



171

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Marka Tescil Süreçleri ve Mutlak Ret Nedenleri 
Dr. Elif Betül AKIN

Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı 19-22 Aralık 2019

KAYNAKÇA 
• ARKAN, Sabih, Marka Hukuku, Cilt 1, Ankara, 1997.
• ÇOLAK, Uğur, Türk Marka Hukuku, Onikilevha Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, 

2018.
• DINWOODIE, Graham, Territorial Overlaps in Trademark Law: The Evolving 

European Model, Notre Dame Law Review, Volume 92, Issue 4, 2017. 
• KARAN, Hakan/KILIÇ, Mehmet, Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi 

ve İlgili Mevzuat, Ankara, 2004.
• TEKİNALP Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, 4. Bası, İstanbul, 2005.
• YASAMAN, Hamdi, ALTAY, Sıtkı, AYOĞLU, Tolga, YUSUFOĞLU, Fülürya, 

YÜKSEL, Sinan, Marka Hukuku 556 sayılı KHK Şerhi, 1. Bası,  İstanbul, 2004.

INTERNET KAYNAKLARI 
• 6769 sayılı Kanunun gerekçesi (https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem 

26/yil01/ss341.pdf ) Erişim tarihi: 18.12.2019

EUIPO Marka İnceleme Kılavuzu 
• (https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_

library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-19-04_
en.pdfs. 14.)Erişim tarihi: 20.01.2020

• Sınıflandırma Tebliği  (https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/
resources/temp/86D9FC05-00FC-445B-BAE9-38BBB38AD845.pdf) Erişim 
tarihi: 31.01.2020

• TÜRKPATENT Marka İnceleme Kılavuzu (https://www.turkpatent.
gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/F6DF6A57-5157-4F78-965D-
3FE0065055A2.pdf)Erişim tarihi: 20.01.2020

• TÜRKPATENT Kullanım İspatı Kılavuzu (https://www.turkpatent.
gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/9E32295D-FB53-407B-B926-
DB00D534EFEE.PDF)Erişim tarihi: 20.01.2020

• TÜRKPATENT YİDK Yönetmeliği (https://www.turkpatent.gov.
tr/TURKPATENT/resources/temp/2C0BAD7B-33CB-4B13-B3A4-
8D3DDE50D3A4.pdf)Erişim tarihi: 20.01.2020

• http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_22/sct_22_5.pdfErişim 
tarihi: 20.01.2020

• h t t p : / / d o c s .w i x s t a t i c . c o m / u g d / d d 2 a 5 f _ 5 d 6 2 1 f e e 5 e 7 f 4 9 
7f862bf9fc55b7c06b.pdfErişim tarihi: 20.01.2020

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss341.pdf
https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss341.pdf
https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/86D9FC05-00FC-445B-BAE9-38BBB38AD845.pdf
https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/86D9FC05-00FC-445B-BAE9-38BBB38AD845.pdf
https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/F6DF6A57-5157-4F78-965D-3FE0065055A2.pdf
https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/F6DF6A57-5157-4F78-965D-3FE0065055A2.pdf
https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/F6DF6A57-5157-4F78-965D-3FE0065055A2.pdf
https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/9E32295D-FB53-407B-B926-DB00D534EFEE.PDF
https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/9E32295D-FB53-407B-B926-DB00D534EFEE.PDF
https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/9E32295D-FB53-407B-B926-DB00D534EFEE.PDF
https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/2C0BAD7B-33CB-4B13-B3A4-8D3DDE50D3A4.pdf
https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/2C0BAD7B-33CB-4B13-B3A4-8D3DDE50D3A4.pdf
https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/2C0BAD7B-33CB-4B13-B3A4-8D3DDE50D3A4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_22/sct_22_5.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/dd2a5f_5d621fee5e7f497f862bf9fc55b7c06b.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/dd2a5f_5d621fee5e7f497f862bf9fc55b7c06b.pdf


172

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Marka Tescil Süreçleri ve Mutlak Ret Nedenleri 
Dr. Elif Betül AKIN

Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı 19-22 Aralık 2019

Ek -1: Marka başvurusu inceleme süreci 
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Ek-2:  Marka başvurusu inceleme süreci (kullanım ispatı savunması süreci dahil)
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YARGI UYGULAMALARI IŞIĞINDA MARKA OLARAK TESCİL 
EDİLEMEYECEK İŞARETLER (MUTLAK VE NİSBİ RET NEDENLERİ)

Prof. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

I.  MUTLAK RET NEDENLERİ

A. Sınai Mülkiyet Kanununun Dördüncü Maddesi Kapsamına Girmeyen 
İşaretler

Sınai Mülkiyet Kanununun mutlak tescil engellerini düzenleyen 5’inci 
maddesinin 1’inci fıkrası a bendi, 4’üncü maddeye atıf yaparak o madde 
kapsamına girmeyen işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceğini ifade 
etmektedir. Anılan maddede ise marka olabilecek işaretler düzenlenmektedir. 
Dolayısıyla marka olabilecek işaret niteliği taşımayan bir işaretin başvuruya 
konu edilmesi halinde başkaca incelemeye gerek kalmaksızın başvurunun 
reddi yoluna gidilecektir. Marka başvurusuna konu olabilecek işaretlerle ilgili 
nitelikler ise; başvuru konusu bir işaret bulunmalı, bu işaret soyut olarak ayırt 
edici nitelikte olmalı, işaretin tescil ettirilmek istendiği mal ve/veya hizmetler 
bulunmalı ve son olarak işaret sicilde gösterilebilir olmalıdır. Bu niteliklerden 
biri veya bazıları eksik ise başvuru reddedilecektir. Örneğin “süper, extra, 
ultra” gibi sözcükler herhangi bir mal veya hizmet açısından ayırt ediciliğe 
sahip olmadığından marka olarak tescil edilemezler.

B. Herhangi Bir Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olmayan İşaretler
Kanun koyucu SMK m. 5/1-b hükmünde somut ayırt ediciliğe atıf yapmış 

ve tüketiciler tarafından marka olarak algılanmayacak işaretlerin tescil 
edilemeyeceğine işaret etmiştir. Mesela “meyve” sözcüğünün herhangi bir tür 
meyve için tescili mümkün değildir.
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Alman BGH, ‘Pippi-Langstrumpf’ ibareli masal ve film 
karakteri adının konu edildiği marka başvurusunu, ayırt 
ediciliği olmadığı gerekçesiyle konaklama hizmetleri açısından 
reddetmiş ancak daha sonra bir başka başvuruyu eğitim ve 
öğretim hizmetleri için kabul etmiştir.

C. Tescil Edilmiş Marka veya Daha Önce Tescil Başvurusuna 
Konu Edilmiş İşaret ile Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer Olan 
İşaretlerin Başvuru Konusu Yapılması

Sınai Mülkiyet Kanununun 5’inci maddesi birinci fıkrası (ç) bendi uyarınca, 
aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha 
önce tescil  başvurusu yapılmış bir marka varsa ve bu marka, aynı veya aynı 
türdeki mal ve hizmetle ilgiliyse aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan 
markaların tescili yapılamaz; önceki tescil veya başvuru sahibinin hakkı korunur. 
Markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olup olmadığı, Türk Patent 
ve Marka Kurumu tarafından re’sen (herhangi bir talep olmadan) araştırılır.

Söz konusu mutlak ret nedeninin uygulanabilmesi için her şeyden önce 
marka başvurusuna konu işaretin daha önce tescil ettirilmiş bir marka veya 
tescil başvurusuna konu edilmiş bir işaret ile aynı veya ayırt edilemeyecek 
kadar benzer olması gerekir. “Aynı” kavramı açıklamayı gerektirmeyecek 
kadar açıktır. Bu halde başvuru konusu işaret, önceki tarihli marka veya 
başvuru konusu işaret ile hiçbir farklılık içermemektedir. “Ayırt edilemeyecek 
kadar benzer” kavramını ise çok geniş yorumlamamak gerekir. Burada 
başvuru konusu işaret ile önceki tarihli marka veya başvuru konusu işaret 
arasındaki herhangi bir benzerlik değil, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik 
aranmalıdır. Benzerlik incelemesi yapılırken marka ve işareti oluşturan 
unsurlar göz önünde bulundurulmalı; birden ziyade unsur söz konusu ise ana 
unsur itibariyle benzerliğin derecesi tayin edilmelidir1. Bu çerçevede EUIPO 
tarafından EPOCA ve Epoca markaları ile NOVALLOY ve NOVALOY markaları 
ayırt edilemeyecek kadar benzer kabul edilmiştir.

Hükmün uygulanabilmesinin ikinci koşulu ise aynı veya ayırt edilemeyecek 
kadar benzer işaretin tescil ettirilmek istendiği mal veya hizmetin, daha önce 
tescil ettirilmiş markanın veya tescil başvurusuna konu edilmiş işaretin tescil 
ettirilmek istendiği mal veya hizmetlerle aynı veya aynı türden olmasıdır. 
Burada da mal veya hizmetin aynı olması halinde başkaca değerlendirmeye 
ihtiyaç yoktur. Ancak aynı türden mal veya hizmetlerin tespitinin somut olayın 
özelliklerine göre yapılması gerekir. Mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasına 
ilişkin olarak çıkarılan 2016/2 sayılı Tebliğ’in 3‘üncü maddesinde, aynı veya 
aynı türden mal veya hizmetlerin tespitinde bu Tebliğin ekinde yer alan 
grupların esas alınacağı belirtilmiştir. Ancak hükmün devamında, aynı veya 

1 Aynı yönde bkz. Kaya, s. 87.
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aynı türden mal veya hizmetlerin tespiti sırasında mal ve hizmet gruplarının 
daha dar veya farklı mal ve hizmet gruplarını da içerecek şekilde daha geniş 
kapsamda değerlendirilebileceğine işaret edilmiştir.

D. Serbest Bırakılması Gereken İşaretler
Serbest bırakılması gereken işaretler SMK m. 5/1-c ve d bentlerinde 

düzenlenmiştir. 
SMK m. 5/1-c bendinde yer alan düzenlemeye göre ticaret alanında cins, çeşit, 

vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, 
hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer 
özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur 
olarak içeren işaretlerin tescili mümkün değildir. Burada sayılan nitelikteki 
işaretlerin münhasıran veya esas unsur olarak tesciline izin verilmemesinin 
sebebi, tanımlayıcı nitelikteki bir işaretin bir kişinin tekeline bırakılarak tüm 
ticaret hayatının zarar görmesini engellemektir. Bu sebeple yabancı mevzuatta 
(m. 4/I-c, 2015/2436 sayılı AB Yönergesi, § 8 Abs. 2 Nr. 2 Alman MarkenG) bu tür 
işaretlere, serbest bırakılması gereken işaretler denilmektedir. 

Serbest bırakılması gereken işaretlerle ilgili diğer bentte (m. 5/1-d) ise ticaret 
alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret 
grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve/veya adlandırmaları 
münhasıran veya esas unsur olarak içeren işaretler yer almaktadır. Bu anlamda 
“Parfüm” kelimesinin kokular için, “Banka” kelimesinin bankalar için, “Borsa” 
kelimesinin aracı kurumlar için tescili mümkün değildir2. Yargıtay 11. HD. ise 
sözcük ve şekilden oluşan “Computer Bild + Şekil” markasının tescilini uygun 
gördüğü kararında, markanın sadece sözcükten ibaret bulunması durumunda, 
söz konusu mutlak tescil engeli sebebiyle tescilinin mümkün olmayacağını 
ifade etmiştir.3

Serbest bırakılması gereken işaretlerle ilgili yapılacak inceleme her bir 
başvuru açısından, yani somut olaya göre ayrı ayrı değerlendirilmelidir.4 Zira 
burada işaretin marka olabilirliği değil; belirli mal veya hizmetler açısından tescil 
edilebilirliği incelenmeli ve değerlendirilmelidir. Dolayısıyla bir cinsi belirtmesine 
rağmen elma şeklinin teknolojik ürünler için veya diesel kelimesinin kıyafetler 

2 Tekinalp, § 25 N. 19.
3 Yargıtay 11. HD. 1.12.2000 tarih ve 2000/7590 E., 2000/9528 K. sayılı kararı için bkz. FMR 

2002/1, 177, 180.
4 Fezer, § 8 Rn. 309.
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için marka olarak tesciline bir engel bulunmamaktadır. Ayrıca işaretin serbest 
bırakılmasına ilişkin karar verilirken sadece bugünkü ihtiyaçlar değil; gelecekte 
de ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmalıdır.5

E. Ürünün Karakteristik Özelliklerini İçeren İşaretler
SMK m. 5/1-e uyarınca malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka 

bir özelliğini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala 
asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler 
marka olarak tescil edilemezler. Buradaki ifadeyi markanın esas unsuru veya 
münhasır unsuru olarak tescil edilemeyeceği şeklinde anlamak uygun olur. 
Zira söz konusu işaretlerin yardımcı unsur olarak tescil edilmelerinde bir engel 
yoktur. Bu kapsamda akla gelebilecek ilk örnekler; tüp, futbol topu, otomobil 
lastiği, kaşık, çatal, bıçak, ütü, çaydanlık, bardak, süzgeç olabilir. Mutfaklarda 
kullanılan tüpü ele alacak olursak, bunlar mevzuat gereğince ya tombul ya da 
uzun şekilde üretilmelidir ve standartları önceden belirlenmiştir. Dolayısıyla 

anılan şekillerden biri münhasır unsur veya esas unsur olarak marka 
başvurusuna konu edilemez. Ancak tüp şeklinin bir başka unsurun yanında 
yardımcı unsur olarak tesciline bir engel yoktur. Örneğin sözcük unsuru yanında 
veya kabartma olarak sözcük unsurunu da üzerinde taşıyan bir tüp resminin   
tesciline bir engel bulunmamaktadır. Burada tüp resmi, tali unsur olduğu ve 
ürünün zorunlu şeklini gösterdiği için başkaları tarafından kullanılmasına veya 

onlar tarafından da markanın tali unsuru olarak tesciline marka sahibi engel 
olamayacaktır. Aynı kural çaydanlık ve demlikten oluşan çaydanlık seti ve ince 
belli çay bardağı için de geçerlidir. Bunları bir kompozisyon olarak tescil ettiren 
marka sahibi söz konusu unsurları marka kompozisyonunda kullanan bir başka 

5 EuGH GRUR 1999, 723, 726 – Chiemsee; Althammer/Ströbele, § 8 Rn. 75 vd.; Fezer, § 8 Rn. 
304; Gaul/Bartenbach, R. Rn. 231; Ströbele/Hacker, § 8 Rn. 337.
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üreticiye karşı veya marka başvurusuna karşı itiraz edemeyecektir. Ancak 
kompozisyonun taklit edilmesi halinde bir itiraz hakkı söz konusu olabilir.

F. Halkı Yanıltıcı İşaretler
SMK m. 5/1-f bendinde yer alan bu mutlak tescil engeline göre mal veya 

hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı 
yanıltacak işaretlerin marka olarak tescili mümkün değildir. 

Malın veya hizmetin niteliği konusunda halkı yanıltacak işaretlerin 
tescili mümkün değildir. Alman Patent Mahkemesi bir kararında “Miss 
Cognac (konyak)” şeklindeki başvuruyu tescil edilebilir bulmuştur6. Kararın 
gerekçesinde “miss” kelimesinin kullanılmasının, bir ödül aldığı şeklinde intiba 
yaratmadığı için tescil edilmesinde bir engel olmadığını ifade etmiştir.

Fabrikada seri halde üretilen bir halı için “el yapımı” ibaresinin kullanılması, 
malın kalitesi konusunda halkı yanıltacak bir işaret olarak değerlendirilmesine 
yol açabilir. Aynı şekilde “Besttest” şeklinde bir başvuru, mal veya hizmetin 
teste tabi tutulduğu ve birinci çıktığı yönünde halkı yanıltabileceğinden, 
tesciline izin verilmemelidir.7 Alman Patent Mahkemesi de bir kararında 
mobilya için başvuruya konu olmuş “SCHÖNINGER SEIT 1895 (1895’ten beri 
Schöninger)” işaretini, başvuru sahibinin söz konusu tarihten beri bu alanda 
faaliyet gösterdiğini belgelendirememesi sebebiyle reddetmiştir8.

Mal veya hizmetin üretim yeri konusunda gerçeği yansıtmayan, mal veya 
hizmetin üretildiği yerle hiçbir alakası olmayan yer adının marka başvurusuna konu 
edilmesi halinde de tescile izin verilmemelidir. Türkiye’de üretilecek makineler için 
Almanca bir sözcüğün tescil ettirilmek istenmesi halinde olduğu gibi.

Coğrafi kaynağın gerçeği yansıtmaması halinde de mutlak 
tescil engeli sebebiyle başvuru reddedilmelidir. Nitekim 
İsviçre Federal Mahkemesi, bir kararında Colorado’da 
üretilmeyen bir mal için bu kelimenin kullanılmasının halkı 
yanıltabileceğine hükmetmiştir.9 Aynı şekilde “SOLINGEN” 

kelimesinin Türkiye’de metal araç gereç için tescili de malın coğrafi kaynağı 
konusunda halkı yanıltacak niteliktedir.

Üzerinde durulması gereken bir başka işaret türü de akademik unvanların 
gerçeğe aykırı kullanıldığı işaretlerdir. Özellikle sağlık, gıda ve hijyen ile 
ilgili alanlarda mevcut olmayan bir akademik unvanın (Dr., Doç. veya Prof.) 
kullanılması veya ilgili alan dışında kullanılması da halkı yanıltabilir. 

6 BPatG GRUR 2007, 789 vd. – MissCognac. 
7 Y. 11. HD. 09.06.1997 tarih ve 1997/3967 E., 1997/4367 K. sayılı kararı (www.kazancı.com.tr).
8 BPatG GRUR 1995, 411 – SEIT 1895. 
9 BGE 132 III 770 – Colorado. 

http://www.kazancı.com.tr
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Marka başvurusunun bu hüküm açısından değerlendirilmesinde üç ayrı 
koşulun varlığı aranmalıdır.10 Öncelikle başvuru konusu işaretin gerçeğe aykırı 
bir bilgi içerip içermediği, ikinci olarak söz konusu gerçeğe aykırılığın bariz olup 
olmadığı ve son olarak gerçeğe aykırılığın somut olup olmadığı araştırılmalıdır. 

G. Hükümranlık İşaretleri
Kısaca hükümranlık işaretleri diyebileceğimiz bu işaretler SMK m. 5/1-g 

bendinde “yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris 
Sözleşmesinin 2’nci mükerrer 6’ncı maddesine göre reddedilecek markalar” 
olarak ifade edilmiştir. 

Bu bent kapsamına nelerin girdiğini tespit edebilmek için Paris Sözleşmesinin 
anılan hükmüne yakından bakmak gerekir. Anılan hükmün 1’inci fıkrasının 
a bendinde Birliğe üye devletlere ait arma  bayrak gibi hükümranlık simgesi 
olan işaretlerin ve bu devletler tarafından kabul edilmiş resmi kontrol ve 

garanti işaret  ve damgalarının ayrıca diğer armacılık sanatı açısından her çeşit 
taklitlerinin, yetkili makamlarının izni alınmadan tescil edilemeyeceği ifade 
edilmiştir.11 

Aynı hükmün bir sonraki bendinde ise Paris Sözleşmesi ile kurulan Birliğe 
üye devletlerin en az birinin üye olduğu uluslararası örgütlere, kurum ve 
kuruluşlara ait sembollerin, , , ,  adların veya kısaltmaların “UN”, “EU”, “WIPO” 
vs. da koruma kapsamına dâhil olduğu belirtilmiştir. 

Üyelere ait hükümranlık işaretlerinin WIPO aracılığıyla birbirlerine 
bildirilmesi de yine hükmün uygulanabilmesi açısından önemlidir (Paris 
Sözleşmesi 2’nci mükerrer 6’ncı madde, fıkra 3).

10 Berlit, Markenrecht, Rn. 115.
11 Resmi kontrol ve garanti işaretlerinin ve damgalarının yasaklanması hükmü ancak bunları 

içeren markaların aynı veya benzeri cins emtia üzerinde kullanılmaya tahsis edilmiş olması 
halinde uygulanacaktır (Paris Sözleşmesi 2’nci mükerrer 6’ncı madde, fıkra 2).
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H. Halka Mâl Olmuş Tarihî, Kültürel Değerleri İçeren İşaretler
SMK m.5/1-ğ bendinde yer alan mutlak ret nedeni, Paris Sözleşmesinin 

2’nci mükerrer 6’ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, 
tarihî, kültürel değerler bakımından halka mâl olmuş ve ilgili mercilerin tescil 
izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanları içeren markalardır. 
Dolayısıyla burada tesciline izin verilmeyen işaretler daha ziyade kamuyu 
ilgilendiren, tarihî, kültürel değerler bakımından halka mâl olmuş işaretlerdir. 
Bu kapsamda Ayasofya’nın , Selimiye’nin , Fatih Sultan Mehmet’in resimlerinin 
tescili (yetkili makamlardan izin almadan) mümkün değildir.12

I. Dinî Değerleri ve Sembolleri İçeren İşaretler
Dinî değerleri ve sembolleri içeren işaretlerin marka olarak tescili mümkün 

değildir (SMK m. 5/1-h). Bu kapsamda peygamberlerin isimleri veya onları 
ifade eden simgeler (Hz. Muhammed, Hz. İsa, Mesih13 vb.), 
dinin kutsal kitabının adı veya dinin simgesi niteliğindeki 
eserlerin adı (Kur’an14, İncil, Haç vb.), dine ait kutsal yerlerin 
adı veya resmi , ibadet türleri, ritüelleri veya ibadetin 
bölümleri (abdest, namaz, tekbir15, hutbe) marka olarak 
tescil edilemez. 

Semavi dinler arasında yer almayan bir inancın veya ona ait simgelerin tescili 
hususunda ise kural olarak bir engel bulunmamakla birlikte, toplumda belirli 
bir yeri olan dini değerlere de koruma sağlamak gerekir.16 Bu anlamda semavi 

12 Tekinalp, § 25 N. 28.
13 BPatG GRUR 1994, 377 – Messias.
14 Almanya’da “CORAN” kelimesinin marka olarak tesciline izin verilmemiştir, bkz. BPatGE 28, 

41 – CORAN.
15 TPE tarafından TEKBİR sözcüğünün marka olarak tesciline karar verilmişse de açılan dava 

neticesinde mahkemece kararın iptaline hükmedilmiş ve karar kesinleşmiştir. Y. 11. HD. 
12.12.2012 tarih ve 2011/14095 E., 2012/20549 K. sayılı kararı ve konuyla ilgili diğer 
hususlar için bkz. Kaya, Mehmet Emin; TEKBİR marka olabilir mi? O LA MAZ…, Ankara 2013 
(Tekbir), s. 125 vd.

16 Alman Patent Mahkemesi, “RCQT” sözcüğünün İslam düşmanlığını çağrıştırdığı gerekçesiyle 
tescilini uygun görmemiştir. Zira bu işaret “reconquista” sözcüğünün bir kısaltmasıdır ve 
İber yarımadasının Müslümanlardan geri alınması anlamına gelmektedir. Ancak bugün, ırkçı 
ve İslam düşmanı bir söylem olarak kullanıldığından başvurunun reddine karar vermiştir, 
GRUR-RR, 11/311 – RCQT.



182

Yargı Uygulamaları Işığında Marka Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler 
(Mutlak ve Nisbi Ret Nedenleri)

Prof. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR

Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı 19-22 Aralık 2019

bir din olmamasına karşı Budizm inanışının önderlerinden “Dalailama” adının 
marka olarak tescili Alman Patent Mahkemesi tarafından uygun görülmemiştir.17

Uluslararası sistemin 18, 25 ve 35. sınıflarında yer alan bir kısım mal ve hizmetler 
açısından “gerçek din” anlamına gelen “TRUE RELIGION” sözcük markasına neden 
izin verildiği ise anlaşılamamıştır.18

Burada dikkat edilmesi gereken bir başka husus da dini değer ve sembollerin 
tescilinin her tür mal veya hizmet için yasaklanmış olmasıdır. 

J. Kamu Düzenine veya Genel Ahlaka Aykırı İşaretler
SMK m. 5/1-ı bendinde yer alan düzenlemede iki ayrı grup işaretin marka 

olarak tescilinin mümkün olmadığı ifade edilmiştir. Bunlardan ilk grubu “kamu 
düzenine aykırı işaretler” oluştururken ikinci grubu ise “genel ahlaka aykırı 
işaretler” oluşturmaktadır. 

Kamu düzeni kavramı sadece yazılı kuralları kapsamadığı gibi yazılı kurallarla 
yasaklanmış her tür davranış da kamu düzenine aykırılık oluşturmaz. Örneğin bir 
terör örgütünün adı veya simgesinin marka olarak kullanılamayacağı hiçbir yazılı 
hukuk kuralı içerisinde yer almasa da tesciline izin verilmemesi gerekir.19 Diğer 
yandan kişisel bir hakkın başkaları tarafından izinsiz kullanılması yasaklanmış olsa 
da buna aykırılık sadece kişisel haklara aykırılık oluşturur; kamu düzenine değil. 
Marka hukuku açısından kamu düzenini devlet ve toplumun temel kuralları ve 
ilkeleri olarak kabul etmek uygun olacaktır.20

Genel ahlak kuralları ise toplumun ahlaki, manevi ve etik değerleridir. 
Bunlar toplumdan topluma ve zamana bağlı olarak değişebilir. 

Yargıtay bir kararında, Uzakdoğu ülkelerinde “seks tekniği” anlamına 
gelen ve bu konuda yazılmış bir eserin de adı olan KAMASUTRA sözcüğünün 
prezervatif emtiası için tescilinde bir sakınca görmemiştir.21 

Alman Federal Mahkemesi de yeni tarihli bir kararında şeklindeki 
başvuruyu § 8, Abs. 2, Nr. 5 MarkenG hükmüne, yani ahlaka aykırı 
bularak tesciline izin vermemiştir.22 Kararda, bir işaretin ahlaka 
aykırılığının tespitinde ilgili çevrelerin değil, toplumun genelinin 
göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılması gerektiği ve 

17 BPatGE 24 W 140/01 – Dalailama.
18 Y. 11. HD. 26.10.2010 tarih ve 2009/3454E., 2010/10833K. sayılı kararı, kararın özeti için 

bkz. Çolak, Uğur; Türk Marka Hukuku, 2. Baskı, İstanbul 2014, s. 189.
19 Alman hukuku açısından Nazi Sembollerinin tescilinin mümkün olmadığı yönünde, Berlit, Rn. 

104. Aynı şekilde “katliam” anlamına gelen “Massaker” sözcüğünün 25, 28 ve 41. sınıflarda 
yer alan mal ve hizmetler için tescili uygun görülmemiştir, BPatG 27 W 511/12 – Massaker.

20 Fezer, § 8 Rn. 593.
21 Y. 11. HD. 13.05.2002 tarih ve 2002/868 E., 2002/4651 K. sayılı kararı için bkz. Çolak, s. 

188vd. TPE’nin sayfasında yapılan aramada söz konusu markaya ulaşılamamıştır.
22 BGH, MarkenR 2013, s. 146vd. – READY TO FUCK.
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normal toleransa ve ortalama hassasiyete sahip bir kesimin bakış açısından 
değerlendirme yapılması gerektiği vurgulanmıştır. 

Buna karşılık İngiliz makamları tarafından söz konusu küfrü çağrıştıran 
FCUK kelimesi marka olarak tescil edilmiştir.23 Aynı markanın Türkiye’de de 
tescilli olduğunu vurgulamalıyız.24

K. Tescilli Coğrafi İşaretten Oluşan ya da Tescilli Coğrafi İşaret İçeren 
İşaretler

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde daha önce tescil edilmiş bir coğrafi 
işaretten oluşan veya tescilli bir coğrafi işareti içeren işaretler marka olarak 
tescil edilemez. Bu çerçevede, “Isparta halısı” veya “Oltu taşı” ibareleri marka 
olarak tescil edilemez.

II.  MUTLAK RET NEDENLERİNE RAĞMEN TESCİL İMKÂNI

A. Mutlak Ret Nedenlerinden Bazılarının Başvurudan Önce Kullanma 
Suretiyle Aşılabilmesi (m.5/2)

SMK m. 5/2 hükmü aynı maddenin 1’inci fıkrasında sayılan mutlak tescil 
engellerinden b, c ve d bentlerinde yer alan tescil engellerinin, başvuru 
tarihinden önce kullanılmak suretiyle tescile konu mallar ve hizmetlerle ilgili 
olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış olmalarına bağlı 
olarak uygulanmayacağını ifade etmektedir. Düzenleme üç ayrı mutlak tescil 
engelinin aşılabilmesine ilişkindir. Bunlardan ilki m. 5/1-b bendinde yer alan 
ve bir markanın tescilini ayırt edici niteliğe sahip olmaya bağlayan mutlak 
tescil engelidir. 

Başvuru tarihinden önce kullanım suretiyle ayırt edici nitelik kazanmasına 
bağlı olarak tescili mümkün olan ikinci grup ise SMK m. 5/1-c ve d bentleri 
hükmünde yer alan ve serbest bırakılması gereken işaretler olarak adlandırılan 
işaretlerdir.

Söz konusu mutlak tescil engellerinin aşılabilmesi çeşitli koşullara 
bağlanmıştır. Buna göre mutlak tescil engeline tabi olan söz konusu işaretler, 
başvuru tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle 
ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olmalıdır. 

Bu durumda kullanım, başvuru tarihinden önce gerçekleşmelidir. 

23 Bkz. Çolak, s. 187 ve dpn. 191’de belirtilen yazarlar.
24 18 ve 25. sınıflarda yer alan bir kısım mallar için 18.03.1998 tarihinden itibaren koruma 

altında olan 98/003255 başvuru numaralı marka. Daha sonra farklı mal veya hizmetler 
için yapılan başvurular ise kabul edilmemiştir. Bu durumda ya sonraki başvurulara da izin 
vermek gerekir ya da önceki markayı yenilememek veya hükümsüzlüğüne karar verilmesi için 
dava açmak gerekir. Ancak Kurum en kolay yolu seçmiş, önceki markaya dokunmamış, yeni 
başvuruları ise reddetmiştir.
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İşaretin kullanımı markasal olarak gerçekleşmelidir.25 Yine kullanım somut 
olarak tespit edilebilmelidir. Kullanım belirli mal veya hizmetler açısından 
gerçekleşmiş olmalıdır. Yine kullanım, başvuru sahibi tarafından veya onun 
talimatları çerçevesinde gerçekleşmiş olmalıdır. Ayırt edici nitelik kazanmış 
olma koşulunun tüm Türkiye açısından sağlanması ve bunun ispat edilmesi 
gerekir. Bunların yanında kullanımın kapsamının da incelenmesi gerekir. ABAD 
bir kararında26 kullanım suretiyle ayırt edicilik kazanılabilmesi için incelenmesi 
gereken hususları aşağıdaki şekilde tespit etmiştir:

• Markanın piyasadaki payı,
• Markanın kullanımı suretiyle elde edilen ciro,
• Markanın kullanımının yoğunluğu,
• Markanın kullanıldığı coğrafi alanın genişliği,
• Markanın kullanım süresi,
• Markanın tanıtımı için yapılan reklam giderleri.
Diğer bir sorun da başvuru konusu işaretin kullanım suretiyle ayırt edici 

nitelik kazanıp kazanmadığını takdir edecek olan kişi veya kişilerle ilgilidir. Buna 
ilişkin objektif bir ölçü koymak ise hayli zordur. Bu durumda ayırt ediciliğin 
tespitini tek bir kişinin, uzmanın yetkisine vermek yerine oluşturulacak bir 
heyete bırakmak daha uygun olacaktır.

B. Muvafakatname
Sınai Mülkiyet Kanunu ile marka hukukuna getirilen yeniliklerden bir tanesi 

de tescilli bir markanın aynısının veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin, 
önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini 
gösteren noter onaylı belgenin Kuruma sunulması suretiyle aynı türden mal 
ve hizmetler için sonraki başvuru sahibi adına da tescil edilebilecek olmasıdır. 
Muvafakatnameye ilişkin ayrıntılar SMK Yönetmeliğinde (m. 10) düzenlenmiştir. 
Gerek SMK hükmü gerekse yönetmelik hükmü birçok tartışmayı da beraberinde 
getirmiştir.

25 EuGH, GRUR 2002, 804 – Philips/Remington.
26 EuGH, GRUR 2008, 710 – VISAGE.
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III.  NİSPİ RET NEDENLERİ
Nispi ret nedenlerinin amacı kamu menfaatlerini korumak değil, mutlak 

ve daha eski tarihli bir hakkın, özellikle markadan doğan hakkın sahibi olan 
kişilerin özel menfaatlerini korumaktır. Dolayısıyla bunlar TÜRKPATENT 
tarafından re’sen göz önüne alınmazlar; ancak itiraz üzerine değerlendirmeye 
tabi tutulurlar. Bunun yanında nispi ret nedenleri önceye dayalı bir hakkın 
sahibi tarafından ileri sürülebilirler.

A. Tescil Edilmiş veya Önceki Tarihte Başvurusu Yapılmış Bir Marka 
ile Aynı veya Benzer Olan ve Aynı Mal veya Benzer Hizmetleri Kapsayan 
İşaretlerin Marka Başvurusuna Konu Olması 

Konuyu düzenleyen SMK m. 6/1 hükmü, uygulamada en çok soruna sebep 
olan ve belki de en çok davaya konu olan hükmüdür. Hüküm oldukça uzun 
bir cümle olarak kaleme alındığından anlaşılması da hayli güçtür. Söz konusu 
hükme göre “tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki 
tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal 
veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki 
tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de 
dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir”.

Hüküm içerisinde, sonraki tarihli başvurunun, tescilli marka veya daha önce 
tescil başvurusuna konu edilmiş işaret ile karıştırılma ihtimali yaratabileceği 
hallerden söz edilmektedir.

Karıştırılma ihtimali kavramı hukuki bir kavramdır.27 İki ayrı marka karşısında 
bulunan kişilerin, bu markaların benzerliği sebebiyle, sunulan mal veya 
hizmetlerin aynı işletmeye veya ekonomik olarak bağlantı içerisinde bulunan 
işletmelere ait olduğunu düşünmeleri veya düşünme ihtimalleri, karıştırılma 
ihtimali olarak kabul edilmektedir.28 

İki rakip marka arasında karıştırılma ihtimalinin söz konusu olabilmesi, 
markaların ayniyeti veya benzerliği yanında mal veya hizmetlerin ayniyeti veya 
benzerliği ile önceki tarihli markanın ayırt edici niteliğine bağlıdır.29 

Kavram aynı zamanda dinamik bir yapıya sahiptir. Her bir somut olaya ve 
içinde bulunulan koşullara göre farklı sonuçlar ortaya çıkmasına sebep olabilir. 

27 Fezer, § 14 Rn. 224 vd.
28 Sack, Rolf; Die Verwechlungsgefahr im Marken- undWettbewerbsrecht – 

einheitlicheAuslegung?, WRP 2013, s. 8-16, s. 10, Rn. 11.
29 Önceki tarihli marka veya başvuruya konu işaret ile yeni tarihli başvuru konusu işaretin 

karşılaştırılmasında önceki tarihli marka veya işaretin ayırt edici gücünün niteliği önemli rol 
oynar. Önceki tarihli markanın ayırt ediciliği ne kadar fazla ise yeni başvuru konusu işaretin 
karıştırılma ihtimali de o kadar yüksek olacaktır. Aynı yönde EuGH, GRUR 1998, 387, 390, 
Rn. 24 – Sabel/Puma.
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Karıştırılma ihtimali, hem marka tescili sırasında bir nispi ret nedeninin 
varlığını tespitte (m. 6/I) hem de markadan doğan hakkın kapsamını 
belirlemede (m. 7/II-b), dolayısıyla tecavüz oluşturan bir durumun tespitinde 
fonksiyon ifade eder.

Markaların veya işaretlerin fiilen karıştırılması şart olmayıp böyle 
bir tehlikenin varlığı tek başına yeterlidir. Bu yönüyle de haksız rekabet 
hukukundaki karıştırılma tehlikesinden ayrılır.30 Zira orada karıştırılma 
tehlikesinin somutlaşmış olması gerekir.

Karıştırılma ihtimali, doğrudan karıştırılma ihtimali ve dolaylı karıştırılma 
ihtimali olarak ikiye ayrılabilir. 

Doğrudan karıştırılma ihtimalinde ilgili çevre; marka ve işaretlerin aynı 
olmadığını fark etmekte ancak aynı işletmeye ait olduklarını düşünmektedir. 
Özellikle seri markalar açısından durum böyledir. 

Dolaylı karıştırılma ihtimalinde ise ilgili çevre; marka ve işaretlerin aynı 
olmadığını ve aynı işletmeye ait olmadığını düşünmekte ancak söz konusu 
marka veya işaretleri kullanan işletmelerin bir şekilde bağlantı içerisinde 
olduklarını düşünmektedirler. SMK m. 6/1 hükmünde yer alan “karıştırılma 
ihtimali, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili 
olduğu ihtimalini de kapsıyorsa” ifadesi “dolayısıyla karıştırılma tehlikesini” 
anlatmaktadır.31 “Diğer bir marka ile ilişkili olduğu ihtimali” kavramına ilişkin 
tartışmalar AB hukuku açısından ABAD tarafından verilen bir kararla sona 

erdirilmiştir.32 ABAD bu karar ile karıştırılma tehlikesi kavramının çerçevesini 
netleştirmiştir.33 Türk hukukunda ise “ilişkili olma ihtimali”, karıştırılma 
tehlikesinin bir alt ayrımı olarak kabul edilmektedir.34

Karıştırılma ihtimalinin mevcut olup olmadığı hususu belirli bir çevre, 
uzmanlar, bilgilenmiş tüketici değil, halk esas alınarak değerlendirilmelidir.

30 Sack, WRP 2013, s. 13, Rn. 41.
31 Sözcük markası olan “Milan” ile spor kulübünün ambleminde yer alan “Milan 1899” ifadesi 

(BPatG, GRUR 1997, 654, 657), yine OKLAHOMA SOUND/ MISSISSIPPI SOUND (BPatG, Mitt. 
96, 133) ibarelerinde ilişkili olma ihtimalinin varlığı kabul edilmişken, sıçrayan vahşi kediler 
kararında (EuGH, GRUR 1998, 387vd.) ve GREEN POINT/Der grünePunkt (BPatG, GRUR 
1997, 293, 295) kararlarında reddedilmiştir.

32 EuGH GRUR 1998, 389 – SpringendeRaubkatze.
33 EuGH GRUR 1998, 389, Rn. 18 – SpringendeRaubkatze.
34 Tekinalp, § 26, N. 25 vd.; Arkan, C. I, s. 98.
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B. Vekil (Ticari Temsilci-Acente) Tarafından Marka Sahibinin İradesi 
Dışında Tescil Başvurusunda Bulunulması

Bir markanın gerçek sahibinin iradesi dışında, onun vekili, ticari temsilcisi 
veya acentesi gibi yardımcılarından birinin kendi adına marka başvurusunda 
bulunması halinde, markanın gerçek sahibinin itiraz ederek markanın tescilini 
önleme yetkisi vardır. Konu SMK m. 6/2 hükmünde düzenlenmiştir. Buna 
göre, marka başvurusuna anılan sebeple itiraz edilebilmesi için itiraz sahibinin 
markanın gerçek sahibi olması gerekir. Ancak söz konusu kişi, marka sahipliğini 
ispat etmelidir. Marka dışında bir hakkın sahibi olması ona bu hükme dayalı 
olarak marka başvurusuna itiraz etme hakkı vermez.35 

Diğer bir koşul da markanın gerçek sahibi ile başvuru sahibi arasında 
vekil, temsilci, acente, distribütör, pazarlamacı gibi bir hukuki ilişkinin 
bulunmasıdır. Uygulamada daha çok yabancı bir marka sahibinin anılan türden 
yardımcılarından birinin markayı kendi adına ve marka sahibinin izni olmadan 
tescil ettirdiği ve bu durumu aralarındaki hukuki ilişkinin devamı için koz olarak 
kullandıkları veya markadan doğan hakkı devretmek için yüklü miktarda para 
istedikleri görülmektedir. 

Burada üzerinde durulması gereken bir başka husus da vekil markası 
başvurusuna konu işaretin, gerçek hak sahibinin markası ile aynı olmasının 
gerekip gerekmediğidir. Kanaatimizce vekil markasının, gerçek hak sahibinin 
markası ile benzer olması ve aynı veya benzer mal veya hizmetler için tescil 
ettirilmek istenmesini yeterli saymak gerekir. Zira vekil adına tescil edilen ve 
gerçek hak sahibinin markası ile benzer olan bir marka, her zaman gerçek 
hak sahibinin marka başvurusuna engel oluşturabilir. Dolayısıyla gerçek hak 
sahibinin, kendi markası ile aynı veya benzer olan bir vekil markası başvurusuna 
itiraz hakkı bulunduğunu kabul etmek gerekir.

Markanın gerçek sahibi ile vekil arasındaki hukuki ilişki sona erdikten sonra 
yapılacak bir marka başvurusu açısından ise anılan hükme dayalı itiraz yerine 
kötü niyetli başvuru gerekçesiyle (m. 6/9) itiraz edilebilir. 

Vekil markası, başvuru işlemleri tamamlanmış ve marka vekil adına tescil 
edilmişse gerçek hak sahibi, markanın kendisine devrini talep edebileceği gibi 
(m. 10), markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini de mahkemeden talep 
edebilir (m. 25/1).

C. Tescilsiz Markalar ve Ticaret Sırasında Kullanılan Diğer İşaretlerin 
Başkası Adına Tescil Başvurusuna Konu Olması

Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin 
sahibinin de bu işaretin başka bir kişi adına tescil başvurusuna konu edilmesi 
halinde itiraz hakkı vardır. Ancak bu itirazın dinlenebilmesi, markanın tescili için 

35 Şartları varsa m. 6/6 hükmüne dayalı olarak itiraz hakkı doğabilir.
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yapılan başvuru tarihinden önce veya markanın tescili için yapılan başvuruda 
belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmiş olmasına ve 
belirtilen işaretin, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama 
hakkı veriyor olmasına bağlıdır. Bu itiraz sebebi özellikle uluslararası tescile 
konu markalara dayalı olarak gündeme gelebilir.36 

D. Paris Sözleşmesi’nin Birinci Mükerrer Altıncı Maddesine Göre Tanınmış 
Markalar

Paris Sözleşmesi’nin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesinde düzenlenen 
tanınmış markalar aynı zamanda TRIPs m. 16/3 hükmünde de koruma kapsamı 
genişletilerek yer almıştır. Buna göre üye ülkeler tanınmış markaları koruyucu 
düzenlemeler yapmak zorundadırlar. SMK’da tanınmış markaların korunması 
amacıyla nispi ret nedenleri arasına (m. 6/4) bir hüküm konulmuştur.37 Ancak 
düzenlemenin yeri ve kapsamı itibariyle çok başarılı olduğu söylenemez. 
Özellikle farklı mal veya hizmetler açısından korunması konusunda takip eden 
fıkradaki koşulların varlığı halinde bir koruma imkanı verilmesi Paris sözleşmesi 
ve TRIPS anlaşması hükümleri ile daha uyumlu olurdu.

Bir markanın Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış olup olmadığını tespit 
edebilmek için WIPO Uzmanlar Komitesince belirlenen kriterlere göre bir 
değerlendirme yapmak gerekir.38

E. Türkiye’de Belirli Bir Tanınmışlık Düzeyine Ulaşmış Markanın Başkası 
Adına Farklı Mal veya Hizmetler İçin Tescil Başvurusuna Konu Olması

Tescilli bir markanın veya tescil başvurusuna konu bir işaretin aynısının veya 
benzerinin, aynı veya benzer mal veya hizmetler için tescilinin mutlak veya 
nispi tescil engelleri sebebiyle mümkün olmadığını daha önce ifade etmiştik. 
Dolayısıyla tescilli bir marka ile aynı veya benzer olsa da bir işaret, kural olarak 
farklı mal veya hizmetler için tescil olunabilir ve kullanılabilir (m. 6/5). Bu 
kuralın istisnasını ise SMK m. 6/5 hükmünde yer alan “Türkiye’de belirli bir 
tanınmışlık düzeyine ulaşmış markalar” oluşturur. Söz konusu markaları Paris 
Sözleşmesi 1’inci mükerrer 6’ncı maddesi anlamında tanınmış markalarla 
karıştırmamak gerekir. Kinder SURPRISE Paris Sözleşmesi anlamında, Ülker 
TOTO ise SMK m. 6/5 anlamında tanınmışlık düzeyine ulaşmış markadır.

36 Tekinalp, § 25 N. 60.
37 Avrupa Birliği Marka Yönergesinde tanınmış markalara ilişkin olarak nispi tescil engelleri 

arasında bir düzenleme yer almaktadır (m. 4/2-d). Marka Tüzüğünde de aynı şekilde nispi 
tescil engelleri arasında yer verilmiştir (m. 8/2-c). Alman hukukunda da önceki tarihli 
tanınmış markaların bir nispi tescil engeli oluşturacağı ayrı paragrafta düzenlenmiştir (§ 10 
MarkenG).

38 Kriterler için bkz. https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/500B9FBD-
FDBA-4F34-A822-B73C72D84A80.pdf, son erişim tarihi: 25.09.2019

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/500B9FBD-FDBA-4F34-A822-B73C72D84A80.pdf
https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/500B9FBD-FDBA-4F34-A822-B73C72D84A80.pdf
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Söz konusu nispi ret sebebinin uygulanabilmesi için birçok koşulun 
gerçekleşmesi gerekir. Her şeyden önce tescil engeli olarak ileri sürülen 
markanın Türkiye’de belirli bir tanınmışlık seviyesine ulaşmış olması gerekir. 
Sonraki tarihli başvuruya konu işaretin Türkiye’de belirli bir tanınmışlık düzeyine 
ulaşmış marka ile aynı veya benzer olması gerekir. Bu koşulların yanında sonraki 
tarihli başvuru konusu işaretin tescili, toplumda belirli bir tanınmışlık düzeyine 
ulaşmış markanın ününden haksız bir yarar sağlamasına, onun itibarına zarar 
vermesine veya onun ayırt edici karakterinin zedelenmesine neden olacaksa, 
toplumda belirli bir tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın sahibinin itirazı 
üzerine sonraki tarihli başvuru reddedilir. 

Tescilli bir markanın veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın daha 
sonra başvuru konusu yapılan bir işaret bakımından farklı mal veya hizmetler 
için tescil engeli oluşturabilmesinin ilk koşulu, eski tarihli marka veya başvuru 
konusu işaretin Türkiye’de belirli bir tanınmışlık düzeyine ulaşmasıdır. Burada 
aranan tanınmışlık Türkiye’nin tamamında veya belirli bir bölgesinde ve 
toplumun önemli bir kesimi tarafından tanınmadır. Bu tanınmışlığın nasıl ve 
hangi kriterlere göre tespit edileceği yönündeki soru üzerine ABAD, ulusal 
mahkemelerin tüm koşulları, özellikle markanın piyasadaki payı, yoğunluğu, 
coğrafi olarak yaygınlığı, ne kadar süreden bu yana kullanıldığı ve bu marka 
için yapılan yatırımların büyüklüğü gibi ölçütleri birlikte değerlendirmesi 
gerektiğine hükmetmiştir.39 Tanınmışlığın derecesinin baştan belirli bir 
yüzdeyle belirlenmesi ise uygun değildir. Bazı markalar için yüzde 50 yeterli 
olmayabilirken bazıları için yüzde 30 bile yeterli olabilir.

1. Haksız Yarar Sağlama
Sonraki tarihli marka başvurusu eğer toplumda belirli bir tanınmışlık 

düzeyine ulaşmış markanın ayırt edici niteliğinden, itibarından veya ününden 
haksız bir yarar sağlamasına yol açacaksa, Türkiye’de belirli bir tanınmışlık 
düzeyine ulaşmış markanın sahibinin tescil başvurusuna itiraz hakkı vardır. 
Burada özellikle Türkiye’de belirli bir tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın 
imajının haksız yere başkalarına transfer edilmesini önleme amacı vardır.40 

39 EuGH, GRUR Int. 2000, 73 -Chevy; EuGH, GRUR 2009, 1158 - PAGO / Tirolmilch.
40 Alman Federal Mahkemesi, Whisky için tescilli “Dimple” markasının bir başkası adına Erkek 

Kozmetik Ürünleri için tescilinin haksız yarar sağlayacağı gerekçesiyle başvurunun reddine karar 
vermiştir, BGH, GRUR 1985, 550, 552 – Dimple; aynı yönde EuGH, GRUR 2009, 756 -L’oreal.
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2. İtibarına Zarar Verme
Türkiye’de belirli bir tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın tescilli olduğu 

ve tanınmışlığı elde ettiği mal veya hizmetlerin dışında kalan mal veya 
hizmetler için bir başkası adına tescil ettirilmek istenmesi halinde bazen 
tanınmış markanın itibarının zarar görmesi gündeme gelebilir. Özellikle çok 
değerli ve kalitesi yüksek ürünler üretip piyasaya süren bir işletmenin markası, 
bu değerli ve kaliteli ürünleri sayesinde tanınmış ve sonraki tarihli başvuru 
ucuz, basit ve suni bazı ürünlerin tescili için yapılmış ise sonraki tarihli marka 
başvurusunun Türkiye’de belirli bir tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın 
itibarına zarar vermesi söz konusu olabilir. 

3. Ayırt Edici Karakterini Zedeleme
Sonraki tarihli marka başvurusunun tescili, Türkiye’de belirli bir tanınmışlık 

düzeyine ulaşmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek ise yine 
marka sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilecektir. Doktrinde markanın 
sulandırılması olarak da adlandırılan bu durumda soyut olarak ayırt edici 
karakterinin zedelenmesi ihtimali değil, somut olarak ve yakın bir tehlike 
olarak bunun ortada olması gerekir. Öyle ki; bu tescile bağlı olarak ortalama 
tüketicilerin tanınmış markaya karşı davranışlarında değişiklik olması tehlikesi 
bulunsun.41 Ayrıca burada haksız yarar sağlamada olduğu gibi sonraki tarihli 
başvuru dolayısıyla bir menfaat elde edilmesi de şart değildir.42

F. Önceki Tarihli Fikri Mülkiyet Haklarının Engel Oluşturması
SMK m. 6 hükmünde yer alan bir diğer nispi ret nedeni de önceki tarihli fikri 

mülkiyet haklarına ilişkindir. Anılan maddenin 6’ncı fıkrasında “tescil başvurusu 
yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif 
hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin 
itirazı üzerine başvuru reddedilir” denilmek suretiyle bazı fikri mülkiyet hakları 
ismen sayılmış ancak başkaca sınaî mülkiyet haklarının da bu kapsamda ele 
alınabilmesine imkân tanınmıştır. Buna göre; başkasına ait isim, fotoğraf, telif 
hakkı, ticaret unvanı, işletme adı, tasarım, patent, faydalı model, internet alan 
adı gibi hakların marka olarak tesciline hak sahiplerinin itiraz etmeleri ve tescile 
engel olmaları mümkündür. Söz konusu fikri mülkiyet haklarının tescil engeli 
olabilmesi için marka başvurusu tarihinden önceye dayalı olmaları şarttır.

1. Başkasına Ait İsim
Hükümde yer alan “kişi ismi” ile neyin kastedildiği tam olarak anlaşılamasa 

da TMK m. 26 anlamında gerçek kişi isimlerini ve diğer bütün tüzel kişi 
isimlerini, hatta müstear adları bile bu kapsamda ele almak uygun olacaktır. 

41 Krş. Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1370; EuGH GRUR 2009, 56 – Intel.
42 Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1274; EuGH GRUR 2009, 56 – Intel.
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Gerçek kişi isimleri açısından, özellikle de kişinin kendi ismiyse, SMK m. 
7/5 hükmü çerçevesinde dürüstçe kullanmak koşuluyla tescile bir engel 
bulunmamaktadır. Ancak kişinin kendi ismi dışında, bir başkasının, özellikle de 
kamuya mal olmuş veya tanınmış bir kişinin ismini marka olarak almak istemesi 
halinde, haklı bir gerekçesi olmadan tescil edilmesi uygun olmayacaktır. Bu 
kapsamda ünlü bir siyasetçinin, devlet adamının, sporcunun, sanatçının adının 
kendilerinin izni olmadan tescili mümkün değildir. Dolayısıyla bu gibi hallerde 
ilgili kişinin itirazı üzerine başvuru reddedilecektir.

Üzerinde durulması gereken bir başka grup da yukarıda sayılan şekilde 
tanınmış bir kişi olmamakla birlikte, herhangi bir kişinin adının bilinçli 
olarak, uygun olmayan mal veya hizmetler için tescilinin istenmesi halidir. 
Ancak bu halde başvuru sahibinin kötü niyetli olduğunun ispatı şartıyla itiraz 
edilebilmelidir. Bu durum özellikle tanıdığı bir kişiye kızıp onun adını uygun 
olmayan mal veya hizmetler için tescil ettirmek isteyen kişilere karşı gündeme 
gelebilir (komşusuna kızıp onun adını köpek maması için veya tuvalet temizlik 
malzemeleri için tescil ettirmek isteyen kişinin başvurusu gibi).

2. Başkasına Ait Fotoğraf
Kişi, kendisine ait fotoğraf üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunabilir ve 

bunu bir marka başvurusuna (kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olmamak 
kaydıyla) konu edebilirse de başkasına ait bir fotoğrafı izin almaksızın marka 
olarak tescil ettiremez. Başkasına ait fotoğraf bir portre ise ressamın da izninin 
alınması gerekir. Fotoğraf sahibinin başkası adına yapılan tescil başvurusuna 
itiraz edebilmesi o kişinin tanınmış, topluma mal olmuş bir kişi olmasına da 
bağlı değildir. Ayrıca bir kişiye ait olmamakla birlikte sanatsal değeri olan 
fotoğraflar açısından, fotoğraf sanatçısının hakları da gündeme gelebilir. Buna 
karşın kişinin kendisinin çektiği doğal bir güzelliğin resmini marka olarak tescil 
ettirebilmesi mümkündür.

3. Başkasına Ait Telif Hakkı (Fikir ve Sanat Eseri)
Tescil için başvurusu yapılmış markanın başkasına ait telif hakkını (fikir ve 

sanat eserleri üzerindeki hakları) kapsaması halinde, telif hakkı sahibinin itirazı 
üzerine başvuru reddedilecektir. Marka başvurusuna konu işaret, başkasına ait 
bir eserin tamamını kapsayabileceği gibi, adını veya bir kısmını da kapsayabilir. 
Bu tescil engelinin daha ziyade şekil marklarında veya üç boyutlu şekil 
markalarında ve ses markalarında karşımıza çıkması mümkündür. Özellikle 
edebiyat eserlerinin adlarının, televizyon programlarının veya dizilerin 
adlarının, çizgi film karakterlerinin adlarının başkaları tarafından marka olarak 
tescil ettirilmek istendiğine uygulamada rastlanmaktadır.
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4. Başkasına Ait Ticaret Unvanı veya İşletme Adı
Ticaret unvanı bir taciri diğer tacirlerden, işletme adı da bir işletmeyi diğer 

işletmelerden ayırt etmeye yarayan tanıtma vasıtalarıdır. Bu yönüyle marka ile 
benzer fonksiyonlar ifa ederler. Ancak gerek tescil süreçleri gerekse koruma 
koşulları birbirinden farklıdır. İşte başkasına ait ticaret unvanının veya işletme 
adının marka olarak tescil ettirilmek istenmesi halinde, söz konusu hakların 
sahiplerinin itirazı üzerine başvurunun reddi gerekir. 

Burada sık karşılaşılan sorunlardan biri, ticaret unvanı ile markanın farklı 
kişiler adına tescil ettirilmiş olması ve üzerinden uzunca bir süre geçmiş 
olmasıdır (sessiz kalma suretiyle hak kaybı sorunu). 

Ayrıca üzerinde düşünülmesi gereken bir konu da ticaret unvanlarının 
ayırt edici ek almak koşuluyla tescili mümkün iken markalar açısından bunun 
mümkün olmaması ve dolayısıyla ticaret unvanı sahibinin unvanının benzerinin 
ticaret unvanı olarak tescil edilmesine itiraz edemezken marka olarak tesciline 
itiraz edebilecek olmasıdır.

Uygulamada ortaya çıkan zorluklardan bir diğeri de tescilli ticaret 
unvanının, unvanda yer alan ibarelerin tamamı için ve sicil kaydında yer alan 
bütün mal veya hizmetler için korumadan yararlanıp yararlanamayacağıdır. 
Yargıtay uygulaması, ticaret unvanının eylemli olarak kullanıldığı mal veya 
hizmetler açsından korunması yönündedir. Ancak bu noktada da tescilli 
markanın korunması ile tescilli ticaret unvanının korunma kapsamı açısından 
iki farklı uygulama ortaya çıkmaktadır. Tescilli bir markayı henüz kullanılmaya 
başlanmamış olduğu mal veya hizmetler için korurken, tescilli ticaret unvanını 
sadece eylemli kullanımın gerçekleştiği mal veya hizmetlerle sınırlı olarak 
korumak ne kadar hukuki bir yaklaşım olabilir? Tabi bunda ticaret unvanının 
tescilinde tacirin faaliyet konusu olarak bildirdiği alanların denetiminin 
olmamasının etkisini de göz ardı etmemek gerekir.

5. Başkasına Ait Tasarım Hakkı
Marka başvurusu tarihinden daha eski tarihli olmak kaydıyla tescilli bir 

tasarım hakkının başkası adına şekil markası veya üç boyutlu şekil markası 
olarak tescil ettirilmek istenmesi halinde, hak sahibinin marka başvurusuna 
itiraz hakkı vardır. Uygulamada ise tersi daha çok gündeme gelmektedir; 
yani tescilli bir şekil markasının veya üç boyutlu şekil markasının başkaları 
adına tasarım olarak tescili yoluna gidilmekte, tasarım tescilinin incelemesiz 
gerçekleşmesi sebebiyle de marka sahiplerinin hakları zarar görebilmektedir.

6. Başkasına Ait Patent Hakkı
Patent; yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir 

buluşlara verilen belgedir. Patent hakkı sahibi de patent hakkının veya bu 
hakka konu buluşun adının bir başkası tarafından marka başvurusuna konu 
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edilmesine itiraz edebilir. Uygulamada pek rastlanmasa da teorik olarak böyle 
bir ihtimal gündeme gelebilir. 

7. Başkasına Ait İnternet Alan Adı
İnternet alan adları, web sayfalarını birbirinden ayırmaya yarayan sayısal 

kodların sözel yansımalarıdır. İşletmeler kendilerini, mallarını veya hizmetlerini 
bu yolla çok daha fazla kişiye ulaştırabilmektedir. Ancak internet alan adının 
kısa ve akılda kalıcı olması ve sahibini en kolay şekilde hatırlatması önemlidir. 
Bu amaçla işletmeler veya kişiler, markalarını aynı zamanda alan adı olarak da 
tescil ettirmek istemektedirler. Bu konunun bir tarafı iken; diğer taraftan da 
internet alan adlarının marka olarak kendi adlarına tescili için başkaları tescil 
başvurusunda bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda internet alan adı sahibinin 
ne zaman bu alan adını aldığının tespiti ile marka başvurusuna itirazında haklı 
olup olmadığı incelenmelidir. Yabancı uzantılı bir alan adına dayalı olarak 
yapılacak marka başvurusu itirazları açısından ise dikkatli olmak gerekir. 
Türkiye’de hiç bilinmeyen, tanınmayan ve Türkiye’de kullanılmayan bir alan 
adına dayalı itirazın çok da yerinde olmayacağı açıktır.

8. Başkasına Ait Faydalı Model
Faydalı model belgesi, yeni ve sanayiye uygulanabilir buluşlara verilen bir 

belgedir. Bu belgeyi alan hak sahibi, faydalı model belgesine konu buluşun 
başkası tarafından marka başvurusuna konu edilmesi halinde buna itiraz 
hakkına sahiptir. 

G. Ortak Markaların Ve Garanti Markalarının Sona Ermesinden İtibaren Üç 
Yıl İçinde Başkasının Adına Tescil Başvurusuna Konu Olması

Ortak markalar ve garanti markaları da diğer markalar gibi tescil başvurusu 
tarihinden itibaren 10 yıllık korumadan yararlanırlar. Bunların da koruma 
süreleri dolmadan önceki son 6 ay içerisinde sadece yenileme ücreti ödeyerek 
veya 10 yıllık sürenin dolmasını takip eden 6 aylık süre içerisinde yenileme 
ücreti yanında ek bir ücret ödenmek suretiyle yenilenmeleri mümkündür. İşte 
süresi dolduğu halde yenilenmeyen ortak marka veya garanti markaları sona 
erer. Markadan doğan hakkın sona ermesi sebebi ise sadece yenilememe 
değildir. Hak sahibinin kendi rızasıyla marka hakkından vazgeçmesi, markanın 
hükümsüzlüğüne karar verilmesi gibi başkaca sona erme sebepleri de söz 
konusu olabilir. Anılan düzenleme sona erme tarihinden itibaren üç yıllık süre 
öngördüğüne göre sona erme sebebinin bir önemi yoktur. Önemli olan, sona 
erme tarihinden itibaren anılan süre içerisinde bir başkasının bu tür markaları 
veya benzerlerini marka olarak kendi adlarına tescil ettiremeyecek olmalarıdır. 
Ancak hukuka aykırı bir şekilde tescilsiz markası başkası adına ortak marka 
olarak tescil edilen kişinin açtığı hükümsüzlük davası neticesinde markanın 
hükümsüz kılınması halinde gerçek hak sahibi de üç yıllık bekleme süresine tabi 
olacak mı? Yani ortak markası hükümsüz kılınan kişinin, bir başkasının üç yıllık 
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süre içerisinde yaptığı marka başvurusuna itiraz hakkı var mıdır? Düzenlemenin 
hatalı olduğu kanaatindeyiz. Bir sonraki nispi tescil engelinde olduğu gibi, 
sadece süresinde yenilenmeyen ortak marka ve garanti markaları ile sınırlı 
olmak kaydıyla böyle bir tescil engelinin konulması daha yerinde olurdu.

H. Yenilenmemiş Markanın İki Yıllık Süre İçinde Başkası Adına Tescil 
Başvurusuna Konu Olması

Markadan doğan hak, sahibine 10 yıllık koruma sağlar ve her seferinde bu 
koruma 10’ar yıllık dönemler için yenilenebilir. Marka sahibi 10 yıllık koruma 
süresi dolduğu halde markasını yenilemediği için, sicil kayıtlarında tescilli bir 
marka bulunmadığından, bu marka veya benzeri aynı veya benzer mallar için 
bir başkası adına başvuru konusu yapılabilir. İşte bu halde Kanun, markanın 
eski sahibine, koruma süresini takip eden iki yıllık süre içerisinde bir başkasının 
tescil başvurusunda bulunması halinde itiraz hakkı vermiştir.

Diğer önceye ait haklara dayalı olarak yapılacak itirazlarda hakkın fiilen 
kullanılıyor olması şartı yokken, m. 6/8 hükmüne dayalı olarak itirazda 
bulunulabilmesi, markanın tescil süresi sona erdikten sonra da fiilen 
kullanılıyor olmasına bağlıdır. Ancak markanın eski sahibi tarafından fiilen 
kullanılıyor olması şartına bağlı itirazın iki yıllık süre ile sınırlandırılması çok 
anlamlı olmamıştır. Markanın eski sahibi markasını tescilsiz olarak kullanmaya 
devam ediyorsa, kullanım devam ettiği müddetçe zaten m. 6/3 hükmüne göre 
itiraz etme hakkı da devam edecektir. Bu sebeple m. 6/8 hükmünde yer alan 
nispi ret nedeninin ileri sürülebilmesinin, markanın fiilen kullanılmaya devam 
edilmesi koşulundan vazgeçilmesi uygun olacaktır.

I. Marka Başvurusunun Kötü niyetle Yapılmış Olması
Bir marka başvurusunun kötü niyetle yapılması halinde önceki tarihli aynı 

veya benzer bir marka sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir (SMK m.6/9). 
556 sayılı KHK döneminde, Yargıtay kararı ile uygulama alanı bulan bu hüküm 
artık bir nispi ret sebebi olarak Kanunda yer almaktadır. Başkasının markasını 
ticari dürüstlük kurallarına aykırı bir şekilde ele geçirmeye çalışmak, başkasının 
markasının tanınmışlığından istifade etmek amacıyla benzer markalar tescil 
ettirmeye çalışmak ya da bir başvurunun reddi üzerine küçük değişikliklerle 
benzer bir marka tescili sağlamaya çalışmak, kötü niyetli başvuru olarak 
değerlendirilebilir.

Marka hukukunda hükümsüzlük sebebi veya mutlak tescil engeli olarak 
kötü niyetin ne anlama geldiği ise mehaz düzenlemelerde de net bir şekilde 
ortaya konmuş değildir. Alman hukukunda konu ayrıntılı olarak ele alınmış 
ve hem doktrinde hem de yargı kararlarında tartışılmıştır. Buna göre kötü 
niyetin bir tescil engeli veya hükümsüzlük sebebi olarak kabul edilebilmesi 
için açık/bariz (ersichtlich) olması ve hakkın kötüye kullanılması veya ahlaka 
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aykırılık oluşturması gerekmektedir.43 Marka başvurusunda bulunan kişi, bir 
başkasının haklı olarak kullandığı markanın aynısını veya onunla karışıklığa 
yol açacak kadar benzerini, aynı veya benzer mal ve/veya hizmetler için tescil 
başvurusuna konu ediyorsa, bunu önceki tarihli marka sahibinin haklarına 
zarar vermek amacıyla veya onun haklarına zarar vereceğini öngördüğü halde 
yapıyorsa veya tescil başvurusu, diğer tarafın haksız rekabet hükümlerine 
dayalı talebine karşı bir tedbir aracı olarak kullanmak amacı taşıyorsa, kötü 
niyetin varlığı kabul edilmelidir.44 

Markanın hemen kullanılmak amacı taşımadan tescili halinde ise kötü 
niyetli tescilden söz edilemez. Ancak birçok farklı mal ve/veya hizmet için 
birden ziyade markanın tescilinin söz konusu olması halinde (spekülasyon 
markaları) o sırada bir başkasının hakkına zarar vermese bile kötü niyetin 
varlığından söz edilebilir.45 Zira bu halde marka sahibi; kullanma amacı olmadığı 
halde, daha sonra bu markalarla benzer markaları tescil ettiren veya kullanan 
kişilere karşı bunu bir silah olarak kullanmak, yani markadan doğan hakkını 
kötüye kullanmak amacıyla tescili gerçekleştirmektedir.

Alman Patent Mahkemesi, daha önce başka tanınmış markaları kendi adına 
tescil ettirmeye çalışan kişinin “GIVES YOU WINGS” şeklindeki başvurusunu, 
kötü niyetli olduğu gerekçesiyle reddetmiştir.46 Aynı şekilde yabancı bir ülkede 
tescilli olduğunu bildiği halde “PETLAS” kelimesini kendi adına tescil ettirmek 
isteyen kişinin başvurusunu kötü niyete dayalı olarak reddetmiştir.47 Yine 
fikri hakkın konusu olan bir heykelin figür olarak tesciline başvuru sahibinin 
kötü niyetli olduğu gerekçesiyle izin vermemiştir.48 Buna karşılık Almanya’da 
bilinmeyen ve Almanya’ya yönelik bir faaliyeti de olmayan markanın bir 
başkası adına tescilinde kötü niyetin bulunmadığına karar vermiştir.49 

Avrupa Birliği Adalet Divanı da konuyla ilgili olarak kendisine yöneltilen 
bir soruya ilişkin verdiği kararda50, marka başvurusunda bulunan kişinin kötü 
niyetli olup olmadığının tespitinde;

• kendisinden önce bir başkasının diğer bir üye ülkede aynı veya karışıklığa 
yol açacak kadar benzer bir markasının aynı veya benzer mal ve/veya 
hizmetler için tescilli olduğunu bildiğine veya bilmesi gerektiğine, 

• başvuru sahibinin, önceki hak sahibinin markasını kullanım alanını 
genişletmesine engel olma amacının olup olmadığına ve 

43 BGH, GRUR 2012, 429 – SIMCA.
44 BGH, GRUR 2012, 429 – SIMCA.
45 Ströbele/Hacker, § 8, Rn. 688.
46 BPatG, BeckRS 2007, 09565 – GIVES YOU WINGS.
47 BPatG, BeckRS 2009, 23959 –PETLAS. 
48 BPatG, NYOZ 2009, 304 – Hoschebaaa.
49 BPatG, BeckRS 2011, 1962 – Kaupmann. 
50 EuGH, GRUR 2009, 763, 765 – Lindt&Sprüngli/Franz Hauswirth.
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• başvuru sahibinin ve marka sahibinin yararlandığı hakkın derecesinin 
göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret etmiştir.

Kötü niyetin ne zaman var olması gerektiği hususunda da anılan karar 
ile tartışmalar sona ermiştir. Buna göre kötü niyet, marka tescil başvurusu 
sırasında var olmalıdır. Ancak başvuru öncesi veya başvuru sonrasında marka 
sahibinin davranışları veya ortaya çıkan gelişmeler de kötü niyetin tespiti 
açısından dikkate alınabilir.51

51 Ströbele/Hacker, § 8, Rn. 678.
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MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE İPTALİ

Prof. Dr. Arzu OĞUZ
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

A. GENEL OLARAK
Marka, üçüncü kişiler tarafından açılacak olan hükümsüzlük veya iptal 

davası sonucunda da sona erebilir.
Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK)1md. 25/1 “5 inci veya 6 ıncı maddede 

sayılan hallerden birinin mevcut olması halinde mahkeme tarafından 
markanın hükümsüzlüğüne karar verilir” hükmünü getirmiştir. Mülga 556 sayılı 
Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de2 markanın 
sona erme hallerinden “hükümsüzlük” ve “iptal” arasındaki farka önem 
verilmemişti. Oysa sonradan ortaya çıkan nedenlerden dolayı markanın iptali, 
başlangıçtan beri var olan nedenlerden dolayı ise hükümsüzlük talebinde 
bulunulması doğrudur. Yeni SMK’da buna özen gösterilmiş, hükümsüzlük 
nedenleri md. 25’te, iptal sebepleri ise md. 26’da düzenlenmiştir. SMK md. 
25’e göre hükümsüzlük nedenleri 5 ve 6. maddelerde düzenlenen mutlak ve 
nispi ret nedenlerinin varlığıdır. 

Davacının hükümsüzlük davasını açarken hangi hükümsüzlük sebebine 
dayanacağını başlangıçta belirlemesi gerekir. Yüksek Mahkeme, hâkimin, mutlak 
ret nedenleri hariç, davacının dava dilekçesinde belirttiği nispi ret nedeni ile bağlı 
olduğu görüşündedir. Mahkeme, dava dilekçesinde yazılı olan hükümsüzlük 
sebebinden başka bir sebebe dayanarak hükümsüzlük kararı veremez3.

1 6769 sayılı ve 22 12.2016 tarihli kanun için bkz. R.G. 10.01.2017-29944. Bundan sonra SMK 
olarak anılacaktır. 

2 Mülga 24.06.1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname için bkz. RG. 27.06.1995-22326. 

3 Yargıtay 11 HD., T. 12.06.2008, E. 2007/579, K. 2008/7798. 
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“İptal halleri ve iptal talebi” başlığını taşıyan md. 26 iptal sebeplerini 
saymıştır. Her ne kadar, md. 26/1 “Aşağıdaki hâllerde talep üzerine Kurum 
tarafından markanın iptaline karar verilir” demek suretiyle markanın iptali 
sebepleri halinde önce Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)’na 
başvuru şartı içeriyor ise de, “İptal Yetkisinin Mahkemeler Tarafından 
Kullanılması” başlığını taşıyan SMK geçici madde  4/1 “26 ıncı madde hükmü 
yürürlüğe girene kadar, iptal yetkisi, anılan maddedeki usul ve esaslara kadar 
mahkemeler tarafından kullanılır” hükmünü getirmektedir. Aynı madde 2. 
fıkrası “26 ıncı maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mahkemeler tarafından 
görülmekte olan iptal davaları mahkemeler tarafından sonuçlandırılır” 
demektedir. Bununla birlikte, “Yürürlük” başlığını taşıyan SMK md. 192/1 “Bu 
Kanunun; a) 26. Maddesi yayımı tarihinden itibaren yedi yıl sonra yürürlüğe 
girecektir” hükmünü getirmektedir. 

Buna göre, 26. maddedeki iptal hallerinden birisi mevcut ise, 10 Ocak 2024 
tarihine kadar iptal başvuruları mahkemelere, bu tarihten sonra TÜRKPATENT’e 
yapılacaktır. 

B. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 
1. Hükümsüzlük Sebepleri
a. SMK md. 5 ve 6’da Sayılan Mutlak ve Nisbi Tescil Engelleri
Bir önceki sunumda ayrıntılı incelendiği için mutlak ve nispi ret 

nedenlerinin tek tek sayılması yoluyla hükümsüzlük nedenlerine bu çalışmada 
değinilmemiştir.

Marka mutlak ve nispi tescil engellerinin varlığına rağmen tescil edilmiş 
ise, bu nedenler sonradan tespit edilse bile, marka hükümsüzlük davasıyla 
hükümsüz kılınarak sicilden terkin edilebilir. 

Nispi tescil engelleri, ilgililerin itirazı üzerine TÜRKPATENT tarafından 
incelenmektedir. Nispi tescil engelleri nedeniyle bir marka başvurusuna itiraz 
etmesine rağmen, itirazı yerinde görülmeyen önceki marka sahibi, açacağı bir 
hükümsüzlük davası ile sadece markanın hükümsüzlüğünü talep edebileceği 
gibi, TÜRKPATENT’in itirazın reddine ilişkin kararı aleyhine açacağı iptal davası 
ile aynı zamanda kararın iptalini de talep edebilir.   

Ancak, başvuruya itiraz etmemiş önceki marka sahibi de hükümsüzlük 
davası açma hakkına sahiptir.

Hükümsüzlük sebepleri, markanın tescil edildiği tüm mal ve hizmetler için 
geçerli olabileceği gibi, sadece bazı mal ve hizmetler için de geçerli olabilir 
(SMK md. 25/5). Ancak hükümsüzlük kararı, marka şeklini değiştirecek biçimde 
verilemez.

Markanın tescili sırasında mevcut ret sebeplerine rağmen, bazı hallerde 
marka hükümsüz kılınamaz. Bu istisnai durum SMK md. 25/4’de düzenleme 
altına alınmıştır. Hükme göre bir marka, 5. maddenin 1. fıkrasının  (b), (c) ve (d) 
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bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da hükümsüzlük talebinden önce 
kullanım sonucunda tescil edildiği mal ve hizmetler bakımından ayırt edicilik 
kazanmışsa hükümsüz kılınamaz.

Markanın tescili sırasında mevcut ret sebeplerine rağmen markanın 
hükümsüz kılınamayacağı bir diğer istisnai hal de SMK md. 25/6’da 
düzenlenmiştir. Bu hükme göre, marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın 
kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde bu duruma birbirini izleyen 
beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötü niyetli 
olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez.

Bunlardan başka, SMK md. 6/1’e dayanılarak açılan hükümsüzlük 
davalarında, karşı taraf, davacının tescilli markasını beş yıldan daha uzun 
süredir kullanmadığı hususunu def’i olarak ileri sürebilir. SMK md. 25/7’ye 
göre, markayı kullandığını ispatlayamayan kişinin bu markaya dayanarak 
açacağı hükümsüzlük davası reddedilir. Beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava 
tarihi dikkate alınır. 

b. Ortak Markaların veya Garanti Markasının Sona Ermesinden Sonra 
Aynı ya da Benzer Marka İçin Tescil Başvurusu

SMK md. 6/7’ye göre, ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme 
sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, 
ortak marka veya garanti markasıyla aynı ya da benzer olan ve aynı ya da 
benzer mal/hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı 
üzerine reddedilir. Buradaki sınırlama üç yıldan ibarettir. Dolayısı ile üç yıllık 
süre geçtikten sonra markanın tescili mümkün hale gelmektedir.

c. Koruma Süresi Dolan Yenilenmeyen Markanın Aynı veya Benzeri 
Markanın Tescili

SMK md. 6/8’e göre tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma 
süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla 
aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal ve hizmetleri içeren marka 
başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde 
markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir. Burada itirazı yapmaya yetkili 
kişi, yenilenmeyen markanın sahibidir. Ancak iki yıllık süre geçtikten sonra 
markanın tescili mümkün hale gelmektedir.

d. Kötü Niyetli Tescil Nedeniyle Hükümsüzlük
SMK md. 6/9 “Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine 

reddedilir” hükmünü getirmektedir.
Markanın kötüniyetli olarak tescili, 556 sayılı KHK’da bir ret sebebi veya 

hükümsüzlük sebebi olarak yer almamaktaydı. Yargıtay 11. HD de 2008 yılına 
kadar kötüniyetli tescil halini bir hükümsüzlük sebebi olarak kabul etmiyordu. 
Kötüniyetli tescilin bir hükümsüzlük sebebi olarak kabulü, İstanbul 4. FSHHM 
tarafından verilen bir direnme kararının HGK tarafından onanması ile mümkün 
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olabilmiştir. İstanbul 4. FSHHM’nin RG 512 + şekil markasının tescili ile ilgili 
olarak açılan bir hükümsüzlük davasında verilen hükümsüzlük kararının 
Yargıtay 11. HD. tarafından bozulması üzerine, İstanbul 4. FSHHM direnme 
kararı vermiştir. Bu direnme kararı HGK tarafından yerinde görülerek, karar 
onanmıştır4. Böylece kötü niyetli tescil hali Türk Medeni Kanunu5 (TMK) md. 
2 deki genel hükme dayanılarak bariz kötü niyetin varlığının ispatı halinde bir 
hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmiştir.

Karara göre 556 sayılı KHK md. 35/1 uyarınca tescil başvurusu sırasında kötü 
niyetin başlı başına bir itiraz sebebi olarak ileri sürülebilmesi mümkündür. Md. 
42/1 (a) da iptal davası açılmasını kötü niyet halinde süreye tabi tutmamıştır. Bu 
düzenlemeler TMK. md. 2’nin özel bir uygulamasıdır. Kötü niyetin korunmaması 
556 sayılı KHK’nın ruhuna da uygundur. Kararda kötü niyetin tespiti için ölçütler 
de şu şekilde ortaya konulmuştur: Öncelikle davalı eyleminin kötü niyetli 
marka tescili olup olmadığı hususu irdelenmelidir. Marka hukukunda genel 
olarak kabul gören anlayışa göre, tescil yoluyla sağlanan marka korumasının 
amacına aykırı bir şekilde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından 
haksız olarak yararlanmak veya gerçekte kullanılmayıp, yedekleme, marka 
ticareti yapmak amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve tesciller kötü niyetli 
olarak kabul edilmektedir. Kötü niyetin varlığı her somut olayın özellikleri göz 
önüne alınarak belirlenmelidir, zira iyi niyetin varlığı asıldır. Özellikle, önceki 
markanın varlığı hakkındaki mevcut veya muhtemel bilgi ve markalar arasında 
iltibas oluşması, başvurunun kötü niyetli olması anlamına gelmez6. 

Ayrıca önceki markanın özgün olmaması ve sonraki markanın, önceki 
markanın aynısı değil de benzeri olduğu durumlarda, önceki marka tanınmış bile 
olsa kötü niyetten söz edilemez. Bununla birlikte, başkası adına tescilli herhangi 
bir anlamı olmayan özgün işaretlerin aynısının başkası tarafından marka olarak 
tescil edilmesi halinde kural olarak kötü niyetin varlığı kabul edilmelidir7. 

Uygulamada özellikle yurt dışındaki girişimcilerin markalarının Türkiye’deki 
tek yetkili satıcıları veya temsilcileri tarafından marka olarak tescil edilmesi 
halinde kötü niyetin varlığı kabul edilmekteydi8.

SMK ise 556 sayılı KHK’dan farklı olarak kötü niyetli marka başvurusunu 
açıkça nispi ret nedeni saymış ve md. 6/9’da bir hükümsüzlük nedeni olarak 
kabul etmiştir.

“Kötüniyetli marka başvurusu” veya “kötüniyetli tescil” kavramlarından 
ne anlaşılması gerektiği SMK’da açıkça ifade edilmemiştir. Ticari dürüstlük 

4 Yargıtay HGK., T.16.07.2008, E.2008/11-501, K.2008/507.
5 22.11.2001 tarihli ve 4711 sayılı Türk Medeni Kanunu için bkz. RG. 08.12.2001-24607. 
6 Yargıtay 11. HD., T. 12.06.2013, E. 2011/11371, K. 2013/12306.
7 Yargıtay 11. HD., T. 25.04.2016, E. 2015/10208, K. 2016/4608.
8 Yargıtay 11. HD., T. 06.02.2017, E. 2015/12536, K. 2017/582; Yargıtay 11. HD., T. 05.06.2017, 

E. 2016/585, K. 2017/338.
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kurallarına aykırı olarak ve tanınmış olsun olmasın, başkasının markasını ele 
geçirmeye, başkasının markasının tanınmışlığından haksız yararlanmaya yönelik 
olarak yaptırılan tescillerin “kötü niyetli tescil” olduğu kabul edilmektedir9. 
Yargıtay uygulaması, aynı sektörde bulunan tacirlerin, tanınmış markaları 
kendi adlarına tescil ettirmelerini kötü niyet karinesi kabul etmektedir10, ancak 
başkasının markasını tescil ettirenin kötü niyetli kabul edilebilmesi için bu 
markanın tanınmış olması gerekli değildir11. Bir marka tanınmış olmasa bile 
başkasına ait markadan haksız yararlanma niyeti varsa ve marka sahibinden 
habersiz olarak tescil gerçekleştirilmiş ise, kötü niyetin varlığı kabul edilir. Buna 
göre özellikle ticari temsilcilerin marka sahibinden habersiz olarak markayı 
kendi adlarına tescil ettirmeleri kötü niyetli bir tescildir12.

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD)’na göre tescilin kötü niyetli olup 
olmadığı incelenirken somut olayın tüm unsurları dikkate alınmalıdır. ABAD, 
Chocolade fabriken Lindt&Sprüngli AG v. Franz Hauswirth kararında bazı 
ölçütler belirlemiştir. Buna göre “kendisinden önce bir başkasının diğer bir üye 
ülkede aynı veya karışıklığa yol açacak kadar benzer bir markanın, aynı veya 
karıştırılabilecek derecede benzer markanın tescilli olup olmadığını bilmediği, 
bilmesinin gerekip gerekmediği, bu kimsenin, bir başkasına ait markanın 
kullanılmasına engel olma amacı taşıyıp taşımadığı ve önceki markanın 
sahip olduğu hukuki korumanın derecesinin ne olduğu” hususlarının yanı 
sıra tescil başvuru tarihi itibarıyla “markanın sahip olduğu ün” göz önünde 
bulundurulmalıdır13. 

ABAD’a göre buradaki bilme unsuru varsayıma dayalıdır. Ancak önceki 
markanın ne kadar uzun zamandır kullanımda olduğu onun ne ölçüde 
bilindiğine işaret eder. Bir kimsenin önceki marka sahibini markayı taşıyan 
ürünleri pazarlamaktan alıkoyma, piyasaya girmesini engelleme amacı olduğu 
ortaya çıkıyorsa kötü niyetli tescilden söz edilir14.

Yüksek Mahkeme Panço kararında “tescil yoluyla sağlanan marka 
korumasının amacına aykırı bir şekilde kullanılması yoluyla, başkasının 
markasından haksız olarak yararlanmak veya gerçekte kullanmayıp, yedekleme 
marka ticareti yapmak ya da şantaja yönelik başvuru ve tescillerin kötü niyetli 
marka tescili olarak kabul edileceği”ni ifade etmek suretiyle ölçütleri ortaya 
koymuştur15.

9 Çolak, U.: Türk Marka Hukuku, İstanbul 2018, 938.
10 Yargıtay 11. HD., T.02.04.2013, E.2011/5436 E., K.2013/6621.
11 Çolak, 938.
12 Yargıtay  11. HD., T. 18.04.2011, E. 2009/12201, K.2011/4540. 
13 Urteil des Gerichtshofs (ErsteKammer), 11. Juni 2009, Chocoladefabriken Lindt&Sprüngli 

AG v. Franz Hauswirth, ECLI:EU:C:2009:361.
14 Çolak, 939.
15 Yargıtay 11. HD., T. 01.12.2011, E.2010/4126, K.2011/16279. 
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Bir marka hakkında gerçek hak sahipliği iddiasıyla açılmış bir hükümsüzlük 
davası biter bitmez ya da henüz bu dava devam ederken, aynı ya da benzer 
markanın tescili için TÜRKPATENT’e yeni bir tescil başvurusunda bulunulması 
halinde de kötü niyet olduğu sonucuna varılabilir. Yargıtay bir kararında, Alman 
ve Alman Hastanesi markalarının hükümsüzlüğü davası devam ederken, Alm, 
Alman Hastaneler Grubu, Alman Mediresidence gibi markalar için tescil 
başvurusu yapılmasında, bu başvuruların kötü niyetli olduğu yönündeki yerel 
mahkeme kararını onamıştır16.

ABAD kararlarında yer alan ölçütler dışında, markanın ticari temsilci 
tarafından temsilcilik ilişkisi sürerken veya bu ilişki bittikten sonra, markanın 
yurt dışındaki sahibinin izni ve bilgisi dışında tescil ettirilmesi, markanın 
kullanma amacıyla değil, ilerde gerçek sahibine satılması amacıyla stoklanma 
şeklinde tescil ettirilmesi, aynı işletmenin TÜRKPATENT kayıtlarına göre başka 
stoklanmış markalarının bulunması kötü niyet için karine teşkil eder17.

Diğer yandan, başvuru sahibinin, başvuru anında markayı kullanacağı 
sınıflar dışında da tescil ettirmesi, tek başına kötü niyetin varlığına karine teşkil 
etmez18.

Kötü niyet tespit edilirken önceki markadan haberdar olma veya bilebilecek 
durumda olma bir kötü niyet belirtisi olmakla birlikte tek başına kriter olarak 
kabul edilmemekte, bütünsel bir inceleme yapılması önerilmektedir19. 

Bir tescilin kötü niyetli olup olmadığı, tescil başvurusunun yapıldığı tarih 
dikkate alınarak incelenmelidir.

Bildiğimiz üzere hukukta iyi niyet asıldır. Bu nedenle tescilin kötü niyetli 
olduğunu iddia eden kişi bunu ispatlamalıdır20.

Tanınmış olmasına rağmen TÜRKPATENT nezdinde tescil ettirilmemiş bir 
işletme adı, gerçek sahibine satılmak maksadıyla TÜRKPATENT nezdinde tescil 
ettirilirse21, ticari ilişki içinde olunan bir şirketin ticaret unvanının çekirdek 
unsuru, bu şirketten habersiz biçimde, marka olarak tescil ettirilirse22 kötü 
niyetin varlığı kabul edilir.

16 Yargıtay 11. HD., T. 19.11.2013, E.2012/7271, K.2013/20862.
17 Çolak, 939-940.
18 Çolak, 940.
19 Urteil des Gerichtshofs (Fünfte Kammer), 27 Jun 2013, Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd v. 

Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd., ECLI:EU:C:2013:435, p.36-37.
20 Yargıtay 11. HD., T. 02.04.2013, E. 2012/7350, K.2013/6540.
21 Yargıtay 11. HD., T.29.05.2012, E.2012/14916, K.2012/29664.
22 Yargıtay 11. HD., T.17.05.2011, E.2009/10470, K.2011/6050; Bu davada davacı şirket 

Çin Devleti’nde bilgisayar sektöründe Codegen Technoday Co. Ltd. unvanıyla faaliyet 
göstermektedir ve Türkiye’de ürünlerini satan davalı şirket ile eskiye dayalı bir ticari ilişkisi 
vardır (Bkz., Çolak, 941).
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Markanın herkesin aklına gelemeyecek kadar yaratıcı, özgün olması 
halinde de kötü niyetin varlığı kabul edilmektedir. 2013 yılında verilen 
U-BOAT kararında, saat sektöründe tanınmış olan bu markanın, aynı sektörde 
başkası tarafından düşünülüp tescil ettirilmesi hayatın olağan akışına aykırı 
görülmüştür23.

Marka tescilinin kötü niyetli olup olmadığı değerlendirilirken, kötü niyetle 
tescil ettirildiği iddia edilen markanın, kötü niyet iddiasında bulunan tarafa 
ait marka ile birebir aynı olup olmadığı, markanın yaratıcı ve ayırt ediciliğinin 
yüksek olup olmadığı, diğer markadan habersiz olarak tescil ettirilmiş 
olmasının hayatın olağan akışına uygun olup olmadığı, tescilin diğer markanın 
tanınmışlığından ve reklam gücünden haksız olarak yararlanma maksadı 
güdüp gütmediğinin araştırılması gerekir. Bunlarla birlikte, asıl markanın asli 
ve tali unsurlarının birebir tescil ettirilip ettirilmediği de dikkate alınmalıdır24.

Markanın, bir işletmenin ortakları tarafından uzun süre birlikte kullanılması 
ve ortak marka sahipliğinin söz konusu olması halinde Yargıtay uygulaması 
istikrarlı değildir. Yargıtay İSKENDER kararında, geçmişe dayalı ortak kullanım 
nedeniyle birlikte, ortak hak sahibi sayılan işletmecilerden birinin, diğerinden 
habersiz olarak markayı tescil ettirmesini kötü niyet kapsamında görürken25, 
MERCAN kararında, diğerinden habersiz olarak markayı tescil ettiren ortağın 
marka tescilinde kötü niyetli olmadığı sonucuna varmıştır26.

Kötü niyetle tescil ettirilmiş bir markayı iyi niyetli olarak devralan 
kimsenin savunması dikkate alınmaz ve markanın kötü niyetli tescil nedeniyle 
hükümsüzlüğüne karar verilir27.

2. Hükümsüzlük Davası
SMK md. 25/2 uyarınca hükümsüzlük davası 
• Menfaati olanlar
• Cumhuriyet savcıları
• İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından açılır.
“Menfaati olanlar” ibaresi, tescil edilmemesi gereken markanın tescilinden 

zarar görenlerin yanında, zarar görme tehlikesi ile karşı karşıya kalanları da 
kapsayan geniş bir kavramdır. Bu kavram içine sadece hükümsüzlüğü veya iptali 
gereken bir markanın kullanımı dolayısıyla malvarlığında azalma meydana 
gelmiş kişiler değil, lisans alanlar, distribütörler dahil, o markanın tescili veya 
tescile dayalı olarak kullanılması nedeniyle menfaat ya da hakkı zarara uğramış 

23 Yargıtay 11. HD., T.02.04.2013, E.2011/5436, K. 2013/6621.
24 Çolak, 945.
25 Yargıtay 11. HD., T.26.03.2010, E.2008/7209, K.2010/3394.
26 Yargıtay 11. HD., T.12.11.2013, E.2013/433, K.2013/20297.
27 Yargıtay 11. HD., T.25.04.2016, E.2015/10208, K.2016/4608.
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tüm kişiler dahil edilmelidir. Kısacası zarar görmüş kişinin tescilli marka sahibi 
olması veya tescil başvurusu yapmış olması, hatta hükümsüzlüğünü veya 
iptalini istediği markanın benzerini kullanıyor olması gerekmez28.

“İlgili kamu kurum ve kuruluşları” ibaresi de geniş yorumlanmalıdır29. 
Mesela, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait rütbe veya amblem gibi işaretlerin 
tescil edilmesi halinde bu kurum, söz konusu hükme dayanarak hükümsüzlük 
davası açabilir.

Hükümsüzlük davası tescilli markanın sahibine veya onun hukuki 
haleflerine karşı açılır. Sadece marka başvurusu yapan kişiye hükümsüzlük 
davası açılamayacağı gibi, TÜRKPATENT de hükümsüzlük davasında davalı 
sıfatını haiz olamaz. 

SMK md. 25/6’da hükümsüzlük davası için beş yıllık süre öngörülmüştür. 
Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi 
gerektiği halde birbirini izleyen beş yıl boyunca bu duruma sessiz kalmışsa, 
markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez. Ancak anılan hükme 
göre, sonraki markanın kötü niyetli olması halinde, beş yıllık süre uygulanmaz. 

Sonraki markayı tescil ettiren kişi kötü niyetli ise, hükümsüzlük davası 
herhangi bir süreye tabi değildir. Kötü niyetli marka tescili ağır bir ihlal 
olarak değerlendirildiği ve kötü niyetin hiçbir şekilde korunmaması gerektiği 
için, önceki marka sahibi beş yıl boyunca markasının başkası tarafından 
kullanılmasına bildiği halde hiç ses çıkarmasa ve müdahale etmese bile, önceki 
marka hakkı sahibi, sonrakine karşı talep haklarını ileri sürebilir. 

3. Hükümsüzlük Kararının Hukuki Etkileri
SMK md. 27/1 “25 inci madde gereğince markanın hükümsüzlüğüne 

karar verilmesi hâlinde bu karar marka başvuru tarihinden itibaren etkili 
olup, markaya bu Kanunla sağlanan koruma hiç doğmamış sayılır” hükmünü 
getirmektedir. Hükümsüzlük davası, markanın tescili sırasında mevcut mutlak 
ve nispi ret nedenlerine rağmen tescil edilmiş markalar hakkında açıldığından, 
hükümsüzlük kararı geçmişe etkili sonuç doğurur. 

Ancak bazı hallerde hükümsüzlük kararı geçmişe etkili olmaz. 
SMK md. 27/3 “Marka sahibinin ağır ihmali veya kötüniyetli olarak hareket 

etmesi nedeniyle zarar görenlerin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, 
hükümsüzlük ve ikinci fıkranın ikinci cümlesinde düzenlenmiş olan iptal 
kararının geriye dönük etkisi aşağıdaki durumları etkilemez:

a. Karardan Önce Markanın Sağladığı Haklara Tecavüz Nedeniyle Açılan 
Davada Verilen Kesinleşmiş ve Uygulanmış Kararlar

SMK md. 27/3 (a) “Karardan önce, markanın sağladığı haklara tecavüz 
nedeniyle açılan davada verilen kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar” demek 
suretiyle kuralın istisnasını hükme bağlamıştır. 

28 Yargıtay 11. HD., T.21.05.2008, E. 2008/5539 E., K. 2008/6682.
29 Arkan, S.: Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2017, 322.
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Hükme göre, hükümsüzlük kararından önce, markanın sağladığı haklara 
tecavüz nedeniyle açılan davada verilen ve kesinleşmiş ve uygulanmış 
mahkeme kararları, hükümsüzlük kararından etkilenmez. Mesela, hakkında 
hükümsüzlük kararı verilen marka sahibi, bu kararın verildiği tarihten önce, 
markasına tecavüz edildiği iddiası ile dava açmış, bu davayı kazanmış ve 
bu karara binaen tecavüz eden kişi tazminat ödemiş ise, tecavüze uğrayan 
markanın, daha sonra hükümsüz kılınması sonucu değiştirmeyecektir.

b. Hükümsüzlük Kararı Verilmesinden Önce Yapılmış ve Uygulanmış 
Sözleşmeler

SMK md. 27/3 (b) uyarınca, “hükümsüzlük kararı verilmesinden önce 
yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler” de hükümsüzlük kararından etkilenmez. 

Mesela bir marka lisans sözleşmesi uyarınca mallar üretilmiş, depolanmış 
ve satışa arz edilmiş ise, hükümsüzlük kararı gerekçe gösterilerek bu malların 
satışa sunulması, ihraç edilmesi ve teslim edilmesi engellenemez. Ancak 
sözleşme uyarınca ödenmiş olan bedelin kısmen veya tamamen iadesi, hal ve 
şartlara göre hakkaniyete uygun düşecek ise talep edilebilir (SMK md. 27/4).

Markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş kararlar, herkese karşı hüküm 
doğurur. Mahkeme kesinleşen hükümsüzlük kararını re’sen TÜRKPATENT’e 
gönderir. Hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden sonra marka sicilden 
terkin edilir ve bu durum bültende yayınlanır.

C. MARKANIN İPTALİ
1. İptal Sebepleri
a. Markanın Kullanılmaması
SMK, markanın kullanılmaması nedeniyle iptaline 9. maddede yer vermiştir. 

İlgili madde aşağıdaki şekilde kaleme alınmıştır: 
“Markanın kullanılması

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

(2) Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma 
kabul edilir:

a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması.

b) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.

(3) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafın-
dan kullanım olarak kabul edilir”.

SMK’nın getirdiği hükmün, kullanmama olgusunu “markanın tescil edildiği 
mal ve hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi olarak kullanılmaması” şeklinde 
daha somut hale getirerek düzenlediği görülmektedir.
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SMK “İptal halleri ve iptal talebi” başlığını taşıyan 26/1 (a) “9 uncu 
maddenin birinci fıkrasında belirtilen hallerin mevcut olması” demek 
suretiyle, kullanmama halini bir iptal sebebi olarak düzenlemiştir. Her ne 
kadar, md. 26/1 “Aşağıdaki hâllerde talep üzerine Kurum tarafından markanın 
iptaline karar verilir” demek suretiyle markanın iptali sebepleri halinde önce 
TÜRKPATENT’e başvuru şartı içeriyor ise de “İptal Yetkisinin Mahkemeler 
Tarafından Kullanılması” başlığını taşıyan SMK geçici madde 4/1 “26 ıncı madde 
hükmü yürürlüğe girene kadar, iptal yetkisi, anılan maddedeki usul ve esaslara 
kadar mahkemeler tarafından kullanılır” hükmünü getirmektedir. Aynı madde 
2. fıkrası “26 ıncı maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mahkemeler tarafından 
görülmekte olan iptal davaları mahkemeler tarafından sonuçlandırılır” 
demektedir. Bununla birlikte, “Yürürlük” başlığını taşıyan SMK md. 192/1 “Bu 
Kanunun; a) 26. Maddesi yayımı tarihinden itibaren yedi yıl sonra yürürlüğe 
girecektir” hükmünü getirmektedir. Bu durumda markaların kullanılmaması 
nedeniyle, iptal davası açmak için 2024’e kadar beklenecek midir, yoksa 
SMK md. 4 marifetiyle markanın kullanılmaması nedeniyle iptal davaları 
mahkemelerde açılabilecek midir? 

Elbette bu davalar, mahkemelerde açılabilecektir.
Markanın kullanılmaması nedeniyle iptalini öngören hükümlerin amacına 

değinmek gerekir. Mülga 556 sayılı KHK sisteminde de marka koruması tescil 
işlemi ile başlamaktaydı. Tescil tarihinden itibaren doğan tekel hakkı, marka 
sahibine, markanın üçüncü kişiler tarafından markaya tecavüzü engelleme 
ve markanın kullanımını yasaklama imkanını sağlamaktadır. Fakat, marka 
sahipleri tarafından kullanılmayan, ancak diğer yandan marka hakkı sahiplerine 
tekel hakkı tanımaya devam eden ve üçüncü şahısların kullanımına kapatılan 
markaların ölçüsüz artışı, marka sicilini gereksiz yere şişirecektir. Şüphesiz bu 
durum, aynı veya benzer mal veya hizmetler için, aynı veya benzer işaretleri 
tescil ettirmek isteyen diğer işletme sahipleri için ticari alanda özgürlüğü 
sınırlayıcı bir durum teşkil edecektir. Bu bağlamda markanın kullanılmaması 
nedeniyle iptal edilmesinde kamu yararı da vardır30.

Bunun dışında sicilde gereksiz bir kabarıklık yaratması bakımından 
değinilmesi gereken başka bir sorun da gerçek bir kullanım niyeti taşımadan 
tescilli markanın koruma kapsamını dolaylı biçimde genişletmek amacıyla 
tescil edilen koruyucu, başka bir deyişle savunma markalarının giderek artış 
göstermesidir. Marka sahipleri, tescilli markalarını oluşturan işaretlerin 
çeşitli kombinasyonları neticesinde oluşan benzer işaretleri kullanma niyeti 

30 Tekinalp, Ü.: Fikri Mülkiyet Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2004, 423; Özarmağan, M.: Marka 
Hakkının Kullanmama Nedeniyle Sona Ermesi, İstanbul 2008, 25; Adıgüzel, Burak: Tescil 
Edilmiş Tanınmış Markanın Kullanmama Nedeniyle Kısmen Hükümsüzlüğü (Bir Yargıtay 
Hukuk Genel Kurul Kararının Değerlendirilmesi), Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi Cilt: 15, Özel Sayı, 2013, 1028; Dirikkan, Hanife: Tescilli Markayı Kullanma Külfeti, 
Oğuz İmregün'e Armağan, İstanbul 1998, 222.
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taşımadan tescil ettirerek tescilli markalarıyla benzer işaretlerin üçüncü 
kişiler tarafından kullanımını engelleme amacı taşımaktadır. Yine, kullanma 
amacı olmadan belirsiz bir süre sonrasında kullanma ihtimali göz önünde 
bulundurularak tescil edilen savunma markalarının fazlalığı, markayı kullanma 
zorunluluğunun kabulünü gerektiren önemli noktalardır. Ticari hayat içinde, 
ilgili sektörün dikkatini çekebilecek ve akılda kalıcı nitelikte işaretlerin marka 
olarak yaratılmasının kolay olmadığı düşüncesinden hareketle, kullanılmayan, 
ancak üçüncü şahısların kullanımına kapatılan markaların sadece biçimsel 
olarak varlığını sürdürmesi adil olmayacaktır. Bu anlamda, markayı kullanma 
zorunluluğuna ve kullanmama nedeni ile marka hakkının sona ermesine ilişkin 
hükümler ile bu tür sakıncalar bertaraf edilmek istenmiştir31.

Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması (TRIPS)32’nın 15-21 maddeleri 
markalar ile ilgili düzenlemeler içermektedir. 15. maddenin 3. fıkrası 
hükmünde, “üyeler tescil edilebilme özelliğini kullanıma bağlı kılabilir. 
Ancak, bir markanın fiili kullanımı tescil için başvuruda bulunmanın bir 
şartı olmayacaktır. Başvurular yalnızca, başvuru tarihinden itibaren üç yıllık 
bir sürenin bitiminden önce amaçlanan kullanım şeklinin gerçekleşmemiş 
olduğu gerekçesiyle reddedilmeyecektir”. TRIPS’in 19. maddesi hükmü ise 
markayı kullanma koşulu başlığını taşımaktadır. Bu hükme göre; “tescilin 
idame ettirilmesi için markanın kullanılması gerekli ise, tescil sahibi tarafından 
markanın kullanılmasını önleyen engellerin varlığına dayalı olarak geçerli 
nedenler ileri sürülmedikçe, tescil ancak markanın kullanılmadığı kesintisiz en 
az üç yıllık bir süre geçtikten sonra iptal edilebilir. Marka ile korunan mal ve 
hizmetlere uygulanan ithalat kısıtlamaları veya hükümetçe uygulanan başka 
koşullar gibi, markanın kullanılmasına engel oluşturan ve marka sahibinin 
iradesinden bağımsız olarak doğan koşullar, markanın kullanılmaması için 
geçerli nedenler olarak kabul edilecektir. Bir markanın, sahibinin kontrolüne 
tabi olarak bir başka şahıs tarafından kullanılması, markanın tescili idame 
ettirmek amacıyla kullanımı olarak kabul edilecektir”.

Sonuç olarak Türkiye’nin de taraf olduğu, alanındaki en önemli uluslararası 
düzenlemenin de markanın kullanılmamasına hukuki sonuçlar bağladığını 
söylemek gerekir.

Markanın Kullanılması Koşullarına değinmek gerekirse;
- Markanın Sahibi Tarafından Kullanılması

Gerek 556 sayılı KHK md. 14 gerek SMK md. 9’da ifade edildiği üzere mar-
kanın kullanımının marka sahibi tarafından gerçekleştiriliyor olması gerekir. 

31 Bozgeyik, H.: Tescilli Markanın Kullanılması ve Kullanmamaya Bağlı Sonuçlar, Prof. Dr. Fırat 
Öztan’a Armağan, C. I, Ankara 2010, 461; Adıgüzel, 1040.

32 15 Nisan 1994 tarihli Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması (Trade-Related Intellectual 
Property Agreement)’nın-23 Ocak 2017 tadili ile birlikte İngilizce metni için bkz. <https://
www.wto.org/english/docs_e/legal_e/31bis_trips_01_e.htm>, son erişim tarihi 18.12.2019. 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/31bis_trips_01_e.htm
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/31bis_trips_01_e.htm
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Ancak bu kural, SMK md. 3/3 ile marka sahibinin izni ile üçüncü kişinin kulla-
nımını yeterli sayan hükümle yumuşatılmıştır.

- Marka Hukukuna Özgü, İşleve Uygun Kullanım

Marka hukukunda hakkı devam ettirici kullanmadan bahsedebilmek için 
malla doğrudan doğruya bağlantılı olan yani işleve uygun bir marka kullanımı 
olmalıdır. Markanın sadece bazı belgelerde mesela fiyat listelerinde veya 
faturalarda kullanılması kullanma değildir. Bir şirketin isminin kullanılması, 
tek başına ticari markanın gerçek kullanımını meydana getirmez çünkü ticari 
marka mal ve hizmetlerin temini ile ilgili olarak kullanılmalıdır33. 

Marka hukukuna özgü kullanımın gerçekleşebilmesi için; markanın malın 
ambalajında veya malın üzerinde kullanılması gerekir34. Bazı durumlarda ise 
markanın işletme evrakında35 veya malı tanıtan kataloglarda kullanılması36 
marka hakkını devam ettirici kullanım sayılabilir. Markanın ticari evrakta, 
gazetelerde, sair ilan veya reklamlarda37 yer alması da kullanmadır38. Ancak 
markanın yalnızca tebrik kartlarında yer alması kullanma olarak kabul 
edilemez. Yine bunun gibi markaya bazı fiyat listelerinde yer verilmiş olması 
yeterli değildir39.

Marka hukukuna özgü kullanım konusundaki en önemli ölçü, malın veya 
hizmetin yöneldiği çevrenin yaklaşımıdır ki, bir markanın, ortalama dikkate 

33 Sert, S.: Markanın Kullanılması Yükümlülüğü, Ankara 2007, 31; Dirikkan, 236.
34 Dirikkan, 236.
35 Dirikkan, 240; Arkan, S.: “556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’ nin 8/III Maddesi 

İle İlgili Bir İnceleme”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER) 2001, C.21, S.4, 104; Kaya, 
A.: “Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali”, I. İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu 
05-06.05.2005, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, 196.

36 “…Markanın sadece kataloglarda kullanılması durumunda da, bu katalogları okuyan 
orta düzeydeki muhatabın, işaretin en azından bu malları, sadece aynı üreticinin diğer 
mallarından değil, aynı zamanda başka işletmelerin özdeş veya benzer mallarından ayırt 
edilmesine hizmet ettiğini varsaydığı durumlarda marka olarak kullanım söz konusudur…” , 
Dirikkan, 237 (dn. 61).

37 “mahkeme; marka sahibinin, tescilli markasını taşıyan ürünlerin reklamını yaptığını, çeşitli 
dergi sayfalarını ve diğer reklam malzemelerini dosyaya ibraz ederek ispatladığı gerekçesi 
ile, markasını ciddi şekilde kullandığını kabul etmiştir.” Yasaman, H.: Marka Hukuku, 556 
Sayılı KHK Şerhi, C. I, İstanbul 2004, 634 (dn 22).

38 “İsviçre’de 89/104 sayılı Yönerge hükümlerinden yararlanılarak hazırlanmış olan 1992 tarihli 
MschG açısından da, aynı veya benzer işaretin iş evrakında, reklamlarında ya da ticaret 
unvanı içinde kullanılması da kullanmadır ve bu kullanım marka hakkına tecavüz oluşturur. 
Klima cihazları için tescilli “Luwa” markasının, havalandırma aletlerinin dağıtımını yapan 
başka bir firmanın ticaret unvanında “Lumatic” şeklinde ek olarak yer almasına marka 
hakkına dayanılarak engel olunabileceği belirtilmiştir.”, Arkan, S.: Marka Hakkına Tecavüz, 
İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 
(BATİDER) 2000, C. 20, S.3,11.

39 Dirikkan, 236.
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sahip bir tüketici tarafından bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini, başka bir 
işletmenin aynı ya da benzer mal ve/veya hizmetlerinden ayırt edilebilecek 
şekilde kullanılması gerekir40.

- Markanın Koruma Alanına Giren (Sicilde Kayıtlı) Mal ve Hizmetler 
İçin Kullanılması

Tescilli markanın kullanımının sicilde kayıtlı olan mal ve hizmetler için söz 
konusu olması gerekir. Markanın kullanmaması, hiç kullanılmaması şeklinde 
olabileceği gibi, markanın tescil edildiği mal ve hizmetlerde kullanılmaması 
şeklinde de olabilir41.

Eğer bir marka birden fazla mal ve/veya hizmet için tescil edilmişse, 
markanın sadece bazı mal ve/veya hizmetlerde kullanılmasının, kullanma 
yükümlülüğünü yerine getirir nitelikte olup olmadığı, sicilde kayıtlı olan bazı 
mal ve/veya hizmetlerde kullanılıp kullanılmadığı da incelenmelidir42.  Tescilli 
marka, tescil edildiği mal ve/veya hizmet sınıflarından sadece bir bölümü için 
kullanılıyor ise, kullanılmadığı bölümler için kullanıldığı anlamına gelmez43. 
Bununla birlikte markanın, sicilde kayıtlı ve korunan mal gruplarının üst 
kavramı içinde sayılan ürünlerde kullanılması yeterli sayılabilir. Örneğin; giyim 
eşyası üst kavramı altında sadece kazaklar için markanın kullanılması halinde 
bu durum söz konusu olur44.

Her hâlükârda somut olayın özelliğine göre marka sahibinin menfaati ve 
kamu düzeninin gerekleri dikkate alınarak bir karar verilmesi gerekir.

- Markanın Kullanımına Beş Yıldan Fazla Ara Verilmemesi

Markayı kullanma zorunluluğunun niteliği, kapsamı ve süresi ve buna bağlı 
olarak yaptırımına ilişkin olarak hem ulusal hem uluslararası alanda benzer 
hukuki düzenlemelere gidilmiştir. Sınai Mülkiyet Hakların Korunmasına dair 
Paris Sözleşmesi45’nin 5/C.I maddesi, marka sahibinin markasını makul süre 
çerçevesinde kullanması gerektiğini ifade ederken, TRIPS’in 19/1 maddesi söz 
konusu kullanmanın en az üç yıl içinde gerçekleşmesini öngörmektedir. 

40 Dirikkan, 237.
41 Dirikkan, 242; Arkan, S.: Marka Hukuku C.II, Ankara 1998, 148 (marka hukuku); Sert, 36; 

Öçal, A.: Türk Hukukunda Markaların Himayesi, Ankara 1967, 88.
42 Dirikkan, 242; Sert, 36.
43 Öçal, 87-88.
44 Dirikkan, 242; Sert, 36.
45 20 Mart 1883 tarihli Sınai Mülkiyet Hakların Korunmasına dair Paris Sözleşmesi (Paris 

Convention on Protection of Industrial Rights)’nin İngilizce metni için  bkz.<https://wipolex.
wipo.int/en/text/287556>, son erişim tarihi 18.12.2019.

https://wipolex.wipo.int/en/text/287556
https://wipolex.wipo.int/en/text/287556
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1965 sayılı mülga Markalar Kanununun46 18.maddesinin 3. fıkrasında yer alan 
üç yıllık süre, kaynak düzenlemeler 89/104 sayılı Yönerge47’nin 10.1 ve 12.1 
maddeleri ile 40/94 sayılı Tüzük48’ün 15.1 maddesinde belirtilen markanın 
kullanma zorunluluğu bakımından düzenlenen yasal süre ve niteliğine uygun 
olarak mülga 556 sayılı KHK’nin 14. maddesinin 1.fıkrasında ve 42.maddenin 
1.fıkrasının (c) bendinde beş yıla çıkartılarak bu hususa ilişkin düzenleme 
yapılmıştır. Beş yıllık süre, ki bunu “hoşgörü süresi” olarak adlandıran yazarlar 
da vardır49, yeni SMK md. 9’da da aynen korunmuştur. Böylelikle, marka 
sahibine, markasının iptaline karar verilmemesi adına tescil tarihinden itibaren 
beş yıl içinde markasını kullanma ve kullanmaya beş yıl süre ile kesintisiz ara 
vermeme zorunluluğu hükme bağlanmıştır. 

Marka sahibinin markasını sürekli kullanma zorunluluğu olmayıp, markanın 
kullanımına zaman zaman ara vermesi mümkündür. Ancak bu ara vermenin beş 
yılı aşmaması gerekir. Marka tescilden sonra kullanılmakla birlikte, kullanıma 
kesintisiz beş yıl ara verilmişse iptali söz konusu olabilir. Böyle bir durumda beş 
yıllık sürenin başlangıcı, kesintisiz kullanmamanın başladığı tarihtir50. 

Marka beş yılı aşmayan sürelerle zaman zaman kullanılmamış ise, 
kullanılmayan kesintili süreler birbirine eklenmez51. Bununla birlikte aralıklı 
kullanma fiillerinin ciddi olması gerekir. Sadece süreyi kesmek için görünüşte 
kullanıyor gibi yapmak süreyi kesmeyecektir52.

SMK md. 26/4 uyarınca, “markanın, beş yıllık sürenin dolması ile iptal 
talebinin Kuruma sunulduğu tarih arasında tescil edildiği mal ve hizmetler 
bakımından ciddi biçimde kullanılmış olması halinde, birinci fıkranın 
(a) bendine ilişkin iptal talepleri reddedilir. İptal talebinde bulunulacağı 
düşünülerek kullanım gerçekleşmişse talebin Kuruma sunulmasından önceki 
üç ay içinde gerçekleşen kullanım dikkate alınmaz”. 

Mülga 556 sayılı KHK’da da mevcut olan bu hüküm ile, marka sahibine 
markasını kullanmaya başlamak suretiyle, iptal sonucunu engelleme imkânı 

46 3.3.1965 tarİhli ve 551 sayılı Markalar Kanunu için bkz. RG. 12.3.1965-11951. 
47 89/104 sayılı Üye Devletlerin Markalara İlişkin Hukuklarının Uyumlaştırılması 

Hakkında Birinci Konsey Direktifi (Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. 
Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Marken) Almance metni için bkz. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/
HTML/?uri=CELEX:31989L0104&from=EN>, son erişim tarihi 18.12.2019. 

48 40/94 sayılı Topluluk Markası Tüzüğü (Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. 
Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke) Almanca metni için bkz. <https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:31994R0040&from=EN>, son erişim 
tarihi 18.12.2019. 

49 Tekinalp, 423.
50 Dirikkan, 247; Özarmağan, 47.
51 Öçal, 88.
52 Dirikkan, 247.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:31989L0104&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:31989L0104&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:31994R0040&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:31994R0040&from=EN
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verilmiş, markanın kullanılmaya başlamasının iyileştirici etkisi hükme 
bağlanmıştır. Ancak, iptal ettirileceği düşünülerek iptal talebinden son üç ay 
önce başlayan kullanım, ciddi dahi olsa dikkate alınmaz ve marka iptal edilebilir53. 

SMK md. 26/4’teki hükümden markanın kesintisiz kullanılmamasını 
hükme bağlayan md. 9’da öngörülen beş yıllık sürenin dolmasından önce 
iptal talebinde bulunulması ve işlem/dava sırasında ciddi kullanıma başlandığı 
hallerde markanın iptal edilemeyeceği sonucuna varmak mümkündür. Bununla 
beraber marka sahibinin amacı, sadece markayı korumak veya beş yıllık süreyi 
kesmek olduğu takdirde, bu kullanımın hakkın kötüye kullanılması olduğuna 
karar vermek ve markayı iptal etmek gerekmektedir (TMK md. 2/2)54.

- Markanın Türkiye’de Kullanılması

Mülga 556 sayılı KHK’da bu konuda açık bir hüküm olmamakla birlikte 
doktrin ve içtihat, gerek tescille kazanılan marka hakkının niteliği, gerek sadece 
ihraç edilecek mallara markanın konulmasının da kullanma sayılacağına ilişkin 
istisnai kural, sadece Türkiye içinde kullanımın mevzuata uygun bir kullanım 
olacağı sonucuna varılmasına neden oluyordu55. 

Yeni SMK “Türkiye’de” demek suretiyle bu konuya açıklık getirmiştir. Bununla 
birlikte markanın bütün Türkiye’de kullanılmasının zorunlu olduğu sonucuna 
varılmayıp, ciddi bir kullanım olarak değerlendirilebildiği sürece, ülkenin belli 
bölgelerinde kullanım da Türkiye’de kullanım olarak değerlendirilmelidir.

- Haklı Neden

SMK md. 9 kullanmamanın haklı bir sebepten kaynaklanmaması 
gerektiğini hükme bağlamaktadır. Bu durumda haklı sebebin ne olduğunun 
açıklığa kavuşturulması gereklidir. Buna göre, haklı sebepten bahsedebilmek 
için, marka sahibinin kendi iradesi dışında meydana gelen sebeplerden 
dolayı markayı kullanamamış olması gereklidir. Başka bir ifade ile markayı 
haklı nedenle kullanamama durumu marka sahibinin kontrolü ve etki alanı 
dışında kalan nedenlerden kaynaklanmalıdır. Markayı kullanmamada haklı 
sebep gösterilebilecek haller, marka sahibinin iradesi dışında gelişen ve marka 
sahibinin kişisel gayreti ile çözüm getiremeyeceği sebeplerdir56. Savaş, genel 
ekonomik krizler, doğal afet gibi mücbir sebepler bunların içinde sayılabilir57. 
Ancak bu sebepler sadece mücbir sebepten kaynaklanıyor şeklinde 
düşünmemek gerekmektedir. Markayı kullanmayı engelleyen, ancak marka 
sahibinin iradesi dışında yer alan veya marka sahibinin, basiretli bir tacir olarak 

53 Dirikkan, 248.
54 Dirikkan, 249.
55 Dirikkan, 245.
56 Özarmağan, 52.
57 Bozgeyik,  473.
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hareket etmesine rağmen önleyemediği her türlü hukuki ve fiili sebepler olarak 
kabul edilmelidir58. Nitekim, TRIPS 19. maddesi 1. fıkrasında haklı nedenler, 
markanın tescil edildiği mal ve hizmetlere uygulanan ithalat kısıtlamaları veya 
hükümetçe uygulanan, markanın kullanılmasına engel oluşturan ve marka 
sahibinin iradesinden bağımsız koşullar olarak belirtilmiştir.

ABAD kararlarında, 89/104 Sayılı AB Yönergesi 12 (1) maddesinde yer alan 
haklı neden kavramının, marka ile doğrudan ilişkili olan ve markanın kullanımını 
imkansızlaştıran veya kabul edilemez kılan, ancak marka sahibinin iradesinden 
bağımsız olan engeller olarak anlaşılması gerektiği ifade edilmektedir59. 

Buna göre, marka sahibinin söz konusu süre içinde markayı haklı sebep 
ile kullanmamasına neden olabilecek durumlar olarak mücbir sebeplerin 
yanı sıra, ekonomik krizler, ithalat kısıtlamaları ya da gümrük mevzuatına 
ilişkin değişiklikler gibi “ülke genelini” veya “marka sahibinin ticari hayatını 
etkileyen durumlar” olarak kabul edilir60. Bu sebeplerin yanında, markanın 
tescil edildiği “malın niteliğine” bağlı olarak dahi haklı sebep oluşabilir. Eğer 
ki, ilaç ya da gıda gibi yetkili makamlardan ruhsat veya izin alımına bağlı 
emtialar söz konusu ise prosedürlerin yerine getirilmesi için gerekli zamandan 
dolayı markanın kullanılmaya başlanamaması haklı neden oluşturabilecektir. 
Zira, ilacın piyasaya sürülmesinden evvel ürün üzerinde yapılan deney amaçlı 
laboratuvar çalışmalarının zaman alması markanın kullanılamamasında, 
marka sahibinin etki alanı dışında kalan bir etkendir. Bu gibi hallerde, markanın 
kullanılmamasından dolayı hükümsüzlüğü söz konusu olmayacaktır61. 

Kural olarak, marka sahibinin üretim koşullarına uymaması gibi nedenlerle 
markayı taşıyan malın ithal edilememesi kullanmama için haklı neden 
sayılamazsa da, marka sahibinin geçirdiği ticari zorluklar nedeniyle markanın 
muhtemelen geçici bir süre kullanılamaması hali haklı neden olarak kabul 
edilebilir. Doktrinde genel olarak marka sahibinin içinde bulunduğu ekonomik 
şartların olumsuz olması haklı sebep olarak kabul edilmiyorsa da her somut 
olayın içeriğine bakmak daha uygun olacaktır. Örneğin, işletme sahibinin mali 
durumunun bozularak iflas açıklaması ve bundan dolayı markanın kullanımına 
ara verilmesi halinde kullanmamanın haklı nedene dayanmadığı görüşü ağır 
basmaktadır62. Ancak, bu durumda, sadece marka sahibine ait nedenlerden 
ötürü iflasın ortaya çıktığı hallerde tasfiye süresi beş yılı aşacak olursa, 
markanın kullanmama yoluyla iptal edilmesi ve üçüncü kişiler adına tescili 

58 Özarmağan, 52.
59 Urteil des Gerichtshofes, 11. März 2003, Ansul BV v Ajax Brandbeveiling, ECLI:EU:C:2003:145. 

Kararın Türkçe çevirisi için bkz; Yüksel, S/Yasaman, H./Altay, S.A./Ayoğlu T./Yusufoğlu F./
Yüksel, S.: Marka Hukuku 556 sayılı KHK Şerhi, Cilt I, Istanbul 2004, 665 vd.

60 Arkan, (marka hukuku)148; Dirikkan, 259; Öçal, 87; Özarmağan, 52.
61 Arkan, marka hukuku, 149. 
62 Arkan, marka hukuku, 149.
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yolunun açılması alacaklılar bakımından da olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu 
nedenle ekonomik kötüleşme ister genel nitelik taşısın ister marka sahibinin 
özel durumundan kaynaklansın, her somut durumun içeriğine göre karar 
vermek en doğrusu olacaktır.

- Ciddi Kullanım

Mülga 556 sayılı KHK md. 14’te markanın ciddi kullanımına ilişkin bir ifade 
mevcut değildi. Ancak, KHK’nin 42.maddesi 1.fıkrası (c) bendinde “beş yılın 
dolması ile davanın açıldığı tarih arasında ciddi biçimde kullanma hükümsüzlük 
nedeni sayılmaz” ifadesi ile ciddi kullanım kavramı tanımlanmamak suretiyle 
hükümsüzlük halleri içinde bahsedilmişti. Buna karşılık, kaynak düzenlemeler 
içinde 89/104 sayılı Yönerge’nin 10. maddesi ile 12. maddenin 1. fıkrası ve 
40/94 sayılı Tüzük’ün 15. maddesinde (usage sérieux- fr; genuine use- ing) ciddi 
kullanımın açıkça belirtildiğini ancak söz konusu kriterin özellikleri ve ölçüsü 
bakımından ayrıntılı bir düzenleme mevcut olmadığını tespit etmekteydik. 
Markayı ciddi kullanma ibaresiyle; markadan işlevlerine uygun bir tarzda 
yarar elde edecek, yani onun malın veya hizmetin piyasada tanınmasını ve 
diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayrılmasını sağlayacak şekilde ve 
yoğunlukta piyasada veya piyasaya hitap eden, piyasayı etkileyen yerlerde 
kullanılmasının ifade edildiği kuramsal olarak vurgulanmıştır63.   

Bu kavramın içeriğinin doldurulması ABAD’ın bir kararı ile olmuştur64. Bu 
karara göre; “ciddi kullanım, yalnız marka tarafından bahşedilen hakların elde 
tutulmasına yönelik sembolik bir kullanım olarak anlaşılmamalıdır. Markanın 
temel işlevine uygun kullanım şarttır. Bu işlev, markanın, tüketiciye yahut son 
kullanıcıya karşı, bir ürün ya da hizmetin menşeini, bir ürün ya da hizmeti diğer 
kaynaklardan gelenlerden ayırt etmesine izin verecek ve karıştırmaya mahal 
vermeyecek şekilde garanti etmesidir”.

Markanın ciddi olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti de yine somut 
olay bazında gerçekleştirilmelidir. Ancak bu konuda değerlendirilebilecek bazı 
ölçütler vardır. Markanın ciddi kullanımından söz edilebilmesi için; o markanın 
yalnızca ilgili teşebbüs tarafından değil, aynı zamanda marka tarafından 
korunan mal ve hizmetlerin yer aldığı piyasada da kullanılması gerekmektedir. 
Bu piyasa, aynı mal ve hizmeti üreten teşebbüslerin oluşturduğu piyasada farklı 
bir yer edinmek biçiminde oluşabileceği gibi yeni bir mal veya hizmet piyasası 
oluşturmak biçiminde de kendisini gösterebilir. Marka sahibi markasını ancak 
bu iki piyasadan birisinde kullanarak ciddi kullanım yükümünü yerine getirmiş 
kabul edilebilir. Markanın kullanımı; daha önceden piyasaya sunulmuş mal ve 
hizmetlere ilişkin olarak veya piyasaya sürülmek üzere olan mal ve hizmetler 

63 Tekinalp, 424. 
64 Bkz. dn.59.  
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bakımından belirli bir müşteri çevresinin yaratılması amaçlanarak, özellikle 
reklamlarda ve reklam kampanyalarında gerçekleşmelidir65. 

b. Markanın Tescilli Olduğu Mal veya Hizmetler İçin Yaygın Bir Ad Haline 
Gelmesi

SMK md. 26/1 (b) “Marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri 
almamasının sonucu olarak markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için 
yaygın bir ad hâline gelmesi” hükmünü getirmek suretiyle bu durumu bir iptal 
sebebi olarak düzenlemiştir. 

Bir markanın tanınmış olması bazen tüketicilerin ilgili emtianın adının 
yerine markanın kullanılması sonucuna yol açabilmektedir. Marka sahibinin 
bu gibi durumlarda gereken önlemleri alması gerekmektedir. Markanın jenerik 
ad haline gelmesinin engellenmesi için, marka sahibinin bu tür kullanımlara 
müdahale ederek, kendi kullanımında jenerik olabilecek ad yerine, ürünün 
işlevine göre adını belirtmesi, jenerik ad olarak kullanılan sözcüğün, tescilli 
bir marka olduğunun açıklanmasını istemesi mümkündür. Marka eğer sözlük 
veya diğer başvuru eserlerinde yer almış ise, SMK md. 8 uyarınca, marka 
sahibinin talebi üzerine yayımcının, bu yayından sonraki ilk yayında yanlışlığın 
düzeltilmesini istemesi gereklidir. Internet üzerindeki referans sitelerindeki bu 
tür kullanımlar için de aynı talebin yapılması gerekir66. 

Buna karşın marka sahibi engel olmamış, marka böylece o mal/hizmetler 
için yaygın ad haline gelmişse, hükümsüzlük davası açılması durumunda yetkili 
mahkeme, markanın hükümsüzlüğüne karar verir67. Jenerik hale gelen bir 
marka, mahkemece hükümsüz kılınır ise, o marka artık serbest işaret haline 
gelir ve herkes tarafından kullanılabilir.

Bu durum, markanın, zaman içerisinde bir ürünün veya hizmetin adı, 
niteliği haline gelmesi anlamına gelir. Bir ürün artık marka ile ifade edilmeye 
başlanmışsa, markanın jenerik hale gelmesinden söz edilir. Mesela “kot” 
markası Blue Jean emtiası için jenerik ad haline gelmiştir. Bu durumda, marka 
ansiklopedilerde bir ürün adı olarak yer almakta, tüketiciler sadece ürünü 
satın alırken markanın adını söyleyerek talepte bulunmaktadır. Marka, ürüne 
adını verir, marka ile özdeşleşir. Bu durumda markanın kaynak gösterme ve 
ayırt edicilik işlevlerini yitirdiğinden söz edilebilir68. 

c. Markanın Tescilli Olduğu Mal/Hizmetlerin Özellikle Niteliği Kalitesi 
veya Coğrafi Kaynağı Konusunda Halkı Yanıltması

SMK md. 26/1-c hükmüne göre, marka sahibi tarafından veya marka 
sahibinin izniyle gerçekleştirilen kullanım sonucunda markanın, tescilli olduğu 

65 Sert, 40-41.
66 Çolak, 1003.
67 Çolak, 1003.
68 Çolak, 1000.



215

Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali 
Prof. Dr. Arzu OĞUZ

Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı 19-22 Aralık 2019

mal veya hizmetlerin özellikle niteliği, kalitesi ve coğrafi kaynağı konusunda 
halkı yanıltması halinde markanın iptali talep edilebilir. Söz konusu hükümde 
“özellikle” sözcüğü kullanıldığı için, bur durum her somut olayın özelliğine göre 
değerlendirilmelidir. SMK md. 5/1 (f) maddesinde yazılı hükümsüzlük halinde 
markanın yanıltıcı olması hali, tescil başvurusu yapıldığı halde mevcutken, md. 
26/1 (c)’de düzenlenen iptal hükmü, markanın kullanımı sonucunda ortaya 
çıkmış olmalıdır. 

Mesela, “keçi peyniri” emtiası için tescil edilmiş bulunan Goat Cheese + 
şekil biçimindeki bir markanın zaman içinde “koyun peyniri” emtiası için de 
kullanılması hali bir örnek olarak gösterilmektedir69.

SMK md. 26 gereğince bir markanın yanıltıcı hale gelmesi nedeniyle 
iptali artık mahkemelerce verilecek bir kararla değil TÜRKPATENT tarafından 
yapılacak inceleme sonucunda idari bir kararla gerçekleşecektir. Ancak, 
SMK md. 192/1 (a) uyarınca bu uygulama SMK’nın yürürlük tarihinden 7 yıl 
geçtikten sonra, 10 Ocak 2024 tarihinde başlayacak, bu tarihe kadar markanın 
yanıltıcı hale gelmesi nedeniyle iptali istemleri mahkemelerce incelenerek 
yargılama sonucunda karara bağlanacaktır.

d. Ortak Marka Veya Garanti Markasının Teknik Şartnameye Aykırı Kullanımı
Marka sahibinin, garanti markası veya ortak markanın devamlılık arz eder 

biçimde teknik şartnameye aykırı olarak kullanılmasının engellenmesi için 
gerekli önlemlerin alınmaması da iptal sebebidir (SMK md. 26/1 (ç).

TÜRKPATENT kendisine ulaşan iptal talebini aldığı zaman, marka sahibine, 
teknik şartnameye aykırı kullanımın düzeltilmesi için süre verir. Verilen süre 
içerisinde aykırılığın giderilmemesi halinde TÜRKPATENT markanın iptaline 
karar verir (SMK md. 32/7).

2. İptal Talebinin İleri Sürülmesi
İptal talebi, ilgili kişi tarafından, talep tarihinde marka sahibi olarak sicilde 

tescilli kişilere veya hukuki haleflerine karşı ileri sürülür (SMK md. 26/2-3). 
İptal incelemesi sırasında hak sahibi değişirse, sicilde hak sahibi olarak görünen 
kişiye karşı işlemlere devam edilir (SMK md. 26/6).

SMK md. 26/1, iptal talebinin mahkemelere değil, idari bir organ olan 
TÜRKPATENT’e yöneltilir (SMK md. 26/2). Bununla birlikte TÜRKPATENT’e 
iptal yetkisini tanıyan bu hüküm, SMK yayımı tarihinden itibaren yedi yıl sonra 
yürürlüğe girecektir (SMK md. 192/1 (a). Bu tarihe kadar iptal taleplerinin 
mahkemelere yöneltilmesi gerekli olup, mahkemeler iptal yetkisini 26. 
maddedeki usul ve esaslara göre kullanır (SMK Geçici madde 4/1).

Tescilli bir markanın iptal talebi TÜRKPATENT tarafından iptali istenen 
markanın sahibine tebliğ edilir. Marka sahibi bir ay içinde talebe ilişkin cevap 

69 Çolak, 1009.



216

Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali 
Prof. Dr. Arzu OĞUZ

Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı 19-22 Aralık 2019

ve delillerini TÜRKPATENT’e sunar. TÜRKPATENT gerekli görürse ek bilgi ve 
belge sunulmasını talep edebileceği gibi, marka sahibinin talep etmesi halinde 
bir aya kadar ek süre verebilir. TÜRKPATENT iddia ve savunmalar çerçevesinde 
dosya üzerinden iptal kararı verir (SMK md. 26/7). TÜRKPATENT’in vereceği 
karara karşı yargı yoluna gidilebilir. Bu yollar tüketildikten sonra iptal kararı 
kesinleşir ise, marka sicilden terkin edilir ve yayımlanır (SMK md. 27/7). 

3. İptal Kararının Sonuçları
İptal kararı, geçmişe değil ileriye yönelik sonuç doğurur. SMK md. 27/2 

uyarınca, markanın 2024 yılına kadar mahkemeler, 2024 yılından sonra 
TÜRKPATENT tarafından iptaline karar verilmesi halinde bu karar, iptal talebinin 
TÜRKPATENT’e sunulduğu tarihten itibaren etkili olur. İptal nedenlerinin daha 
önceki bir tarihte doğmuş olması halinde, talep üzerine iptalin etkisi bu tarihe 
kadar geriye çekilebilir.

Markanın hükümsüzlüğüne veya iptaline dair kesinleşmiş kararlar herkese 
karşı hüküm ve sonuç doğurur.

İptal halleri, hükümsüzlük hallerinde olduğu gibi, markanın tescil edildiği bir 
kısım mal/hizmete ilişkin ise, sadece o mal/hizmet yönünden kısmi iptal kararı 
verilir. Yine hükümsüzlük kararında olduğu gibi, marka örneğinin değiştirilmesi 
yönünde iptal kararı verilemez.

D. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE İPTALİNE DAİR USUL HÜKÜMLERİ
1. Markanın İptali Taleplerinin 10 Ocak 2024’e Kadar Mahkemelerin 

Görev Alanına Girmesi
Markanın hükümsüzlüğü konusundaki yargılama mahkemelerce 

gerçekleştirilecektir. Buna karşın SMK md. 26 ve 192/1 (a) maddeleri uyarınca 
10 Ocak 2014 tarihinden itibaren markanın iptali TÜRKPATENT’in yapacağı 
idari inceleme sonucunda bir idari karar olarak sonuçlandırılacak, taraflar 
isterse bu idari karara karşı Ankara FSHHM’nde iptal davası açabileceklerdir. 
Ancak markanın iptalinin TÜRKPATENT tarafından verilecek bir idari karar ile 
sonuca bağlanmasını hüküm altına alan SMK md. 26’nın yürürlüğü, SMK md. 
192/1 (a) uyarınca kanunun yürürlüğe girmesinden yedi yıl sonraya, 10 Ocak 
2024 tarihine ertelenmiştir. Bu durumda, anılan tarihe kadar iptal davaları, 
FSHHM’leri tarafından görülmeye devam edilecektir.

2. Hükümsüzlük Sebeplerinin Mahkemelerce Re’sen Dikkate Alınıp 
Alınmayacağı

SMK md. 5’te düzenlenen mutlak ret sebeplerinin mahkemelerce re’sen 
dikkate alınıp alınamayacağı hususu net değildir. Yargıtay uygulamaları da 
bu konuda istikrarlı değildir. Ancak, Yargıtay’ın vermiş olduğu bir kararda70, 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)71md. 33’de hüküm altına alınan “hâkim 

70 Yargıtay 11. HD., T.17.06.2013, E.2012/13214, K. 2013/12491.
71 12.01.2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu için bkz. RG. 4.2.2011-27836. 



217

Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali 
Prof. Dr. Arzu OĞUZ

Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı 19-22 Aralık 2019

uygulanacak kuralı re’sen belirler” ilkesi gereği, hâkim, dava dilekçelerindeki 
anlatıma göre, davanın dayandığı vakıaları dikkate alarak, hangi hükümsüzlük 
sebebine dayanıldığını yorumlamalı ve uygulanacak kanun maddesini 
belirlemelidir. 

Ancak hâkim hukuki sebepler ile bağlı olmasa da vakıalar ile bağlıdır. Hâkim, 
anlatılan vakıalar dışında davacı tarafından hiç belirtilmeyen bir hususu re’sen 
dikkate alarak hükümsüzlük kararı veremez. Sonuç olarak, mutlak ret nedenleri 
TÜRKPATENT tarafından re’sen dikkate alınabilecek olsa dahi, mahkemelerce 
re’sen dikkate alınmayacaktır. 

3. Hükümsüzlük ve İptal Davalarında Görevli Mahkeme
SMK md. 156/1 uyarınca SMK’da düzenlenen bütün davalarda görevli 

mahkeme Fikri ve Sınai Haklar İhtisas Mahkemesi’dir. Fikri ve Sınai Haklar 
Mahkemeleri halen Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunmaktadır. SMK’da 
öngörülen davalarda görevli mahkeme fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi 
ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemesidir. Bu mahkemeler, Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi 
derecesinde Adalet Bakanlığı tarafından gerek görülen yerlerde kurulur. Bu 
mahkemelerin yargı çevresi, 26.09.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk 
Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Görev ve Yetkileri 
Hakkında Kanun72 hükümlerine göre belirlenir. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk 
Mahkemesi kurulmayan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve 
işlere, o yerdeki asliye hukuk mahkemesi tarafından, fikri ve sınai haklar ceza 
mahkemesi kurulmayan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve 
işlere, o yerdeki asliye ceza mahkemesi tarafından bakılır. 

FSHHM bulunmayan yerlerde 2 Asliye Hukuk Mahkemesi varsa 1 no.lu Asliye 
Hukuk Mahkemesi görevlidir. Söz konusu yerde 3 Asliye Hukuk Mahkemesi 
varsa görevli mahkeme 3 no.lu Asliye Hukuk Mahkemesidir.

4. Hükümsüzlük ve İptal Davalarında Yetkili Mahkeme
SMK md. 156’da düzenlenmiştir. SMK md. 156/5’e göre üçüncü kişiler 

tarafından sınai mülkiyet hakkı sahibine karşı açılacak davalarda yetkili 
mahkeme, davalının yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesidir. Sınai 
mülkiyet hakkı sahibinin Türkiye’de yerleşim yerinin bulunmaması halinde 4. 
fıkra uyarınca, yetkili mahkeme, davanın açıldığı tarihte sicilde kayıtlı vekilin 
işyerinin bulunduğu yerdeki ve eğer vekillik kaydı silinmişse Kurum merkezinin 
bulunduğu yerdeki mahkeme yetkilidir. 

SMK md. 156/3 “davacının yerleşim yeri veya hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği 
yahut bu fiilin etkilerinin görüldüğü yer mahkemesi” hükmü sadece marka 
hakkına tecavüz nedeniyle açılacak davalara ilişkindir. Hükümsüzlük ve iptal 
davalarında yetkili mahkeme, marka sahibinin ikametgâhı mahkemesi olmalıdır. 

72 26.09.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye 
Mahkemelerinin Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun için bkz. RG. 7.10.2004-25606. 
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5. Hükümsüzlük ve İptal Davalarında Hak Düşürücü Süre
SMK, iptal davasının hangi sürede açılması gerektiği veya iptal 

başvurusunun hangi süre içerisinde yapılması gerektiği konusunda bir hüküm 
içermemektedir. Hükümsüzlük davalarında ise SMK md. 25/6 “marka sahibi, 
sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde bu 
duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka 
tescili kötü niyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri 
süremez” hükmünü getirmektedir. Buradaki süre bir hak düşürücü süredir. Bu 
markanın sadece tescilli bir markaya dayanılarak açılacak davalar yönünden 
söz konusu olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Bu madde sadece tescilli 
bir markaya karşı açılacak davalar yönünden geçerli olup, tescilli bir markaya 
dayalı olmayan nispi hükümsüzlük nedenleri yönünden veya mutlak ret 
nedenlerinden kaynaklı hükümsüzlük davaları açısından geçerli değildir.

Yargıtay uygulamasında mutlak ret nedenleri bakımından hak düşürücü 
süre öngörülmesi doğru değildir. Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı bir 
markanın beş yıl geçmekle kamu düzenine genel ahlaka uygun hale geleceği 
düşünülemez.

Nispi ret nedenleri gerekçesi ile açılacak davalarda da sadece SMK md. 
25/6 yönünden önceki marka tesciline dayanılarak açılacak davalarla sınırlı bir 
süre koşulu getirildiği düşünülmelidir. 

İptal davaları açısından da, mesela jenerik ya da yanıltıcı hale gelen bir 
markanın iptali için açılacak davalarda hak düşürücü süre öngörülmesi doğru 
değildir.

Marka tescilinin kötü niyetli olması halinde hükümsüzlük davası herhangi 
bir süreye tabi değildir.
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MARKA KULLANMAMA DEF’i

Döndü Deniz BİLİR
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 

20. Hukuk Dairesi Başkanı

SMK.4.maddesinde tanımlanan marka, bir teşebbüsün mallarının veya 
hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt 
edilmesini sağlayan ve kanunda tahdidi olarak sayılmamış olan işaretlerdir. 
Markanın SMK kapsamında korunabilmesi için kural olarak tescil edilmiş 
olması gerekir. Bunun için kanun “korumanın konusunun açık ve kesin 
olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olma” şartını 
getirmiştir.  Tescil ile başlayan koruma, marka kanunun aradığı şekilde 
kullanılmadığı takdirde yine kanundan kaynaklanan çeşitli hukuki durumlar 
doğacaktır. Marka hoşgörü süresi içerisinde SMK’nun 26.maddesinde belirtilen 
şekilde kullanılmaması veya kullanılmamasına haklı bir sebep gösterilmemesi 
hâlinde iptal edilebilecektir. Bu itibarla tescilli marka işlevine uygun ve ciddi 
olarak Türkiye’de tescilli olduğu mal ve/veya hizmetler için marka sahibi 
tarafından kullanılmadır. 

SMK 19/2.madde uyarınca, marka başvurusunda yayıma itiraz aşamasında, 
başvuru sahibi markanın kullanıldığının ispatını talep edebileceği gibi markanın 
kullanılmamasının diğer bir sonucu ise SMK ile mevzuatımıza giren def’i olarak 
markanın kullanılmadığının ileri sürülebilmesidir. Diğer bir deyişle, SMK’nun 
25/7. ve 29/2. maddeleri hükümleri gereği, hükümsüzlük ve tecavüz davaların 
da marka kullanılmama def’i davalı tarafından ileri sürülebilir.

Bu çalışmada konu incelenirken öncelikle, 6769 sayılı SMK çerçevesinde 
markanın kullanılması zorunluluğunun ilkeleri ve kullanılma sayılan hâller 
incelenecek, daha sonra ikinci bölümde, SMK ile hukukumuza giren markanın 
kullanılmamasının diğer yaptırımları olan marka başvurusunda yayıma itiraz 
sürecinde, başvuru sahibinin itiraz edenin markasını kullanmadığı savunması 
ile hükümsüzlük ve tecavüz davalarında davacı markasının kullanılmadığının 
def’i olarak savunulması durumu incelenecektir.
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I.  6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKANIN 
KULLANILMASI İLE İLGİLİ ESASLAR VE KULLANILMA SAYILAN HALLER

A. Genel olarak
SMK.7.maddesinde “Bu kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde 

edilir” denilmek suretiyle marka korumasının başlangıcı  tescile bağlanmıştır.  
Türk hukukunda usulüne uygun tescil ile marka hakkı doğmaktadır. Gerçek 
hak sahibi ile markayı tescil ettiren kişi farklı ise gerçek hak sahibinin dava 
açıp markanın terkinini talep etmesine kadar markanın tescili kurucu etkiye 
sahiptir. Bu durumda, ikinci bir bağımsız ve münferit bir marka doğmamakta, 
marka asıl hak sahibine geçmektedir.

SMK kapsamında belirlenen markanın kullanım zorunluluğu ile ilgili 
hükümler, usulüne uygun tescil edilmiş markalar için geçerlidir. SMK. 
9.maddesine göre kullanılmayan markanın iptalinin talep edilmesi için 
öncelikle beş senelik hoşgörü süresinin geçmesi gerekmektedir. Marka her ne 
kadar kullanılmasa da hoşgörü süresi boyunca SMK kapsamında korunacaktır. 
Markanın haklı bir sebep olmadan kullanılmaması durumunda ilgililerin, marka 
sicilindeki işgalin sona ermesine yönelik bir talebinin bulunması gerekmektedir. 
Bu talebin olmaması hâlinde, marka sahibi markayı kullanmasa dahi tescilden 
doğan hakları hukuken korunacaktır.1

SMK’nun 9.maddesinde markanın kullanılması ile ilgili esaslar 
düzenlenmiştir. Anılan hükme göre;

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

(2) Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı 
kullanma kabul edilir: 

a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla 
kullanılması. 

b) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında 
kullanılması.

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

1 TEKİNALP, Ünal: Fikri Mülkiyet Hukuku, 5.Bası., İstanbul 2012, s.459. 
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Bu madde anlamında ciddi kullanımın incelenmesinde, her olayın 
özelliklerine göre davadaki tüm veriler dikkate alınmalı ve kullanımın, ilgili 
markanın tescilli olduğu mal ve/veya hizmet sektöründe pazar yapı yaratmaya 
ya da mevcut pazar payını sürdürmeye yeterli bir kullanım olup olmadığı 
değerlendirilmeli ve mal ya da hizmetin niteliğine göre, yeterli kullanım 
miktarının değişebileceği, bazı mallar yönünden az sayıda üretim yeterli 
olabilecekken, bazı mallar yönünden çok daha fazla kullanımın aranabileceği 
göz önünde bulundurulmalıdır. SMK’nun 9. maddesinde sayılan kullanım halleri 
sınırlayıcı sayıda değildir. Bu haller belli başlı kullanma halleri olmakla birlikte, 
markanın gazete ilanlarının yer alması, gazete ve dergilere reklam verilmesi, 
TV reklamlarının yayınlanması, promosyonlarının yapılması, halkla ilişkilerde 
kullanılması, marka ile ihalelere girilmesi, faturalarda işletme adından farklı 
ve işletme adında yer alan marka unsuru öne çıkacak şekilde markasal 
biçimde yer alması, internet alan adında kullanılması, internet üzerinden 
hizmet satışının yapılması, fatura üzerinde, ticaret unvanından farklı olarak ve 
markasal biçimde yer alması gibi markanın ayırd edicilik fonksiyonunu taşıyan 
diğer kullanma halleri de 9. madde anlamında birer kullanma halidir. 2

SMK ile tescilli markanın kullanılmamasına iptal yaptırımı dışında başka 
sonuçlar da bağlanmıştır. Bunlar; SMK.19/2.maddesi kapsamında karıştırılma 
ihtimaline dayalı (SMK.6/1.m.) sonraki tarihli marka tescil başvurusuna Türk 
Patent nezdinde yayıma itiraz halinde, başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz 
sahibinden, itiraza konu markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya 
hizmetler bakımından Türkiye’de usulüne uygun olarak kullanıldığına ya 
da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunmasını talep 
etme hakkı ve itiraz sahibinin ispat edememesi halinde itiraz talebinin reddi 
durumu ile SMK.25/7. maddesi kapsamında karıştırılma ihtimaline dayalı 
(SMK.6/1.m.) olarak sonraki tarihli markanın hükümsüzlüğü istenmesi halinde 
davalının, davacıdan uyuşmazlığa konu olan markayı Türkiye’de ciddi biçimde 
kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna 
ilişkin delil sunmasını def’i olarak ileri sürebilmesi ve son olarak da SMK.29/2. 
maddesi kapsamında karıştırılma ihtimaline dayalı (SMK.6/1.m.) markaya 
tecavüz davasında davalının, davacıdan uyuşmazlığa konu olan markayı 
Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı 
sebepleri olduğuna ilişkin delil sunmasını def’i olarak ileri sürebilmesidir. Bu 
yeni yaptırımların sonucunu doktrin markanın kullanımının külfet niteliğinde 
olduğunu belirtmiştir.

2 ÇOLAK, Uğur: Türk Marka Hukuku, 4.baskı, s.957.
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B. SMK.9/1. fıkrası uyarınca markayı kullanma ile ilgili unsurlar
1. Markanın temel işlevine uygun kullanılması 
Bu husus mülga 556 S. KHK’da ve SMK’de açıkça düzenlenmemiştir. Ancak 

SMK 9. maddenin gerekçesinde söz konusu olan kullanım, markanın tescil 
edildiği amaç dahilinde, işlevine uygun, yani ticari hayatın içinde, markanın 
fonksiyonlarının yerine getirilmesi için kullanım olarak açıklanmıştır. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 09.02.2011 tarih, 2010/11-695E ve 2011/47K 
sayılı ilamında “markanın tescili ile sağlanan koruma ve mutlak inhisari hakkın, 
marka sahibine ancak markanın işlevlerini sağlayacak şekilde korunması 
şartıyla verildiği’’ni belirtmiştir.

SMK’nun  9.maddesinde düzenlenen kullanım halleri sınırlı sayıda değildir. 3 
Bu durumda markanın işlevsel kullanımının belirlenmesi için her somut olayda, 
markanın nerede nasıl kullanıldığından çok, tüketici gözünde markanın marka 
olarak algılanıp algılanmadığı, piyasaya sürülen mal veya hizmet ile marka 
arasında fiili veya düşünsel bir bağ kurulup kurulmadığı önem taşır.4

Marka her nerede kullanılıyor olursa olsun, işlevsel kullanımı için, mal 
veya hizmetin ilgili piyasaya sürülmesi gerekmektedir. Bu nedenle sadece 
işletme içinde kullanılan markalar işlevine uygun kullanıma örnek teşkil 
etmez. Örneğin, markanın işaretlediği mal veya hizmetin piyasaya sürülmeden 
sadece yazışmalarda, reklamlarda kullanılması veya sadece kırtasiye 
ürünlerinde, rehberlerde kullanılması markanın işlevine uygun kullanımı 
anlamına gelmemektedir. Ancak, marka haklı bir sebeple, ekonomik kriz 
veya pazarlama sorunları gibi, piyasaya sürülemiyorsa, bu durum markanın 
SMK’nun 9.maddesine göre kullanılmaması olarak nitelendirilmemelidir. 
Yine marka hakkına dayanarak marka sahibinin dava açması da markanın 
işlevine uygun kullanımı olarak kabul edilmemektedir. Aynı şekilde marka 
hakkının devredilmesi tescilin yenilenmesi veya üçüncü kişiye lisans verilmesi 
de markanın işlevine uygun kullanımı anlamına gelmemektedir. Markanın 
işaretlediği hizmet için Ticaret Odası sicil kaydı veya vergi  dairesinde kaydın 
bulunması markasal kullanım için yeterli kabul edilmemektedir. Zira bu 
hâllerde markanın kaynak gösterme ve ayırt edicilik işlevi kullanılmamaktadır.5

2. Marka Türkiye’de kullanılmalı
SMK. 9/1.maddesi anlamında bir marka kullanımının söz konusu 

olabilmesi için  markanın öncelikle Türkiye’de kullanılması gerektiği hükümde 

3 ARKAN, Sabih: Marka Hukuku, Ankara 1997,  s.197; ÇOLAK, Uğur: Türk Marka Hukuku, 
4.baskı., İstanbul 2018, s.957. 

4 KAYA, Begüm: Markanın Kullanılması Zorunluluğu ve Kullanılmamasına Bağlı Sonuçları, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2019, s.21. 

5 KAYA, Begüm: Markanın Kullanılması Zorunluluğu ve Kullanılmamasına Bağlı Sonuçları, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2019,  s.22, 23.



225

Marka Kullanmama Def’i
Döndü Deniz BİLİR

Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı 19-22 Aralık 2019

belirtilmiştir. Kanunda ihracat amacıyla markanın mal veya ambalajlarda 
kullanılması markanın kullanımı kabul edilmiş, ancak malın ithali markanın 
kullanımı sayılan hallerin dışında tutulmuştur. 

Mülga 556 sayılı KHK’nin 14. maddesine göre markayı taşıyan malın 
Türkiye’ye ithali de markayı kullanma kabul edilirken, bu hüküm 6769 sayılı 
SMK’na alınmamıştır. Bu nedenle 10 Ocak 2017 tarihinden bu yana markayı 
taşıyan malın Türkiye’ye ithali, 9. madde anlamında markanın iptaline engel 
olabilecek nitelikte bir kullanım olarak kabul edilmemektedir. 6Diğer bir 
deyişle; yurt dışında gerçekleşen kullanma Türkiye’de gerçekleşen kullanım 
olmadığı gibi markanın yurt dışında kullanımı için lisans verilmiş ve kullanımda 
yurt dışında gerçekleşmiş ise Türkiye’de kullanım sayılmayacaktır. (11.HD.27.0
1.2016T.2015/6366E,2016/851K) 

Markanın Türkiye’de kullanımının tüm ülke çapında kullanımı olarak 
değerlendirmek hatalı olacaktır. Türkiye’nin belirli bir kesiminde kullanılan 
markalar da ciddi olarak kullanıldığı sürece, kullanım için yeterli sayılacaktır.

3. Markanın tescilli olduğu mal ve/veya hizmetlerde kullanılması
SMK.9/1.maddesi hükmü gereği marka kural olarak, ancak tescilli olduğu, 

mal ve/veya hizmet sınıfları için tescil edildiği şekli ile kullanılmışsa, markanın 
kullanım zorunluluğu sağlanmış olmaktadır. Eğer marka sahibi veya sahibinin 
izniyle markayı kullanan üçüncü kişi tescilli markayı tescil edilen mal veya 
hizmet sınıfı dışında kullanıyor ise markayı SMK.9.maddesine uygun olarak 
kullanmamış sayılacaktır.

Bu kullanımın fiziki olarak mal üzerinde gerçekleşmesi şart değildir. 
Markanın faturalarda, internette, kataloglarda, gazete ilan ve reklamlarında 
kullanılması da birer “kullanma”dır. Markanın kullanılması yükümlülüğü 
tescil kapsamındaki her bir sınıf ve alt sınıf mal ve hizmet için söz konusudur. 
Markanın birtakım mallar üzerinde kullanılması, bu markanın hizmetlerde de 
kullanıldığı anlamına gelmemektedir. Aynı şey bunun tersi için de geçerlidir.7

Ayrıca markanın bir mal veya hizmet bakımından kullanılması, sadece 
kullanmanın gerçekleştiği mal veya hizmet için markayı ayakta tutmaktadır. 
Benzer de olsa, kullanılmayan mal ve/veya hizmet yönünden hükümsüzlük 
koşulları oluşmaktadır. Daha açık bir ifade ile, eğer marka benzer bazı mal 
veya hizmetlerde kullanılmış ise, sınıflar benzer bile olsa kullanılmayan mal 
veya hizmet bakımından marka hükümsüz kılınabilir. Bunun aksinin, markayı 
kullandığını iddia eden marka sahibi tarafından ispat edilmesi gereklidir.8

6 ÇOLAK, Uğur: Türk Marka Hukuku, 4.baskı, s.971.
7 ÇOLAK, Uğur: Türk Marka Hukuku, 4.baskı, s.961.
8 ÇOLAK, Uğur: Türk Marka Hukuku, 4.baskı, s.962.
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Yüksek Mahkeme de (11. HD, 05.02.2013 T. 2013/384 E. 2013/1893 K.) 
bu görüştedir; Dava, davalı adına tescilli markanın kullanılmadığı iddiasına 
dayalı hükümsüzlüğüne karar verilmesi istemine ilişkindir. Somut olayda 
davalı mahkemece davalının fiilen markasını kullandığı hizmetler dolayısıyla 
tescil kapsamında yer alan ‘kara araçlarının bakım ve tamiri hizmetleri’ ve ‘tur 
düzenleme hizmetleri’, ‘araba parkları hizmetleri, garaj kiralama hizmetleri’ 
için de kullanılmış sayılması gerektiği yönündeki bilirkişi raporuna itibar 
edilerek yazılı şekilde hüküm kurulmuştur. Ancak, anılan hizmetler yönüyle 
markanın hükümsüzlük talebinin reddi için, davalının o hizmetler bakımından 
da markayı fiilen kullandığını kanıtlanması gerekmektedir. Bu kullanım 
ispat edilmeden, markanın kullanılan hizmetlere benzerliği nedeniyle başka 
hizmetlerde de kullanılmış sayılacağının kabulü doğru değildir.” diyerek yerel 
mahkeme kararını bozmuştur.9

4. Markanın sahibi tarafından kullanılması 
SMK.9/1.madde hükmüne göre marka kural olarak sahibi tarafından 

kullanılmalıdır. Marka sahibi, markayı her zaman kendisi kullanmayabilir. 
Lisans, alt lisans, merchandising, marka kullanımını dahil eden franchising 
gibi sözleşmelerle marka sahibi markayı kullanma yetkisini üçüncü kişiye 
bırakabilir. Markanın kullanımının üçüncü kişiye bırakılmasının, ticari hayatın 
devamlılığı ve hayatın olağan akışı gereği markanın SMK.9.maddesine uygun 
olarak kullanıldığı kabul edilmesi gerekir. Ancak markanın sahibi tarafından 
kullanılmayıp, hukuken kullanma yetkisi olmayan üçüncü kişilerce kullanılması 
halinde kullanım zorunluluğu yerine getirilmiş olmaz.10

5. Markanın ciddi kullanılması 
SMK’nun 9.maddesinde markanın ciddi kullanılması esası açıkça hüküm 

altına almıştır. Markanın ciddi olarak kullanım şartının amacı, marka sahibinin 
markayı sadece elinde tutmak amacıyla, korunmaya değer olmayan markasını 
görünüşte kullanmasını ve böylece markanın haksız yere korunmasını veya 
en azından kullanmama nedeniyle markanın iptali yaptırımından kaçınmasını 
engellemektir.

Markanın ciddi şekilde kullanılmasıyla ifade edilmek istenen, markanın 
işlevlerini yerine getirecek şekilde yani, markanın ayırt etme, reklam, 
garanti ve kaynak gösterme fonksiyonlarını gerçekleştirecek şekilde ve 
yoğunlukta, doğrudan piyasada veya piyasaya doğrudan etki eden mecralarda 
kullanılmasıdır.11

9 ÇOLAK, Uğur: Türk Marka Hukuku, 4.baskı, s.962.
10 KARAN, Hakan/KILIÇ, Mehmet: Markaların Korunması 556 s. KHK Şerhi ve ilgili mevzuat, 

Ankara 2004, s.314.
11 KARACA, O. Umut: Markayı Kullanma Zorunluluğu Ve Kullanmamanın Hukuki Sonuçları, 

İstanbul 2017 s.41;  TEKİNALP, s.460. 
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Markanın kullanımından söz edilebilmesi için, kullanımın “ciddi” bir 
kullanım olması gereklidir ve her somut olayın özelliklerine göre ciddi 
kullanımın gerçekleşip gerçekleşmediğinin mahkemece araştırılması gerekir.

Her şeyden önce salt markanın iptal edilmesini önlemek amacıyla 
göstermelik olarak küçük ölçekte ve sembolik olarak üretim ve satış yapılması, 
az sayıda ve göstermelik olarak takvim, broşür, katalog vs. bastırılıp dağıtılması 
ciddi nitelikte bir kullanımı göstermemektedir. Markanın tescil sahibi 
tarafından değil, lisans yoluyla 3. kişiler tarafından kullanıldığı savunuluyor ise, 
salt lisans verilmesi markanın kullanımı savunmasını ispat bakımından yeterli 
olmadığından, kendilerine lisans verilen bu kişilerin kullanımının da ciddi bir 
kullanım olup olmadığı mahkemece araştırılmalıdır.12 (11.HD.09.06.2011 tarih 
ve 2009/7782E-2011/7040K bu yöndedir.)

6. Markanın kullanılmamasının haklı bir nedene dayanması
SMK’nun 9. Maddesine göre eğer markanın kullanılmaması haklı bir sebebe 

dayanıyor ise, bu durumda markanın kullanılmamasından dolayı iptaline karar 
verilemeyecektir.

“Haklı sebep” kavramının hangi halleri kapsadığı 6769 sayılı SMK da 
belirtilmemektedir. TRIPs anlaşmasının, “Markayı Kullanma Koşulu” başlıklı 19. 
maddesine göre, marka ile korunan mal veya hizmetlere uygulanan “ithalat 
kısıtlamaları” veya “hükümetçe uygulanan başka koşullar” gibi, markanın 
kullanılmasına engel oluşturan ve marka sahibinin iradesinden bağımsız 
olarak doğan koşullar, markanın kullanılmaması için geçerli nedenler olarak 
kabul edilecektir.13

Haklı sebep kavramı, bir “imkansızlık hali” de değildir. Engelin “makul bir 
engel” olması yeterlidir. Öğretide ise, doğal afetler, savaş ve ekonomik kriz 
halleri, gümrük mevzuatındaki değişiklikler, malın piyasaya sürülebilmesi 
için gerekli idari iznin verilmemesi haklı neden hallerine örnek olarak 
gösterilmektedir. Buna karşılık şirketin tasfiyeye girmesi, iflasına karar verilmesi 
haklı bir neden sayılmamaktadır. Benzer şekilde, fabrikada yangın çıkması 
fabrikanın kamulaştırılması, markanın haczi, konkordato ilan edilmesi 11.HD 
09.01.2001 tarih ve 2001/844E-2001/3429K), ilaç markası bakımından ilaç 
ruhsat başvurusunun Sağlık Bakanlığı tarafından henüz sonuçlandırılmaması 
nedeniyle ilacın piyasaya sürülememesi14, ilacın adının değiştirilmesi için 
Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulunulmuş olması nedeniyle ilacın piyasaya 
çıkarılamaması halleri yerel mahkemeler ve Yargıtay tarafından markanın 
kullanılmamasında haklı bir sebep olarak görülmemiştir.15

12 ÇOLAK, Uğur: Türk Marka Hukuku, 4.baskı, s.972.
13 ÇOLAK, Uğur: Türk Marka Hukuku, 4.baskı, s.973.
14 Yargıtay 11.HD 11.10.2013T 2012/5607E.2013/18226K. 
15 ÇOLAK, Uğur: Türk Marka Hukuku, 4.baskı, s.974.
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7. Beş yıllık sürenin başlangıcı ve hesaplanması 
SMK.9.maddesinde markanın kullanılmamasına ilişkin iptal yaptırımının 

markanın tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde kullanılmaması yada kullanıma 
beş yıl kesintisiz ara verilmesi halinde uygulanabileceği düzenlenmiştir. 5 yıl 
dolmadan, bu davanın açılmış olması halinde dava reddedilir. Buradaki beş 
yıllık süre markanın sicile kaydedildiği günden itibaren hesaplanır. Burada 
dikkat edilmesi gereken husus markanın tescil edilmesi için yapılan başvuru 
tarihi yada tescilin marka bülteninde yayınlandığı tarih beş yılın başlangıcına 
esas alınmaz. 

(Yargıtay 11.HD’nin 12.06.2013 tarih ve 2012/13423 E- 2013/12221K sayılı 
ilamında; Dava, 556 sayılı KHK’nin 14. maddesinden kaynaklanan markanın 
hükümsüzlüğü istemine ilişkin olup, mahkemece davalı markasının 24.02.2010 
tarihinde yenilendiği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir. Oysa, 
KHK’nın 14. maddesi uyarınca marka sahibi, tescilli markasını kural olarak 
yurt içinde veya ihracatta, kendisi veya izni ile 3.şahıs tarafından sicilde kayıtlı 
mallar ve hizmetler için işlevlerine uygun, ciddi, ekonomik şekilde kullanmalı ve 
markayı kullanmaya kesintisiz beş yıl ara vermemelidir. Beş yıllık süre, tescilden 
itibaren başlayacaktır. Markanın tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı 
bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için 
kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir; kullanımın ise marka sahibince 
ispatlanması gerekir (Dairemizin 2000/5437 E, 2000/6332 K, 2003/9332 E, 
2004/4315). Yoksa, sırf koruma süresi sonunda marka başvurusunun yenilenmiş 
olması markanın davalı tarafından kullanıldığını ispatlamaz.

Bu itibarla, mahkemece davalının markayı kullandığına dair delilleri 
toplanarak, neticesine göre bir karar vermek gerekirken, yanılgılı 
değerlendirmelerle yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bu 
nedenle bozulması gerekmiştir.” denilmiştir. )

Yine 11.HD.18.02.2008 tarih ve 2006/14848E-2008/1703K sayılı, 
17.12.2009 tarih ve 2008/3623E-2009/13051K ilamları da bu yöndedir.

Öte yandan, kullanıma ara verilmesi halinde her ciddi kullanımdan 
itibaren yeni bir beş yıllık sürenin başlaması gerekir. Aradaki beş yıldan az 
kullanmama süreleri birleştirilemez. (Yargıtay 11.HD.15.09.2018 tarih ve 
2007/7702E-2008/10031K)

C. SMK.9/2.fıkrası uyarınca markayı kullanma  sayılan durumlar
Öncelikle SMK.9/2.fıkrasında sayılan kullanım hallerinin sınırlı sayıda 

olmadığını  tekrar belirtmek gerekir. 
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1. Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla 
kullanılması. (SMK.9/2.a.madde)

Bundan anlaşılması gereken, markanın asli ve ayırt edici unsurunun, 
farklı renk veya boyutta ya da önemsiz eklemelerle, şekillerle ya da önemsiz 
eksikliklerle birlikte kullanılmasıdır.16

Kullanımın harfi harfine aynı olması, renginin aynı olması gerekli değildir. 
Burada önemli olan, markanın, tüketici nezdinde, markayı taşıyan mal ve/veya 
hizmetin kimden kaynaklandığı algısını değiştirmeyecek türden kullanımıdır. 
Bir başka deyişle, markanın “işlevini yerine getirecek şekilde” kullanılması 
gereklidir. Yine, marka tescil belgesinde bir çerçeve içinde gösterilen markanın, 
çerçeve olmadan kullanılması, tescil belgesinde yer alan markadaki iki kelime 
arasında bir tire işareti olmasına rağmen, tire işaretine yer verilmeksizin 
kullanılması, malın türünü gösteren ibarenin kullanılmaması, küçük harf-
büyük harf değişikliği yapılarak kullanılması, markadaki şekil unsurunun 
kullanılmayıp sadece asli ve ayırt edici konumda bulunan sözcük unsurunun 
kullanılması halleri de örnek olarak gösterilebilir.17

2. Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında 
kullanılması.(SMK.9/2.b.madde)

Markanın esas olarak kullanılacağı yer, tescilin söz konusu olduğu ülke 
sınırlarıdır. Ancak bazı hallerde, markanın kullanılacağı mal, ülke içinde değil, 
ülke dışında piyasası bulunan ve satılan bir mal olabilir. Bazen de markayı 
taşıyan malın satılacağı ülkede kullanılan dil, alfabe özellikleri nedeniyle salt o 
ülkeye mahsus bir marka seçilip kullanılabilir. Ayrıca bazı ülkelerde markanın 
tescil şartı olarak, menşe ülkede hala tescilli olması şartının aranmasının da 
bu hükmün gerekçelerinden birisi olduğu öne sürülmektedir. Bu gibi hallerde 
markanın salt ihracata konu mallar ya da bu malların ambalajı üzerinde 
kullanılması da ciddi kullanım halidir. Markanın ihracatta kullanılmasında, 
markanın bir şekilde mal veya ambalajı üzerine konulması gerekmektedir. 
Bu işlem mal henüz Türkiye’yi terk etmeden yapılmalıdır. Asıl olan markanın 
Türkiye’de konulması ve böylece kullanımın Türkiye sınırları içerisinde 
gerçekleşmesidir. İhracat hariç olmak üzere, başkası için fason üretim yapılarak 
malın yurt dışına gönderilmesi veya markanın lisans verilerek sadece yurt 
dışında kullandırılması hallerinde de Türkiye’de bir marka kullanımından söz 
edilemeyecektir.18 (11.HD.22.04.2008 T.2007/3234E,2008/5432K)

3. Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması (SMK.9/3.m)
Markanın, sahibinin izni ile başkası tarafından kullanılması da 9. madde 

anlamında bir kullanım halidir. Gerçekten de tescil ettirilen bir markanın 5 yıl 

16 ÇOLAK, Uğur: Türk Marka Hukuku, 4.baskı, s.962.
17 ÇOLAK, Uğur: Türk Marka Hukuku, 4. baskı, s.963.  
18 ÇOLAK, Uğur: Türk Marka Hukuku, 4.baskı, s.968.
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içinde kullanılmaya başlanması zorunlu ise de, marka sahibin markayı bizzat 
kendisinin kullanması gibi bir yükümlülüğü yoktur. SMK’nun 9/3 maddesine 
göre markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından 
kullanım olarak kabul edilir. Marka sahibi, grup şirketlerinden birisine veya 
bir üçüncü kimseye lisans vermek suretiyle de markanın kullanılmasını 
sağlayabilir. Böyle bir kullanım halinde de üçüncü kişinin markayı ciddi ve pazar 
payı yaratacak biçimde kullanması gerekir. Marka sahibinin izninin, marka 
kullanılmaya başlanmadan önce ve açıkça verilmiş olması gereklidir. Sonradan 
kullanım izni verildiği yönündeki beyan ve açıklamalar, sonradan düzenlenen 
lisans, kullanım izni belgeleri bu madde anlamında geçerli bir “izin” olarak 
kabul edilemez. Aynı şekilde, kullanmama nedeniyle iptal davası açıldıktan 
sonra, “icazet” yoluyla bu gerekliliğin karşılanması da mümkün olmayıp, iznin 
kullanım başlamadan önce verilmiş olması gereklidir.  SMK. 9/3. maddede, 
“markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması” halinden söz edilmekte ve 
yazılı bir sözleşme, bir lisans sözleşmesi şartı aranmamaktadır. Bu nedenle 
verilen örnekte olduğu gibi, grup şirketlerinden birisi adına tescilli bir markanın, 
o gruba dahil olan bir başka şirket tarafından kullanılması halinde de, markayı 
kullanan şirketin ortaklık yapısı da dikkate alınarak, 9. madde anlamında 
bir kullanımın mevcut olduğu kabul edilmelidir. Lisans sözleşmesinin varlığı 
halinde ise, bunun Türk Patent nezdinde sicile kaydedilmiş olması da şart 
değildir. 19 (11.HD 27.05.2014 tarih  ve 2013/14285-2014/2940K benzer yönde)

II.  MARKAYI KULLANMAMA DEF’İ
Genel olarak; SMK kapsamında marka kullanımına ilişkin en önemli 

yeniliklerden biri, tescilli markanın kullanılmadığı iddiasının çeşitli hallerde 
davalı tarafından def’i olarak kullanılabilmesi veya marka tescil başvurusuna 
itiraz halinde kullanımın ispatının başvuran tarafından istenebilmesidir. 556 S. 
KHK döneminde, markaya tecavüz veya markanın hükümsüzlüğü davasında 
davalı taraf, markanın kullanılmadığı def’ini doğrudan ileri süremediği için ya 
karşı dava olarak markanın kullanılmaması nedeniyle iptali davası açmakta ya 
da ayrı bir dava olarak açıp tecavüz veya hükümsüzlük davasıyla birleştirilmesini 
isteyebilmekteydi.20

6769 sayılı SMK.19/2.maddesinin gerekçesinde marka başvurusuna itiraz 
halinde, başvuru sahibinin, tescilli markanın ciddi kullanımının ispatını isteme 
yetkisinin sebebi “Tescilli markanın piyasada etkin şekilde kullanılmasının 
sağlanması, yayına itiraz müessesinin afaki veya kötü niyetli olarak 
kullanılmasının öne geçirilmesi” şeklinde açıklanmıştır.

19 ÇOLAK, Uğur: Türk Marka Hukuku, 4.baskı, s.970/971. 
20 ÇOLAK, Uğur: Türk Marka Hukuku, 4.baskı, s.985.
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Tescilli markanın kullanılmaması ile ilgili ikincil yaptırımlar, mehaz AB 
düzenlemelerinde de yer almaktadır. Marka Direktifi m.16 ve Marka Tüzüğü m. 
18 markanın kullanımı zorunluluğunu düzenlemiş ve kullanılmaması hâlinde 
marka sahibinin yaptırımlarla karşılaşacağını hüküm altına almıştır. Markanın 
iptali yaptırımı bir yana bırakıldığında, Marka Direktifi m. 17 markanın 
tecavüzü hâlinde açılacak hukuk davalarında, Marka Tüzüğü m. 64 ve Marka 
Direktifi m. 46’da ise markanın hükümsüzlüğü davalarında davalının, davacının 
beş yıl içerisinde haklı bir sebebi bulunmadan tescilli markayı kullanmadığını 
savunma olarak ileri sürebileceğini belirtmiştir. Marka Tüzüğü m. 64 ve Marka 
Direktifi m. 44’de marka tescil başvurusuna itiraz hâlinde, başvuru sahibinin 
itiraz edenin itiraza konu olan markanın usulüne uygun olarak kullanıldığını, 
kullanılmaması hâlinde ise marka sahibinin geçerli bir sebebi olduğunu ispat 
etmesini talep edebileceğini hüküm altına almıştır.21

Markanın kullanılmaması, marka tescilinin sağladığı hukuki korumayı 
kendiliğinden ortadan kaldırmamakta, ancak karşı tarafa bir def’i imkanı 
sağlamaktadır. Bununla birlikte kullanılmasa bile, marka kendiliğinden batıl 
hale gelmemekte, markanın iptali yönünde bir mahkeme kararına ihtiyaç 
duyulmaktadır.22

İSPAT YÜKÜ; Kullanmama nedeniyle açılan iptal davalarında, dava konusu 
markanın kullanılmadığını davacı tarafın ispat etmesi oldukça güçtür. Zira 
davacı taraf hangi delilleri sunarsa sunsun, davalı tarafın markanın kullanımına 
dair delil ibraz ederek kullanma olgusunu ispat etmesi mümkündür23. Yüksek 
Mahkeme de ispat yükünün davalıda olduğu görüşünde idi. (11.HD.20.01.2015 
T. 2014/14906E,2015/716K)Mülga 556 sayılı KHK’da ispat yükü konusunda 
açık bir hüküm bulunmamasına rağmen SMK’nun 19/2 ve 25/6 maddeleri 
gereğince markanın kullanıldığını ispat yükünün itiraz eden ve tescilli marka 
sahibine ait olduğu düzenlenmiştir.  

İspat konusunda delil serbestisi geçerli olup, marka sahibi, markasını 
kullandığını, kanaat verici ve denetlenebilir olması kaydıyla gazete ve 
dergilerdeki duyuru, tanıtım ve reklamları, üzerinde tarih bulunan ve piyasaya 
dağıtıldığı ortaya konulabilen ve baskı tarihi denetlenebilen katalog, broşür gibi 
tanıtım araçları, dijital ortama konulduğu tarih teknik olarak ispat edilebiliyor 
ise internet ortamındaki arşiv kayıtları, süpermarket insertlerindeki görseller, 
fatura ve benzeri her türlü delille ispat edebilir.24

21 KAYA, Begüm: Markanın Kullanılması Zorunluluğu ve Kullanılmamasına Bağlı Sonuçları, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2019,. s.103.

22 ÇOLAK, Uğur: Türk Marka Hukuku, 4.baskı, s.985.
23 ÇOLAK, Uğur: Türk Marka Hukuku, 4.baskı, s.985.
24 ÇOLAK, Uğur: Türk Marka Hukuku, 4.baskı, s.987.
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YÜRÜRLÜK  SORUNU; Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20.Hukuk 
Dairesinin  08.02.2019 tarih ve 2018/664E-2019/57K sayılı kararını onayan 
Yargıtay 11.HD.14.06.2019 tarih ve 2019/1765E-2019/4421K sayılı ilamında 
belirtildiği üzere, “Dava, markanın kullanılmama sebebiyle iptaline ilişkindir. 
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ‘nın 9/1.maddesinde yer alan “Tescil 
tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal 
veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde 
kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline 
karar verilir” şeklindeki düzenleme ile kanun koyucunun Markalar Sicilini 
kullanılmayan markalardan arındırma amacını güttüğü anlaşılmaktadır. 
Anılan yasal düzenlemeden önce, mülga 556 sayılı Marka KHK’nın 42/1-c ve 
14.maddesinde de en az beş yıldır kullanılmayan markaların, hükümsüzlük/
iptal davaları ile sona erdirilmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır. Mülga 
556 sayılı Marka KHK henüz yürürlükte iken, 42/1-c maddesinin AYM’nin 
09.04.2014 ve 2013/147-2014/75 sayılı, 14.maddesinin ise 14.12.2016 tarih 
ve 2016/148 – 189 sayılı kararıyla iptal edildiği, ikincisinin Resmi Gazete’de 
yayın tarihinin 06.01.2017 olduğu ve bu tarih itibariyle kullanmama nedeniyle 
hükümsüzlük/iptal davalarına ilişkin mülga KHK’da yer alan yasal dayanak 
ortadan kalkmış ise de markanın son beş yıllık süre içerisinde kullanılmaması 
bu tarihten önce TBMM tarafından kabul edilen 22.12.2016 tarihli 6769 sayılı 
SMK’nın  9, 19, 25, 26 ve 27.maddelerinde, iptal ve def’i sebebi olarak kabul 
edilmiştir. 

Kural olarak kanunlar geriye yürümez ve ileriye etkili olarak sonuç 
doğurur ise de, TBMM’nin geçmişe etkili olacak şekilde kanun çıkarmasına 
da bir engel bulunmamaktadır. Her ne kadar 6769 sayılı SMK’da kullanmama 
nedeniyle iptal ve def’i haklarını düzenleyen Kanun maddelerinin yürürlük 
tarihi konusunda özel bir düzenleme yapılmadığı için Resmi Gazetede 
yayını tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği anlaşılmakta ise de, Kanunun Resmi 
Gazetede yayın tarihinin 10.01.2017, kabul tarihinin ise 22.12.2016 olduğu 
dikkate alındığında, mülga 556 sayılı Marka KHK’nın 14.maddesinin iptaline 
dair AYM kararının 06.01.2017 tarihinde R.G.’de yayınlanması ve bu tarihte 
yürürlüğe girmesi nedeniyle, 14.maddenin bu tarihe kadar hukuki varlığını 
sürdürüyor olması karşısında, SMK’nin kabul tarihi konusunda kanun 
koyucunun iradesi 22.16.2016 tarihinde ortaya çıktığından, Kanun Koyucunun 
asıl amacının geçmişe etkili olacak şekilde kullanmama sebebiyle markanın 
iptalini öngördüğünün kabulünün gerektiği, Kanunun kabulünden sonra ve 
henüz yürürlüğe girmesinden önce, yürürlük konusunda öngörülemeyen 
AYM kararı ile ortaya çıkan kanun boşluğunun bu şekilde doldurulması 
gerektiği (Numan Sabit SÖNMEZ,” 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre 
Markanın Kullanılmaması Neticesinde Ortaya Çıkan Sonuçlar” İHFM,S.76(1), 
s.283 vd., erişim: https: //dergipark. Org. Tr/download /article-file / 545172), 
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nitekim ilk derece mahkemesince de, 10.07.2017 tarihinde açılan davada, 
6769   sayılı  SMK’nın  yürürlük  tarihinden  önceki  dönemi de  kapsayacak  
şekilde  kullanmama değerlendirmesi yapılarak, markanın tescil edildiği mal 
veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından dava tarihinden geriye 
doğru beş yıllık süre içerisinde Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmadığının 
tespitine ve markanın kullanılmama nedeniyle iptaline dair kararda ve bu 
karara yönelik yapılan istinaf başvurusu üzerine yapılan inceleme sonucunda 
Bölge Adliye Mahkemesince temyiz isteminin esastan reddine ilişkin kararda, 
saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları 
ve yapılan yargılama gözetildiğinde bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına, 
kararın usul ve yasaya uygun olmasına, HMK’nın 369/1. ve 371. maddelerinin 
uygulanmasını gerektirici nedenlerin de bulunmamasına göre Bölge Adliye 
Mahkemesi kararının ONANMASINA karar vermek gerekmiştir.” denilmiştir.  O 
halde SMK’nun yürürlüğe girdiği 10.01.2017 tarihinden sonra açılan davalarda 
6769 sayılı SMK’ nun yürürlük tarihinden önceki dönemi de kapsayacak şekilde 
kullanmama değerlendirilmesi yapılarak markanın tescil edildiği mal veya 
hizmetler bakımından marka sahibi tarafından dava tarihinden geriye doğru 
beş yıllık süre içerisinde Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmadığının tespitine 
ve markanın kullanılmama nedeniyle iptaline karar verilebilecektir.

A. MARKA BAŞVURUSUNA İTİRAZ HALİNDE MARKANIN 
KULLANILMADIĞININ İSPATI TALEBİ (SMK.19/2.m)

SMK.19/2.maddesi ”(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan 
itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya 
rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, başvuru 
sahibinin talebi üzerine, itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru 
veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını 
itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi 
biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri 
olduğuna ilişkin delil sunması talep edilir. İtiraz sahibi tarafından bu hususların 
ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilir. İtiraz gerekçesi markanın, 
tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanıldığının 
ispatlanması hâlinde itiraz, sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler 
esas alınarak incelenir.” hükmünü havidir. 

SMK.19/2.m. unsurları;
a. Marka başvurusuna yapılan itirazın SMK m. 6/1 kapsamında yapılmış 

olması
Marka tescil başvurusunun Marka Bülteninde yayımlanmasıyla beraber 

iki ay içinde ilgili kişiler markanın mutlak ve nispi ret nedenlerine dayanarak 
başvuruya itiraz edebilmektedir. SMK’nun 19/1.maddesi, yayıma itiraz 
aşamasında  sadece SMK m. 6/1 kapsamında yapılan itirazlara karşı 
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başvurana, itiraz sahibinden markanın kullanımını ispat etmesini isteyebilme 
yetkisini vermiştir. SMK m. 6/1 markanın nispi ret nedenlerinden biri olup ” 
tescil edilmiş̧ veya önceki tarihte başvurusu yapılmış̧ marka ile aynılığı ya da 
benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, 
tescil edilmiş̧ veya önceki tarihte başvurusu yapılmış̧ marka ile halk tarafından 
ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimalinin bulunduğu işaretlerdir. 
Söz konusu düzenlemedeki nispi ret sebebi kısaca karıştırılma ihtimali bulunan 
işaretler olarak değerlendirilmektedir. 25

b. Kullanımının ispatı istenen markanın en az beş yıl boyunca tescilli 
olması

Söz konusu hüküm, markanın kullanımının esas hükmü olan SMK’nun 
9.maddesi ile paralellik göstermektedir. SMK 9.maddesinde marka sahibine, 
markasını kullanabilmesi için gerekli hazırlıkları yapabilmesi, piyasaya uyum 
sağlaması için beş yıllık hoşgörü süresi vermiştir. Hoşgörü süresinin SMK  
19/2.maddesine yansıması ise, marka başvuru veya rüçhan tarihinden geriye 
doğru beş yıldan kısa süre içinde tescil edilmiş markaların kullanımının ispatı, 
başvuran tarafından istenememesidir. İtiraza mesnet olan markanın, tescil 
için başvurusu yapılmış işaretin başvuru veya rüçhan tarihinden geriye dönük 
olarak beş yıl veya daha uzun süredir tescilli olduğunun ispatından sonra, 
başvuru sahibinin talebi ile itiraz sahibi beş yıllık sürede mesned markayı 
ciddi olarak Türkiye’de, işlevine uygun ve tescil edildiği mal veya hizmetler 
için kullanıldığını ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğunu ispat 
edecektir. Markanın, diğer işaretin başvuru veya rüçhan tarihinden önce beş 
yıl boyunca tescilli olmaması halinde, başvuru sahibi markayı kullanımının 
ispatını talep edemeyecektir. 26

c. Marka başvurularında yapılan itirazlarda markanın hoşgörü süresi
SMK.nun 19/2.maddesine göre, marka tescil başvurusuna yine aynı 

kanunun 6/1.maddesine dayanarak yapılan yayım itirazında, başvuru sahibinin 
isteği üzerine, başvuru veya rüçhan tarihinden önce beş yıl boyunca ciddi 
olarak kullanıp kullanılmadığı incelenecektir. 

SMK’nun 19/2.maddesi uyarınca hoşgörü süresinin hesaplanması için esas 
alınacak tarih tescili istenen işaretin başvuru tarihi veya varsa rüçhan tarihi 
olarak belirlemiştir. TürkPatent, yayıma itiraz edilmesinde, itiraza dayanak 
olan markayı, başvuru veya rüçhan tarihinden başlayarak geriye doğru 
inceleyecek ve beş yıllık süre içinde ciddi olarak kullanılıp kullanılmadığını 
değerlendirecektir. Markanın bir kere bile ciddi kullanımı ile tescil talebi 

25 KAYA, Begüm: Markanın Kullanılması Zorunluluğu ve Kullanılmamasına Bağlı Sonuçları, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2019, s.105.

26 KAYA, Begüm: Markanın Kullanılması Zorunluluğu ve Kullanılmamasına Bağlı Sonuçları, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2019,  s.112.
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reddedilir. Ancak tescilli markanın beş yıllık süre içerisinde ciddi olarak 
kullanılmaması ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğunu ispat 
edememesi halinde ise yayıma itiraz reddedilir.27

SMK.16/2. maddesi uyarınca, başvuru şartları eksiksiz şekilde yerine 
getirilmiş ve 15 inci madde ile bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine 
göre reddedilmemiş başvuru Bültende yayımlandıktan sonra, aynı Kanunun 
18/1.maddesi uyarınca, 5 inci veya 6 ncı maddelere göre tescil edilmemesi 
gerektiğine ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun 
yayımından itibaren iki ay içinde yapılması gerekir. Yine Kanunun 18/2.
maddesi uyarınca itirazın, yazılı ve gerekçeli olarak Kuruma yapılması gerekir. 
Aksi halde, itiraz gerekçelerinin belirtilen süre olan iki ay içinde sunulmaması 
hâlinde itiraz yapılmamış sayılır.

SMKY’nin 29/2.maddesi uyarınca ise kullanımın ispatı talebi açık, net ve 
koşulsuz olarak yapılmalı ve bu talepte, kullanımın ispatı istenilen markaların 
tescil numaralarının açıkça belirtilmesi zorunludur. Aksi halde talep yapılmamış 
sayılır. Dolayısıyla, itiraza mesned olan markanın usulüne uygun olarak 
kullanıldığını ispatını başvuru sahibinin talep etmesi gerekir. TPMK resen 
mesned markanın kullanılıp kullanılmadığını inceleyemez.

Başvuru sahibi tarafından ileri sürülen kullanmama iddiası üzerine Kurum, 
SMKY 29/3.maddesi uyarınca, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan 
tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına 
dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde 
kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna 
ilişkin delil sunması için itiraz sahibine bir aylık süre verir. İtiraz sahibi tarafından 
süresi içinde delil sunulmaması veya sunulan delillerin itirazla ilgili olmaması 
halinde ve ayrıca başka bir itiraz gerekçesi veya itiraza gerekçe gösterilen başka 
bir marka da yoksa Kurum itirazı reddeder.

Kurum, 29/4.madde uyarınca, gerekli gördüğü takdirde, itiraz sahibi 
tarafından sunulan delillere ilişkin görüşünü bildirmesi için başvuru sahibine 
bir aylık süre verir. Bu süre içinde başvuru sahibinin görüşünü bildirmesi 
halinde itiraz sahibine, buna ilişkin görüşlerini sunması için bir aylık süre verilir. 
Başvuru sahibinin süresi içinde görüş bildirmemesi halinde Kurum mevcut 
deliller kapsamında itirazı değerlendirir. 

SMKY.29/6.madde uyarınca, itiraz sahibi, itiraza dayanak gösterdiği 
markasını, yayımına itiraz ettiği markanın itiraza konu mal ve hizmetler 
bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da 
kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delilleri yayıma itiraz formu 

27 KAYA, Begüm: Markanın Kullanılması Zorunluluğu ve Kullanılmamasına Bağlı Sonuçları, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2019,  s.117.
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ile birlikte sunabilir. Başvuru sahibi tarafından süresi içinde kullanımın ispatı 
talebinin yapılması halinde, yayıma itiraz anında sunulan deliller kullanımın 
ispatı için yeterli ise, itiraz sahibine üçüncü fıkrada öngörülen bir aylık süre 
verilmeksizin itiraz incelemesine geçilir. Sunulan delillerin Kurum tarafından 
yeterli görülmemesi halinde ise, itiraz sahibine ek delil sunması için üçüncü 
fıkrada öngörülen süre verilir.

Kullanımın ispatı hallerinde sunulacak delillerin ise SMKY.30 maddesi 
uyarınca, tarafların başka bir bilgiye ihtiyaç duymaksızın değerlendirme 
yapabilmesine ve görüş oluşturabilmesine imkân verecek şekilde açık, anlaşılır 
ve güvenilir nitelikte olmalıdır. İtiraz sahibi tarafından sunulan delillerin itiraza 
konu markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler bakımından kullanımın 
niteliği, yeri, zamanı, kapsamı ve markanın kullanım şekli hususlarına dair 
yeterli bilgiyi içermesi gerekir.

SMKY.30/2.maddesi gereği deliller; ambalaj, etiket, fiyat listesi, katalog, 
fatura, fotoğraf ve gazete ilanı gibi her türlü destekleyici dokümanı içerebilir. 
Bu durumda, dokümanlar içerisinde yer alan ve itiraza konu markanın 
kullanımını kanıtlayan kısımların işaretlenmek suretiyle açıkça gösterilmesi 
gerekir. Deliller, her bir vakıanın hangi delillerle ispat edildiğini açıkça gösteren 
ayrıntılı bir delil listesi ile birlikte ve yazılı olarak sunulur. Delil olarak ürün 
numunelerinin incelenmesinin talep edilmesi halinde söz konusu ürünlerin 
numuneleri yerine, renk özellikleri de dâhil olmak üzere ayrıntılı şekilde 
çekilmiş ve yeterli çözünürlüğe sahip fotoğrafları sunulur.

Kurum tarafından talep edilenler hariç olmak üzere, 29 uncu madde 
kapsamında verilen sürelerin sona ermesinden sonra delil sunulamaz, sunulan 
deliller Kurum tarafından dikkate alınmaz. (SMKY.30/4.m)

 Delillerin süresinde, sırasıyla ve düzenli sunulması sorumluluğu taraflara 
aittir. Niteliği, içeriği ve itiraz konusu marka ile bağlantısı açıkça anlaşılmayan, 
okunaklı olmayan, düzenli şekilde tasnif edilmeyen, liste halinde sunulmayan 
ve iddialarla ilişkilendirilmemiş deliller hakkında söz konusu eksikliklerin 
giderilmesi için Kurum tarafından bir aylık süre verilir. Bu süre içinde 
eksikliklerin giderilmemesi halinde söz konusu deliller itiraz incelemesinde 
dikkate alınmaz. (SMKY/30/5.m)

Tüm bu işlemler sonrasında Türk Patent itiraza mesned markanın başvuru ve 
rüçhan tarihinden geriye doğru 5 yıl boyunca kullanılmaması veya kullanılmamasına 
haklı bir sebep gösterilmemesi halinde, marka sahibinin SMK.6/1.maddesine 
dayanarak yaptığı itirazları reddedip, tescil sürecine devam edecektir. Aksi halde 
hangi mal ve/veya hizmet grupları için kullanım ispat edilmiş ise sadece o mal ve/
veya hizmet grupları için başvurunun reddine karar verilecektir.
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B. MARKA HÜKÜMSÜZLÜĞÜ (SMK.25/7.m) VE MARKAYA TECAVÜZ 
DAVALARINDA  MARKANIN KULLANILMADIĞININ DEF’İ OLARAK İLERİ 
SÜRÜLMESİ (SMK.29/2.m)

Genel olarak; Maddi hukuka ilişkin savunma sebepleri ikiye ayrılır. Bunlar 
itiraz ve def’i lerdir.28

İtirazlar, bir hakkın doğumuna engel olan veya sona ermesini gerektiren 
vakıalardır. Örneğin, sözleşme yapılırken taraflardan birinin fiil ehliyetinin 
bulunmaması veya geçerlilik şeklindeki şekil şartına uyulmaması, hakkın 
doğumuna engel olan bir itirazken, borcun ifa, ibra veya imkânsızlık sebebiyle 
sona ermesi, hakkı sona erdiren bir itiraz sebebidir. İtirazlar, hâkim tarafından 
kendiliğinden göz önünde tutulur. Ancak bunun için itirazın, dava dosyasına 
girmesi, dava malzemesi içinde yer alması gerekir. İtiraz konusu olay, 
davalı tarafından ileri sürülmemiş olsa bile, dava malzemesinden, cevap 
dilekçesinden, tarafların ileri sürdükleri olaylardan, dosyadaki belgelerden 
anlaşılır, tespit edilirse hâkim tarafından dikkate alınır.29

Def’iler, davalının aslında borçlu olduğu bir edimi, özel bir sebeple yerine 
getirmekten kaçınma hakkıdır. Buna zamanaşımı def’i, ödemezlik def’i örnek 
olarak gösterilebilir. Burada davalı bir borç altındadır, ancak kanunun tanıdığı 
imkan sebebiyle borcu yerine getirmekten kaçınabilir.30 Def’ileri ancak davalı 
ileri sürerse hakim dikkate alır. Davalı def’iyi açıkça ileri sürmemiş ise hakim 
dava dosyasından anlasa bile kendiliğinden dikkate alamaz ve bu konuda 
davalıya bir hatırlatmada bulunamaz.31Def’ilerin esasa cevap süresi içinde 
ileri sürülmesi gerekir. Cevap süresi, HMK.127.maddesi gereğince dava 
dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftadır. Cevap süresinin uzatılmasına 
karar verilmesi halinde de uzatılan cevap süresi içinde def’iler ileri sürülebilir. 
Süresinden sonra ileri sürülen def’i, savunmanın değiştirilmesi, genişletilmesi 
mahiyetindedir. 6100 sayılı HMK 141. maddesi uyarınca ön inceleme aşaması 
tamamlandıktan sonra karşı tarafın açık muvafakatı veya ıslah olmadıkça 
savunma genişletilemez, değiştirilemez.

Bu genel açıklamadan sonra SMK’nun 25/7 ve 29/2.maddelerinde 
düzenlenen markanın hükümsüzlüğü davalarında yada markaya tecavüz 
davalarında markanın kullanılmadığı hususu kanunun düzenlemesi gereği 
davalı tarafından def’i olarak ileri sürülebilecek olup, mahkemece resen 
dikkate alınmayacaktır. 

28 PEKCANITEZ, Hakan: Pekcanıtez Medeni Usul Hukuku, C.II, 15.b., İstanbul 2017, s.1208. 
29 PEKCANITEZ, Hakan: Pekcanıtez Medeni Usul Hukuku, C.II, 15.b., İstanbul 2017, s.1208. 
30 PEKCANITEZ, Hakan: Pekcanıtez Medeni Usul Hukuku, C.II, 15.b., İstanbul 2017, s.1209,1210.
31 PEKCANITEZ, Hakan: Pekcanıtez Medeni Usul Hukuku, C.II, 15.b., İstanbul 2017, s.1209,1210.
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1. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVASINDA KULLANMAMA DEF’İ 
(SMK.25/7.m)

SMK.25/1-2.maddesi uyarınca Kanunun 5 inci veya 6 ncı maddelerinde 
sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde menfaati olanlar, Cumhuriyet 
savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tescilli markanın hükümsüzlüğünü 
mahkemeden isteyebilir.

SMK’nun 25/7.maddesi uyarınca “6 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca 
açılan hükümsüzlük davalarında 19’uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü 
def’i olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin 
belirlenmesinde dava tarihi esas alınır. Hükümsüzlüğü istenen markanın 
başvuru veya rüçhan tarihinde, davacının markası en az beş yıldır tescilli ise 
davacı ayrıca, söz konusu başvuru veya rüçhan tarihinde 19 uncu maddenin 
ikinci fıkrasında belirtilen şartların yerine getirildiğini ispatlar.”

Buna göre, SMK’nun 6/1. maddesine dayanılarak yani daha önce tescil 
edilmiş ya da tescil başvurusu yapılmış bir markaya dayanılarak, karıştırma 
ihtimali iddiasıyla açılacak bir hükümsüzlük davasında davalı taraf, davacının 
markasının, yasanın öngördüğü sürede ve biçimde kullanmadığını bir def’i 
olarak ileri sürebilir. Yasanın düzenleme biçimine göre sadece SMK’nun 
6. maddesine dayanılarak açılacak hükümsüzlük davalarında bu def’i ileri 
sürülebilecek, buna karşın başka nedenlere dayalı olarak açılan davalarda, 
sözgelimi SMK’nun 6/5. maddesine göre tanınmış ve ayırdediciliği yüksek 
bir markanın farklı bir sınıfta kullanılması nedenine dayalı hükümsüzlük 
davalarında bu def’i  ileri sürülemeyecektir. 32

Söz konusu hükümler gereğince, karıştırılma ihtimali gerekçe gösterilerek 
açılan bir hükümsüzlük davasında, davalı tarafından SMK.19/2.madde hükmü 
def’i olarak ileri sürülmesiyle, davacı davaya mesnet olan markanın usulüne 
uygun olarak kullanıldığını ya da haklı sebeple kullanılmadığını ispat etmek 
zorundadır. Kullanımın ispatı hükümsüzlük davasının açıldığı tarihten itibaren 
geriye dönük beş yıllık süre için istenebilmektedir. Ancak SMK m. 25/7 gereği, 
eğer hükümsüzlük davasına konu olan markanın başvurusu veya rüçhan 
tarihinde, davacının markası en az beş yıldır tescilli ise davacının ayrıca 
başvuru veya rüçhan tarihi sırasında SMK m.19/2 kapsamında ispat etmesi 
gerekmektedir. Def’inin ileri sürülebilmesi için marka sahibinin iyiniyetli 
olması şartı bulunmamaktadır.33Bu nedenle, davalı marka sahibi, SMK m. 6/1 
gereği hükümsüzlüğe konu olabilecek tescilli ancak kullanılmayan bir markanın 
varlığını bildiği halde, marka başvurusunda bulunması kullanılmama def’isi 
için bir engel teşkil etmeyecektir.34

32 ÇOLAK, Uğur: Türk Marka Hukuku, 4.baskı, s.1018.
33 MERDİVAN, Fethi: Tescilli Marka Hakkına Dayalı Tecavüz Davasında Kullanmama Def’î, 6769 

Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, BTHAE, Ankara 2017, s. 483-522.
34 KAYA, Begüm: Markanın Kullanılması Zorunluluğu ve Kullanılmamasına Bağlı Sonuçları, 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2019, s.124.
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Davacı, markanın SMK m.9’a uygun olarak kullanımını veya 
kullanılmamasında haklı sebebin varlığını ispatlayamazsa hükümsüzlük 
davası reddedilecektir. Markanın kullanımı kanıtlanırsa, hükümsüzlük davası 
devam edecektir. SMK. 25/5.maddesi uyarınca kısmi hükümsüzlük kararı 
verilebileceğinden  eğer davacı marka sahibi, markasını sadece belirli bir kısmı 
için kullanımı ispat etmesi hâlinde, kullanımı ispat edilen kısımlar için kısmi 
hükümsüzlük kararı verilebilecektir. 

Def’inin ileri sürülmesi ve davacının ispatı yerine getirememesi durumunda 
ortaya çıkacak olan hükümsüzlük talebinin reddi, yalnız taraflar arasında 
hüküm doğuracak, davacının diğer kişilere karşı hükümsüzlük davası açma 
hakkını ortadan kaldırmayacaktır.

2. MARKAYA TECAVÜZ DAVASINDA KULLANMAMA DEF’İ (SMK.29/2.m)
Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller SMK’nun 29/1.maddesinde “a) 

Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7‘nci maddede belirtilen biçimlerde 
kullanmak.

b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar 
benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.

c) Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle 
markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla 
kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret 
alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde 
bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak.

ç) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek 
veya bu  hakları üçüncü kişilere devretmek.” şeklinde, 

Maddenin 2. bendinde ise, “19’uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü tecavüz 
davalarında def’i olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık 
sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır.”  denilmek suretiyle davalıya 
,davacıya karşı kullanmama def’i savunma hakkı tanınmıştır. 

Kullanım ispatı için öngörülen 5 yıllık sürenin başlangıç tarihi ise, tecavüz 
davasının açıldığı tarih olarak düzenlenmiştir.

SMK’nun 149. maddesinde ise, tecavüz hâlinde, tecavüze uğrayan marka 
sahibinin başvurabileceği hukuk davaları düzenlenmiştir. Buna göre,” (1) 
Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi, mahkemeden aşağıdaki 
taleplerde bulunabilir:

a) Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti.
b) Muhtemel tecavüzün önlenmesi.
c) Tecavüz fiillerinin durdurulması.
ç) Tecavüzün kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazmini.
d) Tecavüz oluşturan veya cezayı gerektiren ürünler ile bunların üretiminde 
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münhasıran kullanılan cihaz, makine gibi araçlara, tecavüze konu ürünler 
dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde el konulması.

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

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

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

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

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

(4) Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları bakımından manevi zararın 
tazmini talep edilemez.” Bu taleplerin ileri sürüldüğü davalarda kullanmama 
def’i savunma olarak ileri sürülebilecektir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, SMK’nun 19/2.maddesinin 
markanın kullanılmama def’ini sadece SMK.6/1.maddesine hasretmesidir. 
O halde, bu def’i SMK.6/1.maddesinde düzenlenen “ (1) Tescil başvurusu 
yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış 
marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya 
da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış 
marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali 
varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.” Hükmünden hareketle kural olarak 
karıştırılma ihtimalinden kaynaklanan tecavüz fiillerine karşı açılan hukuk 
davalarında ileri sürülecektir. 

Ancak, tecavüz sayılan fiillerin düzenlendiği 29.maddede düzenlenen 
tecavüz hallerinin her biri için SMK.19/2.maddesi dikkatle değerlendirilmek 
suretiyle kullanmama def’inin uygulanıp uygulanmayacağına karar verilmelidir. 

Bazı yazarlar, kullanmama def’nin uygun düştüğü ölçüde tüm tecavüz 
fiillerine karşı açılan hukuk davalarında kullanabileceğini savunmaktadır. 
Kanaatimce de kullanmama def’i uygun düştüğü ölçüde tüm tecavüz fiillerine 
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karşı açılan hukuk davalarında kullanabilecektir.35Aksi halde sadece karıştırılma 
ihtimalinden kaynaklanan tecavüz fiillerine karşı açılan hukuk davalarında 
kullanmama def’i kullanılırsa SMK m. 29/1-b,c,ç, SMK m. 7/2-c ve SMK 
m.10/1 bentlerinde yer alan fiillere karşı açılan tecavüz davalarında, davacı 
kullanmama def’i ileri süremeyecektir.36

Halbuki sırasıyla olasılıklar incelendiğinde;  SMK m. 7/2 fıkrasında yer alan 
yasaklanacak fiillerin her biri markanın karıştırılma ihtimali nedeniyle marka 
sahibinin zarara uğraması ihtimali gerekçesiyle yasaklanabilecek fiillerdir ve 
davalının, tecavüz davasına konu olan markanın kullanılmadığı def’ini ileri 
sürmesi mümkün olmalıdır. Ancak SMK m. 7/2-c tanınmış markanın aynı veya 
benzer mal veya hizmetlere karşı korunmasına ilişkin bir düzenleme getirmiştir. 
SMK m. 6/4-5 hükümleri kapsamında bir marka Türkiye’de kullanılmadığı 
halde, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık nedeniyle korunabilmektedir. Bu 
sebeple, SMK m. 7/2-c bendine dayanarak açılan bir tecavüz davasında, 
Türkiye’de kullanılmasa da, yurt dışında ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle 
Türkiye’de korunabilmektedir. Bu ihtimalde, markanın kullanılmadığı def’i 
ileri sürülememelidir. Son olarak SMK m. 7/3’te sayılan tüm fiiller için de 
kullanmama def’inin ileri sürülebilmesi gerekmektedir. Zira ilgili hükümlerin 
getiriliş amacı markanın ayırt edicilik işlevinin zarar görmemesidir. Markanın 
ayırt edicilik işlevinin zarar görmesi de karıştırılma ihtimalini doğurmaktadır.37

SMK m. 29/1-b ve SMK m. 29/1-c hükümleri marka sahibinin izni olmadan 
markayı veya markanın ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanarak 
taklit etmek ve taklit olduğu bilinen veya bilinmesi gereken ürünleri ticari 
faaliyette kullanmayı tecavüz saymaktadır. Bir markanın taklidi de nihayetinde 
karıştırılma ihtimalinin ağırlaştırılmış olduğu için kullanmama def’inin 
kullanılabileceği kabul edilmiştir. Son olarak SMK m. 29/1-ç bendinde tecavüz 
sayılan fiil ise marka sahibinin verdiği lisans hakkını genişletmektir. Söz konusu 
fiilde, lisans alan lisans hakkını marka sahibinin rızası haricinde genişletmekte 
veya üçüncü kişilere devretmektedir. Bu hâlde, marka sahibinin açacağı 
hukuk davasında, lisans alanın marka sahibinin markayı kullanmadığı def’inin 
kullanamayacağı kabul edilmektedir. Zira, her ne kadar marka sahibinin rızası 
dışında kullanılıyor olsa da SMK m. 9/3, lisans yoluyla markanın üçüncü kişi 
tarafından kullanılmasını markanın kullanımı sayılmaktadır.38

35 MERDİVAN, 6769 sayılı SMK Sempozyumu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 
Yayınları Ankara 2017, s. 496; ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, 4.baskı  s.687.

36 Bu görüşte MERDİVAN, 6769 sayılı SMK Sempozyumu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma 
Enstitüsü Yayınları Ankara 2017, s.496.

37 KAYA, Begüm: Markanın Kullanılması Zorunluluğu ve Kullanılmamasına Bağlı Sonuçları, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2019,  s.127.

38 KAYA, Begüm: Markanın Kullanılması Zorunluluğu ve Kullanılmamasına Bağlı Sonuçları, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2019,  s.128.
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SMK.10.madde yönünden ise, vekil yabancı ülkede bulunan asilin markasını 
Türkiye’de tescil ettirip onun adına kullandığından bu halde kullanmama 
def’inin savunma olarak ileri sürülemeyeceği kabul edilmelidir. 

SMK.5/ç. maddesi marka tescilinde mutlak ret nedeni olduğundan 
Türk Patent tarafından resen dikkate alınarak karar verildiğinden bu halde 
kullanmama def’inin savunma olarak ileri sürülemeyeceği kabul edilmelidir.

Söz konusu hükümler gereğince, karıştırılma ihtimali gerekçe gösterilerek 
açılan bir tecavüz davasında, davalı tarafından SMK.19/2.madde hükmü 
def’i olarak ileri sürülmesiyle, davacı davaya mesnet olan markanın usulüne 
uygun olarak dava tarihinden geriye doğru beş yıllık süre içinde kapsamında 
bulunan  ve davaya konu mal ve/veya hizmetler için Türkiye’de  ciddi şekilde 
kullanıldığını ya da haklı sebeple kullanılmadığını ispat etmek zorundadır. 
Kullanımın dava tarihinden geriye doğru beş yıl kesintisiz olduğu değil, bu beş 
yıllık sürede bir dönem kullanıldığının ispatı yeterli olacaktır. 

Yine bu hüküm de yalnız taraflar arasında sonuç doğuracak, yani davacının 
markasının iptaline yol açmayacak, davacının üçüncü kişilere karşı tecavüz 
davası açma hakkını ortadan kaldırmayacaktır.

III.  SMK UYARINCA BAŞVURUYA YAPILAN İTİRAZDA, İTİRAZA 
GEREKÇE OLARAK GÖSTERİLEN MARKA BAKIMINDAN VEYA AÇILACAK 
HÜKÜMSÜZLÜK DAVALARINA VEYAHUT TECAVÜZ NEDENİYLE AÇILAN 
HUKUK DAVALARINA KONU OLAN MARKA BAKIMINDAN HOŞGÖRÜ SÜRESİ

A. SMK Uyarınca başvuruya yapılan itirazda, itiraza gerekçe olarak 
gösterilen marka bakımından Hoşgörü Süresi

SMK.19/2.madde hükmü uyarınca, aynı Kanunun 6/1.maddesi gereği 
markanın tescil aşamasında yapılacak itirazlarda, marka başvuru sahibi, 
itiraza mesnet markanın başvuru yada rüçhan tarihinden önceki 5 yıllık süre 
içinde kullanılmadığını savunma olarak ileri sürebilecektir. Bu savunmanın 
yapılabilmesi için itiraza mesnet markanın, itiraza konu başvurunun başvuru 
veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması gerekir. Bu 
sürenin herhangi bir aşamasında mesnet marka ciddi şekilde kullanılmışsa 
SMK.19/2.madde şartları yerine getirilmiş olur. Beş yıllık süre marka tescil 
başvurusunun yapıldığı tarihten değil, marka tescil belgesinin Türk Patent 
tarafından düzenlenerek tescilli marka sahibine ( itiraz eden) verildiği tarihten 
itibaren başlayacaktır. 

B. SMK uyarınca açılacak hükümsüzlük davalarına konu olan marka 
bakımından hoşgörü süresi

SMK 25/7.maddesine göre, 6’ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca açılan 
hükümsüzlük davalarında 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü davalı 
tarafından mahkemeye davacının markasını beş yıldan beri ciddi olarak 
kullanmadığını def’î olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş 
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yıllık sürenin belirlenmesinde, hükümsüzlük davasının dava  tarihi esas alınır. 
Mahkeme, davaya dayanak olan markanın, dava tarihinden geriye dönük 
olarak beş yıl içerisinde ciddi olarak kullanıp kullanılmadığını inceleyecek, 
marka usulüne uygun kullanılmamış ise dava reddedilecektir. Bu beş yıllık 
sürede davacı markasını kısa bir sürede olsa ciddi kullanmış ise dava görülmeye 
devam edilecektir.

Öte yandan SMK.25/7.2.cümle uyarınca, hükümsüzlüğü istenen markanın 
başvuru veya rüçhan tarihinde, davacının markası en az beş yıldır tescilli ise 
davacı ayrıca, söz konusu başvuru veya rüçhan tarihinde 19 uncu maddenin 
ikinci fıkrasında belirtilen şartların yerine getirildiğini ispatlamak zorundadır. 
Zira , tescil aşamasında yapılan itiraz  üzerine, başvuru sahibinin yaptığı 
kullanmama savunması üzerine reddedilecekken, tescil aşamasında bu itiraz 
yapılmayıp hükümsüzlük davası süresinde markanın ciddi kullanılıp daha sonra 
hükümsüzlük davası açılması halinde davalının kullanmama def’ini kullanması 
sonuçsuz kalacaktır. 

C. SMK uyarınca açılacak tecavüz davalarına konu olan marka bakımından 
hoşgörü süresi

SMK 29/2.madde hükmü uyarınca, aynı Kanunun 19 uncu maddenin ikinci 
fıkrası hükmü tecavüz davalarında def’i olarak ileri sürülebilir ve kullanıma 
ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır.  Bu durumda 
markasına tecavüz edildiğini ileri sürerek dava açan davacı, dava tarihinden 
önceki beş yıl içinde markasını kısa sürede olsa ciddi kullandığını ispat etmelidir. 

Burada dikkat edilmesi gereken husus, hükümsüzlük davasındaki 
durumdan farklı olarak markanın beş yıldan uzun süredir tescilli olması 
halinde ayrıca SMK.19/2.madde hükmünde belirtilen şartların gerçekleşmesi 
aranmayacaktır. Burada esas alınması gereken durum sadece  dava tarihinden 
geriye doğru 5 yıllık süre içinde davacıya ait tescilli markanın ciddi kullanılıp 
kullanılmadığı hususudur. 

SONUÇ
6769 sayılı SMK’nun 19/2, 25/7 ve 29/2. maddeleri markanın 

kullanılmamasına bağlı sonuçlara ilişkin düzenlemeler olup, hukukumuza 
yeni girmiştir. Ancak anılan düzenlemelerin ne şekilde anlaşılıp uygulanacağı 
hususunda henüz yargı içtihatları bulunmamaktadır. Bu kanun maddelerinin 
yorumlanması ve uygulanma şartlarının tespiti yargı kararları ve son olarak da 
Yargıtay içtihatları ile bir çözüme kavuşacaktır. 
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MARKA HAKKINA TECAVÜZ HALLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Sefer OĞUZ
Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

I.  GİRİŞ
Tanıtma ad ve işaretleri hukukunun konusunu, marka, ticaret unvanı, 

işletme adı, eser adı, coğrafi ad ve işaretler, alan adı ve işaretler oluşturur. 
Tanıtma ad ve işaretlerinin gayri maddi, para ile ölçülebilen değere sahip 
malvarlığı hakkıdır. Marka, ticaret unvanı, işletme adı, coğrafi ad ve işaretler 
ve eser adı özel hukuki korumaya kavuşturulmuş ise, alan adı ve işaretler 
genel hükümler çerçevesinde korunur. Tanıtma ad ve işaretleri hukukunda en 
ayrıntılı düzenlemeye kavuşturulan ise markadır.

Marka, “Marka Olabilecek İşaretler” başlığını taşıyan  Sınai Mülkiyet 
Kanunu’nun (SMK) 4. maddesine göre;  bir teşebbüsün mal veya hizmetlerinin 
diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini 
sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin 
olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla, 
kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların 
veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü işaretten oluşabilir.

Ancak, marka olarak tescil edilecek işaretin asli fonksiyonu olan ayırt etme 
şartını yerine getirmesi gerekir (SMK m. 4 gerekçe). Bu noktadan hareketle, 
kaynak gösterme, markanın reklam, garanti, iletişim gibi fonksiyonlarının tali 
fonksiyonlar olduğu söylenebilir.

Doktrinde markalar ayırt etme güçlerine göre SMK’da Paris Sözleşmesi’nin1. 
mükerrer 6. maddesinde düzenlenen tanınmış markalar (SMK m. 6, f. IV), 
Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka (SMK m. 7, II-c), bu sayılan 
ikisi dışındakiler ise alelade markalar olarak tasnif edilmektedir. Bu kapsamda, 
tanınmış markalar kullandıkları mal veya hizmet dışında tüm mal ve 
hizmetlerde mutlak olarak korunmaktadırlar. Paris Sözleşmesinde yer verilen 
tanınmış markaların tüm mal ve hizmetlerde korunacağına dair bir iç hukuk 
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hükmü yoktur. Ancak, Anayasa’nın 90. Maddesinin 5. Fıkrası hükmü gereğince 
uluslararası sözleşme hükmü evleviyetle uygulanacaktır. 

II.  MARKA HAKKINA TECAVÜZÜN ŞARTLARI
A. Tescil Edilmiş Markanın Bulunması
Marka hakkına tecavüz söz konusu olabilmesi için tescil edilmiş bir 

markanın bulunması zorunludur. SMK’ya göre marka koruması tescil edilmesi 
suretiyle elde edilir (SMK m. 7, f. I). Marka üzerinde herkese karşı ileri 
sürülebilen mutlak hak bulunmaktadır. Marka üzerinde markanın kullanılması 
konusunda bir zorunluluk bulunmaktadır. Bir markanın SMK’ya göre 
korumadan faydalanması tescil edilmiş olmasına bağlıdır. Tescil mecburiyetin 
tek istisnası, Paris Anlaşması’nın 1. Mükerrer 6. maddesi anlamımda tanınmış 
markalar Türkiye’de tescil edilmemiş olsa dahi hukuka aykırı kullanımlarda 
korunmaktadır.1

Marka olarak tescili talep edilen işaret, başvuru tarihinden önce kullanım 
suretiyle belirli mal veya hizmetlerde ayırt edici nitelik kazanmış ise tescil 
talebi SMK m. 5, f. I-b, c ve d hükümlerine göre reddedilemez (SMK m. 5, f. II). 
Bu kapsamda, herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler (SMK 
m. 5, f. I-b) ve ticaret alanında cins, çeşit, vasıf,  kalite, miktar, amaç, değer, 
coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı 
gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret ve 
adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler (SMK m. 5, 
f. I-d) ile ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, 
sanat veya ticaret grubuna mensup alanları ayırt etmeye yarayan işaret ve 
adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren işaretler (SMK m. 5, 
f. I-d) kullanım suretiyle ikincil bir anlam kazanarak mal veya hizmeti ayırt etme 
gücü kazandırılmış ise marka olarak tescil edilebilir. Görüldüğü üzere kullanım 
suretiyle ayırt edici ikinci anlam yüklenmesi bir sahiplik kazandırmasa da bu 
hakkın korunmasında ve tescil edilmesinde bir hak bahşetmektedir.

B. Markanın Haklı Bir Sebep Olmadan Ticari Amaçla Kullanılması
Marka hakkının kapsamı SMK m. 7, f. I’da sayılmıştır. Doktrinde marka hakkına 

tecavüzden söz edebilmek için markanın fonksiyonlarına aykırı kullanılmasının 
gerekli olması konusunda bir tartışma bulunmamaktadır. Marka korumasının 
fonksiyonlara aykırı kullanımla sınırlanması bazı yönlerden marka korumasını 
eksik bırakabilir. Ancak, marka korumasının ticari kullanımdan öte ekonomik 
amaçla kullanımında tecavüz oluşturacağı konusunda görüşler bulunmaktadır. 
Bir görüşe göre markaya tecavüz ticari kullanımla marka fonksiyonlarına aykırı 
kullanım halinde mümkün olabilir.2 Diğer bir görüşe göre ise her türlü ticari 

1 Uzunallı, Sevilay,  Marka Hukuku, Ankara 2019, s.129. 
2 Tekinalp, Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, § 26, N. 10
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kullanım marka hakkına tecavüz oluşturur.3 Üçüncü bir görüşe göre markaya 
tecavüz ekonomik amaçlı kullanması halinde söz konusu olur.4 Ekonomik 
amaçla markanın kullanılmasında mutlak olarak kazanç elde etmek gerekli 
değildir.5 Bu kapsamda, tescil edilen bir markanın hukuka aykırı bir şekilde 
Türkiye sınırları içinde piyasaya sürülerek ticari amaçla kullanılması tecavüz 
olarak tanımlanabilir. 

C. Markanın Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçinde Kullanılmış Olması
Marka ve diğer fikri mülkiyet haklarının korunmasının coğrafi kapsamı 

ülke sınırlarıdır. Bir ülke, egemenlik hakkına dayanarak, marka hakkının 
kazanılmasının, korunmasının ve sona ermesinin maddi ve şekli şartlarını 
kendisi belirleyebilir. Bu itibarla Türkiye’de tescil edilmiş bir marka sahibinin 
hakları, Türkiye sınırları içinde korunabilir. Bu kapsamda, serbest bölgelerde 
gümrük işlemleri yapılarak iç piyasaya sunulmayan ya da transit geçen 
mallarda marka koruması geçerli değildir.

D. Marka Korumasından Yaralanacak Kişiler
Marka korumasından yararlanacak kişiler patent, faydalı model, tasarım ve 

coğrafi işarette geçerli olmak üzere SMK m. 3’te düzenlenmiştir. Buna göre, 
sınai mülkiyet hakkı korumasından faydalanacak kişiler arasında dörtlü bir 
tasnif yapılmıştır. Bunlardan ilki, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları (SMK m. 3, 
I-a), ikinci olarak, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya 
sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler (SMK m. 3, I-b), 
üçüncü olarak, Paris Sözleşmesi veya 15/4/1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü 
Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler (SMK m. 
3, f. I-c), nihayet dördüncü ise karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti 
uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı korumasını sağlayan devletlerin 
uyruğundaki kişilerdir (SMK m. 3, f. I-ç).

III.  MARKA HAKKINA TECAVÜZ HALLERİ
Marka Hakkına Tecavüz sayılan haller  SMK m. 29’da düzenlenmiştir. SMK 

m. 29, f. I-a’da ise SMK m. 7’ye atıf yapılmıştır. Marka hakkına tecavüz halleri 
ise SMK m. 7, f. III’de düzenlenmiştir. Bu hükümlerde sayılan tecavüz halleri 
sınırlı sayıdadır.

Marka hakkına tecavüz halleri, haksız fiilin ticarete özel düzenlemesi 
mahiyetinde Türk Ticaret Kanunu  m. 54 de yer alan  haksız rekabetin özel 
hükümlerle korumaya kavuşturulmuş halidir. Ancak, marka hakkına tecavüz 
marka sahibin taraf olduğu sözleşmelere aykırı davranılması sonucunda 

3 Arkan, Sabih, Marka Hukuku,11; Tekinalp, Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, § 26, N. 10;Çolak, 
Uğur; Türk Marka Hukuku, Gözden geçirilmiş 3. Bası, İstanbul 2016, s. 407.

4 Uzunallı, 127.
5 Uzunallı, 127. 
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ortaya çıkabilir. Bu tasnifin iki amacı bulunmaktadır. Bunlardan ilki, haksız 
fiilde iddiasını ispat yükümlülüğü marka sahibinde iken (TMK m. 50), 
sözleşmeye aykırılık iddiasında sözleşmenin karşı tarafında olmasıdır (TBK 
m. 112). Diğeri ise, haksız fiillere TBK m. 72 hükmüne ilişkin zamanaşımı 
sürelerinin uygulanmasıdır. Buna göre, üç türlü zamanaşımı süresi söz konusu 
olur; kısa zamanaşımı iki yıl olup, zarar ve tazminat yükümlüsünü öğrenme 
tarihinden itibaren başlar, ikicisi uzun zamanaşımı süresi olan on yıl olup 
haksız fiilin işenmesinden itibaren başlar, nihayet üçüncüsü marka hakkının 
ihlali aynı zamanda suç ise ve bu suç tipi için daha uzun bir zamanaşımı süresi 
öngörülmüş ise bu süre tazminat alacağı içinde uygulanacaktır.6 Sözleşmeye 
aykırılık halinde ise zamanaşımı on yıldır (TBK m. 146) ve zamanaşımı alacağın 
muaccel olmasıyla birlikte işlemeye başlar (TBK m. 148). Zira, markaya ilişkin 
taleplerde TBK’da düzenlenmiş olan zamanaşımına ilişkin hükümler uygulanır 
(SMK m. 157).

A. Haksız Fiil Niteliğinde Tecavüz Halleri
Haksız fiil niteliğinde tecavüz halleri geleneksel yöntemlerle tecavüz halleri 

ile internette tecavüz halleri başlıkları altında ele alınacaktır. Bu tasnifin 
yapılmasında amaç markaya tecavüzün unsurlarında farklılıkların bulunmasıdır.  

1. Geleneksel Yönetmelerle Markaya Tecavüz Halleri
a. İşaretin Mal, Ambalaj veya Paket Üzerinde Kullanılması
Bu başlık altındaki tecavüz hallerinin SMK m. 7, f. I-a ile SMK m. 29, f. 

I-b düzenlendiği görülmektedir. Buna göre, tescilli marka ile aynı veya ayırt 
edilmeyecek kadar benzerinin, markanın tescil edildiği mal veya hizmetler 
kapsamında kullanılması marka hakkına tecavüz oluşturur. Başka bir deyişle, bu 
tecavüz hali markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerde haksız kullanılarak 
taklit edilmesidir. Bu kapsamda, markayı taklit etmek başlı başına SMK m. 29, 
f. I-b düzenlenen diğer tecavüz hallerinden bağımsız ayrı bir tecavüz fiilidir.7

Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal 
ve hizmetlerle aynı veya benzer mal ve hizmetleri kapsayan ve bu nedenle 
halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirme ihtimali de dahil karıştırılma 
ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması tecavüz sayılmıştır (SMK m. 
7, f.II-b). Burada ilişkilendirme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimalinde dikkate 
alınacak halk ibaresi ile  herhangi bir mal veya hizmetin ortalama müşterisi 
kast edilmiştir.

Aynı veya benzer mal veya hizmetlerde olduğuna bakılmaksızın, tescilli 
marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi 

6 Kılıçoğlu, Ahmet, Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar, 4. Bası, Ankara 2018, s. 376.
7 Arkan, C. II, 216.
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nedeniyle markanın itibarından haksız yarar elde edecek veya itibarına 
zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek herhangi bir işaretin 
kullanılması tecavüz teşkil eder (SMK m. 7, f.II-c). Bu kapsamda, tanınmışlık 
düzeyine ulaşmış olan bir markanın farklı mallarda veya bu malların 
ambalajlarında kullanılması tecavüz sayılmıştır.8

Bu tecavüz halinde, marka ile tescil edildiği mal veya hizmetlerin aynı veya 
benzer olması gerekir. Bu hükmün amacı, tescili önlemek değil, tescil edilmiş 
markanın aynısı veya ayırt edilmeyecek benzerinin kullanılmasını önlemektir.9

Haksız kullanılan markanın mal ile birlikte fiziki bütünlük oluşturacak şekilde 
kullanılması gerekir. Başka bir deyişle, fiziki olarak malın üstünde, ambalajında 
bulunmalı veya bunlara fiziki olarak ip, kurdele veya zımba ile iliştirilmelidir.10 

b. İşaretin Kullanıldığı Malı Ticari Amaçla Elde Bulundurmak
Bu başlık altındaki tecavüz halinin SMK m. 7, f. III-b ile SMK m. 29, f. I-c’de 

aynı konu esas alınarak düzenlendiği görülmektedir. SMK m. 29, f. I-c’de sadece 
mal markalarına tecavüzü düzenleyen haller SMK m. 7, f. III-b’ye nazaran daha 
geniş bir şekilde sayılmıştır. Buna göre, markayı veya ayırt edilmeyecek kadar 
benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi 
gerektiği halde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, 
dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkartmak, ithal işlemine tabi tutmak, 
ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak (depolama) veya bu ürüne dair 
sözleşme yapmak için öneride bulunmak tecavüz hali olarak sayılmıştır. Bu 
tecavüz halleri SMK m. 7, f. III-b’de  işareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, 
teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçla stoklanması halleri olarak 
sayılmıştır. Ancak, aynı hükümde, haksız kullanılan işaret altında hizmet 
sunulması veya sunulabileceğinin teklif edilmesi düzenlemesiyle SMK m. 
29, f. I-c’de sayılan tecavüz halleri hizmet markalarıyla genişletilmiş tecavüz 
halleri olarak düzenlenmiştir. SMK m. 29, f. I-c’de bilmesi veya bilmesinin 
gerekmesi ifadesiyle kusur aranmış ancak SMK m. 7, f. III-b tecavüz için bir 
kusur aranmamıştır.11 Doktrinde markaya tecavüzle ciddi mücadelenin başarılı 
olması için kusur aranmaması gerektiği ifade edilmektedir.12 Zira kusurun esas 
itibariyle tazminatın belirlenmesinde esas alınması gereken unsur olarak 
dikkate alınması gerekir (TBK m. 51).

Bu kapsamda, sadece tescilli markayı haksız olarak mal veya hizmetlerde 
kullanan değil, bunu bilen veya bilmesi gereken kişinin izinsiz kullanılan 

8 Arkan, Sabih, Marka Hukuku, c. II, Ankara 200128, s. 211-212; Uzunallı, 129.
9 Çağlar, 208.
10 Uzunallı, 130.
11 Tekinalp, § 26, N. 42; Uzunallı, 130.
12 Arkan, C.II, 209;Uzunallı, 130.
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markayı taşıyan ürünleri ticari amaçla elinde bulunduran kişi de tecavüz fiilini 
işlemiş sayılır. Başka bir deyişle, haksız olarak kullanılan markayı taşıyan malın 
üretilerek elde tutulmasıyla depolanmış sayılır.

c. İşaretin Kullanıldığı Malı Satmak, Dağıtmak ve Piyasaya Sürmek
Markanın haksız olarak kullanıldığı malları satmak, dağıtmak ve piyasaya 

sürmek tecavüz oluşturur. Tescilli markayı haksız kullandığını bilen veya bilmesi 
gereken kişinin bu ürünleri daha sonra satması, dağıtması ve diğer şekillerde 
piyasaya sürmesi ayrı bir tecavüz fiilini oluşturur.  Malın piyasaya sürülmesi, 
markanın kullanıldığı malın işletmesinin dışında ticaret sahasına getirilmesini 
ifade eder.13

Doktrinde markanın kullanılmasında hakkı bulunan kişi veya işletmenin, 
kullandığı markayı taşıyan malı, marka sahibinin izni olmadan piyasaya 
sürmelerininde tecavüz oluşturduğu görüşü ileri sürülmektedir.14 
Hukukumuzda, markayı taşıyan malın piyasaya sürülmesine karar verme hakkı, 
FSEK m. 14’te olduğu gibi eserin kamuya sunulmasına karar verme yetkisinde 
olduğu gibi bağımsız bir hak olarak düzenlenmemiştir. Bu nedenle, markanın 
kullanılması veya devri konusunda bir hukuki işlemin yapılmasından sonra 
markayı kullanma hakkının, markayı taşıyan malı piyasaya sürme hakkını da 
kapsadığının kabul edilmesi gerekir. 

Ancak, bu malları tekrar ticaret alanına çıkartmak gibi bir amaç taşımadan 
kişisel ihtiyacı için temin etmiş kişilerin temin eden kişilerin fiili tecavüz 
oluşturmayacaktır.15

d. İşaretin Kullanıldığı Malın İthal veya İhraç Edilmesi
Markanın haksız kullanıldığı malın ithal veya ihraç edilmesi tecavüz 

oluşturacaktır (SMK m. 29, f. II-c). Bu kapsamda, markayı taşıyan ürünlerin 
ihraç veya ithal edilmesi münhasıran marka sahibine ait bir hak olduğu 
gösterilmiştir.16 İthal edilen malda kullanılan markanın yurt dışında başka bir 
kişi adına tescil edilmiş olması da ithalatı engelleme hakkını verir.17 İthale konu 
malın kullanıldığı marka Türkiye’de veya malın ithal edildiği ülkede aynı kişi 
adına tescil edilmiş veya lisans sözleşmesine dayanarak kullanıyorsa paralel 
ithalat yapmasını engelleyemez.18 Zira, fikri ve sınai hakların kazanılması, 
korunması ve sona ermesi milli hukuka tabidir. Hükmün ifadesinden sadece 
mal ile ilgili olduğu ve hizmetlerin bu kapsamda mahiyeti gereği olmayacağı 
anlaşılmaktadır. 

13 Uzunallı, 133.
14 Uzunallı, 133.
15 Arkan, C.II, 217.
16 Arkan, C.II, 213.
17 Tekinalp, § 26, N. 44; Uzunallı, 133.
18 Tekinalp, § 26, N. 44.
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e. İşaretin Kullanıldığı Malın Teslim Edilebileceğinin Bildirilmesi 
Markanın haksız olarak kullanıldığı malların teslim edilebileceğinin teklif 

edilmesi veya haksız kullanılan marka ile hizmet sunulması ya da sunulmasının 
teklif edilmesi hallerinde de tecavüz oluşur (SMK m. 7, f. III-b). Bu tecavüz 
şeklinde malın üretilmiş veya imal edilmiş üzerine haksız marka konmuş olması 
şart değildir. Mal henüz üretilmemiş olsa dahi haksız markanın kullanıldığı malın 
teslim edileceğinin teklif edilmesi, tecavüzün oluşması için yeterlidir.19 Teklif, 
öneri veya öneriye davet mahiyetinde olabileceğinden öneriden daha geniş 
bir kavramdır.20 Doktrinde, bu şekilde teklifin tecavüz oluşturması için teklife 
konu malların stokta olmasının da şart olmadığı ifade edilmiştir.21 Zira, mal veya 
hizmetin teklifin kabul edilmesinden sonra da üretilmesi mümkündür. Karşı 
taraf haksız kullanılan markaya güvenerek, teklifi kabul edecektir. Bu itibarla, 
markanın haksız kullanımının gerçekleşmiş olduğunu kabul etmek gerekir.

f. İşaretin İş Evraklarında veya Reklamlarında Kullanılması
Haksız olarak kullanılan markanın işletmenin iş evrakı ve reklamlarında 

kullanılması tecavüz teşkil eder (SMK m. 7, f. III-c). Bu hükümle markanın 
kaynak gösterme fonksiyonu dışına koruma sağlanarak marka hakkının 
korunmasında genişleme sağlanmıştır. Bu hüküm, hukukumuza 89/104 sayılı 
Marka Yönergesinin 5.3 maddesi ithal edilerek alınmıştır. Bu hükme göre, 
haksız olarak kullanılan markanın sadece, mal veya hizmet üzerine konulması 
değil, haksız olarak markanın işletmenin iş evrakı ve reklamlarında kullanılması 
tecavüz oluşturacaktır.

Burada iş evrakından tacirin işletmesiyle ilgili olarak kullandığı her türlü 
kağıt ve belgeyi anlamak gerekir (TTK m. 39, f. II). Bu kapsamda, iş evrakı, 
mektup, posta kartı, katalog, broşür, fiyat listesi ile birlikte web sitesi, ışıklı 
panolar, taşıtlar, e-posta içerikleri ve radyo ve televizyon reklamları da bu 
kapsamdadır. Bu kapsamda, sözlü reklamlar da markanın haksız kullanılmasını 
teşkil eder.22

Ancak, tükenme hakkına konu olmuş bir malı satın alan kişi bu malları 
satmak için malın üzerinde markanın kullanma hakkına konulmuş olan malların 
yeniden satışında, bu malların reklamın yapılırken markanın kullanılması 
tecavüz oluşturmaz.23

g. İşaretin Ticaret Unvanı veya İşletme Adı Olarak Kullanılması
Haksız olarak kullanılan markanın ticaret unvanı veya işletme adı olarak 

kullanılması tecavüz teşkil eder (SMK m. 7, f. III-e).Ticaret unvanının nasıl 

19 Tekinalp, § 26, N. 42; Uzunallı, 133.
20 Uzunallı, 133.
21 Uzunallı, 132.
22 Uzunallı, 132.
23 Arkan, C.II, 215.
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teşekkül edeceği gerçek kişi ticaret unvanlarında ve tüzel kişi unvanlarında 
ayrı ayrı düzenlenmiştir. Gerçek kişi ticaret unvanı kısaltılmadan yazılacak ad 
ve soy ad ile TTK m. 46’ya uygun seçilen  ekten oluşur. Bu itibarla, başkasına 
ait marka gerçek kişi ticaret unvanlarında sadece ek olarak kullanılabilir (TTK 
m. 41).

Kollektif ve komandit şirkette ticaret unvanı sınırsız sorumlu ortaklardan 
birisinin ad ve soyadı ile şirket ve türünü gösteren ibareden teşekkül eder (TTK 
m. 42). 

Anonim, limited ve kooperatif şirketlerde ise TTK m. 46 hükmü saklı kalmak 
kaydı ile işletme konusunun gösterilmesi ve şirket türüne göre anonim, limited 
ve kooperatif ibarelerinden birinin bulunması aranır (TTK m. 43). 

Ticari işletmeye sahip vakıf, dernek ve diğer tüzel kişilerin ticaret unvanları 
ise adlarıdır (TTK m. 44). Bir ticaret unvanı için, Türkiye’nin herhangi bir sicil 
dairesinde daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir ticaret unvanından ayırt 
edilmesi için gerekli olduğu takdirde ek kullanılabilir (TTK m. 45).

İşletme adı ise doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve diğer işletmelerden 
ayırt etmesi şartıyla serbestçe oluşturulabilir (TTK m. 53). Bu kapsamda, 
işletme adında haksız kullanımının ticaret unvanına göre daha geniş bir alanda 
mevcut olduğu söylenebilir.

Yukarıdan anlaşıldığı üzere gerçek kişi ticaret unvanında ve tüzel kişilerin 
ticaret unvanlarında ayırt etmek için gerekli olduğunda ek kullanılabilecektir. 
Başkasına ait marka ticaret unvanı için bu eklerde kullanılması tecavüz 
oluşturması için ticaret unvanının fonksiyonuna aykırı olarak marka gibi 
kullanılması halinde tecavüz oluşacaktır.

Öte yandan, haksız hizmet markasının ek olarak kullanıldığı ticaret unvanı 
veya işletme adı ile hizmet sunuluyorsa bu şekilde kullanılan ticaret unvanı 
ve işletme adında kaynak gösterme fonksiyonuna tecavüz bulunduğunu kabul 
etmek gerekir. Zira haksız markanın kullanıldığı ticaret unvanı veya işletme 
adı altında hizmet sunulması halinde bu adlar ile sunulan coğrafi birlik içinde 
bulunduğundan, bu adların hizmetin kaynağını gösterme fonksiyonu gösterir. 
Başka bir deyişle, ekinde marka bulunan ticaret unvanı veya işletme adı 
markanın kaynak gösterme fonksiyonlarına aykırı bir kullanım varsa tecavüz 
oluştuğunu kabul etmek gerekir. Böyle bir durumda, hizmet markası tescil 
sahibi ticaret unvanı veya işletme adının terkin edilmesini talep edebilir.24

h. İşaretin Hukuka Aykırı Olarak Karşılaştırmalı Reklamlarda Kullanılması
Karşılaştırmalı reklam 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 

61. maddesinin 5. fıkrasında yer almaktadır. Buna göre, “aynı ihtiyaçları 

24 Uzunallı, 143.
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karşılayan ya da aynı amaca yönelik rakip mal ve hizmetlerin karşılaştırmalı 
reklamı yapılabilir.” Bu hüküm, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar 
Yönetmeliği’nin (TRHTUY) 8. maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 
Öncelikle, karşılaştırmalı reklam, Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere aykırı 
olmaması koşullarıyla yapılabilir. (TRHTUY m. 8, f. I-ı).

Karşılaştırmalı reklamda, rakiplere ait ürün adı, marka, logo, ticaret unvanı, 
işletme adı veya diğer ayırt edici unsurlara yer verilmemesi gerekir (TRHTUY m. 8, 
f. I-a).Karşılaştırmalı reklam, aldatıcı ve yanıltıcı olmamalıdır (TRHTUY m. 8, f. I-b),

Karşılaştırmalı reklamın, haksız rekabete yol açmaması gerekir (TRHTUY m. 
8, f. I-c).

Karşılaştırmalı reklamda karşılaştırılan mal veya hizmetlerin aynı ihtiyaçları 
karşılaması ya da aynı amaca yönelik olmalıdır (TRHTUY m. 8, f. I-ç).

Karşılaştırmalı reklamda, tüketiciye fayda sağlayacak bir hususun 
karşılaştırılması gerekir (TRHTUY m. 8, f. I-d).

Karşılaştırılan mal veya hizmetlerin, fiyatı da dahil, bir ya da daha fazla 
maddi, esaslı, doğrulanabilir ve tipik özelliği objektif olarak karşılaştırılmalıdır 
(TRHTUY m. 8, f. I-e).

Karşılaştırmalı reklamda, nesnel, ölçülebilir ve sayısal verilere dayanan 
iddiaların; bilimsel test, rapor veya belgelerle ispatlanması gerekir (TRHTUY 
m. 8, f. I-f).

Karşılaştırmalı reklamın, rakiplerin mallarını, hizmetlerini, faaliyetlerini 
veya diğer özelliklerini kötülememesi veya itibarsızlaştırmaması gerekir 
(TRHTUY m. 8, f. I-g).

Menşei belirtilmiş mal veya hizmete ilişkin karşılaştırmada, mal veya 
hizmetlerin aynı coğrafi yerden olması aranır (TRHTUY m. 8, f. I-ğ).

Reklam veren ile rakibinin markası arasında, ticaret unvanı, işletme adı 
veya diğer bir ayırt edici işareti ya da mal veya hizmetleri ile ilgili karışıklığa yol 
açılmamalıdır (TRHTUY m. 8, f. I-h).

Karşılaştırmalı reklamın sınırlanması ise ikili bir tasnife tabi tutulmuştur. 
Bunlardan ilki, gıda reklamlarında, ilgili mevzuata göre sağlık beyanı kapsamına 
giren hususlar karşılaştırmaya konu edilemez. Beslenme beyanı kapsamındaki 
hususların reklamlarda karşılaştırma unsuru olarak kullanılması ilgili mevzuat 
hükümlerine göre yapılır. Takviye edici gıdaların karşılaştırmalı reklamı ise hiçbir 
şekilde yapılamaz(TRHTUY m. 8, f. III). İkincisi ise, fiyat düzenlemeleri ile etkin 
piyasa gücü yükümlülükleri ilgili idari otoriteler tarafından belirlenen sektörlere 
ilişkin reklamlarda fiyat karşılaştırması yapılamaz(TRHTUY m. 8, f. IV).

Görüldüğü üzere mevzuatımızda karşılaştırmalı reklamda, rakibi tanıtan ad 
ve işaretlerle birlikte rakibin markasının da belirtilmesine izin verilmemiştir. 
Zira başkasına ait markanın karşılaştırmalı reklamda kullanılmasına izin 
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verilmesi gerekirdi. Çünkü başkasına ait markanın karşılaştırmalı reklamda 
kullanılması mal veya hizmeti ayırt etmek için değil, rakibi ve onun mal veya 
hizmetinin teşhir edilmesine hizmet etmektedir.25 Zira karşılaştırmalı reklam, 
haksız rekabet oluşturmadıkça, marka hakkına tecavüz teşkil etmez. Zira bu 
tür markanın haksız kullanılması mütecavizin mal ve hizmetlerini ayırt etme 
amacıyla kullanmamaktadır.26

2. İşaretin İnternet Ortamında Haksız Kullanım Halleri
İnternetin ticarette kullanımı gün geçtikçe yükselen bir şekilde artmaktadır. 

Bu artışta, TKHK’da elektronik ortamda yapılan mesafeli sözleşmelerde 
tüketicinin korunmasına yönelik hükümlerin düzenlenmesi de etkili olmuştur. 
Bu itibarla, birçok tacir veya işletme internet ortamında internet web 
sitesi bulundurma zorunluluğu bulunanlar (TTK m. 39, f. II) dışında gönüllü 
olarak internet web sitesine sahip olmaktadırlar. Bu kapsamda, bu internet 
web sitelerinden hem doğrudan satış hem de reklam yapılabilmekte ve 
hatta dijital forma dönüştürülmüş olan ürünler bilgisayara sürekli kayıt 
yapılabilmek suretiyle teslim edilebilmektedir. Bu itibarla, bir ticaret unvanın 
kılavuz sözcüğü, marka veya işletme adından müteşekkil sözcükler alan adı 
olarak tescil ettirilip kullanılması yaygın hale gelmiştir. Hatta marka, işletme 
adı ve ticaret unvanı ile tacir olmayan kişilerin adları ile birlikte alan adının 
kullanılması yaygınlık kazanmıştır. Bu kapsamda, başkasına ait marka da dahil 
olmak üzere tanıtma işaretlerinin haksız kullanılması da artmıştır. Bu nedenle, 
markaların korunması maksadıyla SMK m. 7, f. III-d  markanın internette haksız 
kullanılmasına karşı koruma sağlamak maksadıyla düzenlenmiştir.

İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru 
bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında 
ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da 
benzeri biçimlerde kullanılması marka hakkına dayanarak yasaklanabilir (SMK 
m. 7, f. II-d). Hükümde görüleceği üzere, alan adı, yönlendirici kod (meta tag), 
anahtar sözcük (keyword) ya da benzeri biçimde ticari etki yaratacak şekilde 
kullanılmasının marka hakkına tecavüz oluşturduğu düzenlenmiştir. Zira 
internette marka kullanımının marka hakkının kapsamına girdiği konusunda 
ulusal ve uluslararası doktrinde ve yargı içtihatlarında tam bir görüş birliği 
bulunmaktadır.27 Bu hükmün AB Marka Tüzüğü ve Alman Marka Kanununda 
bulunmadığı ve fiilen karşımıza çıkan bu olgunun marka hukuku ile düzenleme 
yapılırken faydalı olacağı düşüncesiyle mezkur hükmün konulduğu gerekçede 
ifade edilmiştir. Bu hükmün konulmasında WIPO tahkim merkezi kurallarının 
dikkate alındığı belirtilmiştir.

25 Uzunallı, 147.
26 Arkan, C.II, 215.
27 Uzunallı, 135.
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Öncelikle, markanın aynı veya ayırt edilmeyecek kadar benzerinin alan adı 
olarak kullanılmasının marka hakkına tecavüz olarak kabul edilebilmesi için 
alan adı olarak kullanılan sözcük üzerinde veya harf rakam kombinasyonu 
üzerinde kullanıma ilişkin bir hakkın ya da meşru bir bağlantısının bulunmaması 
gerekir. Ayrıca kullanımın ticari etki yaratacak şekilde kullanılması şarttır. 
Hukukumuzda, alan adı olarak kullanılan sözcük veya harf rakam kombinasyonu 
üzerinde hak veya meşru bağlantı kişinin daha önceye dayalı bir tanıtma 
işareti üzerinde hakkı bulunması ile açıklanabilir. Zira zamanda önce olan 
hakta önce olur(priortempore, potiorjure) ilkesi alan adlarında da geçerlidir. 
Öteki şart ise kullanımın ticari etki yaratmasıdır. Ticari etki yaratma kavramını 
geniş yorumlamak gerekir. Bu nedenle, herhangi bir hak veya meşru bağlantı 
olmadan  başkasına ait markanın alan adı olarak tescil ettirilip kullanılması, 
tescil ettirilip satışa çıkarılması veya satılmasının teklifi gibi kötü niyetli 
kullanımların ticari etki yarattığının kabul edilmesi gerekir.28

Marka ile alan adı, anahtar sözcük ve yönlendirici kod olarak kullanılan 
sözcük veya harf rakam kombinasyonlarındaki benzerliğin yarattığı karıştırılma 
iki şekilde ortaya çıkar. Bunlardan ilki, satın alma ihtimali yaratan karıştırma, 
ikincisi ise  satın almaya sevk eden karıştırmadır.  Buradaki haksız kullanılan 
markadan  oluşan alan adına bağlı web sitesine erişme öncesinde ortaya çıkan 
bir karıştırmadır (initial interest confusion).

Marka ile haksız kullanılan alan adı, anahtar sözcük ve yönlendirici kodun 
aynı anda kullanılmasının karıştırılma yaratıp yaratmadığı tespit edilirken 
tanıtma işaretleri hukukunda geçerli ilke olan marka ile alan adının müşteride 
bütünü itibariyle bıraktığı etkinin dikkate alınması gerekir.29 

 Marka ile alan adının, anahtar sözcük ve yönlendirici kodun karıştırılma 
ihtimalinde markanın müşterisi olan ortalama bireyin esas alınması gerekir.

aa) Alan Adı Olarak Kullanılması
Alan adı, alan adı tescil kuruluşlarından birisine tescil edilmesiyle birlikte 

kullanılabilen bir tanıtma işaretidir. Bu yönüyle, markanın aksine tescil ile 
birlikte alan adının mülkiyet hakkının kazanılması söz konusu değildir.

Alan adı teknik olarak internet ortamında bir web sitesini diğer web 
sitelerinden ayırt etmeye yarayan tanıtma işaretidir. Ancak, alan adı bu teknik 
anlamının dışında kişileri, işletmeleri ve organizasyonları hemcinslerinden 
ayırt etme ve tanımlama fonksiyonuna sahip olabilir.

28 Doktrinde, markanın sadece marka olarak tescil ettirilmesi ticari etki yaratacak kullanım 
teşkil etmeyeceği ileri sürülmüştür. Ancak, marka sahibinin markasını alan adı olarak 
kullanamaması bile ticari etki yaratabilir (Uzunallı, 137).

29 Oğuz, sefer; İnternet Alan Adı Domain Name) Haklarının Korunması, 3. Bası, Ankara 2018, 
s. 311.
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Marka ile haksız kullanılan alan adı arasındaki karıştırmanın tespitinde 
kural olarak ikinci düzey alan adı kısmı dikkate alınmaktadır. Bu kapsamda 
jenerik birinci düzey olan com, net, org ve web ile ülke birinci düzey alan adları 
dikkate alınmaz.

Bu nedenle, alan adı bağlı olduğu internet ortamından hizmet sunuyorsa 
bu durumda hizmetin kaynak gösterme fonksiyonu bulunabilir. Bu itibarla, 
alan adları dijital hizmetlerin sunulmasında markanın kaynak gösterme 
fonksiyonuna, tanınmışlık düzeyine ulaşmış markaların ise reklam fonksiyonuna 
tecavüz teşkil edebilir. Ancak, başkasına ait markanın kötü niyetle tescil 
ve kullanılması tecavüz bakımından bunlarla sınırlı değildir. Başkasına ait 
markanın haksız alan adı olarak tescil veya kullanılmasında her somut olayı 
ayrı değerlendirmek gerekir. 

bb) Anahtar Sözcük (Key Word)  Olarak Kullanılması
Başkasına ait markanın anahtar sözcük olarak kullanılması, arama 

motoruna yazılan sözcüğün web sitesinde bulan sözcükle eşleştiğinde o web 
sitesine yönlendirilmesini sağlar. Bu yönlendirme sonucunda yönlendirilen 
web sitesinde sunulan veya reklamı yapılan mal veya hizmetler aynı veya 
benzer ise tecavüzün varlığından söz edilebilir.  

cc) Yönlendirici Kod (Meta Tag) Olarak Kullanılması
Yönlendirici kod, anahtar sözcüğün aksine arama motoru işleten şirketlerin 

ücret karşılığında istenilen web sitesine yönlendirme sağladığı reklam 
yayınlama programında kullanılır. Reklam veren, arama motoru işleticisiyle 
yaptığı sözleşmede yönlendirici kod olarak kullanacağı sözcüğü belirleyebilir. 
İnternet kullanıcısı internet motorunda yaptığı arama sonucunda sol kısımda 
anahtar sözcüğün eşlediği web siteleri, sağ kısmımda “sponsoredlink” 
bağlantısı altında web siteleri sıralanmaktadır.

Adalet Divanına  göre, normal olarak bilgilendirilmiş ve dikkatli bir internet 
kullanıcısı marka sahibi ile yönlendirici kod kullanan kişi arasında ekonomik 
bağlantı bulunduğu izlenimine kapılıyorsa, marka hakkına tecavüz olduğunun 
kabul edilmesi gerekir.30  Başka bir deyişle, marka ile yönlendirici kodun 
yönlendirdiği web sitesinde sunulan mal veya hizmetlerle ilişkilendirme 
ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali bulunuyorsa tecavüzün varlığını kabul 
etmek gerekir (SMK m. 7, f. I-b). Ancak, burada tecavüz fiilini işleyen başkasına 
ait markayı yönlendirici kod olarak kullanan kişidir. Zira yönlendirici kodun 
seçiminde arama motoru şirketinin katılmadığı gerekçesiyle marka hakkına 
tecavüzden sorumlu olmadığı sonucuna varılmıştır.31

30 Uzunallı, 142.
31 Uzunallı, 142.
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dd) E-Metin Bağlantısı Olarak Kullanılması
E-metin bağlantısı internetin temel özelliklerinden biridir. Bunlar 

vasıtasıyla internet sayfaları arasında bağlantı sağlanır ve bu bağlantı 
geçişi  kolaylaştırılmıştır.32 Bu kapsamda, markanın haksız iş evraklarında 
kullanılmasına web sitesindeki kullanımların da dahil edilmesi gerekir. Burada, 
web sitesinde başkasına ait markanın e-metin bağlantısı olarak kullanılması 
halinde yönlendirme kodu ile aynı sonuca varılır. Bu nedenle, yönlendirme 
kodunda söylenen hususlar burada da geçerlidir.

Bir internet sitesinden üçüncü kişiye ait markayı taşıyan ürünlerin teslim 
edileceğinin açıklanması da marka hakkına tecavüz olarak kabul edilebilir 
(SMK m. 7, f. III).

B. Sözleşmeye Aykırılık Şeklinde Tecavüz Halleri
Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları genişletmek veya 

izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek marka hakkına 
tecavüz fiilleri arasında sayılmıştır (TTK m. 29, f. I-c). 

Hakkın tüketilmesi başlığı taşıyan SMK m. 152, f. I’de sınai mülkiyet hakkı 
korumasına konu ürünlerin, hak sahibi veya onun izni ile üçüncü kişiler 
tarafından piyasaya sunulmasından sonra bu ürünlerle ilgili fiiller hakkın 
kapsamı dışında kalır. Bu itibarla, lisans sözleşmesiyle verilen hakların izinsiz 
genişletilmesi veya üçüncü kişiye devredilmesi halinde marka hakkına 
tecavüzden değil, sözleşmeye aykırılık durumundan bahsedilmesi gerekir.33 Bu 
nedenle, bu kısmı sözleşmeye aykırılık şeklinde ortaya çıkan tecavüz halleri 
başlığı altında ele almayı uygun bulunmuştur. Ancak, bu hakların genişletilmesi 
veya üçüncü kişiye devir edilmesi aynı zamanda bir tecavüz oluşturmaktadır.

a. Lisans Sözleşmesinde Tanınan Hakları Genişletmek
Lisans, inhisari lisans ile inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. 

Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa, lisans inhisari değildir. İnhisari olmayan 
lisans sözleşmelerinde lisans veren markayı kendi kullanabileceği gibi üçüncü 
kişilere de verebilir. Lisans alan, lisans sözleşmesindeki şartlara uymak 
zorundadır (SMK m. 24). Ancak, lisans sözleşmesinde lisansın devredilebileceği 
veya alt lisans verebileceği düzenlenmesi halinde, devir veya alt lisans verilmesi 
marka hakkına tecavüz teşkil etmeyecektir (SMK m. 24, f. III).

Marka sahibi tarafından verilmiş olan hakları genişletmek marka hakkına 
tecavüz olarak düzenlenmiştir (SMK m. 29, f. I-ç). Ayrıca, lisans alan kişi taraf 
olarak lisans sözleşmesindeki hükümlere uymakla yükümlüdür (SMK m. 24, f. 
IV). Bu yükümlülüklere aykırı davranış marka hakkına tecavüz teşkil eder. Ancak, 

32 Oğuz, 338.
33 Arkan, C.II, 218.
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bu hükmün dar yorumlanması gerekir. Aksi halde lisans sözleşmesini ihlal eden 
her türlü davranışın marka hakkını tecavüz ettiği sonucuna varılabilir.34

Lisans sözleşmesiyle sınırlamalar kullanım süresiyle, markanın tescil 
edildiği mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için, lisansın belirli bir 
coğrafi bölgede kullanılması için ve lisans ile üretilen mal ve hizmetlerin 
sadece Türkiye’de ticaret alanına çıkarılmasına izin verilmesi şeklinde olabilir. 
Bu kapsamda, bu sınırlamaların dışına çıkılması marka hakkının genişletilmesi 
olduğundan markaya tecavüz söz konusu olur. Bu aynı zamanda sözleşmeye 
aykırılık da teşkil eder.

b. Lisans Sözleşmesinde Tanınmayan Hakları Üçüncü Kişilere Devir Etmek
Marka hakkı, tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için 

lisans sözleşmesine konu olabilir (SMK m. 24, f. I). Lisans sözleşmesinde aksi 
kararlaştırılmamışsa lisans sahipleri lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere 
devir edemez veya alt lisans veremez (SMK m. 24, f. III).Dolayısıyla bu eylemler 
marka hakkına tecavüz oluşturur.

Bunun dışında, lisans sözleşmesine aykırılık hallerinde marka sahibi sadece 
sözleşmeye aykırılık nedeniyle talepte bulunabilir (TBK m. 112). 

Bu hükmün yaptırımı ise SMK m. 30 f. III’de düzenlenmiştir. Buna göre, 
yetkisi olmadığı halde marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin 
vermek suretiyle tasarrufta buluna kişi hapis ve adli para cezasıyla tecziyesi 
öngörülmüştür. 

IV.  MARKA HAKKINA TECAVÜZ TEŞKİL ETMEYEN DÜRÜST KULLANIM 
HALLERİ

Markanın tesciliyle, marka sahibi münhasır bir hak kazanır. Münhasır hak 
sahibi ticari hayatta kullanıma engel olabilir. Dürüst kullanım halleri SMK m. 
7, f. V’de düzenlenmiştir. 556 sayılı KHK m. 13’te “marka tescilinden doğan 
hakların kapsamına istisna” başlığı altında bağımsız bir madde olarak tanzim 
edilmiştir. Bu itibarla, markanın üçüncü kişiler tarafından ticari hayatın olağan 
akışı içinde ve dürüstçe kullanılmasına aşağıdaki şartlarda  izin verilmiştir. 

A. Gerçek Kişilerin Kendi Ad ve Adreslerini Belirtmesi
Başkasına ait tescil edilmiş marka işareti ile aynı medeni ada sahip olan 

kişi bu adını ticari hayatta dürüstçe kullanabilir ve marka sahibi buna engel 
olamaz (SMK m. 7, V-a). Zira medeni adı evlilik içinde doğan çocuklara anne 
ve babası birlikte koyarken, bu çocuklar babasının soyadını doğrudan kazanır. 
Dolayısıyla, medeni adın markadan haberdar olunmadan  kullanılması medeni 
adın  ticari hayatta TTK’da belirtilen şekillerde ticaret unvanlarında kullanılması 
da zorunlu olduğundan tecavüz teşkil etmeyecektir.

34 Uzunallı, 148.
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Ayrıca, tacirin işletme merkezi adresini belirtme zorunluluğunun sonucu 
olarak, merkezin bulunduğu il, ilçe, mahalle veya sokağın adı başkasına ait 
marka ile aynı veya benzer sözcük olabilir. Böyle bir kullanımda, bu sayılan 
coğrafi bölgelerin adlarının belirlenmesinde yetki ve otorite sahibi olmayan 
kişiler tarafından kullanılmasına da marka sahibi kullanımı engellenmesini 
talep etme hakkı bulunmamaktadır.

B. Sunulan Mal veya Hizmetlerinin Tanımlanmasında Kullanılması
Mal veya hizmetlerle ilgili cins, kalite, miktar, kullanım amacı, değer, coğrafi 

kaynak, üretim veya sunuluş zamanına ve diğer niteliklere ilişkin açıklamalarda 
kullanılmasına marka sahibi engel olamaz (SMK m. 7, V-b). Ancak, bu sayılan 
jenerik sözcüklerin tümünün marka olarak tescil edilmesi mutlak ret sebebi 
olarak düzenlenmiştir (SMK m. 5, f. I-c). Bu hükümden anlaşılan bu sözcükler 
üzerinde marka tescili suretiyle münhasır hak tesis edilerek toplumun 
kullanılmasına kapatılmasının önünü kapatmak istenmiştir. Bu sözcükler 
ancak, kullanım suretiyle ayırt edici nitelik kazanması halinde marka olarak 
tescil edilebilir (SMK m. 5, f. II).

C. Markayı Taşıyan Ürünlerin Sunulan Mal veya Hizmetin Kullanımında 
Zorunlu Olması

Tescil edilmiş marka sahibi, özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer 
parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin 
gerekli olduğu hallerde kullanılmasına engel olamaz (SMK m. 7, f. V-c). Bu 
kapsamda, beyaz eşya satan bir işletmenin sattığı ürünlerin markalarını, yedek 
parça satan bir işletmenin ise araç markalarının adlarını kullanmaları zorunludur. 
Zira, bu markaları kullanmadan mal veya hizmet sunmaları mümkün değildir.

V.  SONUÇ
Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller SMK m. 7, f. III fıkra ile SMK m. 29’ta 

sayılmıştır. İki farklı hükümde düzenlenmesi sebebiyle gereksiz tekrarlar 
bulunmaktadır. Bu kapsamda, marka hakkının kapsamı SMK m. 7, f. II’de 
marka hakkının kapsamının ticarette kullanılsa bile marka hakkına tecavüz 
teşkil etmeyen kullanım istisnaları ise SMK m. 7, f. V’de düzenlenmiştir.

Ayrıca, lisans sözleşmesine aykırılık haksız fiil mahiyetinde tecavüz olarak 
da kabul edilmiştir.

Markaya tecavüz ilk düzenlemelerde sadece markasal kullanım ile 
sınırlandırılmış iken, günümüzde ticari kullanım ötesinde ekonomik olarak 
kullanılmasının tecavüzün oluşması için yeterli olduğu kabul edilmektedir.

Markanın aynısının veya benzerinin mal veya hizmetlerde kullanılması, 
markanın kullanıldığı malın, depolanması, piyasaya sürülmesi, ticaret alanına 
çıkarılması, ithal veya ihraç edilmesi, teslim edileceğinin beyan edilmesi, iş 
evrakı ve reklamlarda kullanılması ve markanın hukuka aykırı karşılaştırmalı 
reklamlarda kullanılması tecavüz halleri olarak sayılmıştır.
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MARKA TESCİLİNDEN DOĞAN HAKLARIN İSTİSNALARI:
SINAİ MÜLKİYET KANUNU M. 7/F. 5 KAPSAMINDAKİ İSTİSNALAR 

VE TÜKENME İLKESİ

Dr. Öğr. Üyesi Özgür ARIKAN
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

GİRİŞ
Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini başka bir teşebbüsün mal 

veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaret olarak tanımlanabilir. Bu 
tanımdan da açıkça anlaşılacağı üzere bir markanın temel işlevi, üzerinde 
yer aldığı mal veya hizmetin nereden geldiği ile ilgili tüketiciye kısa yoldan 
bilgi vermesidir. Buna göre markanın, satılan mal veya sunulan hizmetin 
ticari kaynağının tanıtımı olduğu söylenebilir. Markanın diğer bir işlevi ise 
üzerinde yer aldığı mal veya hizmetlerin kalitesine ilişkin tüketiciye bir tür 
güvence sunmasıdır. Zira müteşebbisler, tüketicinin sadakatini kazanma 
veya müşteri portföyünü genişletme amacıyla aynı marka altında piyasaya 
sundukları mal veya hizmetleri belirli bir kalite standardında tutmaktadırlar. 
Günümüzde ise bazı müteşebbisler, markalarını bu temel işlevlerinin ötesinde 
mesajlar vermek için de kullanmaktadır. Özellikle reklam ve diğer pazarlama 
yöntemleri kullanılarak yapılan yatırımlar sonucunda marka üzerinden bir imaj 
yaratılmakta ve yaratılan bu imaj sayesinde satılan mal veya sunulan hizmetin 
tüketici nezdinde albenisinin veya itibarının artırılması amaçlanmaktadır. 
Griffiths’in deyimiyle marka imajı, tüketiciye duygusal ve sosyal bir tatmin 
sağlamakta bu haliyle tüketicinin markanın üzerinde yer aldığı maldan 
sağlayacağı genel tatmini arttırmaktadır.1

Markanın bu işlevlerini yerine getirebilmesi için Sınai Mülkiyet Kanunu 
(SMK)2 ile marka sahiplerine münhasır haklar tanınmıştır. Önemle belirtmek 

1 GRIFFITHS, Andrew, An EconomicPerspective on Trade Mark Law,Cheltenham 2011, s.152.
2 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu.
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gerekir ki bir markanın SMK kapsamında koruma görmesi için tescilli olması 
gerekmektedir.3 Tescilli bir markanın sahibine tanınan korumanın kapsamı ise 
SMK m. 7’de düzenlenmiştir. Fakat marka hakkı sahiplerine tanınan bu koruma 
pek tabii sınırsız değildir. Nitekim kanun koyucu SMK m. 7/ f. 5’te tescilden 
doğan marka korumasına ilişkin bazı sınırlamalara yer vermektedir. Marka 
sahiplerine tanınan münhasır haklara ilişkin diğer bir sınırlama ise SMK m. 
152’de düzenlenen tükenme ilkesidir. Bu çalışmanın ilk kısmı, marka hakkı 
sahibine tanınan korumanın SMK m. 7/ f. 5 uyarınca istisnalarını Türk ve Avrupa 
Birliği (AB) hukuku uygulama örnekleriyle birlikte ele almaktadır. İkinci kısım 
ise mülga 556 sayılı KHK4 ve yürürlükteki SMK hükümleri çerçevesinde marka 
hakkının tükenmesi ilkesi ve istisnalarını incelemekte, daha sonra tükenme 
ilkesine ilişkin istisnaların AB uygulamasına yer vermektedir.

I.  MARKA TESCİLİNDEN DOĞAN HAKLARIN İSTİSNALARI
SMK m. 7/f. 5 hükmü uyarınca marka sahibi, kendisinden izin alınmamış 

olsa dahi, marka hakkının üçüncü kişiler tarafından dürüstçe ve ticari hayatın 
olağan akışı içinde kullanılmasını engelleyemez. Koruma kapsamının dışında 
kalan bu kullanımların neler olduğu, ilgili fıkrada üç bent halinde sayılmıştır. 
Buna göre;“a)Gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirtmesi, b) Malların 
veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, 
coğrafi kaynağına, üretim veya sunuluş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin 
açıklamalarda bulunulması, c) Özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer 
parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin 
gerekli olduğu hâllerde kullanılması” durumları, marka hakkı sahibi tarafından 
engellenemez.

Tescilli bir markanın, sahibinin izni olmaksızın, üçüncü kişiler tarafından 
yukarıda sayılan durumlar çerçevesinde kullanılması, bu kullanımlarının 
“dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içerisinde” olması şartına bağlanmıştır. 
Dürüstçe kullanımdan anlaşılması gereken ticari teamüllere ve ticari dürüstlük 
kurallarına uygun kullanımdır.5

A. Ad ve Adres Belirtmek için Kullanımı 
Marka sahibi, markasının, gerçek kişilerin kendi ad veya adresini 

belirtmek için dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içerisinde kullanılmasını 
engelleyemez. Bu istisnai durum, uygulamada, özellikle gerçek kişilerin ad ve/
veya soyadlarını marka olarak tescil ettirmeleri halinde söz konusu olabilir. Zira 
SMK m. 4 hükmü uyarınca kişi adları da dâhil olmak üzere sözcükler, marka 

3 Tescilsiz markalar Türk Ticaret Kanunu m. 54 ve devamında düzenlenen haksız rekabet 
hükümleri çerçevesinde koruma görebilir. 

4 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.(22/12/2016 
tarihli ve 6769 sayılı Kanunun 191 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)

5 ÇOLAK,Uğur, Türk Marka Hukuku, İstanbul 2016, s. 557. 
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olarak tescil edilebilir. Bu kapsamda, örneğin, soyadı Sabancı olan bir işletme 
sahibinin soyadını kartvizitinde kullanması, Sabancı tescilli markasının sahipleri 
tarafından engellenemeyecektir. Fakat söz konusu kullanımın marka koruması 
kapsamı dışında kabul edilebilmesi için gerekli olan şart,  dürüstçe ve ticari 
hayatın olağan akışı içerisinde olmasıdır. Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), 
Anheuser-BuschInc. v. Budĕjovický Budvar kararında kullanımın dürüstçe olup 
olmadığına ilişkin değerlendirmesinde iki faktörün göz önünde bulundurulması 
gerektiğini belirtmiştir. Bunlardan ilki, üçüncü kişinin kullanımının ortalama 
tüketiciler, en azından ortalama tüketicilerin kahir ekseriyeti tarafından tescilli 
marka ile ilişkilendirilip ilişkilendirilmediğidir. İkincisi ise kullanımın tescilli 
markanın itibarından yararlanma ihtimalinin olup olmadığıdır.6

Önemle belirtmek gerekir ki mülga 556 sayılı KHK m. 12’de sayılan bu istisna, 
gerçek kişiler ile sınırlandırılmış değildi. Kanun metninde “üçüncü kişilerin adı 
ve adresleri” ibaresi yer aldığı için hükmün tüzel kişileri de kapsadığı kabul 
edilmekteydi.7 Nitekim bir önceki AB Marka Direktifi (89/104)8’nin ilgili madde 
metni de gerçek kişilerle sınırlandırılmamıştı. Gerçek kişilerin isimleri ile doğum 
ve kullanımdan gelen bir bağları olduğu gibi ticari işletmelerin de isimleri 
ile aralarında kullanım sonucu oluşturdukları ticari itibar “goodwill” nedeni 
ile bir bağın oluştuğu kabul ediliyor ve bu nedenle ad ve adresi belirtmek 
için kullanım istisnası tüzel kişileri de kapsayacak şekilde uygulanıyordu.9 
Fakat güncel AB Marka Direktifi (2015/2436)10 bu istisnayı gerçek kişilerle 
sınırlamış ve SMK’nın ilgili istisna hükmü de güncel AB Direktifi ile uyumlu hale 
getirilmiştir. Kaldı ki SMK m. 7’de tescilli markanın ticaret unvanı ya da işletme 
adı olarak kullanılması, marka hakkı sahibinin yasaklayabileceği hallerden 
biri olarak ayrıca sayılmaktadır.  Mülga 556 sayılı KHK’da buna ilişkin açık bir 
düzenleme yoktu. Ne var ki uygulamada, tescilli bir marka ile aynı veya benzer 
bir ticaret unvanının marka etkisi yaratacak şekilde kullanımının marka hakkı 
ihlaline yol açabileceği kabul edilmekteydi.11

B. Tanımlayıcı Kullanım
Marka sahibi, markasının, malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, 

miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunuluş 
zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunmak için üçüncü 

6 Anheuser-BuschInc. v. BudĕjovickýBudvar(C-245/02), para. 83.
7 ÇOLAK, s. 558.
8 First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the 

Member States relating to trademarks.
9 BENTLY, Lionel ve SHERMAN, Brad, Intellectual Property Law, Oxford 2001, s. 876.
10 Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 

2015 to approximate the laws of theMember States relating to trademarks.
11 ÇOLAK, s.390;  SULUK, Cahit;KARASU, Rauf ve NAL, Temel, Fikri Mülkiyet Hukuku, Ankara 

2019, s. 217.
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kişiler tarafından dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içerisinde kullanılmasını 
engelleyemez. Bu istisnai durum, uygulamada, tanımlayıcı işaretlerin kullanım 
yoluyla ayırt edicilik kazanması sonucunda tescili halinde söz konusu olabilir.

SMK m. 5/f. 1 hükmü uyarınca, (tescil ettirilmek istenen mal veya hizmetler 
bakımından)12 herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan ve ticaret alanında 
cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya 
malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da 
hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaretler marka olarak tescil edilemez. 
Ancak m. 5/f. 2’ye göre söz konusu işaret, başvuru tarihinden önce kullanılmış 
ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt 
edici nitelik kazanmışsa tescili reddedilemez.

Örneğin, bir cheesecake türü olan San Sebastian, sözcük markası olarak 
yaş pasta, tatlı ve benzerlerini de içeren 30. sınıf mallar için tescillidir. İlk defa 
San Sebastian şehrinde yapıldığı için, geldiği yerin adı ile anılır hale gelen bu 
cheesecake türü marka olarak tescil edilmiş olsa dahi marka hakkı sahibi üçüncü 
kişilerin, dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içerisinde, bu cheesecake 
türünü belirtmek amacıyla menülerinde kullanmasını engelleyemez. Nitekim 
Yargıtay, browni tescilli markasının üçüncü kişiler tarafından menüde bir kek 
türünü belirtmek amacıyla kullanılmasının, tanımlayıcı bir kullanım olduğu 
için marka hakkına tecavüz oluşturmayacağı gerekçesiyle davayı reddeden 
yerel mahkeme kararını onamıştır.13

İngiliz Yüksek Mahkemesi, The European v. The Economist kararında tescilli 
bir markanın üçüncü kişiler tarafından kullanılmasının ticari hayatın olağan 
akışı içerisinde dürüstçe bir kullanım olup olmadığının üçüncü kişinin niyeti 
göz önünde bulundurularak değil objektif kriterlere göre değerlendirilmesi 
gerektiğini vurgulamıştır. Bu nedenle, üçüncü kişinin tüketiciyi yanıltma gibi 
bir amacı olmasa dahi eğer bu kişinin tanımlayıcı kullanımı tüketici nezdinde 
tescilli marka ile karıştırılıyor ise söz konusu kullanım ticari hayatın olağan 
akışı içerisinde dürüstçe bir kullanım değildir ve bu istisna kapsamında 
değerlendirilmez.14

ABAD, Gillette v. LA Laboratories davasına ilişkin vermiş olduğu kararda, 
tanımlayıcı kullanım istisnasını oldukça geniş yorumlamıştır. Söz konusu dava, 
LA Laboratories’in kendi markası olan ParasonFlexor markalı tıraş bıçağının 
etiketlerinde tıraş bıçağı saplarının tüm ParasonFlexorve (rakibi olan) Gillette 
Sensor bıçakları ile uyumlu olduğunu belirten bir ibare kullanması üzerine 

12 SULUK, s. 174, İMİRLİOĞLU, Dilek,6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Marka 
Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi, Ankara 2017, s. 109. 

13 11. HD. 27.04.2010 T., 2008/12700 E., 2010/4573 K. 
14 The European v. The Economist<https://www.casemine.com/judgement/uk/5a938b3f60 

d03e5f6b82bc2c#>
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rakibi Gillette’in marka hakkı ihlali iddiasına ilişkindir.  ABAD, söz konusu etikette 
rakip markanın kullanılmasının ürünün yedek parçasının tasarlanma amacını 
belirtmeye yönelik olduğunu, bu ifadeden ürünlerinin aynı kalitede veya 
eşit özelliklere sahip oldukları sonucu çıkmayacağını vurgulamıştır. Bir ürün 
satışında ürünün yedek parçasının tasarlanma amacının belirtilmesi gerekli 
ve ticari teamüllere uygun ise başkasına ait tescilli markanın kullanımının bu 
istisna kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtmiştir.15

Aynı davada ABAD, dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içerisinde 
olmayan kullanım hallerini örnek kabilinden saymıştır. Bunlar, başkasına ait 
tescilli bir markanın kendi markası ile arasında ticari bir bağ olduğu izlenimi 
verecek şekilde kullanılması,  markanın ayırt edici unsurundan veya itibarından 
haksız yarar sağlanma amacıyla kullanılması, markayı kötüleyecek şekilde 
kullanılması ve ürünlerinin tescilli markanın imitasyonu veya replikası olduğu 
belirtmek amacıyla kullanılmasıdır. 

C. Ürün veya Hizmetin Amacını Belirtmek için Kullanım 
SMK m. 7/f. 5 hükmü uyarınca marka sahibi, kendisinden izin alınmaksızın 

markasının aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın 
ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hâllerde 
kullanılmasını engelleyemez. Mülga 556 sayılı KHK m. 12’de bu istisnai hal 
düzenlenmemişti. Fakat öğretide bu halin düzenlenmemiş olmasının, söz 
konusu durumun hükmün geniş yorumlanması suretiyle madde kapsamında 
algılanmasına engel oluşturmadığı kabul edilmekteydi.16

Bu istisnai hal, uygulama daha çok birleşik ürün17 yedek parça satıcısı ve 
tamircilerinin yedek parçasını sattıkları veya tamirini yaptıkları ürünlerin 
markalarını işyeri tanıtım levhalarında veya tabelalarında kullanması 
halinde karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, bir otomobil tamircisinin, Ford 
marka otomobillerin tamirinde ustalaşması durumunda, işyerindeki tanıtım 
levhasında bu markayı kullanmasının bahsi geçen istisnai hüküm çerçevesinde 
değerlendirilmesi mümkündür. Söz konusu kullanımın marka sahibinin 
haklarını ihlal etmemesi, dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içerisinde 
olmasına bağlıdır. Nitekim Yargıtay, başkasına ait markanın tamirci veya yedek 
parça satıcısı tarafından tali unsur olarak kullanımını dürüstçe ve ticari hayatın 
olağan akışı içerisinde bir kullanım olarak değerlendirmiş, hâkim unsur 
teşkil edecek şekilde kullanımın ise marka hakkına tecavüz teşkil edeceğini 
belirtmiştir.18

15 Gilette v. LA Laboratories (C-228/03).
16 YASAMAN, Hamdi, Marka Hukuku, İstanbul 2004, s. 523; TEKİNALP, Ünal, Fikri Mülkiyet 

Hukuku,İSTANBUL 2012, S. 643. 
17 Bu tabir, SMK Üçüncü Kitap (Tasarım) m. 55’te yer alan tanımlamadan ödünç alınmıştır. 
18 11, HD. 03.10.2003 T., 2003/2346 E., 2003/8743 K.; TEKİNALP, s. 451.
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ABAD, bu konuya ilişkin başka bir kararında, tamirci veya yedek parça 
satıcısının kullanımının dürüstçe olup olmadığının değerlendirilmesinde 
göz önünde bulundurulması gereken hususun; yedek parça satıcısı veya 
tamircisinin markayı kullanımından dolayı marka sahibi ile aralarında ticari 
bir bağ olduğu izlenimi yaratıp yaratmadığı olduğuna işaret etmektedir. Buna 
göre, eğer söz konusu kullanım dolayısıyla tamirci veya yedek parça satıcısı ile 
tescilli marka sahibi arasında ticari bir bağ olduğuna dair tüketicide bir intiba 
oluşması riski yok ise markanın kullanımı, tamirci veya yedek parça satıcısı için 
bir takım avantajlar sağlasa dahi, kullanımın dürüstçe olmadığını göstermez.19

Tamirci veya yedek parça satıcısı tarafından başkasına ait tescilli marka 
kullanımının dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğuna ilişkin 
yargı kararlarına da rastlamak mümkündür. Volvo v. Heritage kararında 
eski bir Volvo yetkili servisi, Volvo ile aralarındaki sözleşme sonra erdikten 
sonra “Bağımsız Volvo Ustası” tabirini kullanarak oto tamiri hizmetlerini 
sürdürmüştür. Fakat İngiliz Yüksek Mahkemesi, Volvo eski yetkili servisinin 
müşterilerine gönderdiği mektuplarda Volvo ile aralarındaki ticari ilişkinin 
devam ettiği yönünde bir intiba uyandırmasını, dürüstçe olmayan ve ticari 
ahlak ve teamüllere aykırı bir kullanım olarak görmüştür.20

II.  MARKA HAKKININ TÜKENMESİ
Marka sahiplerine tanınan münhasır haklara ilişkin diğer bir sınırlama ise 

SMK m. 152’de yer alan tükenme ilkesidir. Markanın üzerinde yer aldığı ürünler 
marka sahibi tarafından veya onun izni ile bir kez piyasaya sunulduktan sonra 
marka sahibinin o ürünler üzerindeki hakları tükenmektedir.21 Piyasa teriminin 
coğrafi tanımı ise ülkeden ülkeye değişmektedir. Ülkelerin marka korumasına 
ilişkin mevzuatlarına uyarlayabileceği üç çeşit tükenme ilkesi bulunmaktadır:

Bunlardan ilki, ülkesel tükenme ilkesidir. Ülkesel tükenme, markanın 
üzerinde yer aldığı ürünlerin bir ülkenin sınırları içinde piyasaya sunulmasından 
sonra marka sahibinin, ülkenin bütünü bakımından bu ürünler üzerindeki 
haklarının tükenmesidir. Ülkesel tükenme ilkesinin, Rusya ve Hindistan gibi 
dünyanın sayılı büyük ulusal ekonomilerine sahip ülkeleri tarafından kabul 
edilmiş olsa dahi, demode olduğu ve günümüzün uluslararası mal dolaşımı 
kapasitesi ile bağdaşmadığı kabul edilmektedir.22Bu ilke, mülga 556 sayılı KHK 
m. 13’te, “marka tescilinden doğan hakların tüketilmesi” kenar başlığı altında 
“tescilli bir markanın tescil kapsamındaki mal üzerine konularak, marka sahibi 

19 BMW v. Deenik (C-63/97), para. 55-55. 
20 SEVILLE, Catherine,  EU Intellectual Property Law and Policy, Cheltenham 2016, s. 277.
21 AVGOUSTIS, Ioannis, Parallel imports and exhaustion of trade mark rights: should steps be 

taken towards an international exhaustion regime?, European Intellectual Property Law, 
(2012), 34(2), 108-121, s. 111.

22 MASKUS, Keith E., Parallel imports, World Economy, (2000) 23(9), 1269-1284, s.1270.
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tarafından veya onun izni ile Türkiye’de piyasaya sunulmasından sonra, mallarla 
ilgili fiiller marka tescilinden doğan hakkın kapsamı dışında kalır.” şeklinde yer 
almaktaydı. Madde metninden de anlaşılacağı üzere hukukumuzda ülkesel 
tükenme ilkesi benimsenmişti.

İkincisi, bölgesel tükenme ilkesidir. Bölgesel tükenme, markanın üzerinde 
yer aldığı ürünlerin bir bölge içinde piyasaya sunulmasından sonra marka 
sahibinin bölge içinde yer alan bütün ülkeler bakımından bu ürünler 
üzerindeki haklarının tükenmesidir. Bölgesel tükenme ilkesinin uygulandığı en 
önemli model, Avrupa Ekonomik Alanı23 içerisinde geçerli olan Avrupa Birliği 
tükenme ilkesidir. Önemle belirtmek gerekir ki Avrupa Birliği’ne dâhil olan 
ülkelerden birinin uluslararası tükenmeyi kabul etmesi durumunun Avrupa 
Birliği tükenme ilkesinin benimsendiği AB Marka Direktifi’ne aykırılık teşkil 
edip etmeyeceği, Silhouette davasında ABAD’a soru olarak yöneltilmiştir. ABAD 
vermiş olduğu kararda, birlik ülkelerinin bir kısmının bölgesel tükenmeyi kabul 
ederken diğer bir kısmının uluslararası tükenmeyi kabul etmesinin birlik içinde 
malların serbest dolaşımını olumsuz etkileyeceğini, bu nedenle birlik ülkesinin 
ulusal mevzuatında uluslararası tükenmeyi benimsemesinin Direktif’in ilgili 
maddesine aykırılık teşkil edeceğini belirtmiştir.24 

Üçüncüsü ise uluslararası tükenme ilkesidir. Uluslararası tükenme, 
markanın üzerinde yer aldığı ürünlerin dünyanın herhangi bir yerinde piyasaya 
sunulmasından sonra marka sahibinin bu ürünler üzerindeki haklarının 
tükenmesidir. SMK m. 152’ye göre, sınai mülkiyet hakkı korumasına konu 
ürünlerin, hak sahibi veya onun izni ile üçüncü kişiler tarafından piyasaya 
sunulmasından sonra bu ürünlerle ilgili fiiller hakkın kapsamı dışında kalır. 
Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte ulusal tükenmeden 
uluslararası tükenmeye geçilmiştir.  

Kanun’un lafzından da anlaşılacağı üzere markalı ürünlerin piyasaya 
sürülmesi marka sahibinin bizzat kendisi tarafından yapılabileceği gibi onun 
izniyle üçüncü kişiler tarafından da yapılabilir. Üçüncü kişi ile marka sahibi 
arasındaki ilişki, aynı işletmeler birliğine dâhil bulunması gibi hukuki-ekonomik 
bir bağımlılık ilişkisi olabileceği gibi lisans veya franchise gibi sözleşmesel 
bir ilişki de olabilir.25Rıza dışı bir durumun olması halinde piyasaya sunma 
gerçekleşmemiş olacaktır.

Önemle belirtmek gerekir ki satışı yapılan ürünün orijinal olmaması (taklit ya 
da korsan olması) durumlarında tükenme ilkesinden söz edilmez. Ürünlerin aynı 
fiziki kaynakta üretilmiş olması da kanaatimizce sonucu etkilemez. Bu noktada 
önemli olan, ürünün marka hakkı sahibinin yani ticari kaynağın bünyesine 

23 Avrupa Birliği ülkeleri, İzlanda, Liechtenstein ve Norveçten oluşmaktadır. 
24 Silhouette v Hartlauer (C-355/96),  para.  27-31.
25 YASAMAN, s. 573-575.



268

Marka Tescilinden Doğan Hakların İstisnaları:
Sınai Mülkiyet Kanunu M. 7/F. 5 Kapsamındaki İstisnalar ve Tükenme İlkesi

Dr. Öğr. Üyesi Özgür ARIKAN

Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı 19-22 Aralık 2019

girmesidir. Ürünün ticari kaynağı, söz konusu markalı ürünler üzerinde kalite 
kontrolünü sağlamakta ve markanın kalite ve imaj algısına zarar verebilecek 
ürünleri gerekirse piyasaya sürmemektedir. Bu nedenle, marka hakkı sahibinin 
bünyesinde hiçbir zaman yer almamış bir ürünün, üçüncü kişiler tarafından, 
fason üretim yapan bir işletmeden alınarak piyasaya sürülmesi durumunda, 
ürünlerin üzerine marka işlenmiş olsa dahi, tescilli markanın işlevlerini olumsuz 
yönde etkileyebileceği için tükenme ilkesi uygulanmaz. Nitekim Primark Stores 
v Lollypop Clothing26 davasına konu olan olayda Lollypop işletmesi, Primark için 
fason imalat yapan firmadan satın aldığı ve üzerinde Primark markası bulunan 
kot pantolonları satışa sunmuştur. Primark’ın markadan doğan haklarının 
ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada Lollypop, ürünlerin imitasyon ürünler 
olmadığını, aynı firma tarafından üretildiği için bizzat Primark’ın kendi ürünleri 
olduğunu ve bu nedenle marka hakkına tecavüzden bahsedilemeyeceğini ileri 
sürmüştür. İngiliz Yüksek Mahkemesi, Primark’ın söz konusu malların hiçbir 
zaman firma bünyesine girmediği ve kalite kontrolünden geçmediği yönündeki 
savunmasını haklı bulmuştur.

A. Paralel İthalat
Bir ülke sınırları içerisinde marka hakkı sahibi tarafından veya onun 

izni ile satılan ürünlerin ihraç için satın alınması ve aynı markanın koruma 
gördüğü başka bir ülkeye ithal edilip orada satışa sunulmasına paralel ithalat 
denilmektedir.27 Paralel ithalattan bahsedebilmemiz için öncelikle ithalatçılar 
için markalı ürünlerin bir ülkeden alınıp başka bir ülkeye ithal edilerek orada 
satışa sunulmasının mümkün olması gerekmektedir.  Diğer bir şart ise ithalin 
yapıldığı ülkede aynı markalı ürünler için hâlihazırda yetkili bir dağıtım ağının 
bulunması gerekmektedir.

Türk hukukunda, SMK’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte, ülkesel 
tükenmeden uluslararası tükenme ilkesine geçilmiştir. Bu nedenle, Türkiye’de 
tescil edilmiş markalı ürünlerin yurtdışından ithal edilerek piyasaya sunulması 
hukuki açıdan mümkün hale gelmiştir. Diğer bir deyişle, Türkiye’de tescilli 
bir markanın ürünlerinin paralel ithalatı, ilke olarak, marka hakkına tecavüz 
oluşturmamaktadır. Önemle belirtmek gerekir ki, mülga 556 sayılı KHK ile 
ülkesel tükenme ilkesi benimsenmiş olmasına rağmen Yargıtay’ın aksi yönde 
kararları mevcuttu. Nitekim Police28davası, mülga 556 sayılı KHK’nın yürürlüğe 
girmesi sonrası Yargıtay’ın bu konuda vermiş olduğu ilk karardır. Söz konusu 
davada, İtalyan Şirketi DE Rigo SPA’ ya ait olan tescilli Police gözlük markası için 
Türkiye’de SESA’ya münhasır marka lisansı verilmiştir. Sözleşmeye göre, SESA 

26 Primark Stores v Lollypop Clothing [2001] E.T.M.R. 30, para.  334-343.
27 HAYS, T., Parallel Importation under European Union Law, Londra 2004, s. 1; HORNER, S., 

Parallel Imports, Londra 1987, s. 1.
28 11 HD., 12.03.1999 T., 1998/7997 E., 1999/2098 K.
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anılan malları Türkiye’ye ithal edip, bütün Türkiye’de pazarlayarak, tanıtımını 
yapmaya ve bu markaya karşı haksız rekabet ve tecavüz hallerinde tek başına 
dava açmaya yetkilidir. Davalı ise Police marka gözlükleri Türkiye’ye ithal 
edip kendi mağazasında satmıştır. Davacı, Police markalı gözlüklerin Türkiye 
de ithalat ve pazarlama yetkisinin sadece kendisinde olduğunu ve kendisinin 
izni olmadan menşe ülkesinin dışındaki bir ülkeden ithal edilerek Türkiye’de 
satılmasının hukuken mümkün olamayacağını, davalının bu fiilinin marka 
hakkına tecavüz oluşturduğunu ileri sürülmüştür.29 Yargıtay, markalı malların 
Türkiye’de piyasaya sunulmasından sonra marka hakkı sahibinin bu malları 
yurt dışına satması veya yurtdışında menşe ülkeden başka bir ülkede üretmesi 
halinde bunların üçüncü kişiler tarafından satın alınarak Türkiye’ye ithaline 
marka hakkı sahibi tarafından engel olunamayacağı yönünde karar vermiştir. 
Aynı ilke, yabancı markayı taşıyan malların Türkiye’de münhasır lisans sahibi 
durumunda olan ve marka sahibinin izniyle bu markayı adına tescil ettirmiş 
bulunan kişi bakımından da geçerlidir. 

Yargıtay’ın bu konuya ilişkin olarak vermiş olduğu Lancome30, Dexter31ve 
Converse32 kararları da aynı doğrultudaydı. Fakat 556 sayılı KHK’da ülkesel 
tükenme ilkesi kabul edilmişken Yargıtay’ın aksi yönde vermiş olduğu kararlar 
öğretide eleştirilmekteydi. KHK’da yer alan tükenme ilkesinde “Türkiye’de 
piyasaya sunulma” şartı arandığı için uluslararası tükenme ilkesinin açıkça 
reddedildiği görüşü hâkimdi.33 Ne var ki Türkiye’nin ekonomik şartları göz 
önünde bulundurulduğunda aynı markalı ürünün tüketici için piyasada 
daha uygun fiyata bulunabilir olması nedeniyle tükenme ilkesine ilişkin 
düzenlemenin uluslararası tükenme lehine değiştirilmesinin daha uygun 
olacağı da savunuluyordu.34 Nitekim SMK’nın yürürlüğe girmesi ile uluslararası 
tükenme ilkesi benimsenmiş ve Yargıtay kararları ile uygulamada önü açılan 
paralel ithalat yasal bir zemine oturtulmuştur. Fakat kanun koyucu, mülga 556 
sayılı KHK’da olduğu gibi, tükenme ilkesine iki hususta istisna getirmektedir. 
SMK m. 152/f. 2’ye göre marka sahibi, birinci fıkra hükmü kapsamına giren 
ürünlerin üçüncü kişiler tarafından değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari 
amaçlı kullanılmasını önleme hakkına sahiptir. Buna göre markalı ürünlerin 
paralel ithalatçılar veya Türkiye içinde ilk satıştan sonra tekrar piyasaya sunanlar 
tarafından ticari amaçlı kullanılmak üzere değiştirilmesi veya kötüleştirilmesi, 
tükenme ilkesinin istisnalarını oluşturmaktadır.

29 KAYHAN,Fahrettin, Türk Marka Hukuku Açısından Paralel İthalat ve Marka Hakkının 
Tükenmesi, Ankara Barosu Dergisi, (2001), 1(1), 51-72, s.64-65.

30 11 HD., 26.05.1999 T., 1999/2086 E., 1999/4505 K.
31 11 HD., 14.06.1999 T., 1999/3243 E., 1999/5170 K.
32 11 HD., 26.03.2009 T., 2007/8735 E., 2009/3615 K.
33 YASAMAN, s. 559, Aynı yönde görüş için bkz. TEKİNALP, s. 453-454. UZUNALLI, Sevilay, 

Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi, Ankara 2012,  s. 219; KAYHAN, s.64-65.
34 YASAMAN, s. 563.
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B. Tükenme İlkesinin İstisnaları
Markayı taşıyan ve marka sahibi tarafından veya onun izniyle piyasaya 

sürülen ve dolayısıyla markadan doğan hakkın tükendiği ürünlerin üçüncü kişiler 
tarafından ticari amaçla değiştirilmesi, marka sahibi tarafından engellenebilir. 
Değiştirme, ürünün orijinal niteliğine başkaları tarafından müdahale 
edilmesidir.35Ürün üzerinde yapılan değişikliğin ürünü iyileştirmesinin 
veya kötüleştirmesinin bir etkisi yoktur.36 Önemli olan, yapılan değişikliğin 
esaslı olup olmadığıdır. Piyasaya sunulan markalı ürünler üzerinde onarım 
yapılması, üründen parça çıkarılması veya ürüne parça eklenmesi, malın 
değiştirilmesine örnek olarak gösterilebilir.37Ancak markalı ürünün orijinal 
niteliğini değiştirmeyen ve önemsiz olarak addedilecek onarımların markalı 
ürünlerin değiştirilmesi kapsamında değerlendirilmemesi gerekmektedir.38

Markayı taşıyan ve marka sahibi tarafından veya onun izniyle piyasaya 
sürülen ve dolayısıyla markadan doğan hakkın tükendiği ürünlerin ticari amaçlı 
olarak üçüncü kişiler tarafından kötüleştirilmesi de marka sahibi tarafından 
engellenebilir. Kötüleştirme, ürünün orijinal özelliklerinin bozulması, daha 
kullanışsız, daha dayanıksız veya daha kalitesiz hale getirilmesidir.39

Değiştirme veya kötüleştirme, ürünün ambalajı üzerinde de olabilir.40 Bu 
durum, özellikle ürünün ona uygun olmayan veya hasarlı bir ambalajla sunulması 
yahut başka bir ambalaja konulması durumunda söz konusu olur. Marka, ürün 
ve ambalajı ile bir bütün oluşturur. Ambalaj, pek çok durumda marka koruması 
altında yer alır. Dolayısıyla somut olaya göre ambalajla ilgili değişiklikler de 
hak sahibi tarafından engellenebilir.41 Nitekim Yargıtay, Loctite isimli yapıştırıcı 
ürünü ithal eden firmanın ürünün ambalajı üzerinde silinti ve kazıntılar 
yapması halinde, Türkiye’deki lisans sahibi tarafından ithal ürünlerin piyasaya 
sürülmesinin engellenebileceğine dair yerel mahkeme kararını onamıştır.42

C. Tükenme İlkesi İstisnalarının Avrupa Birliği’ndeki Uygulaması 
AB Marka Direktifi (2015/2436) m. 15 hükmü, marka hakkı sahibine, 

markanın üzerinde yer aldığı ürünlerin hak sahibi veya onun izni ile Birlik 
içerisinde piyasaya sunulmasından sonra o ürünlerin ticari amaçla yeniden 
piyasaya sunulmasını engelleme hakkı vermez. Fakat bu madde hükmü, 

35 ÇOLAK, s. 550.
36 ARKAN, Sabih, Marka Hukuku Cilt II, Ankara 1998,  s. 138; ÇOLAK, s. 550.
37 ARKAN, s. 138. 
38 ARKAN, s. 139.
39 ÇOLAK, s. 550.
40 ÇAĞLAR, Hayrettin, Marka Hukuku Temel Esaslar, Ankara 2015, s. 167; ÇOLAK, s. 552. 

YASAMAN, s. 584. 
41 YASAMAN, s. 584.
42 11. HD 14.03.2011 T., 2009/10024 E., 2011/2630 K. ÇOLAK, s.551.
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hak sahibinin ürünlerin yeniden piyasaya sürülmesine engellemeye ilişkin 
haklı sebeplerinin olması ve özellikle ürünlerin piyasa sunulduktan sonra 
değiştirilmesi yahut kötüleştirilmesi hallerinde uygulanmaz. 

AB’nin Tek Pazar oluşturma politikası nedeniyle Birlik içerisinde malların 
serbest dolaşımı ilkesi benimsenmiştir. Direktif ile kabul edilen ve Avrupa 
Ekonomik Alanı’nda geçerli olan bölgesel tükenme ilkesi bu politikanın bir 
ürünüdür.  Ancak Birlik ülkeleri içerisinde tükenme ilkesinin benimsenerek 
paralel ithalatın serbest bırakılması, marka sahiplerinin haklarını tamamen 
ortadan kaldırmamaktadır. Nitekim Direktif’te yer alan istisna hükmü, haklı 
nedenlerin varlığı halinde, marka hakkı sahiplerine markalı ürünlerinin paralel 
ithalatını engelleme hakkı tanımaktadır. 

Önemle belirtmek gerekir ki, SMK’da tükenme ilkesinin istisnası olarak 
yalnızca markalı ürünlerin değiştirilmesi ve kötüleştirilmesi gösterilmişken, 
Direktifte marka hakkı sahibinin haklı sebeplerinin varlığı istisna için yeterli 
kabul edilmiş ve bu hususlar “özellikle” denilmek suretiyle örnekseme yoluyla 
sayılmıştır. Mülga 556 sayılı KHK’da döneminde, Direktif’ten farklı olarak, 
haklı sebeplerin varlığına yer verilmemesi öğretide eksiklik olarak kabul 
edilmekteydi.43 Fakat SMK’nın yürürlüğe girmesi ile de sonuç değişmemiş ve 
tükenme ilkesinin istisnası olarak yalnızca markalı ürünlerin değiştirilmesi ve 
kötüleştirilmesi gösterilmiştir. 

Öte yandan, Direktif’te tükenme ilkesinin istisnası olarak düzenlenen haklı 
sebep kriteri, soyut kaldığı ve objektif kriterler sunmadığı gerekçesiyle öğretide 
eleştirilmektedir. Joliet’e göre, haklı sebep, değerlendirme yapmak için gerekli 
bir enstrüman olmaktan ziyade yapılan değerlendirmenin bir sonucu olabilir. 
Bununla birlikte ABAD, marka sahiplerinin hakları ile malların serbest dolaşımı 
ilkesini dengeleyecek şekilde haklı sebep değerlendirmesinde göz önünde 
bulundurulması gereken bir takım kriterler öngörmüştür. 

ABAD, Direktif’in yürürlüğe girmesinin ardından, paralel ithalat ürünü 
tıbbi ilaçların yeniden ambalajlanarak piyasaya sürülmesinin marka hakkı 
sahibi için haklı sebep oluşturup oluşturmadığı değerlendirmesine ilişkin 
Bristol-Myers v. Paranova44 davasında bir takım kriterler öngörmüştür. ABAD 
tarafından öngörülen ve marka hakkı sahibi açısından haklı sebep sayılmayacak 
kriterlerden bazıları şunlardır:

“Ambalajın, içindeki ürünün orijinal koşullarını etkilememesi,
Yenilenen ambalajın kim tarafından yapıldığının ve üretici isminin açık bir 

biçimde gösterilmesi,

43 ARKAN, s. 140; YASAMAN s. 586.
44 Bristol-Myers v Paranova(C-427/93, C-429/93,C-436/93).
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Ambalajın görünümünün markanın ve marka sahibinin itibarına zarar 
verecek şekilde ayıplı, kötü kalitede veya düzensiz olmaması,

İthalatçının ürünleri piyasaya sürmeden önce marka hakkı sahibini 
bilgilendirmesi ve yeniden ambalajlanmış üründen bir örnek sunması”

ABAD, belirlemiş olduğu bu kriterlerin tıbbi ilaçlar için de uygulanacağını, 
fakat diğer mal grupları için de ulusal mahkemeler tarafından mutatis mutandis 
uygulanabilir olduğunu belirtmiştir. 

Nitekim Loendersloot v. Ballantine45 davasında belirlenmiş olan bu kriterler, 
viski üzerinde yer alan etiketlerin piyasaya sürmeden önce değiştirilmesi veya 
üzerindeki tanı kodlarının kaldırılmasının marka hakkı sahibi bakımından haklı 
sebep olup olmayacağı değerlendirmesinde revize edilmekle birlikte büyük 
oranda tekrar edilmiştir. ABAD, etiket değişikliğinin, ürünün orijinal koşullarını 
etkilememesi, değişiklik sonrası görünümün markanın ve marka sahibinin 
itibarına zarar verecek şekilde ayıplı, kötü kalitede veya düzensiz olmaması ile 
etiket değişikliği yapılan ürünlerin piyasaya sürülmeden önce marka sahibine 
bilgi verilmesi durumlarında marka hakkının ihlal edilmiş sayılmayacağını 
belirtmiştir. Tanı kodlarının ürünlerin üzerinden kaldırılmasında ise bahsi geçen 
kodların kullanım amacı üzerinde durulmaktadır. Buna göre, sağlık ve güvenlik 
sebebiyle yahut yasal zorunluluk sonucunda konulan tanı kodlarının kaldırılması, 
marka sahibi bakımından, haklı sebep olarak değerlendirilebilecektir. Buna 
karşın satış organizasyonundaki zayıflıkların tespiti ve paralel ithal ürünlerle 
mücadele etmek için kullanılan tanı kodlarının kaldırılması, marka sahibi 
bakımından, haklı sebep olarak değerlendirilemeyecektir. 

Ürün üzerindeki markanın değiştirilmesinin marka hakkı sahibi tarafından 
haklı sebebe dayanarak engellenip engellenemeyeceği, Pharmacia&Upjohn v. 
Paranova46 davasında ABAD’a soru olarak yöneltilmiştir. Tıbbi ilaçlar özelinde, 
marka hakkı sahibine ait aynı ürünlerin farklı ülkelerde farklı markalarla 
piyasaya sürülmesi durumunda, ithal edilen ürünler piyasaya sürülmeden 
önce markanın(paralel ithalatçı tarafından ithal edilen ülkeye uygun olarak) 
değiştirilmesi, ürünün etkin pazarlanması için gerekli olabilir. Nitekim bu 
kararda ABAD, Bristol davasında belirlediği kriterlere ek olarak, marka üzerinde 
değişiklik yapılmamasının paralel ithalatçının pazarda etkin bir şekilde var 
olmasını engellediği durumlarda, söz konusu değişikliğin gerekli olabileceğini 
belirtmiştir.  

Markanın reklam ve tanıtım amacıyla paralel ithalatçı tarafından 
kullanılmasının haklı sebep kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği 
ise Christian Dior v Evora47 davasında ABAD’a soru olarak yöneltilmiştir. 

45 Loendersloot v George Ballantine&Sons(C-349/95).
46 Pharmacia&Upjohn  vParanova (C-379/ 97).
47 ChristianDior SA v Evora (C- 337/95).
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ABAD, markanın paralel ithalatçı tarafından reklamlarda kullanılmasında, hak 
sahibinin markasının itibarının korunması ile paralel ithalatçının mallarını 
satabilmesi amacıyla ticari teamüllere uygun bir şekilde reklam yapabilmesi 
arasında bir dengenin sağlanması gerektiği belirtmiştir. Kararda, lüks ve 
prestijli markalar söz konusu olduğunda, marka sahibinin haklı menfaatlerine 
aykırı davranılmaması gerektiği, paralel ithalatçı tarafından yapılan reklamın 
markanın imajını ve lüks aurasını azaltarak onu olumsuz yönde etkilememesi 
gerektiği vurgulanmıştır. 

SONUÇ
SMK m. 7/ f. 5’te tescilden doğan marka korumasına ilişkin bazı sınırlamalara 

yer verilmektedir. Tescilli bir markanın sahibinin izni olmaksızın üçüncü kişilerce 
adını veya adresini belirtmek için kullanılması ve ürün ya da hizmetlerini 
tanımlamak veya amacının belirtmek için kullanılması marka hakkına tecavüz 
oluşturmamaktadır. Bu istisnai haller için gerekli olan şart ise söz konusu 
kullanımın dürüstçe ve ticari teamüllere uygun olmasıdır. Aksi takdirde söz 
konusu kullanım markanın hukuken korunan işlevlerini olumsuz yönde 
etkileyebileceği için marka hakkı sahibi tarafından yasaklanabilecektir. Tescilli 
bir markanın üçüncü kişilerce kullanımı tüketiciler nezdinde ilişkilendirme de 
dâhil karıştırılma ihtimaline yol açıyorsa ve üçüncü kişiler bu ihtimal üzerinden 
haksız yarar sağlamaya çalışıyorsa marka kullanımının dürüstçe ve ticari 
teamüllere uygun olduğu söylenemez. 

Marka sahiplerine tanınan münhasır haklara ilişkin diğer bir sınırlama 
ise SMK m. 152’de düzenlenen tükenme ilkesidir. Önemle vurgulamak 
gerekir ki, SMK’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte uluslararası tükenme ilkesi 
benimsenmiş ve mülga 556 sayılı KHK’da ülkesel tükenme ilkesi benimsenmiş 
olmasına rağmen Yargıtay kararları ile uygulamada önü açılan paralel ithalat 
yasal bir zemine oturtulmuştur. Öte yandan,  Avrupa Birliği üyeliğine aday 
olan Türkiye’nin uluslararası tükenmeyi benimsemiş olmasının Avrupa 
Birliği tarafından benimsenmiş olan bölgesel tükenme ilkesi ile uyumsuzluk 
gösterdiği söylenebilir. Zira ABAD kararlarında birlik ülkelerinin bir kısmının 
bölgesel tükenmeyi kabul ederken diğer bir kısmının uluslararası tükenmeyi 
kabul etmesinin birlik içinde malların serbest dolaşımını olumsuz etkileyeceği, 
bu nedenle birlik ülkelerinden birinin ulusal mevzuatında uluslararası 
tükenmeyi benimsemesinin Direktif’in ilgili maddesine aykırılık teşkil edeceği 
kabul edilmiştir.  Fakat Türkiye için henüz kesin üyelik söz konusu değildir. 
Türkiye’nin ekonomik çıkarlarına daha uygun düşen uluslararası tükenmeyi 
benimsemiş olması, Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde yer almayan Türkiye 
bakımından güncel bir sorun oluşturmamaktadır.

Tükenme ilkesi tescilden doğan marka hakkının bir istisnasını oluştururken, 
bu istisnai halin de istisnaları bulunmaktadır. AB Marka Direktifi’nde 
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haklı nedenler denilmek suretiyle genel bir istisna hali düzenlenerek 
malların değiştirilmesi ve kötüleştirilmesi örnekseme yoluyla sayılmışken, 
Türk Hukuku’nda tükenme istisnası doğrudan malların değiştirilmesi 
ve kötüleştirilmesi ile sınırlandırılmıştır. Kanaatimizce burada yer alan 
istisnaların(özellikle kötüleştirme istisnasının) gerçekleşip gerçekleşmediği 
değerlendirilirken markanın yatırım, tanıtım ve iletişim işlevlerinin zarar 
görüp görmeyeceği ihtimali de dikkate alınmalıdır. Ancak bu değerlendirme 
uluslararası tükenme ilkesini işlevsiz hale getirmeyecek şekilde yapılmalı ve 
özellikle paralel ithalatın ülke ekonomisine katkısı ve tüketicinin ekonomik 
menfaatleri de göz önünde bulundurulmalıdır.
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PATENT OLABİLECEK BULUŞLAR VE TESCİL SÜRECİ

Mustafa KELEŞ
TÜRKPATENT Patent Dairesi Başkanlığı 

Sınai Mülkiyet Uzmanı

1. Patentlenebilirlik Kriterleri
Bir buluşun patent ile korunabilmesi için taşıması gereken niteliklerdir. 

Teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması, buluş basamağı içermesi ve 
sanayiye uygulanabilir olması şartıyla patent verilir.1

1.1. Yenilik
Patentin başvuru tarihinden önce yazılı, sözlü ya da kullanım yoluyla 

kamuya açıklanmamış olması gerekir. 
Türk hukukundaki düzenlemeler, uluslararası anlaşmalardaki şartlar, 

bu anlaşmalara üye devletlerin hukuki düzenlemeleri, bir buluşun patente 
konu olabilmesi için “yeni” olmasını arar. Bu yenilik kriteri “tekniğin bilinen 
durumuna dahil olmaması” anlamına gelir. Tekniğin bilinen durumu, başvuru 
tarihinden ya da rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde 
açıklanan bilgileri kapsadığı gibi, patent için yapılan ve henüz yayınlanmamış 
başvuruları da kapsar. Bu şekliyle tekniğin bilinen durumu çok geniş olarak 
anlaşılmaktadır. Eğer buluş, belirtilen tarihlerden önce açıklanmışsa veya 
öngörülmüşse, buluş yenilik özelliğini kaybeder ve patente konu olmaz. Eğer 
patent verilmişse, hükümsüzlüğünün talep edilmesi için gerekli sebeplerin 
oluştuğu kabul edilir.2

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) 83’üncü maddesinin bir ila 
üçüncü fıkralarına göre “Tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan buluşun yeni 
olduğu kabul edilir. Tekniğin bilinen durumu, başvuru tarihinden önce dünyanın 
herhangi bir yerinde, yazılı veya sözlü tanıtım yoluyla ortaya konulmuş veya 

1 SMK, md. 82.
2 Avrupa Patent Sözleşmesi (European Patent Treaty), EPC,  md. 138.
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kullanım ya da başka herhangi bir biçimde açıklanmış olan toplumca erişilebilir 
her şeyi kapsar. Başvuru tarihinde veya bu tarihten sonra yayımlanmış olan ve 
başvuru tarihinden önceki tarihli ulusal patent ve faydalı model başvurularının 
ilk içerikleri tekniğin bilinen durumu olarak dikkate alınır”.3

Yenilik değerlendirilirken, buluşun önceki açıklamalardan nicel olarak 
farklı olması, bir diğer ifadeyle buluşta açıklanan teknik bilginin daha önceden 
kamuya sunulmamış olmalıdır. Yeniliğin özelliklerinden biri de mutlak olmasıdır. 
Mutlak yenilik, yeniliğin değerlendirilmesinde, başvuru tarihine veya rüçhan 
tarihine kadar yapılan tüm açıklamaların göz önünde bulundurulmasını 
gerektirir. “Yeni” ilk kez ortaya çıkan anlamına gelir. Yeniliğin derecesi yoktur, 
kesindir, mutlak ve objektiftir: ya vardır ya da yoktur.4

1.2. Buluş Basamağı
Buluş basamağı kriterinin kökleri Fransız Patent Kanununa dayanır. 1844 

tarihinde kabul edilen Fransız Patent Kanununda, bir buluşun patentlenebilmesi 
için yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kriterleri yeterli görülmüştür. Ancak 
Fransız Doktrini ve Fransız mahkeme kararlarında “yeniliğin” nitelikli bir yenilik 
olması gerektiği belirtilmiştir.5 Fransız hukukunda  02.01.1968 tarihinde ve 1978 
yılında patent kanunu değiştirilmiştir. Fransız hukukundaki 1844 tarihli Patent 
Kanunu, 1879 tarihli İhtira Beratı Kanununun temelini teşkil etmektedir. 1879 
tarihli Kanun, mülga 551 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılana kadar, patentin 
söz konusu olması için, buluşun yeni olması ve sanayiye uygulanabilir olması 
yeterli görülmüştür. Mülga KHK’da ve daha sonra 10.01.2017’de yürürlüğe 
giren 6769 sayılı SMK’da patentlenebilirlik kriterleri arasında “buluş basamağı” 
da yerini almıştır.

SMK’nın 83’üncü maddesinin dördüncü fıkrasına göre “Tekniğin bilinen 
durumu dikkate alındığında, ilgili olduğu teknik alandaki uzmana göre 
aşikâr olmayan buluşun, buluş basamağı içerdiği kabul edilir.” Ayrıca patent 
başvurusundan önce yapılan ancak yayınlanmamış başvuruların “yenilik” 
incelemesi bakımından göz önünde bulundurulması gerektiği, buluş 
basamağının incelenmesi sırasında ise dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.6

Buluş basamağının belirlenmesinde farklı yollar izlenebilir, bu konuda 
Avrupa Patent Ofisi (EPO) “problem-çözüm” yaklaşımını uygularken, 

3 SMK, md. 83 .
4 Yusufoğlu, F.,  s. 166.
5 A.g.e.,  s. 263.
6 SMK, md. 83.
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İngiltere’nin Pozolli/Windsurfing testini7 uyguladığı, Almanya ve Fransa’nın ise 
farklı yollar izlediği görülür.8

Bir buluşa patent verilebilmesi için yenilik kriterine sahip olması, tekniğin 
bilinen durumuna dahil olmaması yeterli değildir. Buluş, ortalama bir bilgiye 
sahip bir uygulayıcının önceki teknikten aşikâr bir şekilde çıkarılamayan, 
yaratıcılık gerektiren bir faaliyet sonucu meydana gelmişse buluş basamağı 
içerdiği söylenir.

1.3. Sanayiye Uygulanabilirlik
Sanayi kavramı buluşun teknik ve kullanılabilir özelliğini ortaya koyar, 

buluşun sanayinin bir dalında uygulanabilmesi, üretilebilmesi veya kullanılabilir 
olması gerekir. Sanayiye uygulanabilirlik patent verilebilme şartlarından biri 
olup, buluş sanayi dalında üretilebilir veya kullanılabilirse patente konu olabilir. 

SMK’nın 83’üncü maddesinin altıncı fıkrasına göre “Buluş, tarım dâhil 
sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikteyse, 
sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.”

Sanayiye uygulanabilirlik kriterinin ülkeden ülkeye değişen uygulaması 
bulunmaktadır. EPO “ekonomik kazancın” varlığını ve “ticari sahada 
uygulamayı” gerekli görmektedir. Almanya’da, sanayiye uygulanabilirliğin 
söz konusu olabilmesi için faaliyetin devamlılık arz etmesi, bağımsız olması 
ve yasaklanmamış olması, ekonomik gelir elde etme amacına yönelik olması 
gerekmektedir. Fransa’da, buluşun kullanımının neticesinden bahsetmemekte, 
mükemmel olmayan bir sonucun da sanayiye uygulanabilir bir buluş olabileceğini 
belirtmektedir.9 İngiltere’de bir buluşun sanayiye uygulanabilir olarak kabul 
edilebilmesi için yeni ve faydalı bir etki görülmesi yeterli görülmüştür. Sanayiye 
uygulama şartı, maddi veya somut anlamda sınırlandırılmadığı gibi, ticari ve 
kazanca yönelik faaliyetlerle de sınırlandırılmamıştır.10

2. Patent Verilemeyecek Konular
Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS) madde 27’de, kamu düzenini ve 

genel ahlakı korumak; insan, hayvan ve bitki hayatını veya sağlığını korumak, 
çevrenin zarar görmesini engellemek amacıyla, bazı buluşların patent 
verilebilir buluşların dışında bırakılabileceği kabul edilmiştir.

7 Windsurfing International Inc. v Tabur Marine (Great Britain) Ltd [1985] RPC 59 davasında 
mahkemenin buluş basamağı tespitinde uyguladığı  test.

8 Yusufoğlu, F., s. 263.  
9 Yusufoğlu, F., s. 374.
10 Bently, L., Sherman, B., s. 393-394.  
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Patent verilemeyecek konular SMK’da iki farklı bölümde açıklanmıştır. İlk 
bölüm, buluş olmalarına rağmen patent verilemeyecek konular:

- Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.

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

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

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

- İnsan klonlama işlemleri, insan eşey hattının genetik kimliğini değiştirme 
işlemleri, insan embriyosunun sınai ya da ticari amaçlarla kullanılması, 
insan ya da hayvanlara önemli bir tıbbi fayda sağlamaksızın hayvanlara acı 
çektirebilecek genetik kimlik değiştirme işlemleri ve bu işlemler sonucu elde 
edilen hayvanlar.11

İkinci bölüm, buluş niteliğinde sayılmayan konular:

- Keşifler, bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemler. 

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

- Bilgisayar programları. 

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

- Bilginin sunumu.12

11 SMK, md. 82/2.
12 SMK, md. 82/3.
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3. Patent Tescil Süreci

Şekil 1. Patent Süreci13
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2014.
• Türk Patent ve Marka Kurumu; Patent-Faydalı Model Başvuru Kılavuzu 

2019.
• 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu.
• Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC).
• Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS).

13 Türk Patent ve Marka Kurumu; Patent-Faydalı Model Başvuru Kılavuzu 2019.
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PATENT HÜKÜMSÜZLÜK DAVALARI 
VE PATENT HAKKINA TECAVÜZ SAYILAN HALLER

İlhami GÜNEŞ
İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Emekli Hâkimi

I.  PATENT VE FAYDALI MODEL HAKKININ KAPSAMI
A. Giriş ve Tarihçe
Dünya'da ilk Patent Kanunu Venedik'te 1574'de kabul edilmiş, ilk patentler 

tanınmıştır. Patent kavramı ülkemize ilk kez 1879 Tarihli İhtira Beratları 
Kanunu ile girmiştir.  Patent ile ilgili gelişmeler Osmanlı Dönemi'nde 14. ve 
15. yüzyıllardaki "Ahilik" sistemine kadar uzanmaktadır. O zamanlar "Ahilik" 
sisteminde esnaf birliği kurmak için öncelikle bir yenilik yaratılması, yeni bir 
ürün geliştirilmesi gerekmekteydi ve söz konusu yeni ürün için tekel hakkı 
verilmekteydi2. İhtira Beratı Kanunu 1995 yılına dek yürürlükte kalmış ve AB 
ile gümrük birliğini öngören 1/95 Sayılı Ortaklar Konseyi kararı sonrasında, 
PatKHK’nın kabulü ile sona ermiştir. 24.06.1995’te yayınlanarak yürürlüğe 
giren, son olarak 24.06.2004’te 5194 sayılı Kanun ile değişiklik gören mülga 
PatKHK ve 6769 sayılı SMK1 ise “patent” terimini tercih etmiş bulunmaktadır. 
SMK’da 82. maddeden itibaren başlayan “Patentler ve Faydalı Modeller” 
kitabında, buluşun patentlenebilirliği, koruma, tasarrufu ve tescil şartlarından 
bahsedilmiştir2. Araştırma ve esaslı inceleme aşamalarından geçerek 
tescillenen patentler sahiplerine rakiplerine göre avantaj ve üstünlükler 
sağlamaktadır. Bu nedenle patentler ekonomik açıdan büyük değerlere ve iş 
dünyasında stratejik olarak güçlü silahlara dönüşebilmektedir. Bu aşamada 
Rekabet Hukuku’nun önemli ve dengeleyici rolü devreye girebilmektedir3.

1 10.01.2017, RG 29944.
2 TEKİNALP, Ü.; Fikri Mülkiyet Hukuku, 2004, s. 483; http://www.turkpatent.gov.tr/

TURKPATENT/common Content/History.
3 GÜNEŞ, İ.; Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Patent ve Faydalı Model Hukuku, 2. 

bası, Ankara 2019, s. 20.

http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/commonContent/History
http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/commonContent/History
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B. Patent Hakkı ve Sınırları
Patent, yetkili kurumca düzenlenebilecek olan; belirlenmiş kurallara göre 

yetkili kamu kurumu tarafından araştırma ve inceleme yapıldıktan sonra 
verilebilen, başvuru konusunda buluş hakkını belgeleyen ve 20 yıl süreyle 
tekelci nitelikli haklar sağlayan bir belgedir. Faydalı model ise buluş basamağı 
içermeyen küçük buluş veya teknik yeniliklere verilmekte olup 10 yıl süreyle 
geçerlidir. Eski dilde ve mülga İhtira Beratları Kanununda, patent yerine, 
“berat” sözcüğü kullanılmaktaydı. Buluş, hem ürün ve eşyalara, hem de 
yöntemlere, usullere ilişkin yapılabilmektedir. 

Geniş anlamda patent, hem buluş üzerindeki tekel niteliğindeki hakkı, hem 
de bu hakkı ispatlayan belgeyi ifade eder. Günlük dilde, patent terimi bazen 
buluş, bazen buluşun korunduğunu gösteren patent belgesi, veya her ikisi 
için kullanılır. Nitekim kimi hukukçular dahi kavramları ve belgelerin adlarını 
karıştırarak, marka, tasarım gibi haklara dair tescil belgelerini "patent", 
“marka patenti” gibi yanlış deyimlerle kullanmaktadır. Doğru kullanım tarzı 
buluşlara verilen, buluş üzerindeki tekel hakkını simgeleyen belgeye ‘patent’ 
denmesidir. Küçük buluşları ise SMK, faydalı model olarak adlandırmaktadır.

Patent teknik alana ilişkin yenilik içeren fikirleri, teknik alanda yaşanan 
sorunları çözen, verimlilik sağlayan fikir ve öğretileri konu etmektedir. Bu 
nedenle, teknik yönü bulunmayan fikir, usul ve iş yöntemleri, salt bilgisayarı 
işleten yazılımlar patente konu olamazlar.

Patent hakkı başvuru tarihinden başlayan 20 yılın sonunda (faydalı modelse 
10 yılın) yasal olarak biter ve buluş konusu serbestçe tasarruf edilen, kamuya 
ait bilgi haline gelir4.

1. Patent Tescil Şartları
Buluş iddiasının yetkili otorite tarafından kabul edilmesi ve patent 

düzenlenebilmesinin yasal şartları bulunmaktadır. Bunlar; i) yenilik, ii) buluş 
basamağı ve iii) sanayiye uygulanabilirlik şartlarıdır. Buluş başvurusuna 
konu edilen öğreti, başvuru veya istenmişse rüçhan tarihinde tekniğin bilinen 
durumuna (state of the art) dahil değilse yeni kabul edilir. Tekniğin bilinen 
durumundan kast edilen, o tarih itibarıyla, dünya çapında açıklanmış her 
türlü dokümandır. Bunlar, patent ve faydalı model başvuruları, makaleler, 
ansiklopediler, kataloglar, broşürler, mamuller, cihazlar, kitapçıkları ve yazılı 
belgelerdir. 

Patentin yeniliğinin sorgulanmasında, başvuru veya rüçhan tarihinden 
önceki belgeler ve açıklamalar esas alınmaktadır. Uygulamada, yenilik 
değerlendirmesine başvurmadan önce, patent istemlerinin iyice anlaşılması 
ve analiz edilmesi gereklidir. Sonraki adım, tekniğin bilinen durumuna en yakın 
dokümanın belirlenmesidir. İstemlerdeki unsurlar ve özelliklerin tümünün bu 

4  6769 S. SMK m. 101 (1).
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dokümanda yer alması halinde yenilikten söz edilemeyecektir. Birden fazla 
doküman bulunduğunda, yenilik değerlendirmesi bunların birleştirilmesi 
suretiyle yapılamayacaktır. Kural olarak ana istem yeni ise bağlı istemler de 
yeni kabul edilmektedir. Ana istem yeni olmadığında ise bağlı istemler tek tek 
ayrıca yenilik testine tabi tutulması gerekecektir.

Herkesçe bilinen yaygın genel bilgiler patent alanının dışındadır. Yaygın 
genel bilginin belirlenmesi, patent başvurusunun yeniliği, buluş basamağı ve 
açıklamanın yeterliliğinin değerlendirmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 

Avrupa Birliği Patent İçtihat Hukukuna göre 'yaygın genel bilgi', 
ansiklopediler, el kitapları, cihaz broşürleri, metin ve referans kitaplarında 
bulunabilmektedir. İlgili teknik alandaki kişinin sahip olduğu farz edilen, kabul 
edilen ya da en azından gerek duyduğu takdirde kitaba bakarak farkında 
olacağı düşünülen bilgi, yaygın genel bilgidir. Bu tür eserlerdeki tanımlamalar, 
saptama ve bilgiler yaygın genel bilginin ne olduğunu göstermek üzere refere 
edilebilmektedir5.

Sınai Mülkiyet Kanunu; yeni ve buluş basamağına sahip buluşların sanayiye 
de uygulanabiliyorsa korunacağını belirtmiştir. Buluş basamağı, buluşun 
tekniğin bilinen durumunu aştığını ortaya koyan teknik üstünlük ve nitelik 
olarak ifade edilebilir. Eğer buluşun, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman 
tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar biçimde çıkarılamayan 
bir faaliyet sonucu gerçekleştirilmiş olduğu belirlenirse, tekniğin bilinen 
durumunu aştığı; diğer deyimle buluş basamağı içerdiği kabul edilir. Somut 
örneklemek gerekirse, henüz çözülememiş bir teknik sorunun ilk kez çözümü, 
bilinen tekniklerin geliştirilmesiyle eskiye oranla ciddi enerji tasarrufu, çevreyi 
koruyucu etki veya zamandan tasarruf sağlayan öğretiler böyledir.

Patent tescil şartı olan buluş basamağını ifade etmek için PatKHK,“tekniğin 
bilinen durumunu aşma” ifadesini kullanmışken, SMK, “buluş basamağı” 
terimi kullanılmıştır. Bir buluşun ‘yeni’ olması patent almak için ilk şart 
olmakla birlikte, yeterli değildir. Buluş basamağı (inventive step), patenti, 
faydalı modelden ayıran temel unsurdur. Teknik bilgiler bilinen düzeyden 
öteye gelişme gösterdiğinde, öğreti veya bilgi, ilgili uzmanın tekniğin bilinen 
durumundan açıkça çıkaramadığı -aşikar olmayan- nitelikte olduğunda buluş 
basamağının gerçekleştiği kabul edilir. Buluşçu uzmanın çalıştığı alanda bir 
sorunu çözme veya bir ilerleme, verimlilik sağlama konusunda kişisel bir 
beceri ve başarı göstermesi toplum için bir ilerleme anlamına gelir6. Buna göre 
önemsiz ve aşikar bilgilerin buluş olarak patentlenmesi kabul edilmemektedir.

5 EPO Case Law, 8. bası, Münih, 2016, s. 75; T 766/91, T 234/93, T 671/94, 438/97, T 1253/04, 
T 1641/11. 

6 Ayrıntılı bilgi için; ÖZTÜRK Ö.; Türk Hukukunda Patent Verilebilirlik Şartları; İstanbul 2008, s. 
243 vd.
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2. Faydalı Model Tescil Şartları
Yeni ve sanayiye uygulanabilen teknik alana ait buluşlara faydalı model 

belgesi verilmektedir. Patentten farkı buluş basamağının aranmamasıdır. 
Faydalı model belgeleri, yeni olmakla birlikte adından anlaşılacağı üzere, 

buluş basamağı içermeyen, ancak sanayide fayda sağlayıcı ürüne ilişkin teknik 
öğretilere verilmektedir. Küçük buluş olarak adlandırılabilecek teknik yenilikler, 
teknik bir etkiye sahip ve sanayiye uygulanabilir olduklarında, faydalı model 
tescili düzenlenerek korunmaktadır. Bunlarda da, ‘mutlak yenilik’ aranmakla 
birlikte, patentten farklı olarak buluş basamağı aranmamaktadır (Sınai 
Mülkiyet Kanunu m. 83, 142; mülga PatKHK m. 156).

Faydalı model için esaslı inceleme, ancak açılabilecek bir hükümsüzlük 
davasında, usul hukuku kuralları içinde olmak üzere (taraflarca delillerin 
getirilmesi ilkesi) tartışılabilir. Bir hükümsüzlük davası açıldığında, Faydalı 
modelin yenilik özelliği mahkemece sunulan yazılı kanıtlar üzerinden ilgili alan 
teknik uzmanlarından rapor ve uzman görüşü alınarak araştırılır.

11. HD'nin somut bir çekişmede verdiği kararda, bilirkişi raporu, başvuru 
tarihi itibarıyla yenilik araştırması konusunda düzenlenmiştir7.

3. Patent Verilemeyen Konular
6769 Sayılı SMK m. 82(1) patent alabilecek buluşlarda aranan kriterleri 

belirttikten sonra gelen bentte istisna edilen konuları sıralamıştır:
a)Keşifler, bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemler.
Sözlük anlamı olarak ‘keşif’; konumuzla da ilgili olan “açmak, meydana 

çıkarmak, gizli bir şeyi bulmak, bir sırrı öğrenmektir8. Keşifler ile; Dünya’da 
var olanın saptanması, yani mevcut olanın bulunması kastedilmektedir9. Bir 
diğer tanımla, keşif; bilinmeyeni tespit etmek olup, bilimsel teorilerle aynı 
kapsamdadır10. Mülga PatKHK’nın 6. maddesinin gerekçesinde; keşiflerin 
saptama oldukları, buluşun ise kuralı ifade ettiği için keşiften ayrıldığı, 
keşiflerin 1978 yılında kabul edilen özel bir milletlerarası anlaşma çerçevesinde 
konuldukları ifade edilmiştir. Maddenin gerekçesine göre; bilimsel teoriler ve 
matematik metotları da keşiflerde olduğu gibi salt saptamaya ilişkin bilgiler 
olup, teknik bir kuralı ifade etmedikleri için buluş değildirler.

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

Salt metot veya iş yapma biçimine ilişkin düzenlemeler, oyun kuramları 
patent alanından ayrık tutulmuştur. Bunlar teknik özellik taşımayan bilgilerdir. 

7 11. HD, 03.06.2013, 2011/15259 - 2013/11527.
8 www.tdk.gov.tr.
9 TEKİNALP; s. 510.
10 YURTSEVER, Ş.; Patentin Korunması ve Hukuki Mevzuat, Ankara 1999, s. 22.
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Eski hukuk dilinde “insan zihnine hitap eden talimatlar ve usuller” kavramı 
ile ifade edilen zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plânların, usullerin 
ve kuralların tamamında müşterek olan husus teknik bir faaliyetle ilgili bilgi 
vermemeleridir.

c) Bilgisayar programları.
Sadece bilgisayar donanımının işletilmesine yarayan yazılımlar FSEK 

kapsamında, yazılı eser olarak korunan ürünlerdendir. Nitekim kendi başına 
yazılımlar patent şartlarını taşımaz, patent alamazlar. Bunlar ileri teknik 
karakter gösterdikleri, teknik katkı sağladıkları, takdirde buluş koruması 
mümkün olabilmektedir11.

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

SMK 82. maddesinin gerekçesine göre; bilimsel teoriler, keşifler, bilginin 
derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması insan zihnine hitap eden ve teknik 
nitelik taşımayan usuller oldukları için buluş sayılmazlar. Yine edebi eserler 
FSEK kapsamında korunmakta olup buluş kapsamında değerlendirilemezler.

d) Bilginin sunumu, patente kapalıdır.
Öte yandan İlk bakışta ve esaslı incelemede buluş gibi görünen bazı 

öğretiler ise genel bir sınırlamaya tabi tutulabilirler. Yasa, bazı alanlarda 
yapılmış buluşların patentlenmesine imkan tanımamaktadır.

e) İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak teşhis yöntemleri ile cerrahi 
yöntemler dahil tüm tedavi yöntemleri. Ancak Sınai Mülkiyet Kanununun 
82/3(c) bendinde yer alan bu hüküm, Üçüncü fıkranın (c) bendinde yer alan 
hüküm, aynı bentte sayılan yöntemlerin herhangi birinde kullanılan ürünler, 
özellikle madde ve terkipler hakkında uygulanmaz.

Sınai Mülkiyet Kanunu da tedavi ve teşhis yöntemlerine dair buluşların 
patent alamayacağı ilkesini öngörmüş ve bu alandaki teknik nitelik taşıyan 
terkip, dozaj, madde ve bileşiklerine dair buluşların patent alabileceğini de 
açıkça belirtmiştir (SMK m. 82(6).

f) Konusu Kamu Düzenine veya Genel Ahlâka Aykırı Olan Buluşlar
Sınai Mülkiyet Kanunu 82/3 (a) maddesi kamu düzeni ve genel ahlaka 

aykırı buluşların korunmayacağı, patent almayacağını öngörmektedir. Mülga 
PatKHK’nın 6. maddesi de; kamu düzeni ve ahlâka aykırılık kavramlarının genel 
hukuk kavramları olarak kabul edildiklerini, hukukumuzda geçerli kurallar 
çerçevesinde yorumlanarak anlam kazanacaklarını düzenlemekteydi.

11 T 1173/97 EPO Case Law, s. 6.



288

Patent Hükümsüzlük Davaları ve Patent Hakkına Tecavüz Sayılan Haller
İlhami GÜNEŞ

Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı 19-22 Aralık 2019

g) Mikrobiyolojik İşlem ve Ürünler Hariç, Bitki veya Hayvan Türleri veya 
Önemli Ölçüde Biyolojik Esaslara Dayanan Bitki veya Hayvan Yetiştirilmesi 
Usulleri

Sınai Mülkiyet Kanunu 82/3 (b) maddesi mikrobiyolojik işlem veya 
bunların sonucu olan ürünler hariç tutulmak kaydıyla bitki ve hayvan 
türlerinin patentlenmeyeceğini öngörmüştür. Madde gerekçesine göre bu 
hükümle canlıların patentlenebilirliğine dair sınırlar çizilmiştir. Biyoteknoloji 
alanındaki çalışmalar yüksek maliyetli ve uzun solukludur. Bu nedenle, 
biyoteknolojik buluşların patentle korunarak desteklenmesi gereklidir. Ancak, 
bu alanda ortaya çıkarılan gelişmelerin her zaman buluş niteliği taşımaması, 
örneğin buluş basamağını içermemesi ya da keşif olması, patent kapsamı 
dışında bırakılmasını gerektirmektedir. Bitki çeşitleri, modern biyoteknolojik 
yöntemlerin yanı sıra, geleneksel yöntemlerle de elde edilebilmekte ve 
ülkemizde 5042 Sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına 
İlişkin Kanun ile korunmaktadır. Hayvan ırkları için de, 4631 Sayılı Hayvan Islah 
Kanunu yürürlüktedir. Bu nedenlerle, buluş niteliği taşımasına karşın geliştirilen 
bir bitki çeşidi ya da hayvan ırkı, çifte koruma sağlanmaması amacıyla patent 
kapsamı dışında tutulmuştur. 

h) İnsan Bedeninin Ögelerinin Keşfi, Gen veya Gen Dizisi Keşifleri
Sınai Mülkiyet Kanunu, insan bedeni ve ögelerinin patentlenebilirliği 

hakkında koşulları ve sınırları belirlemiştir. Buna göre, insan bedeni ve 
ögelerinin basit keşfi patentlenemez. Basit keşif; rutin, bilinen ve basit 
tekniklerin kullanımıyla bu öğelerin doğal ortamından izole edilmesi ya da 
üretilmesini açıklamaktadır. Burada elde edilen ögeler bir gen dizisi veya 
kısmi dizisi dahi olsa bu türde basit bir uygulama patent koruması kapsamı 
dışındadır.

ı) İnsan Klonlama İşlemleri
Sınai Mülkiyet Kanunu 82/3 (d) bendi ile patentlenebilirlik koşullarını 

sağlasa dahi bazı biyoteknolojik buluşların patent koruması kapsamı dışında 
bırakılması hükmü getirilmiştir.

4. Patent Türleri
Patent bir ürüne, bir usule ilişkin olabileceği gibi iki türün bir arada 

bulunduğu ürün ve onun elde ediliş tekniğine ilişkin olabilir.
a. Ürün Patentleri / Buluşları
Buluş doğrudan doğruya bir ürünün kendisi olarak oluşabilir ve tescillenebilir. 

O vakit ürün patentinden söz edilmektedir. Ürün kelimesi; mahsul, eser, imal, 
semere, hâsıla kelimeleri yerine de kullanılmaktadır12. Ürün sözlükte; belirli 

12 ŞENER E.; Hukuk Sözlüğü, Ankara, 2001, s. 836; ÇOTUKSÖKEN Y.; Türkçe Anlamdaşlar ve Karşıt 
Anlamlılar Sözlüğü, İstanbul, 1992, s. 295.
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faaliyet ve işlemler sonucunda meydana getirilen mal ve hizmet olarak ifade 
edilmiştir. Büyük Türkçe Sözlük ise buluşlarla da ilgili olan şu açıklamalara yer 
vermektedir:

i- Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey.
ii- Ortaya çıkarılan, elde olunan, üretilen mal.
iii- Bir veya daha fazla sayıdaki diğer maddelerden biyolojik, kimyasal veya 

fiziksel değişimlerin sonucu meydana gelen bir madde.
iv- Bir oluşum, işlem ya da yapım sonucu elde edilen nesne.
b. Usul Patentleri / Buluşları
Buluşun teknik alanda mevcut sorunların çözümü bakımından, yeni ve 

buluş adımı içeren yöntemlere, usullere veya kimyasal formüllere ilişkin 
olması da mümkündür. Usuller fiziki alana girmeyen patent konuları olarak 
ürün patentlerinden ayrılırlar. Belli bir etkin sonuç doğuran usuller şartları 
taşıdığında patent ile korunurlar.

Usul kelimesi; yol, yöntem, tarz, metot kelimeleri yerine kullanılmaktadır. 
Konumuz bakımından usul; bir amaca erişmek için izlenen düzenli yol, belli 
bir sonuca erişmek için belli ilkelere ve kurallara göre izlenen yol olarak ifade 
edilebilir13.

Ancak yenilik içerdiği ileri sürülen bir usul faydalı model başvurusuna 
konu edilemez. Yasa usul veya formüllerin faydalı model belgesine konu 
olmayacağını öngörmektedir (SMK m. 142(3)ç).

II.  PATENT HAKKINA TECAVÜZ 

A. Genel Olarak
Patent koruma alanın sınırları buluştan ibarettir. Buluşun yasal sınırları 

ise gayrimenkul tapusunda çap veya kroki gibi istem veya istemler ile ifade 
edilmekte, çizilmektedir. Buna göre buluş sahibinin izni olmadan buluşu 
kullanarak sınai, ticari faaliyette bulunanlar, buluşun sömürüsünü sağlayanlar 
patente tecavüz etmiş olurlar. Buluşu oluşturan unsurların tümünün aynı 
şekilde veya eşdeğerleriyle kullanımı halinde patent ihlal edilmiştir. 

Patent koruması istemlere göre belirlenmekte ve çizimler ile tarifname 
istemlerin yorumlanmasında yardımcı unsurlar olarak kabul edilmektedir. 
Nitekim anılan hüküm 551 sayılı mülga PatKHK 83. maddede aynen yer aldığı 
gibi, Sınai Mülkiyet Kanunu 89. maddesinde, konuyu düzenlemiştir. Madde 
gerekçesine göre, patent başvurusu veya patentin sağladığı korumanın 
kapsamının, patent istemleriyle belirleneceği, anlaşılmaktadır. 

13 tdkterim.gov.tr/bts/ (son erişim: 18.11.2013).
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Patent hukukunda korumanın kapsamı ve sınırları istemlere göre belirlenir. 
Tarifname ve resimler ise yardımcı unsurlardır. İstemler net bir dille buluşun 
korunacak unsurlarını ifade eden metinlerdir. Buluş sahibi, patentten beklediği 
korumayı adil ve ölçülü biçimde elde edebilmelidir, öte yandan rekabet 
edenler ve kamunun da saydamlık beklentisi karşılanmalıdır. Bu nedenle 
istemlerin yazımı son derece önemlidir. İstemlerde ifadesini bulan öğretinin 
izinsiz kullanımı patente tecavüz oluşturmaktadır; aynen veya eşdeğeri ile 
kullanım halinde patente tecavüz söz konusu olur. Patent sahibi hukuki 
korumadan istem veya istemlere göre yararlanır ve tescil süreci sırasında 
dahi esaslı incelemede istemlerin buluş niteliği üzerinde durulur. İstemlerin 
kapsamının tespiti; patent sahibi için buluşunun korunması, bakımından, 
diğer kişiler için ise haksız olarak tekele yol açılmaması bakımından önemlidir. 
Bu nedenle patent açıklamasının net ifadelerle yapılması iki taraf açısından da 
kritik sonuçlar doğuracaktır.

B. Patent Sahibinin Tekelci Yetkileri
Patentten doğan hak, sahibine maddi ve manevi çıkarlar getiren, bir 

özel mülkiyet hakkıdır. Gayri maddi haklardan olan patent hakkı işletmenin 
rekabet gücünü doğrudan etkiler ve nihai olarak kamu açısından da yararlı 
sonuçlar doğurur. Bu hakkı patent sahibi bizzat veya lisans tanıdığı kişiler eliyle 
kullanabilir, devir, rehin gibi işlemlere konu edebilir. Patent konusu hakkın 
inhisariliği, başkalarının serbest kullanımını men edebilme keyfiyetinden gelir. 
Söz konusu buluş ve onun somutlaştığı ürün veya yöntemin kontrolü sahibine 
aittir. Başkalarının engelleme ve kısıtlama menfi nitelikli hak kapsamını 
oluştururken, hakkı dilediği gibi tasarruf edebilme, üretime veya ticarete konu 
edebilmesi de müspet yönleridir.

SMK 85/2 md gereğince; Patent sahibinin, münhasır yetkileri şöyledir:
i- Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal 

edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle 
elde bulundurulması.

ii- Patent konusu olan bir usulün kullanılması.
iii- Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul 

patentinin kullanılmasının başkalarına teklif edilmesi.
iv- Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satılması, 

kullanılması, ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka 
herhangi bir nedenle elde bulundurulması.

Bu eylemlerin patent sahibinden lisans, izin veya onay alınmaksızın icrası 
patent hakkının ihlalidir.
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C. Patente Tecavüz Olmayan Fiiller
Bununla birlikte inhisari patent hakkının istisnaları veya sınırlamalar da 

3. bentte düzenlenmiştir. Patentin kullanıldığı bazı eylemler, hakkın kapsamı 
dışında bulunmaktadır. Aşağıda sayılan fiiller patentin sağladığı hakkın kapsamı 
dışındadır.

i- Sınai veya ticari bir amaç taşımayan ve özel maksatla sınırlı kalan fiiller.
ii- Patent konusu buluşu içeren deneme amaçlı fiiller.
iii- İlaçların ruhsatlandırılması ve bunun için gerekli test ve deneyler de 

dahil olmak üzere, patent konusu buluşu içeren deneme amaçlı fiiller.
iv- Sadece bir reçetenin oluşturulması için eczanelerde yapılan ilaçların 

seri üretim olmadan hazırlanarak kullanılması ve bu şekilde hazırlanan ilaçlara 
ilişkin fiiller.

v- Patent konusu buluşun Paris Sözleşmesine taraf devletlerin gemi, 
uzay aracı, uçak veya kara nakil araçlarının yapımında veya çalıştırılmasında 
veya bu araçların ihtiyaçlarının karşılanmasında, söz konusu araçların geçici 
veya tesadüfi olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunması şartıyla 
kullanılması.

vi- 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla onaylanan Milletlerarası 
Sivil Havacılık Anlaşmasının 27’nci maddesinde öngörülen ve bu madde 
hükümlerinin uygulandığı bir devletin hava aracı ile ilgili fiiller.

D. Patente Tecavüz Halleri
SMK’nın 141. maddesi patent ve faydalı modellere tecavüz konusunu 

düzenlemiştir. Bu hükme göre tecavüz halleri şöyledir:
“ Aşağıdaki fiiller, patent veya faydalı model hakkına tecavüz sayılır.
- Patent veya faydalı model sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü 

kısmen veya tamamen üretme sonucu taklit etmek.
- Kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği ya da 

bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla üretilen buluş konusu ürünleri satmak, 
dağıtmak veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak ya da bu amaçlar için 
ithal etmek, ticari amaçla elde bulundurmak, uygulamaya koymak suretiyle 
kullanmak veya bu ürünle ilgili sözleşme yapmak için öneride bulunmak.

- Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu usulü kullanmak veya bu 
usulün izinsiz olarak kullanıldığını bildiği ya da bilmesi gerektiği halde buluş 
konusu usulle doğrudan doğruya elde edilen ürünleri satmak, dağıtmak veya 
başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak ya da bu amaçlar için ithal etmek, 
ticari amaçla elde bulundurmak, uygulamaya koymak suretiyle kullanmak 
veya bu ürünlerle ilgili sözleşme yapmak için öneride bulunmak.
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- Patent veya faydalı model hakkını gasp etmek.
- Patent veya faydalı model sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans 

veya zorunlu lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları 
üçüncü kişilere devretmek.

(2) Patent konusunun, bir ürün veya maddenin elde edilmesine ilişkin bir 
usul olması halinde mahkeme, aynı ürün veya maddeyi elde etme usulünün 
patent konusu usulden farklı olduğunu ispat etmesini davalıdan isteyebilir. 
Patent konusu usulle elde edilen ürün veya maddenin yeni olması halinde, 
patent sahibinin izni olmadan üretilen aynı her ürün veya maddenin, patent 
konusu usulle elde edilmiş olduğu kabul edilir. Aksini iddia eden kişi bunu 
ispat etmekle yükümlüdür. Bu durumda, davalının üretim ve işletme sırlarının 
korunmasındaki haklı menfaati göz önünde tutulur.

(3) Patent başvurusunun veya faydalı model başvurusunun 97’nci 
maddeye göre yayımlandığı tarihten itibaren, patent başvurusu veya faydalı 
model başvurusu sahibi, buluşa vaki tecavüzlerden dolayı dava açmaya 
yetkilidir. Tecavüz eden, başvurudan veya kapsamından haberdar edilmiş 
ise başvurunun yayımlanmış olmasına bakılmaz. Tecavüz edenin kötü niyetli 
olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa, yayımdan önce de tecavüzün 
varlığı kabul edilir.

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

Kısmen veya tamamen istemlere göre üretim, patenti kullanma; aynısının 
veya eşdeğerinin, benzerinin üretimi tecavüz sonucunu doğuracaktır. Parça 
üretimi halinde ise bu parçalar münhasıran patentli ürünlerine ait oldukları 
takdirde tecavüz nitelemesi yapılabilir. Başka ürünlerde jenerik olarak 
kullanılan parçalar için bu değerlendirme yapılamaz.

Mahkemenin patente tecavüzü belirleyebilmesi için öncelikle, patentin 
yarattığı tekelin, diğer deyimle, hakkın kapsamının net biçimde belirlenmesi 
gereklidir. Koruma konusunun kapsamını ise, istem veya istemler 
oluşturmaktadır. Patent bir bütün olarak okunmalı ve çizimler ile tarifname 
ise istemlerin yorumunda kullanılmalıdır. Türk Patent hukuku uygulamasında 
dikkate alınması gereken bir diğer yasal kaynak, Avrupa Patent Sözleşmesi’nin 
69. maddesi hükmüdür. SMK. 89. maddeye aynen alınmış olan bu hüküm 
gereği, istemler esas olup, çizim, resim ve tarifname yardımcı unsurlardır.

Bir patent ihlali bulunup bulunmadığının tespiti, kural olarak hakimin 
genel hayat bilgisi ile çözemeyeceği özellikler taşımaktadır. Bu davalarda ilgili 
teknik alandan seçilecek bilirkişilerden yardım alınması gereklidir. Bununla 
birlikte tecavüzün tespiti teknik olduğu gibi hukuki bir konudur. Patent belgesi 
aynı zamanda hukuki bir metindir. Tecavüz varlığına kanaat getirebilmek 
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bakımından patentin iyi anlaşılması gereklidir. İlk iş, Türk Patent ve Marka 
Kurumundan belge istenerek patentin geçerliliğinin denetlenmesi ve ardından 
istemlerinin yorumlanmasıdır. Gerektiğinde yapılacak yorum, amaca uygun ve 
buluş sahibinin haklı koruma beklentisine cevap verecek kapsamda olmalıdır. 
İstemlerin amaca uygun yorumu ile koruma kapsamı da belirlenmiş olacaktır14.

Patente tecavüz davalarında uygulama, genel olarak, patent koruma 
kapsamının tanımı etrafında kurulmakta ve şekillenmektedir. Uyuşmazlıkların 
çoğunda sözel anlamda birebir tecavüz daha az sıklıkla görülmekteyken, 
eşdeğer istem kullanımı yoluyla tecavüze daha sık rastlanmaktadır. Patent 
sahibi istemlerin sözel anlamından öte giden bir korumaya layık olmaktadır. 
Tecavüzün değerlendirilmesi için yapılan karşılaştırmada buluşun çözdüğü ileri 
sürülen teknik sorun ve çözümün mahiyeti, bu çözüme ulaşılırken izlenen yol, 
yöntemler, işlev ve ortaya çıkan sonuç karşılaştırılacaktır. Suçlanan oluşum, 
buluştaki istemin öngördüğü işlev ile eş işlevi aynı yolu izleyerek gösteriyorsa 
ve aynı teknik sonucu yaratıyorsa tecavüz bulunduğu kabul edilir. Aynı teknik 
sonucun, aynı veya eşdeğer yöntemle gerçekleştirilmesi patente tecavüzdür. 
Ancak aynı teknik sonucun tamamen farklı yolla ve işlevle başarılması halinde 
tecavüzden söz edilemez15.

III.  PATENT HAKKINI KORUMA YOLLARI, GEÇİÇİ KORUMA VE 
DAVALAR

Patent ve faydalı model hakkını koruyan davalar ve yasal talepler SMK'nın 
ortak hükümlerinden olan 149. maddede yer almaktadır: 

a) Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti.
b) Muhtemel tecavüzün önlenmesi.
c) Tecavüz fiillerinin durdurulması.
ç) Tecavüzün kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazmini. 
d) Tecavüz oluşturan veya cezayı gerektiren ürünler ile bunların üretiminde 

münhasıran kullanılan cihaz, makine gibi araçlara, tecavüze konu ürünler 
dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde el konulması.

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

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

14 11. HD, 22.10.10, 2009/4371-2010/13123.
15 PAGENBERG, J.; “The Principle and Rules for Claim Interpretation”, Enforcement of Intellectual 

Property Rights and Patent Litigation, Münih 2001, s. 530.
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g) Haklı bir sebebin veya menfaatinin bulunması hâlinde, masrafları karşı 
tarafa ait olmak üzere kesinleşmiş kararın günlük gazete veya benzeri vasıtalarla 
tamamen veya özet olarak ilan edilmesi veya ilgililere tebliğ edilmesi.

Geçici hukuki koruma yolu açık olup, nihai karar mahiyetinde tedbir kararı 
verilmesi mümkündür. Keza delil tespiti bakımından genel hükümler geçerlidir. 
Bu Kanun uyarınca dava açma hakkı olan kişiler, dava konusu kullanımın, 
ülke içinde kendi sınai mülkiyet haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde 
gerçekleşmekte olduğunu veya gerçekleşmesi için ciddi ve etkin çalışmalar 
yapıldığını ispat etmek şartıyla, verilecek hükmün etkinliğini temin etmek 
üzere, ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebilir (SMK m. 
159). Tedbir kararının kapsamı, önleme, durdurma, Türkiye sınırları içinde, 
serbest bölge, gümrük ve limanlarda el koymayı sağlayacak şekildedir.

Patent hakkı sahibine tanınan birincil yetkiler, ortak hükümler bölümünde 
yer alan SMK m. 149/1 maddede sayılmıştır. Bu hukuki yolların kullanılması 
için açılabilecek davalar belli bir süre içinde açılmalıdır. Patente tecavüz 
davalarının açılması bakımından, zamanaşımıyla ilgili olarak; SMK 157 
maddede “Zamanaşımı” başlığı altındaki hüküm ile 6098 sayılı Türk Borçlar 
Kanunu’nda haksız fiillerle ilgili dava zamanaşımını düzenleyen 72 ve 73. 
maddelere yollama yapmış olup bu hükümlerin uygulanması söz konusu 
olacaktır.

Patente tecavüz halinde, fiili zarar yanında yoksun kalınan kar da 
istenmektedir. Tazminata dair kurallar, SMK'nın Ortak hükümler bölümünde 
düzenlenmiştir (SMK m. 151(1-2). Tazminat veya kaybolan kar üç yöntemden 
biri seçilmek suretiyle hesaplanacaktır. Bunlar, hak sahibinin tecavüz 
olmasaydı kullanmakla elde edeceği gelir, mütecavizin patenti kullanarak 
elde ettiği kazanç ve lisans yöntemidir. Hesap vergi öncesi net kar üzerinden 
yapılmaktadır. Genel işletme giderleri maliyet olarak düşülmez. Sadece ilgili 
ürün bazındaki maliyet giderleri düşülebilir.

Patentten doğan hakka tecavüz sayılan eylemler:
i- Buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen taklit etmek (üretmek),
ii- Tecavüz yoluyla üretilen ürünleri ticaret alanına çıkarmak (satmak, 

dağıtmak, ithal etmek, icap konusu etmek, satış teklifi yapmak),
iii- Buluş konusu olan usulü kullanmak veya buluş konusu usulle doğrudan 

doğruya elde edilen ürünleri ticaret alanına çıkarmak,
iv- Lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü 

kişilere devir etmek,
v- Patent veya faydalı model hakkını gasp etmek.
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IV.  PATENTİN, FAYDALI MODEL HAKKININ SONA ERMESİ
Patent koruması 20 yıl, faydalı model koruması 10 yıl devam etmektedir. 

Patent hakkı maddi mülkiyet haklarından, özellikle bu yönüyle, süreli olmasıyla 
ayrılmaktadır. Hakkın sona ermesi, vazgeçme, sürenin dolması, şekli şartları 
ve harçların ödenmemesi nedeniyle gerçekleşebileceği gibi, mahkemenin 
hükümsüzlük kararı ile de gerçekleşebilir.

Patentin geçerlilik taşımaması, tescil şartlarını taşımadığı halde tescillenmiş 
olması halinde, bu durumun tespiti ve hükümsüzlük ileri sürülebilir bir talep 
olup, hükümsüzlük davası rekabet edenler için bir güvenlik olanağıdır.

Ancak hükümsüzlük ile hakkın sona ermesi birbirinden farklı sonuçlar 
doğurmaktadır. Hükümsüzlük kararı patenti başvuru tarihinden itibaren 
geçersiz kılmaktadır. Vazgeçme, yıllık ücretleri ödememe veya koruma 
süresinin dolması halinde ise geçersizlik geçmişe etkili değildir.

Patent başvurusu üzerine, idari nitelikte işlemler ve araştırmalar- çoğu 
kez incelemesiz yöntem seçilerek16-sürecinin sonunda tanınan patentin 
geçerliliğinin mahkemelerde savunulması ve kanıtlanması bizatihi patentin 
elde edilmesinden daha zorludur. Adli yargı aşamasında inceleme daha sıkı 
ve titiz yöntemler ve sağlam kanıtlara dayanacaktır. Gerek incelemeli gerekse 
incelemesiz verilmiş patentlerin ve faydalı modellerin hükümsüzlükleri ileri 
sürülebilmektedir.

Uygulamada, sıklıkla bir tecavüz davasında, süresinde karşı dava olarak 
veya ayrıca açılan hükümsüzlük davaları görülmektedir. Patent ile kurulmuş 
olan hak faraziyesi güçlü bir tekel oluşturduğundan, menfaati olan rakiplerin 
patentin geçerliliğini sorgulama imkanı da bulunmalıdır. Hükümsüzlük davası, 
uygulamada, haklar dengesinin sağlanmasında kilit bir rol oynamaktadır. 
TRIPS Anlaşmasının 32. maddesi, imzacı ülkelere patenti iptal etme veya 
geçerli bırakma konusunda yargısal bir denetim ve karar mekanizması kurma 
konusunda serbesti sağlamaktadır. Bu “yargısal denetim” şartından kasıt, 
sadece mahkemelerin denetimi değil, Türk Patent ve Marka Kurumu içinde bir 
denetim ve iptal sürecinde dahi izlenecek usulün mahkemedeki gibi hukuki 
usuller olduğudur.

SMK, faydalı model için değilse de patent için kurum kararı ile hükümsüzlük 
yolunu açmış bulunmaktadır. Patentin verilmesine dair kararın Bültende 
yayınından itibaren 6 ay içinde itiraz etmek ve şartların varlığı halinde 
patenti iptal ettirmek (SMK 99. maddede hükümsüzlük terimi kullanılmış) 
mümkündür. Bu halde de, m. 139’a atıf yapılmış olup, mahkeme kararıyla 
öngörülen hükümsüzlükle aynı sonuçlar doğmaktadır (SMK m. 99(6)). Bununla 

16 PatKHK 60. vd. md İncelemesiz patent yöntemi, SMK’da bulunmamaktadır.
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birlikte itiraz yoluyla Kurum içi hükümsüzlük sürecini geçebilen patentler dahi 
mahkemeler önünde hükümsüzlüğe konu edilebilir.

V.  PATENTİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVASI
Patentin hükümsüzlüğü, SMK m. 138’de öngörülen sebeplerin varlığı 

halinde, mahkeme kararıyla patentin, patent sicilinden silinmesiyken, yukarıda 
ele alınan patent hakkının sona ermesi konusu, patent sahibinin isteği ile 
veya hakkın süresinin dolması ve veya yıllık ve ek ücretlerin ödenmemesi ile 
ortadan kalkmasıdır17. Farklı etki yarattıklarından bu iki durumu birbirinden 
ayırmak gereklidir.

Yeni, buluş basamağı ile tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye 
uygulanabilir buluşlar patent belgesi verilerek korunur. Patent belgesi 
alınmasıyla ortaya çıkan haklar, patentten doğan haklar olarak isimlendirilir. 
Tekelci nitelikteki bu haklar patent sahibine, üçüncü kişilerin buluştan izinsiz 
olarak ticari şekilde yararlanmalarını önleme yetkisi verir. Önleme yetkisinin 
kapsamındaki fiiller, SMK. 85. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre patent 
sahibi, patent konusu buluşun üretilmesi, sunulması, satılması, kullanılması 
veya ithal edilmesi veya kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle elde 
bulundurulmasını önleyebilecektir. Bu son derece güçlü tekelci yetkilerin 
karşısında, patent sahibi ile rekabet eden üçüncü kişilerin şeffaflık ve adalet 
beklentisi adına bir güvenlik olanağına sahip olması gereklidir. Bu yüzden, 
toplumun menfaati ile buluşçunun menfaatinin dengelenmesi amacıyla kabul 
edilmiş müesseselerden birisi de ‘patentin hükümsüzlüğü’ müessesesidir18.

Hükümsüzlük davası, menfaat sahiplerince bağımsız olarak, doğrudan 
doğruya açılabileceği gibi bir tecavüz davası açıldığında, usule uyularak o dava 
içinde karşı dava olarak veya ayrıca da açılabilir. İki dava birlikte görülebilir ve 
öncelikle hükümsüzlük davasının çözümü gerekir. 

Patent uyuşmazlığı, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri 
nitelikte olup davadan feragat beyanı hüküm kesinleşinceye değin yapılabilir 
ve karşı tarafın kabulüne bağlı olmadığı gibi yapıldığı anda kesin hükmün 
sonuçlarını doğurur. Birlikte görülen patente tecavüz ve hükümsüzlük 
davasında verilen karar şöyledir:

“Asıl dava davacı vekili, davalıya ait TR1995/00821 sayılı patentin yenilik 
ve buluş basamağı koşullarını taşımadığından hükümsüzlüğünü talep etmiş, 
birleşen davanın reddini istemiştir.

Birleşen davada davacılar vekili, davalıya ait ESMARA adlı jenerik ilaç 
ürünlerinin davacının 1999/02934, 1995/0861 ve 1995/00821 no.lu patentlere 
tecavüzün tespitini talep etmiş, asıl davanın reddini istemiştir.

17 TEKİNALP; s. 569.
18 TUNÇDEMİR, F.; “Patent Hukukunda Hükümsüzlük”. TPE Uzmanlık tezi, Ankara 2014, s. 16.
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Mahkemece; asıl davada davalılardan Astra Zeneca AB hakkındaki 
davanın kabulü ile adı geçen davalı adına tescilli 1995/00821 no.lu patenttin 
hükümsüzlüğüne, TPE sicilinden terkinine, sicil kaydına göre patent sahibi 
olmayan diğer davalı Astra Zeneca İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkındaki 
hükümsüzlük davasının pasif husumet yokluğu nedeniyle reddine, birleşen 
davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davalılar-birleşen davada davacılar Astrazeneca İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti. ve Astra Zeneca AB vekili temyiz etmiştir.

1-04.04.2016 tarihli dilekçeler ile davacı Pensa Pharma İlaç Ticaret ve Sanayi 
AŞ vekilinin asıl davadan, birleşen davada davacı Astrazeneca İlaç Sanayi ve 
Ticaret LTD. ŞTİ. ve Astra Zeneca AB vekilinin birleşen davadan feragat ettiği 
anlaşılmıştır. Taraf vekillerinin vekaletnamelerinde davadan feragat yetkisi 
olduğu görülmüştür.

Uyuşmazlık, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri nitelikte 
olup davadan feragat hüküm kesinleşinceye değin yapılabilir ve karşı tarafın 
kabulüne bağlı olmadığı gibi yapıldığı anda kesin hükmün sonuçlarını doğurur. 
Taraf vekillerinin asıl ve birleşen davadan feragate ilişkin beyanının, HMK’nın 
74 ve 307 vd. maddeleri uyarınca sonuç doğurucu nitelikte olduğu anlaşılmış, 
Yargıtay İBK’nın 11.4.1940 gün ve 70 sayılı ve HGK’nın 21.11.1981 gün ve 
1981/2-551 sayılı kararları uyarınca öncelikle, taraf vekillerinin asıl ve birleşen 
davadan feragatine ilişkin bir karar verilmesini teminen yerel mahkeme 
kararının bozulması gerekmiştir....”19

Buluş basamağının incelenmesinde belli bir araştırma yöntemi 
kullanılmaktadır. Kıta Avrupa hukuklarında ve ülkemizde de geçerli olan 
yöntem "problem çözüm" yöntemidir. En yakın hareket noktası olan bilgi, 
patent, tasarım ve bunun gibi yazılı teknik bilgiler olabileceği gibi makale, 
kitap çalışmaları veya sanayide kullanılan, üretilen ürünler de olabilir. Bazen 
buluş konusu olan öğretiye en yakın referans birden fazla olabilir; bunların 
hepsi değerlendirilerek buluş ışığını yakabilecek veya tetikleyebilecek olan 
belirlenir. Buluş basamağının tayini sırasında ilgili teknik alan belgeleri ferden 
ve birleştirilerek de göz önüne alınırlar20. 

En yakın teknik referans bulunduktan sonra, çözülmek istenen sorunun 
doğru biçimde belirlenmesi gereklidir. Kural olarak patentin tarifname 
kısmında ilgili teknik alanda çözülmek istenen sorunun ne olduğu anlatılmalı, 
bu alana ilişkin etraflı bilgi ve bilinen uygulamalar açıklanmalıdır. Tarifname ve 
şekiller patenttin bağlayıcı olmayan ve yorum gerektiğinde başvurulabilecek 
yardımcı bölümleridir. Asıl olan patentin istem bölümüdür. ‘Problem çözüm’ 
yönteminin kullanılması sırasında ikinci adım, buluşun çözmeyi amaçladığı 

19 11. HD, 07.04.2016, 2015/7621 - 2016/3846.
20 SULUK, C.; Fikri Mülkiyet.., Ankara 2017, s. 243.
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teknik sorunun tespit edilmesidir. Bahsedilen uzman kişi tarafından, bu 
konuda, başvuruya en yakın referans ile buluşun karşılaştırması yapılmalı 
ve iki öğretinin unsurları arsındaki farklar ortaya konulmalıdır. Bu unsurlar 
yapısal veya işlevsel olabilirler, bunlara ayırt edici unsurlar adı verilmektedir21. 
Teknik problem, buluş ile elde edilen sonucun niteliğine dayanılarak, aynı 
türden bir sonuca ulaşmak ya da tamamen farklı bir sonuca ulaşmak, sayısal 
olarak daha gelişmiş bir sonuca ulaşmak veya kısmen farklı bir sonuca 
ulaşmak olarak formüle edilebilir22. Buluşun çözdüğü ileri sürülen problemin 
tarifnameden anlaşılması; tarifname içinde aşılması amaçlanan zorluk veya 
olumsuzluklar konusunda bilgi verilmesi gereklidir. Problem objektif kriterler 
esas alınarak tanımlanmalı, ulaşılan sonucun ne olduğu ortaya konulmalıdır. 
Başvuru sahibinin tekniğin bilinen durumuna bütünüyle hakim olması da 
beklenmemelidir.23

A. Hükümsüzlük Davalarının Pratik Etkileri ve Sonuçları
1. Açılmış Davalara Etkisi
Patent hakkının hükümsüzlüğüne dair verilen kararlar geçmişe etkilidir. 

Hukuk mahkemesinde görülen bir tecavüzün tespiti, önlenmesi ve/veya 
tazminat davası aynı dosyada ileri sürülen karşı hükümsüzlük davasının 
veya ayrı bir dava olarak açılan hükümsüzlük davasının çözümüne bağlıdır. 
Mahkemeler, açılmış bulunan patente tecavüz ve tazminat davalarında, 
hükümsüzlük davasını bekletici sorun yapmak durumundadır24. Patentin 

21 EPO Examination Guideline, C. IV, 9.8.2 (EPO İnceleme Rehberi).
22 ÖZTÜRK Ö.; Türk Hukukunda Patentlenebilirlik Şartları, 2008 İstanbul, s. 286.
23 ÖZTÜRK; s. 286.
24 Mevcut hukuka göre patent ihlalleri, PatKHK kapsamında cezayı gerektirmemekte, 

diğer deyimle patent tecavüz suçları kovuşturulmamaktadır. Ancak, işin haksız 
rekabet boyutu ayrı bir inceleme alanıdır. Ceza davasında hükümsüzlük savunması 
yapılırsa mahkemenin bu savunmayı araştırıp araştırmayacağı tereddüt konusudur. 
Ortada geçerli bir patent veya faydalı model belgesi var ve ihlal iddiasına muhatap 
olanın yasal koşulların eksikliğine, örneğin yenilik koşulunun bulunmadığına ilişkin 
savunma ve kanıtları alınıp değerlendirilmeyecek midir? Ceza yargılamasında maddi 
gerçek arandığından, şekli gerçeği aramakla yetinebilen hukuk yargılamasından farklı 
olarak, ceza hakimi, ne tarafların ileri sürdüğü kanıtlarla bağlı olmalı ne de yasa, belli 
konuların belli kanıtlarla kanıtlanacağını göstermelidir. Ceza mahkemesinde her şey 
kanıt olabilmeli ve kanıt olarak nitelenenlerin bu nitelikleri hakim tarafından serbestçe 
değerlendirilebilmelidir. Kanımca ceza davasında maddi olay ve suçun tüm unsurlarının 
araştırılmasına ilişkin temel ilkeden ve özellikle vicdani kanıt sisteminden ayrılmak için 
haklı bir sebep bulunmamaktadır. Nitekim 5271 sayılı CMK’nın Ceza mahkemelerinin 
ek yetkisi başlıklı 218. maddesi de bu yoldadır. Toplanan kanıtlar, belgenin korunmaya 
değer olmadığını ortaya koyuyorsa o dava ile sınırlı (inter partes) olmak üzere, sanığın 
ihlal eylemi sırasındaki saiki ve kastı bu çerçevede değerlendirilecek dolayısı ile patent 
sahibinin bu olayda korunmayacağına karar verilecektir. Ceza Hakimi, hükümsüzlük 
çekişmesini çözümlemeyecek sadece ceza davasında hükme varmaya yeterli kapsamda 
değerlendirme yapacaktır. Ancak, bu savunmanın varlığına karşın, Fikri ve Sınai Haklar 
Hukuk Mahkemesinde veya başka bir yetkili mahkemede açılmış bir hükümsüzlük 
davası varsa bu davanın sonucunu beklemek yetkisi dahilindedir.
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hükümsüzlüğü kararı kesinleştiğinde geçmişe etkili olacağından tecavüz ve 
tazminat davaları doğrudan doğruya etkilenir ve bu sonucun beklenmesi 
gerekir (HMK 165 md, SMK m. 139/1)25. 

Bazı hallerde patente bağlı sonradan alınmış ek patentler bulunabilmektedir. 
Ek patentler için  alınan hükümsüzlük kararı doğrudan doğruya sonuç 
doğurmayacaktır. Ancak hükümsüzlüğün tebliğinden itibaren 3 ay içerisinde, 
ek patentlerin bağımsız patente dönüştürülmesi için başvuru yapılması 
zorunludur. Aksi takdirde ana patentin hükümsüzlüğü kararı ek patentlerin de 
hükümsüzlüğünü gündeme getirecektir (SMK m. 138-(7). 

Patent hakkının, ücretlerin ödenmemesi, koruma süresinin dolması ve hak 
sahibinin vazgeçmesi sebepleri ile sona ermesi hallerinde ise geriye etki söz 
konusu değildir.

2. İstisnalar ve Patent Sahibinin Kötü Niyetinden Kaynaklanan Haller
Hükümsüzlük kararı geçmişe etkili olduğu halde, karardan önce verilmiş 

ve uygulanmış patente tecavüze dayalı kararları ve daha önce yapılmış, 
uygulanmış sözleşmeleri etkilememektedir (SMK 139/2, a, b md).

Patent sahibinin kötü niyetinden kaynaklanan zararın giderilmesi 
davaları ise saklıdır Patent sahibinin ağır ihmal veya kötü niyetli olarak 
hareket etmesinden zarar görenlerin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, 
hükümsüzlüğün geçmişe dönük etkisi uygulanmış sözleşmeler ve mahkeme 
kararlarını etkilememektedir.

3. Hükümsüzlük Kararının Mutlak Etkisi
Patentin hükümsüzlüğü kararı, davanın taraflarını bağlamakla kalmaz; 

herkese karşı etki doğurur. Diğer deyimle, menfaati olan üçüncü kişiler de 
ortaya çıkan hükümsüzlük halinden yararlanır, örneğin patent geçerli iken 
başladıkları tecavüz eylemleri, tecavüz olmaktan çıkar. Bu bakımdan ilgili 
patent veya faydalı model hakkında bir başka dosya görülen hükümsüzlük 
davasının beklenmesi gerekebilir.

B. Hükümsüzlük Sebepleri
Hükümsüzlük kararı, kural olarak, yetkili ve görevli bir mahkeme tarafından 

verilebilir. Türk Patent Hukukunda, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 
yürütülen tescil süreci bünyesinde, tescil kararı verilmesinden sonra bir 
hükümsüzlük veya iptal olanağı, SMK ile düzenlenmiştir. Faydalı model 
için kapalı tutulan bu süreçte, tesciline karar verilen patentlerin, tescil 
kararının yayınından itibaren altı aylık sürede Kuruma itiraz edilmesi halinde 
hükümsüzlüğüne karar verilmesi mümkün olmaktadır.

25 11. HD, 09.09.2013, 012/17236 -2013/15203, no.lu kararda somut olay tam da bu konuyla 
ilgilidir.
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‘Hükümsüz’ sözcüğü; geçersiz, geçmez, hükmü olmayan, hüküm ifade 
etmeyen, etkisiz, bir hukukî muamelenin yapıldığı andan itibaren hiçbir 
hukukî sonuç meydana getirmeyecek şekilde sakat olması anlamlarını ifade 
etmektedir26. Bir diğer anlatımla hükümsüzlük, bir hukukî işlemin kanunun 
öngördüğü şekilde yapılmaması halinde hukukî sonuç doğurmamasıdır. 
Hükümsüzlüğe en yakın olan ifade ise “geçersizlik” olarak kabul edilebilir.

Paris Sözleşmesi’nin 5. maddesinde, patentin hükümsüzlüğü konusundaki 
ilkelere yer verilmiştir. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması’nın 
“Fikrî Mülkiyet Haklarının Mevcudiyeti, Kapsamı ve Kullanımına İlişkin 
Standartlar” ismini taşıyan ikinci kısmında “Patentler” başlığı altındaki beşinci 
bölüm, 32. madde “Hükümsüzlük/ Sona Erme” konusunu düzenlenmiştir.

Ülkemiz bakımından, patentin hükümsüzlüğü konulu hükümler, 
10.01.2017’de yürürlüğe giren SMK’nın 138-139 maddelerinde düzenlenmiştir. 
Faydalı model hükümsüzlüğü ise 144. maddede düzenlenmiştir. Faydalı model 
tescili ve hükümsüzlüğü ile ilgili olarak yasada açıklık bulunmayan hallerde ise 
patentlere dair hükümlerin uygulanacağı 145. maddede belirtilmiştir.

C. İncelemeli Patentlerin Hükümsüzlüğü
Mülga PatKHK döneminde incelemesiz patent alma hakkı verildiğinden, bu 

patentlerden halen geçerliği devam edenlerin hükümsüzlüğe konu edilmesi 
imkan dahilindedir.

Somut uygulamada, tecavüz nedeniyle kendisine karşı dava açılan kişinin 
ileri sürebileceği savunmalar, patentin hükümsüzlüğüne ilişkin nedenlerle 
yakın bağlantı içindedir. Hükümsüzlüğün kabulü, suçlanan kişinin eylemini 
‘tecavüz’ olmaktan çıkarmaktadır27. Hükümsüzlük, tecavüz davası içinde 
savunma olarak ileri sürülebileceği gibi ayrı bir dava konusu da olabilir. 
Patentin tescil şartlarının en az birinin eksik bulunduğu kanıtlanırsa kısmen 
veya tamamen hükümsüzlüğe karar verilir.

aa. Patentin SMK 82 ve 83 maddelerinde Yazılı Olan Patentlenebilirlik 
(patentability) Koşullarına Uygun Olmadığının Kanıtlanması:

Önceki bölümlerde ele alınmış olan patent unsurları, yenilik, buluş 
basamağı ve sanayiye uygunluktan herhangi birinin eksikliğine rağmen tescil 
edilmiş olan patente karşı bu dava açılabilecektir. Buluş basamağı ve yenilik 
eksikliği, en sık karşılaşılan hükümsüzlük sebepleridir. Gerçekten de, her ikisi 
de patente karşı ileri sürülen itirazlar olup tecavüz davasında karşı koyma için 
stratejik değerli savunma sebepleridir28.

26 NOYAN; E. ; Patent Hukuku, Ankara 2015, s. 353.
27 ŞEHİRALİ, F.; Patent Hakkının Korunması, Ankara 1998, s. 193.
28 FIRTH, A./PHILLIPS, J.; Intellectual Property, 4. bası, Londra 2001, s. 102.
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Patentin geçerli olması için istemlerin yeni ve sanayiye uygun olduğunun 
tespiti yeterli değildir. Buluş basamağı da bulunmalıdır.

bb. Buluşun İlgili Teknik Alandaki Uzman Kişinin (skilled person in the art) 
Anlayabileceği Açıklık ve Yeterlilikte Açıklanmamış (disclosure) Olması:

Patent başvurusu ile buluşun gerekli ve yeterli ölçüde açıklıkla ifşa 
edilmesi zorunludur. Bu açıklama, tekniğin ilgili alanında uzman olan kişinin 
anlayabileceği ve buluşu realize edebileceği şekilde olmalıdır. SMK 9. 
maddesi, açıklamanın yeterlilik kriterini, “ilgili teknik alandaki uzmanın buluşu 
uygulayabilmesinin mümkün olması”, şeklinde tanımlamıştır. Bu hükmün 
anlamı, yeterli bir açıklama bulunmadığı takdirde, patentin hükümsüz 
kılınabileceğidir. Aynı hüküm Avrupa Patent Sözleşmesi’nin 83. maddesinde 
de yer almaktadır. Bu hüküm kapsamında açıklamanın yeterli olup olmadığının 
değerlendirilmesi, başvuru bir bütün olarak (tarifname ve istemler dahil) esas 
alınmak suretiyle yapılır29.

Sanayiye uygulanabilir olan bir buluş açık ve tam olarak tanımlanmamışsa 
yasa koyucunun amacı gene gerçekleşmemiş demektir. Uygulanma için yeterli 
açıklıkta tanımlanmayan bir buluşun30 sanayiye uygulanamayan31 bir buluştan 
farkı yoktur. Böyle bir buluşun patent alması, toplumun yararına değildir. 
Tersine, gelişmenin önünü tıkayıcı bir işlem olacaktır. SMK 138/1-b‘nin 
öngörülmesindeki gerekçe budur32.

Patent tekeli sağlanması buluşun tamamen açıklanmasına bağlı 
olduğundan, ‘ticari rakipler patent konusunu koruma süresi dolar dolmaz 
üretmesinler’, anlayışı ile açıklığı yerine getirmeyen -gizlilikten fayda uman- 
kişinin tekel hakkından yararlandırılması doğru değildir. Elbette, patent 
başvurusu sahibinin de bazı kozları vardır; yükümlülük sadece buluşu yapmaya 
ya da çalıştırmaya yetecek taslağı sağlamak olup, buluşu en verimli biçimde 
işletme yolunu açıklamak zorunda değildir33.

cc. Patent Konusunun Başvuru Kapsamının Dışına Çıkması:
SMK 138/1(c) hükmü gereği başvuru kapsamına uymayan patentin 

hükümsüzlüğü söz konusu olacaktır. Buna göre; patent konusu, başvurunun 
ilk halinin kapsamını aşıyorsa veya patentin, 91’inci maddeye göre yapılan 

29 EPO Case Law, 7’nci bası, 2013, s. 306; T 14/83, OJ 1984, 105; T 169/83 OJ 1985 193.
30 11, HD, 06/02/2014, 2012/9133 - 2014/1992; Karara konu somut olayda, buluşun yeterli 

açıklama taşımaması hükümsüzlük sebebi olmuştur. Kararın tam metni için bölüm sonunda 
8 no.lu karara bakınız.

31 11. Hukuk Dairesi, 13.02.2007, 2006/6881 - 2007/2328 Sayılı karar konu somut davada, 
buluşun sanayiye uygulanabilir olmadığı tespit edilerek hükümsüzlük karar verilmiştir.
(Karar metni için bölüm sonunda 19. Karar).

32 TEKİNALP; s. 570.
33 FIRTH/PHILLIPS; Introduction to Intellectual Property, 2001 Londra, s. 102.



302

Patent Hükümsüzlük Davaları ve Patent Hakkına Tecavüz Sayılan Haller
İlhami GÜNEŞ

Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı 19-22 Aralık 2019

bölünmüş bir başvuruya veya 110’uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendine 
göre yapılan bir başvuruya dayanması durumunda en önceki başvurunun ilk 
halinin kapsamını aşıyorsa mahkemece patentin hükümsüzlüğüne karar verilir.

dd. Patentin Bütünlüğü İlkesinin İhlali:
Eğer başvuru, bütünlüğü olmayan birden fazla buluşu içeriyorsa patent 

başvurusu işleme konulamaz. Bölünmüş başvuru önceki başvurunun ilk halinin 
kapsamını aşıyorsa yine 138 / 1. (c) madde gereğince hükümsüzlük davasına 
konu olabilecektir34.

Gerçekten de SMK 91. maddesi gereği, patent başvurusu yalnız bir buluşu 
veya ana buluş ile bu ana buluş çevresindeki bağlantılı yan buluşları içerebilir. 
Birbirinden bağımsız birden çok buluş için tek patent verilmez, buluşlar ayrılır 
ve her biri için ayrı başvuru yapılır.

ee. Patentin Gaspı Nedeniyle Hükümsüzlük:
Patent almak için ilk başvuran kişi, aksi sabit oluncaya dek, patent isteme 

hakkının sahibidir (SMK 109; mülga PatKHK 11/son m.). Ülkelerde benimsenen 
sisteme göre patent, buluş başvurusunu ilk yapana (first to file) veya gerçek 
buluşçuya (first to invent) verilmektedir. Avrupa Patent Sözleşmesini kabul 
eden diğer ülkeler gibi ülkemiz de gerçek buluş sahipliği ilkesini benimsemiştir. 
Yürürlükten kalkmış olan İhtira Beratları Kanununda ise ilk başvuru sistemi 
benimsenmekteydi. Başvuru sisteminde gerçek buluş sahibinin başvuru ile 
ilgili istihkak davası açmak ve başvurunun kendisine devrini istemek hakkı 
bulunmamaktadır.

D. Faydalı Modellerin Hükümsüzlüğü
Fransa’da ‘küçük patent’ (petit patent) olarak adlandırılan faydalı model 

koruması da patentle aynı amaca hizmet ettiğinden aynı yasal düzenlemelere 
konu olmuştur (mülga PatKHK 1. md). Patentten farklı olarak, “tekniğin 
bilinen durumunun aşılması/buluş basamağı” koşulu faydalı model için 
öngörülmemiştir. SMK 145. maddede yer alan, açık hüküm bulunmayan 
hallerde patentlere ilişkin hükümlerin uygulanabileceği yolundaki düzenleme 
de göz önünde tutulmalıdır. Mutlak yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik 
kriterleri faydalı model için de geçerli ve yeterlidir.

SMK 144. madde faydalı modelin hükümsüzlüğü konusunu düzenlemiştir. 
Faydalı modelin hükümsüzlüğü;

(i) belge konusu öğretinin yeni olmaması,
(ii) sanayiye uygulanamaması,
(iii) açık ve tam olarak tanımlanmaması,

34 YURTSEVER, Ş.; Patentin Hukuki ve Cezai Korunması, 2.bası, Ankara 2005, s. 108.
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(iv) başvurunun kapsam dışına çıkması ve
(v) faydalı model isteme hakkına sahip olmaması gibi, sınırlı durumlarda 

talep edilebilmektedir. 
Genellikle, belge sahibinin haklarını kullanmasına engel olan, tazminata yol 

açabilen, belgenin hükümsüz kılınması ile kararın geriye etkili olarak başvuru 
tarihi itibariyle sicilden terkin edilmesi, gibi önemli hukuki sonuçları olan 
hükümsüzlük davası, faydalı modeller açısından da büyük önem taşımakta ve 
uygulamada sıkça karşılaşılmaktadır.

Koruma kapsamını belirleyen istemlerin tarifname kapsamını aşması bir 
hükümsüzlük sebebidir. İstemlerin tarifname dışına çıkması ve bir istemin 
yeniliğinin bulunmaması nedeniyle faydalı modelin hükümsüzlüğüne dair 
örnek olabilecek karar aşağıdaki gibidir:

“..Davacı vekili, davalı adına tescilli “Elektronik kumandalı sıcak su üretim 
sistemi” başlıklı faydalı modelin yenilik özelliğinden yoksun olduğunu ileri 
sürerek, hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı 
vekili, zamanaşımı yönünden davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna 
dayanılarak, rezistanslar ile kademeli olarak sıcak su sağlayan elektronik 
kumandalı sıcak su üretim sistemini açıklayan faydalı model belgesinde tek 
ayırt edici özelliğin birden fazla rezistansın devre kartı ile ilgili olduğu ve 1974 
yılına ait ABD patentinde bilindiği, bu nedenle davaya konu faydalı model 
belgesinin yenilik unsurunun olmadığı, 1 no.lu istemin tarifname dışına çıktığı, 
diğer istemlerin kullanım ya da işleyişe yönelik olduğundan 551 sayılı KHK’nın 
155. maddesine aykırı olduğu, 6 no.lu istemde kullanılan "kaskad sistemi" 
ibaresinin tarifnamede açıklanmadığı gerekçesiyle faydalı model belgesinin 
hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde 
dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön 
bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir…”35

Faydalı modelin hükümsüzlüğü davası, patent hükümsüzlüğü gibi sicilde 
kayıtlı hak sahibine karşı açılır ve Türk patent ve Marka Kurumu hasım olarak 
gösterilmez. Aktif husumet bakımından ise mülga PatKHK bir düzenleme 
yapmamıştır. SMK, menfaati olanlar, Cumhuriyet  savcıları veya ilgili 
kamu kuruluşlarının faydalı modelin hükümsüzlüğü davasını açabileceğini 
öngörmüştür. Bu durumda, hukuki yararı olan veya zarar görenlerin bu 
davayı açabilecekleri kabul edilmektedir. ‘Zarar gören’ kavramı geniş 
yorumlanmalıdır. Doktrin, “Zarar gören kişi” kavramını, “zarara uğrayan veya 

35 11. Hukuk Dairesi- 17.01.2011 tarih, 2009/7208 E.- 2011/198 K.
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uğrama tehlikesi altında bulunan” ya da bilinen bir patenti kullanabilme 
olanağı kısıtlanan yahut kısıtlanma tehlikesi bulunan herhangi bir gerçek veya 
tüzel kişi” olarak tanımlamaktadır36. Tüzel kişilerin zarar görmesi halinde, tüzel 
kişiliğe dava hakkı tanınmış ise ortaklar dava açamaz37. SMK 144 maddede, 
resmi makamların hükümsüzlük davasını Cumhuriyet Savcılığı vasıtasıyla 
açabilecekleri öngörülmüştür. Gasp halinde ise gerçek buluş sahibi olduğunu 
ileri süren kişi hükümsüzlük davasını açar.

SMK 144. maddede hükümsüzlük halleri tahdidi olarak sayılmıştır. Bu 
hükümleri genişletmek mümkün değildir. Yani, Faydalı model belgesi ile 
korunan buluşunu kullanma zorunluluğu olan belge sahibine, bu buluşu 
kullanmadığından bir hükümsüzlük davası açılamaz. Bunun sebebi, faydalı 
modelin hükümsüzlük sebepleri arasında, kullanmama halinin sayılmamasıdır. 
Faydalı model belgesinin hükümsüzlüğünü düzenleyen hükümler, patentler için 
kabul edilmiş hükümlere paralel olarak düzenlenmiş durumdadır; patentler 
için öngörülen hükümler bazı detaylar dışında burada da tekrar edilmiş 
görülmektedir. Tek önemli fark, buluş basamağı unsurunun faydalı model için 
aranmaması ve hükümsüzlük bakımından da sebep oluşturmamasıdır.

Faydalı modellerin hükümsüzlüğü de SMK m. 144'te düzenlenmiş olup 
patentlerin hükümsüzlüğü ile aynı usul ve kurallara tabidir. SMK’dan önceki 
dönemde ise, Anayasa Mahkemesinin 23.03.2004 tarih 2001/1-2004/36 sayılı 
kararı ile iptale konu olana dek, mülga PatKHK 165/3 fıkrada; faydalı modele 
karşı hükümsüzlük davası açabilmek bakımından patentten farklı bir ek şart 
bulunmaktaydı. Faydalı model belgesinin hükümsüzlüğünü dava edebilmek, 
16. md gereği başvurunun ilanı ile başlayan 3 aylık sürede itiraz etmiş olma 
koşuluna bağlıydı. Ancak artık bu şarta ilişkin hüküm isabetle iptal edildiğinden, 
faydalı model belgesine gereğinden fazla güç atfedilmemekte; diğer sınai 
mülkiyet belgeleri ile aynı kolaylıkla hükümsüzlüğe konu edilebilmektedir. 
PatKHK döneminde faydalı model korumasını tartışma konusu yaptığı 
düşünülen bir önemli kural, hükümsüzlük davası açılması durumunda hakların 
üçüncü kişilere karşı ileri sürülemeyeceğine ilişkin hükümdür. Bu hüküm, bir 
kez hükümsüzlük davası açıldığında, belge sahibinin haklarını başkalarına karşı 
da ileri sürebilmesini önlemekte, mahkemelerin de tedbir kararı vermesini 
kısıtlamaktadır. Bu düzenlemeyi öngören PatKHK’nın 158/2 maddesi, Anayasa 
Mahkemesi tarafından, 29.01.2014 tarih ve 2013/100- 2014/14, sayılı kararı ile 
Anayasa’nın 91. maddesine göre, mülkiyet hakkının korunması çerçevesinde 
iptal edilmiş bulunmaktadır. Buna karşılık SMK'nın yürürlüğü ile birlikte bu 
karışıklık pratik anlamda son bulmuştur.

36 TEKİNALP; s. 573.
37 TEKİNALP; s. 686.
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Faydalı modelden zarar gören üçüncü kişilerin hükümsüzlük davası 
açabilmeleri, herhangi bir şarta bağlı olmadan, koruma süresi boyunca ve 
sonraki beş yıl boyunca talep edilebilir hale dönüşmüştür. Bu ilke, patente 
karşı açılacak hükümsüzlük davaları konusunda da aynı yöndedir. Nitekim SMK 
da böyle bir kısıtlama öngörmeksizin düzenleme yapmıştır.

Faydalı modelin hükümsüzlük nedenleri, istemlerin bir bölümüne ilişkin 
bulunması halinde, sadece o bölüme ilişkin olarak istem veya istemlerin 
iptali yoluna da gidilebilir38. Kısmi hükümsüzlük sonucu, faydalı modelin 
iptal edilmeyen istem veya istemleri 142’nci madde hükümlerine uygun 
olması hâlinde faydalı model, (bu istem kapsamında) geçerli kalır. Kısmi 
terkinden geriye kalan ve şartları taşıyan bağlı istem veya ana istemin tek 
başına teknik bir önemi ve pratik değeri bulunup bulunmadığı (küçük buluş) 
değerlendirilerek karar verilmelidir. Kısmi hükümsüzlük kararının kesinleşmesi 
üzerine, belge sahibi, Türk patent ve Marka Kurumuna başvurarak kalan 
istemin düzenlenmesini, düzenlemiş haliyle tescilini isteyebilecektir.

Yargıtay, kararlarında, istemlerin bir kısmının terkin edilebileceğini ancak 
bir istemin kendi içinde bölünerek kısmen hükümsüz bırakılamayacağını 
öngörmüştür. Kısmen tecavüzün söz konusu olmadığı; faydalı model ile 
korunan bir hakka tecavüz eyleminin gerçekleşebilmesi için, ana istemde 
bahsedilen unsurların tamamının, tecavüz ettiği iddiasında bulunulan 
ürünlerde bulunması gerektiği içtihat edilmiştir. Aşağıda verilen karar kısmi 
terkin ve kısmi tecavüze dair fikir vericidir. Karar şöyledir:

“… Davacı vekili, davalı adına tescil olunan 19.07.2001 gün ve TR 2001 
02085 sayılı faydalı model belgesine konu buluşun, Amerikan menşeili 
firmaların kataloglarında önceden beri yer aldığını, buluşun yenilik niteliği 
bulunmamasına karşın tescil olunduğunu ileri sürerek, davalıya ait faydalı 
model belgesinin 551 sayılı KHK’nın 165. maddesi uyarınca hükümsüzlüğü ile 
sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, faydalı model belgesine konu olan davaya konu buluşun 
yenilik kriterini taşıması sebebiyle davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosyadaki belgelere göre, benimsenen 
bilirkişi raporu doğrultusunda, yargılama konusu olayda hükümsüzlüğü talep 
olunan tescilli faydalı modelin sanayiye ve üç boyutlu ürüne uygulanabilirliği ile 
ilgili bir tartışma bulunmadığı, yeni olmadığının iddia edildiği, yabancı bir ülkede 
yapılan patent ve faydalı model belgesi başvuruları, şayet Türkiye’de yapılan 
patent ve FM başvuru tarihinden önce ilân olunmuşlarsa, Türkiye’deki FM 
belgesi başvurusunun yeniliğini ortadan kaldıracağı, davacının sunduğu katalog 

38 Aynı ilke buluş bakımından da kabul edilmiş ve PatKHK 129/3 maddede düzenlenmiştir.
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ve dergiler ile ATO’nun 19.01.2007 ile Silah Satıcıları ve Av Bayileri Derneğinin 
12.12.2006 günlü yazıları kapsamından, davalıya ait FM belgesinin hükümsüzlüğü 
sonucunu doğuracak bir yargıya varılmasının mümkün bulunmadığı, istemler 
değerlendirildiğinde davalıya ait faydalı model belgesinin tüm istemlerinin 
yenilik özelliğine sahip olduğu, bir istemin kısmen hükümsüz bırakılamayacağı 
gibi, kısmen tecavüz de söz konusu olmadığı, faydalı model ile korunan bir hakka 
tecavüz eyleminin gerçekleşebilmesi için, ana istemde bahsedilen unsurların 
tamamının, tecavüz ettiği iddiasında bulunulan ürünlerde bulunması gerektiği, 
551 sayılı KHK’nın 165. maddesi kapsamında bir hükümsüzlük nedeninin 
bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve 
belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, 
değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, 
davacılar vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.”39

E. Faydalı Modelin Hükümsüzlüğü Kararının Etkisi:
Faydalı modelin hükümsüzlüğü kararı, patent hükümsüzlüğünde olduğu gibi 

geçmişe etki doğurmaktadır. Hakkın hükümsüz sayılmasından önce, bir faydalı 
modele tecavüz sebebiyle verilen, hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar 
bu kuralın ilk istisnasını oluşturmaktadır. Faydalı modelin hükümsüzlüğüne 
karar verilmeden önce, yapılmış ve uygulanmış sözleşmelerin, hükümsüzlük 
kararından etkilenmemesi de diğer yasal istisnadır.

F. Faydalı model İle Patent Hükümsüzlüğü Davasının Farkları:
Doğal olarak, faydalı modelin hükümsüzlüğü davasında, buluş basamağı 

tartışılmamaktadır. Faydalı model sahibinin bir patent sahibine göre daha 
az güçlü konumda olduğu gerçeği, bu belgenin elde ediliş şartları ve 
usulünden kaynaklanmaktadır. Önceki mevzuat çerçevesinde, faydalı modelin 
hükümsüzlüğüne ilişkin davalarda, belge sahibine karşı açılacak hükümsüzlük 
davası sonuçlanıncaya kadar, belge sahibinin faydalı modelden doğan tekelci 
haklarını üçüncü kişilere karşı ileri süremeyeceği belirtilmiştir40. Ancak 
elbette, bu farklılık SMK’nın yürürlüğünden önce tanınan faydalı modeller 
için söz konusudur. SMK’ya göre verilen bir faydalı modelin hükümsüzlüğe 
konu edilmesi halinde, belgeden doğan haklarının üçüncü kişilere karşı ileri 
sürülmesinde bir kısıtlama bulunmamaktadır.

VI.  ARABULUCULUK YOLU VE PATENT DAVALARI
Arabuluculukla uyuşmazlık çözümü alternatif bir çare olarak uygulamaya 

girmiş bulunmaktadır. 6325 Sayılı HUAK 07.06.2012'de kabul edilen 

39 11. Hukuk Dairesi 09.11.2009 tarih, 2008/7278 E.- 2009/11554 K.
40 11. HD, 17.04.2008, 2006/12726-2008/5130.



307

Patent Hükümsüzlük Davaları ve Patent Hakkına Tecavüz Sayılan Haller
İlhami GÜNEŞ

Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı 19-22 Aralık 2019

22.06.2012'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun, yabancılık unsuru 
taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf 
edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının 
çözümlenmesinde uygulanır. Patent uyuşmazlıkları da özel hukuk alanına 
ait olduğundan arabuluculuğa elverişlidir. Özellikle bu yöntemin gizliliği esas 
alması, patent sahipleri, rekabet edenler ve ciddi yatırımları olan kurumsal 
firmalar için önemli faydalar sağlamaktadır. Öte yandan patent ihlali veya 
patent lisanslarından doğan tazminat ve alacak çekişmeleri ise 7155 sayılı 
yasanın TTK'nın 5. maddesinden sonra gelmek üzere getirdiği 5/A madde ve 
HUAK 18/A madde gereğince zorunlu arabuluculuğa tabidir. Bu kural bir dava 
şartı olduğundan, arabuluculuk yolu denenmeden açılan dava usulden ret 
edilmektedir. Bununla birlikte patente el atmanın önlenmesi, durdurulması 
ve ortadan kaldırılmasına ilişkin çekişmeler zorunlu arabuluculuğa tabi 
değildir. Ancak alacak veya tazminatlar için zorunlu olan süreç başlatıldığında, 
arabuluculuğun esnekliği ve tarafların kontrolü altında yürümesi ilkesi 
sayesinde masada bu talepler de müzakere edilebilecektir.
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SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDAN DOĞAN HUKUK DAVALARI

Prof. Dr. Hamdi YASAMAN
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Sınai mülkiyet marka, tasarım, patent, faydalı model, coğrafi işaret ve 
geleneksel ürün adları olarak sınıflandırılır. Sınai Mülkiyet Kanunu, sınai 
mülkiyet hakkının tescil ve tescil sonrası işlemleri ve bu hakların ihlaline dair 
hukuki ve cezai yaptırımları düzenlemektedir.
Sınai mülkiyet haklarının ihlali halinde hukuki ve cezai yaptırımlar söz konu-
su olur. Bu tebliğde sadece hukuki yaptırımlar ele alınacaktır. Kanunun ilgili 
hükümlerinde sınai mülkiyet haklarına tecavüz halleri belirtilmiştir. Sınai 
mülkiyet haklarına tecavüz sayılan fiiller markalarla ilgili SMK 149. maddede, 
tasarım ile ilgili 81. maddede, patent ve faydalı model ile ilgili 141. maddede, 
coğrafi işaretlerle ilgili 53. maddede ve geleneksel ürün adı ile ilgili 54. mad-
dede düzenlenmiştir. 

Marka SMK 4-32; coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı SMK 33-54; 
tasarım 55-81; patent 82-141; faydalı model 142-146. maddeler arasında 
düzenlenmiştir. Bütün bu sınai mülkiyet hakları ile ilgili Kanunun 5. Kitap, 1. 
Kısımda ortak hükümler konulmuştur. Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan 
hak sahibi, Mahkemeden isteyebileceği talepler 149. maddede sayılmıştır.

Bunlar:
a)  Fiilin tecavüz teşkil edip etmediğinin tespiti,
b)  Muhtemel tecavüzün önlenmesi,
c)  Tecavüz fiillerinin durdurulması ve kaldırılması
d)  Maddi ve manevi zararın tazmini,
e)  Tecavüz oluşturan ürünler ile bunların üretiminde kullanılan cihaz, 

makine gibi araçlara el konulması,
f)   El konulan mallar hakkında mülkiyet hakkı tanınması,
g)  Tecavüzün önlenmesi kaçınılmaz ise imha,
h)  Kesinleşmiş kararın ilanı.
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I.  SINAİ MÜLKİYET HAKKI TECAVÜZE UĞRAYAN HAK SAHİBİNİN İLERİ 
SÜREBİLECEĞİ TALEPLER (SMK m.149)

1. FİİLİN TECAVÜZ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ (m.149/1-a)
a. Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller (SMK m. 29)
• İzin almadan 7. maddede belirtilen biçimde kullanım
• Markayı veya ayırt edilemeyecek benzerine kullanmak suretiyle 

markayı taklit etmek
• Markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde ürünleri 

satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal ve 
ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak, bu ürüne dair sözleşme 
yapmak için öneride bulunmak

• Lisans hakkını genişletmek; 3. kişiye devretmek.
b. Coğrafi İşaret Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller (SMK m. 53)
• Coğrafi işaret tesciline konu ürünün özelliklerini taşımadığı hâlde, coğrafi 

işaretin ününden yarar sağlayacak şekilde ya da tescil kapsamındaki 
ürünler veya bunlarla ilişkilendirilebilecek nitelikteki ürünlerle ilgili 
olarak coğrafi işaretin veya 46. madde uyarınca kullanılması öngörülen 
amblemin ticari amaçlı olarak doğrudan veya dolaylı kullanımı.

• Ürünün gerçek menşeini veya coğrafi işaretin tercümesini veya stilinde, 
tarzında, tipinde, türünde, yöntemiyle, orada üretildiği biçimde gibi 
açıklamaları içerse bile coğrafi işaretin kötüye kullanımı, taklidi veya 
coğrafi işareti çağrıştıran şekilde kullanımı.

• Coğrafi işareti taşıyan ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtımında ya 
da ürünle ilgili herhangi bir yazılı belgede, ürünün tescil kapsamındaki 
nitelikleri ile menşeine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı herhangi bir 
açıklama ya da işarete yer verilmesi.

• Coğrafi işarete ilişkin amblemin tüketiciyi yanıltıcı biçimde kullanımı.
c. Geleneksel Ürün Adı Hakkında Tecavüz Sayılan Fiiller (SMK m. 54) 
• Geleneksel ürün adı tescilinde belirtilen ürün özelliklerini taşımadığı 

hâlde, 46. madde uyarınca kullanılması öngörülen amblemin tescilli 
ürün adı ile birlikte kullanılması suretiyle, ürünün ününden herhangi bir 
biçimde yarar sağlayacak kullanımı veya tescil kapsamındaki ürünleri 
andıran ürünlerle ilgili olarak tescilli ürün adına tahsis edilen amblemin 
ticari amaçlı kullanımı.

• Amblemin tüketiciyi yanıltıcı biçimde kullanımı.
• Geleneksel ürün adı tescilinde belirtilen ürün özelliklerini ve tescilli 

ürün adı için 46. madde uyarınca kullanılması öngörülen amblemi 
taşımadığı hâlde, ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım ve reklamında 
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veya ürünle ilgili herhangi bir yazılı belgede ürünün tescilde belirtilen 
özellikleri taşıdığına ilişkin yanıltıcı herhangi bir açıklama veya belirtiye 
yer verilmesi.

d. Tasarım Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller (SMK m. 81) 
• Tasarım sahibinin izni olmaksızın bu Kanun hükümlerine göre koruma 

kapsamındaki bir tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün 
aynısını veya genel izlenim itibarıyla ayırt edilemeyecek kadar benzerini 
üretmek, piyasaya sunmak, satmak, sözleşme yapmak için öneride 
bulunmak, ticari amaçla kullanmak veya bu amaçlarla bulundurmak, 
başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak.

• Tasarım sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz 
genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.

• Tasarım hakkını gasp etmek.
e. Patent veya Faydalı Modele Tecavüz Sayılan Fiiller (SMK m. 141) 
• Patent veya faydalı model sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü 

kısmen veya tamamen üretme sonucu taklit etmek.
• Kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği ya da 

bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla üretilen buluş konusu ürünleri 
satmak, dağıtmak veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak 
ya da bu amaçlar için ithal etmek, ticari amaçla elde bulundurmak, 
uygulamaya koymak suretiyle kullanmak veya bu ürünle ilgili sözleşme 
yapmak için öneride bulunmak.

• Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu usulü kullanmak veya bu 
usulün izinsiz olarak kullanıldığını bildiği ya da bilmesi gerektiği hâlde 
buluş konusu usulle doğrudan doğruya elde edilen ürünleri satmak, 
dağıtmak veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak ya da bu 
amaçlar için ithal etmek, ticari amaçla elde bulundurmak, uygulamaya 
koymak suretiyle kullanmak veya bu ürünlerle ilgili sözleşme yapmak 
için öneride bulunmak.

• Patent veya faydalı model hakkını gasp etmek.
• Patent veya faydalı model sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans 

veya zorunlu lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu 
hakları üçüncü kişilere devretmek.

2. MUHTEMEL TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ (m.149/1-b)
SMK’nın 149/1-b gereği muhtemel tecavüzün önlenmesi davası ikame 

edilebileceği kabul edilmiştir. Daha önce meydana gelen bir tecavüzün 
tekrarlanmasının önlenebileceği gibi, somut olayın özellikleri gereği birtakım 
verilerin bulunması halinde de tecavüzün men’ine karar verilmesi talep 
edilebilecektir. 
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Men davası, henüz başlamamış, ancak muhtemel bir tecavüzün önlenmesi 
için ya da sona ermiş ancak tekrarlanması ihtimali bulunan durumlarda 
açılabilmekte iken, durdurma davası, başlamış ve devam eden bir tecavüz 
halinde söz konusudur. Ancak bir kez meydana gelmiş ve sona ermiş tecavüzün 
tekrarının men’i için de talepte bulunulması mümkündür. 

Tecavüzün tekrarlanması veya tecavüzün gerçekleşmesi yönünde güçlü 
ibarelerin varlığı halinde muhtemel tecavüzün varlığı kabul edilmiştir. Güçlü 
emarelere, ürünün satılacağı bildirilerek gazeteye ilan verilmesi, sevk edilmek 
üzere bir yerde depolanması halleri örnek verilebilir. Gazeteye ilan verilen 
ibarenin sınai hakka tecavüz edebileceği yönünde güçlü emarelerin bulunduğu 
bir davada, Yargıtay tarafından muhtemel tecavüzün önlenmesi gerektiği 
yönünde karar verilmiştir. 

Tecavüzün durdurulması ve men’i talepli davaların niteliği eda davası iken, 
bu davaların ikame edilebilmesi için haksız fiil hükümlerinde aranan kusur ve 
zarar şartlarının varlığı gerekmemektedir. Yani muhtemel tecavüzün oluştuğu 
yönünde bir izlenim var ise, kusur ve zarar olmaksızın anılan davanın ikame 
edilebileceği kabul edilmektedir.

Tecavüzün men’i davaları tecavüz hali sona ermiş olsa dahi bu ihtimalin 
tekrar gündeme geldiği durumlarda ikame edilebilmektedir. 
“Mahkemece, davalı yanın davacının markası ve fiziki görüntüsü ile iltibas 
oluşturacak şekilde kaset ve CD çıkartmasının ve yayınlanmasının önlenme-
sine karar verilmiştir. HUMK’nun 388/son ve 389. maddeleri uyarınca hüküm 
fıkrasında verilen karar ile taraflara yüklenen ve bahşedilen vazife ve hakla-
rın, hiçbir şüphe ve tereddütü gerektirmeyecek biçimde çok açık olarak yazıl-
ması gerekir, ancak bu sayede bir ilamın tereddüte yol açmaksızın davalının 
davacının markası ve fiziki görüntüsü ile iltibas oluşturacak şekilde kaset ve 
CD çıkartmasının önlenmesine karar verilmekle, davalının muhtemelen farklı 
eylemlerinin dahi şimdiden önlenmesi sonucunu doğuracak şekilde hüküm 
kurulmuştur. Davalıların davacının markasına ve fiziki görüntüsüne tecavüz-
leri davaya konu “Emrah 2000” isimli kasette somutlaştığına göre, salt anılan 
kasetle sınırlı olarak hüküm oluşturulması gerekirken, yazılı şekilde ve infazı 
mümkün olmayacak biçimde hüküm tesisi hatalı olmuş ve kararın açıklanan 
sebeple davalılardan Mustafa Hakan Yıldız yararına bozulmasına karar ver-
mek gerekmiştir”1.

3. TECAVÜZ FİİLLERİNİN DURDURULMASI (SMK m.149/1-c) ve KALDIRILMASI 
149/1-c uyarınca tecavüzün kaldırılması (ref’i) davasının ikame edilebileceği, 

yani tecavüzün sonuçlarının giderilerek durumun eski hale getirilmesinin 
talep edilebileceği kabul edilmiştir. Bu dava tecavüz devam ederken ikame 

1 Yarg. 11. HD. 2005/366 E. 2006/2626 K. 14.03.2006 tarihli.
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edilebileceği gibi, tecavüzün tamamlanmasının ardından oluşan sonuçların 
giderilmesi amacıyla tecavüz tamamlandıktan sonra da açılabilir. Tecavüzün 
durdurulması ve men’i davalarında olduğu gibi, tecavüzün kaldırılması 
davalarında da mütecavizin kusuru şart değildir.

Tecavüz sona erse dahi, tecavüzün kaldırılması davalarının asıl amacının 
durumu tecavüzden önceki hale getirmek olduğu düşünüldüğünde, tecavüz 
sona erdikten sonra tecavüzün sonuçları henüz ortadan kalkmadıysa, 
tecavüzün kaldırılması davasının ikame edilebileceği kabul edilmelidir. Ancak 
tecavüzün sona ermesi ile birlikte zamanaşımı süresinin işlemeye başladığı 
ifade edilmelidir.

Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan kişi, mahkemeden, tecavüzün 
giderilmesini, yani tecavüzün maddi sonuçlarının, yarattığı hukuki aykırılıkların 
ortadan kaldırılmasını, durumun eski hale iadesini (ref davası) talep edebilir. 
Tecavüzün giderilmesi davasının açıldığı hallerde, sınai mülkiyet hakkına 
tecavüz oluşturan fiiller sonuçlarını doğurmuş bulunmaktadır. Yani sınai 
mülkiyet hakkına tecavüz oluşturan ürünler piyasada satılmakta veya bir fuarda 
sergilenmekte ya da örneğin tescilli bir markanın aynısı veya benzeri, örneğin 
unvan veya işletme adı olarak ticaret sicilinde tescillidir. Tüm bu hallerde açılan 
tecavüzün giderilmesi davası ile gerçekleşen bu hukuka aykırılığın ortadan 
kaldırılması amaçlanır; örneğin marka hakkının ihlali halinde, ürünler toplatılır 
veya ürün üzerindeki taklit markalar silinir veya çıkartılır ya da ticaret sicil 
kaydı terkin yahut tadil edilir. 

Bu davanın açılabilmesi için tecavüz fiilinin hukuka aykırı sonuçlarının 
varlığı yeterlidir. Ayrıca tecavüz teşkil eden fiilin devam etmesi veya devam 
etme tehlikesinin bulunması şart değildir. Dolayısıyla, örneğin marka hakkına 
tecavüz teşkil eden markalı ürünler piyasaya çıkartıldıktan sonra üretimine 
son verilmiş olması, davanın açılmasını engellemez; söz konusu son verme, 
sadece men davasının açılmasını engeller.

4. MADDİ VE MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ  (SMK m. 149/1-ç)
Sinai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan kişi, bu yüzden uğradığı zararı talep 

edebilir. Bunun için hukuka aykırılık, kusur, zarar ve uygun illiyet bağının 
bulunması gerekir. Maddi tazminatın yanında, şartları mevcut ise manevi 
tazminat da istenir. Bu hususlar aşağıdaki bölümde ayrıntılı olarak ele 
alınacaktır (II. Bölüm). 

5. ÜRÜNLERE EL KOYMA  (m.149/1-d)
Tecavüz oluşturan veya cezayı gerektiren ürünler ile bunların üretiminde 

münhasıran kullanılan cihaz, makine gibi araçlara, tecavüze konu ürünler 
dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde el konulmasıdır. El 
koyma hükmünün uygulanabilmesi için alınmış bir ceza kararına gerek yoktur.
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SMK m. 149/d’de ürünleri üretmeye yarayan araçların, bu ürünlerin 
üretimde “münhasıran” kullanılan araçlar olması aranmaktadır. Örneğin, 
etiket basma veya ürün kalıpları gibi bir ürünün münhasır olarak üretiminde 
kullanılan araçlar bu kapsamda değerlendirilebilecektir. 

AYM, 1983 tarihinde patentlerle ilgili olarak verdiği bir kararda taklit edildiği 
anlaşılan eşyanın üretimine ilişkin alet, sadece o ürünün üretimine mahsussa, 
ancak bu halde el konulabileceğine hükmetmiştir2. 

Başkaca ürünlerin de üretimine yarayan, fakat sadece taklit ürün üretimine 
tahsis edilmiş alet ve makinelere de el konulabilir. Buna karşılık mütecavizin 
tecavüz veya ceza teşkil eden ürünleri üretmenin yanı sıra başka amaçlarla da 
kullandığı bir aracın söz konusu olduğu hallerde, bu araca el konulamayacaktır. 

El koymada sınırın aşılmaması ve sadece ilgili tecavüz eylemi ile sınırlı 
kalınması, böylece aleyhine ihtiyati tedbir kararı verilen kişinin ölçüsüz 
yaptırımlara maruz kalmasından korunması amaçlanmıştır.

Yargıtay 11. HD’sinin 08.12.1983 tarihli kararında şu gerekçe vardır:
“Hüküm fıkrasının dördüncü satırında sadece markaya tecavüz ve haksız 
rekabet oluşturan davalı ürününün ad ve cinsi açık ve net olarak belirtilip 
ambalajlarının toplattırılmasına hükmedilmek gerekirken, davaya konu edil-
meyen ambalaj içerisindeki çay ürününün de toplattırılmasına karar verilerek 
davanın özünün gerektirdiği sonuçların aşılması ve hangi ürünün kastedildiği 
belirsiz bırakılarak icra ve infazda duraksamalara meydan verilmesi doğru 
bulunmamış, kararın bu yön bakımından da bozulması gerekmiştir”3. 

6. EL KONULAN ÜRÜNLER ÜZERİNDE MÜLKİYET HAKKI TANINMASI (SMK 
m.149/1-e)

Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan kişi, el konulan ürünler ve bunların 
doğrudan üretiminde kullanılan araçlar üzerinde kendisine mülkiyet hakkı 
tanınmasını da isteyebilir. 

Mülkiyet hakkı tanınırken, ürün ve araçların değeri, hak sahibine verilecek 
maddi tazminat miktarından düşülür. Eğer bu değer, kabul edilen tazminat 
miktarını aşıyorsa, hak sahibi fazla kısmı tecavüz edene öder.

Yargıtay 11. HD’sinin 20.01.2014 tarihli kararı şu şekildedir:
“Davacıya ait “diesel” markasının taklit ürün üretilmek suretiyle 

kullanıldığının haksız rekabet ve tecavüz olduğunun tespitine, 500,00 TL 
manevi tazminatın davalıdan tahsiliyle davacı tarafa ödenmesine, kararın 
kesinleştikten sonra ülke çapında yayın yapan 5 büyük gazetede masrafı 
davalıdan alınarak ilanına; 556 Sayılı KHK’nın 66-d bendi gereği ürün üzerinde 
mülkiyet hakkı tanınması ancak maddi bir tazminatla mümkün olup tek başına 

2 AYM 08.12.1983, E.1981/10, K.1983/16 - RG 07.08.1984, s.18482
3 Yarg. 11. HD. 2002/7205 E. 2002/10668 K. 28.11.2002 tarihli.
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bu hususun istenmesinin mümkün olmadığından ve bu konuda da her hangi bir 
harç yatırılmamış olduğundan yerinde olmayan davacının bu talebinin reddine 
karar verilmiştir. 556 Sayılı KHK’nın 62/d maddesine göre marka hakkı tecavüze 
uğrayan marka hakkı sahibi, el konulan ürünler üzerinde kendisine mülkiyet 
hakkı tanınmasını isteyebilir, bu durumda söz konusu ürünlerin değeri tazminat 
miktarından düşülür, bu değer kabul edilen tazminat miktarını aştığında marka 
sahibinin fazlayı karşı tarafa ödemesi gerekir. Davacı tarafından bu davada 
maddi tazminat talep edilmediğine göre mahkemece el konulan ürünlerin 
değerinin bilirkişi marifetiyle belirlenerek bu bedelin davacı tarafından 
davalıya ödenmesi şartı ile el konulan ürünler üzerinde davacıya mülkiyet hakkı 
tanınmasına karar verilmesi gerekirken madde metni yanlış yorumlanarak 
yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir“4. 

7. ÜRÜNLERİN İMHASI (SMK m.149/1-f)
Tecavüzün devamını önlemek için kademeli bir sistem benimsenmiştir, 

tecavüzün devamını önlemek için önce ürün ve araçların şekli değiştirilmeli, 
bu şekilde tecavüzün devamını önlemek mümkün değilse, bu kez ürün ve 
araçların imhasına gidilmelidir.

Ürünün üzerindeki işaretin ürün imha edilmedikçe çıkarılması mümkün 
olmayan durumlarda ürünün imhası yoluna gidilecektir. Örneğin taklit 
markalar ürünlere etiket şeklinde iliştirilmiş ise bunlar sökülür. Etiketin 
sökülmesi mümkünse artık mahkeme imha kararı vermeyecektir. Yine taklit 
bir çikolatanın ambalajı imha edilirken çikolatanın kendisi imha edilmez; 
çikolatalar taklit malın  sahibine iade edilir. Eğer marka sadece ambalajda 
kullanılıyorsa, içindeki malın ambalajdan çıkarılması ve ayrılması kolaylıkla 
mümkünse sadece ambalajın imhası ile yetinilebilir. Örneğin tecavüze konu 
ürünler karton kutu içerisinde bir oto yedek parçası var ise ve ürün üzerinde 
değil sadece ürünün karton kutusunda marka kullanılmış ise, ürün kutularının 
imhasına karar verilmekle yetinilmeli, kutu içerisindeki malların hak sahibine 
iadesi sağlanabilir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, endüstriyel tasarımlarla ilgili bir 
kararında, tasarım hakkına tecavüz yoluyla üretilen altından mamul bir takı 
eşyasının imhasına dair kararı, bu ürünün eritilerek şeklinin değiştirilebileceği 
gerekçesiyle bozmuştur. 

Taklit markaların sökülmesi, malların orijinal mallar ile benzerliğini ortadan 
kaldırmaya yetmiyorsa, taklit malların imhasına karar verilmelidir. İmha 
kararı verildiğinde imha masrafları marka hakkına tecavüz eden tarafından 
karşılanır. Değiştirme ve silinme gibi işlemler somut olayda uygulanamıyor ise, 
bu nedenle de tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise, ürün ve araçlar imha 
edilir.

4 Yarg. 11. HD. 2013/11483 E. 2014/1098 K. 20.1.2014 tarihli.
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Yargıtay 11. HD’sinin 4.6.2013 tarihli kararı şu şekildedir:
“Mahkemece ‘davacı adına tescilli markalarla iltibas yaratacak şekilde 

davalıda kot pantolon bulunduğu takdirde bu ürünler ile, bu ürünleri üretmeye 
yarar makine ve ürünlerin de toplatılarak imhasına’ karar verilmişse de, söz 
konusu pantolonların imha edilmeksizin başka bir yolla da (etiketlerin ve/veya 
arka ceplerin sökülerek v.b.) marka hakkına tecavüzün giderilmesi imkanının 
mevcut olup olmadığı, yine bu ürünlerin üretiminde kullanılan makine ve diğer 
ürünlerinde münhasıran tecavüz eylemi için imal edilip edilmediği, dolayısıyla 
anılan makinelerin başka bir amaçla kullanımının mümkün olup olmadığı 
hususlarında bilirkişi görüşü alınmaksızın yazılı şekilde imha kararı verilmesi 
doğru görülmemiş, kararın bu nedenle davalı yararına bozulması gerekmiştir”5.

Yargıtay’ın 24.4.2000 tarihli kararında da benzer gerekçe mevcuttur:
«Aslan figürlü pirinç çuvalları, ithal edilen pirincin limanda henüz tahliye 

edilmeden gemi ambarında tedbir kararı gereğince boşaltılmış; bilahare 
tarafların istemi doğrultusunda imha edilmiştir»6. 

Lacoste kararında  “Gümrük idaresince el konulan 784 adet taklit ürünün 
etiketleri sökülerek ve masrafları davalı taraftan alınmak üzere Çocuk Esirgeme 
Kurumu›na teslimine, davacı ürünlerinin taklitleri henüz piyasaya sunulmamış 
olduğundan maddi tazminat isteminin reddine karar vermiştir.’’ Ancak, Yargıtay 
kararı bozmuştur7. 

8. KARARIN İLANI VE İLGİLİLERE TEBLİĞİ (SMK m.149/1-e)
SMK m. 149/g uyarınca, “Haklı bir sebebin veya menfaatinin bulunması 

hâlinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere kesinleşmiş kararın günlük 
gazete veya benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan edilmesi veya 
ilgililere tebliğ edilmesi” sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi 
tarafından mahkemeden talep edilebilir. 

SMK’nun 149/3 maddesi gereğince, bu maddenin birinci fıkrasının (g) bendi 
kapsamında yapılacak olan ilan talebinin mahkemece kabulü durumunda ilanın 
şekli ve kapsamı kararda tespit edilir. İlan hakkı, kararın kesinleşmesinden 
sonra üç ay içinde talep edilmezse düşer. Yapılacak ilanın mecrası, niteliği ve 
şekli mahkeme kararında, herhangi bir tereddüde yer bırakılmayacak şekilde 
belirlenmesi gereklidir8. Somut olaya göre ilan bir ya da birden çok  gazetede, 
dergide, TV’de, internette yapılabilir. İlanın en çok başvurulan yöntemi günlük 
gazetede yapılması olmakla birlikte, ilan mecrası olarak belirli bir internet sitesi 

5 Yarg. 11 H.D. 2012/12344 E. 2013/11678 K., 4.6.2013 tarihli.
6 Yarg. 11. HD. 2000/2440 E. 2000/3445 K. 24.4.2000 tarihli.
7 Yarg. 11. HD. 2005/13597 E. 2007/187 K. 15.1.2007 tarihli. 
8 Uğur Çolak, Marka Hukuku, İstanbul 2018, 4. Bası, s.859-860.
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(Sözgelimi marka hakkı tecavüzünün gerçekleştiği internet sitesi), televizyon 
kanalında belli bir gün ve saatte yapılması ya da sektöre hitap eden bir dergide 
hüküm özetinin yargılanması da imkan dahilindedir. 

Bu konu ile ilgili Yargıtay kararları şu şekildedir:
“Mahkemece davanın kabulü ile hüküm özetinin gazetede ilanına karar 

verilmiştir. Ancak, 556 sayılı KHK’nın 72. maddesi uyarınca hüküm özetinin 
ilanı salt marka hakkına tecavüz durumlarında mümkünken yazılı şekilde 
hükümsüzlüğe ilişkin kararın ilanına hükmedilmesi doğru görülmemiş ve 
kararın bu nedenle bozulması gerekmiş ise de, yapılan yanlışlığın giderilmesi 
yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek 
onanması gerekmiştir”9. 

“Mahkemece, hem marka hakkına tecavüz edildiği, hem de haksız rekabet 
bulunduğu kabul edildiğine göre kararın ilanına da karar verilmesi gerekirken, 
yasaya aykırı yazılı gerekçeyle, bu yöndeki talebin reddine karar verilmesi 
doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir”10.

“Davacının 5846 sayılı FSEK’in 68. maddesi uyarınca tazminat 
istemiş olmasına, mahkemece de anılan düzenleme uyarınca tazminata 
hükmedilmiş bulunması sebebiyle taraflar arasında artık sözleşmesel bir ilişki 
kurulduğundan davanın 10 yıllık zamanaşımına tabi olmasına göre, davalılar 
vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen 
diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. Ancak, yukarda açıklandığı üzere, 
taraflar arasında sözleşmesel bir ilişkinin doğduğu sonucuna varılmalıdır. O 
halde, hükmün ilan edilmesinde davacının bir menfaati veya haklı bir sebebi 
bulunmamaktadır. Bu durum karşısında, hükmün ilanı isteminin reddine karar 
verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş ve 
bu sebeple kararın bozulması gerekmiş ise de yapılan yanlışlığın giderilmesi 
yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek 
onanması gerekmiştir”11.

II.   TAZMİNAT (SMK M.150)
1. ZARARIN TAZMİNİ (SMK m.150/1)
Tazminatın amacı malvarlığında meydana gelen zararın giderilmesidir. 

Zarar, fiili kayıp ve yoksun kalınan kazançtan oluşur. AB 2004/48 no.lu 
Yönergesinin 13. maddesinde tazminatın adil, etkili, orantılı ve caydırıcı olması 
öngörülmüştür.

9 Yarg. 11. HD. 2008/9873 E. 2010/1108 K. 1.2.2010 T.; aynı yönde, Yarg. 11. HD. 2015/5897 
E. 2015/12829 K.  2.12.2015 tarihli.

10 Yarg. 11. HD. 2012/14331 E. 2013/11679 K. 4.6.2013 tarihli.
11 Yarg. 11. HD. 2012/13254 E.2014/3487 K. 25.2.2014 T.



318

Sınai Mülkiyet Haklarından Doğan Hukuk Davaları
Prof. Dr. Hamdi YASAMAN

Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı 19-22 Aralık 2019

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 150. maddesi kapsamında düzenlenen tazminat 
hükmünde kusur kelimesi kullanılmamıştır. Ancak, sınai bir hakka dayanan 
tazminat taleplerinin temelinde haksız fiil sorumluluğu bulunduğuna göre, 
sınai hak kapsamında tazminat talep edebilmek için hukuka aykırı fiil, kusur; 
zarar ve illiyet bağı unsurları ile birlikte oluşmalıdır. 

a. Hukuka Aykırılık
Hukuka aykırılık sınai mülkiyet hakkına tecavüzün SMK’nın ilgili 

maddelerinde belirtilen fiillerin yapılması halinde ortaya çıkar (SMK 29 – 
Markaya tecavüz; SMK 53 –Coğrafi işaret hakkına tecavüz; SMK 54 – Geleneksel 
ürün adı hakkına tecavüz; SMK 81 –Tasarım hakkına tecavüz; SMK 141 – Patent 
ve Faydalı Model hakkına tecavüz).

b. Kusur
Zararın ve zarar verenin kusurlu olduğunun ispatı, zarar gördüğünü iddia 

eden kişiye aittir. Tekinalp’e12 göre, hükmün 1. fıkrasında kusur kelimesinin 
kullanılmaması, ilk fıkra kapsamındaki ihlallerin gündeme gelmesi halinde 
kusur bulunmasa dahi tazminat talep edilebileceği şeklinde anlaşılmalıdır. 
Taklit markalı ürünlerin piyasaya sürülmesinden sonra, ticari amaçlarla elde 
bulundurmak, ticaret alanına çıkarmak, satmak, ithal veya ihraç etmek gibi 
durumların tecavüz sayılması için bu fiilleri işleyen kişilerin markanın taklit 
edildiğini bilmesine veya bilecek durumda olmasına ihtiyaç duyulmuştur. 
Uzunallı’ya13 göre, SMK 151. madde aracılığıyla belirlenen zarar giderim 
yöntemlerinden birinin tercih edilebilmesi için de kusurun bulunması şarttır. 
Yazar, kusurun bulunmaması halinde tecavüz edenin kazancının vekaletsiz 
iş görme hükümlerine göre, ödenmesi gereken lisans bedelinin ise sebepsiz 
zenginleşme hükümlerine göre talep edilebileceğini ifade etmiştir. Tekinalp14 
ise, kusurun yokluğu halinde marka sahibinin şartları varsa sebepsiz 
zenginleşme hükümlerine dayanarak talepte bulunabileceğini belirtmiştir.

Yargıtay tazminat ile ilgili bazı kriterler kabul etmiştir. “iktisadi menfaatin 
ihlali, diğeri “basiretli tacir” ile ilgili kararlar aşağıda belirtilmiştir.

”TTK 58. maddesi hükmüne göre haksız rekabet nedeni ile zarar gören 
kimsenin isteyebileceği şeylerden birisi de kusur varsa zarar ve ziyanın tazmini 
ile BK 49. maddesi, daha geniş bir kavram olan “şahsi menfaatin  ihlali” esasına 
dayanıldığı halde, TTK’nun 58. maddesi sadece “iktisadi menfaat ihlali”ne ve 
hatta böyle bir tehlikeye maruz kalınmamasına dayandırılmaktadır”15.

12 Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2012, 5. Bası, s.499.
13 Sevilay Uzunallı, Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi, Ankara 2012, s.340.
14 Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku,  s.503.
15 Yarg. HGK. 2013/11-1521 E. 2015/852 K. 25.02.2015 T.
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Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 1997/11-886 E. 1997/1075 K. 17.12.1997 tarihli 
kararı şu şekildedir: : “Marka haklarına tecavüz ve haksız rekabet esas itibariyle 
bir haksız fiil olup, ticaret ile uğraşan davalının basiretli bir tacir gibi davranması, 
özellikle bayileri tarafından satışa sunulan davacı ürünlerinin, üstelik taklit 
edilmiş benzerlerini rastgele piyasadan alıp satış için işyerinde bulundurmaması 
gerekir. Bu durumda mahkemece, davacı yararına takdir edilecek maddi ve 
manevi tazminata hükmetmek gerekirken, davalının iyi niyetli ve kusursuz 
olduğundan bahisle bu yöne ilişkin istemlerinin reddi doğru olmamıştır”.

Yargıtay başka bir kararında ise, davalının tacir olması sebebiyle ihtilafa 
konu ürünlerin taklit olduğunu bilmemesinin mümkün olmadığını belirterek 
tazminata hükmedilmesi gerektiğine karar vermiştir: “Dava dosyası içerisindeki 
bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin 
tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, 
davalı şirket temsilcisinin hazırlık soruşturması sırasında dava konusu ürünlerin 
taklit olduğunu benimsemiş bulunmasına ve TTK.nun 20 nci maddesine 
göre tacir olan davalının ürünlerin taklit olduğunu bilmediği savunmasının 
dinlenmesinin mümkün olmamasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazlarının 
reddi gerekmiştir.”16. 

Aynı şekilde, Yargıtay tarafından, davacı ile aynı alanda faaliyet gösteren 
davalı tacirin, ticaret unvanını nasıl kullanması gerektiğini bileceği mütalaa 
edilmiştir. Dolayısıyla tarafların aynı iş kolunda faaliyet göstermesi kusur ile 
zarar verildiği iddiasının belirlenmesinde önemli bir kriterdir17.

Olayların Olağan Akışı da Yargıtay tarafından nazara alınan bir kriterdir. 
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2006/12733 E. 2007/15245 K. 3.12.2007 tarihli 
kararı şu şekildedir:

“...taklit markanın tanıtımına ilişkin olarak bastırılmış bulunan el 
ilanlarında yer alan telefon numarasının dosya kapsamında mevcut yazı ve 
belgelere göre davalı adına kayıtlı bulunduğunun sabit ve çekişmesiz olması 
karşısında, davalının dava dışı anılan bu şahsın işlerinden haberdar olmaması, 
adına kayıtlı telefonun hangi amaçla kullanıldığını ve el ilanları bastırıldığını 
bilmemesi hayatın olağan akışına aykırıdır.”.

c. Zarar
İspat yükü zarar görendedir. Zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa, 

Hakim olayların normal akışına ve zarar görenin aldığı önlemlere göre, zararın 
miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler. 

16 Yarg. 11. HD. 2005/5091 E. 2006/4635 K. 25.04.2006 tarihli kararı; bu yönde bakınız: Yarg. 
HGK, 1997/11-886 E. 1997/1075 K. 17.12.1997 tarihli karar. 

17 Yarg. 11. HD. E. 2005/13781 K. 2007/565, 22.1.2007 T.
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İthalat ve ihracatta gümrükte el konulan ürünler hakkında zararın doğup 
doğmadığı, tazminata hak kazanılıp kazanılmadığı sorunu önemlidir. Sınai bir 
hakka yönelik ihlal nedeniyle herhangi zarar oluşmadığı ihtimalde manevi 
tazminata hükmedilmesine gerek olmadığı Yargıtay tarafından ifade edilmiştir18. 
Yargıtay bu kararına gerekçe olarak; markanın ülke sınırları içerisinde 
koruma altında olduğunu, tecavüze konu malların henüz gümrükteyken 
toplanarak imha edildiğini,  dolayısıyla markaya ihlalin ülke içerisinde bir zarar 
oluşturmadığını göstermiştir.
«Gümrükte el konulan ve imha  edildiği, bu nedenle davacıların maddi ve 
manevi zararlarının oluşmadığı gerekçesiyle  davanın reddine karar veril-
miştir. Ancak, gümrükte el konulup piyasaya sürülmeden imha edilen taklit 
markalı ürünler nedeniyle dahi, davacılar markasına tecavüz oluştuğu ve da-
vacılar yönünden manevi zararın gerçekleştiğinin kabulü gerekir. Bu durumda 
mahkemece, davacılara ait markanın ticari iş hacmi, itibarı,  değeri,  hangi 
tarihten beri tescilli olduğu, tarafların ticari ve ekonomik durumları, eylemin 
işleniş  şekli ile somut olayın tüm koşulları dikkate alınarak, yapılacak bir de-
ğerlendirme sonucu, davacıların manevi huzurunu sağlamaya yönelik, amacı-
na uygun bir manevi tazminat miktarına hükmedilmesi  gerekirken…»19. 

Taklit markalı ürünlerin ihraç edilmesi sırasında gümrükte el konulması 
ile ilgili Yarg. 11. HD. 2006/14542 E.2008/1612 K 14.2.2008 tarihli kararında: 
«Davalının eylemleri ile davacı markasına tecavüz ettiği sabit olduğuna göre, 
uygun bir manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği…».ne hükmedilmiştir.

Yarg. 11. HD’sinin 2006/12917 E. 2007/15273 K. 3.1.2007 tarihli kararı 
da aynı yöndedir: «Gümrük sahası da ülke sınırları içinde olup, …. manevi 
tazminata hükmedilmesi için marka hakkının tecavüze uğramış olması yeterli 
olmasına, Dairemizin yerleşmiş uygulamasının da bu yönde bulunmasına…… 
maddesi uyarınca uygun bir manevi tazminata hükmedilmek gerekirken…». 

d. İlliyet Bağı
Sınai mülkiyet hakkına tecavüz fiili ile zarar arasında uygun illiyet bağının 

bulunması gerekir. Bir olay, hayattaki deneylere ve olayların tabii akışına göre 
diğer bir olayı meydana getirmeye elverişli bulunur, olayın ortaya çıkması 
görünüşte söz konusu olayın meydana gelmiş olmasıyla kolaylaşmış bulunursa, 
ilk olay uygun sebep ve sonuç ölçüsüne göre ikincisinin nedeni sayılır20.

Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin davranışı halin olağan akışına 
uygunsa uygun illiyet bağı mevcuttur. Sınai mülkiyet hakkı ihlallerinde illiyet 
bağı çoğunlukla dolaylı olarak söz konusu olur.

18 Yarg. 11.HD. 2000/2440 E. 2000/345 K. 24.4.2000 tarihli.
19 Yarg. 11. HD. 14416 E. 1363 K. 5.7.2007 tarihli.
20 Yarg. 4. HD. 1988/4147 E. 1988/7408 K. 13.04.1988 tarihli.
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2. İTİBAR TAZMİNATI  (SMK m.150/2)
SMK m. 150’de marka hukukuna özel bir tazminat türü öngörülmüştür. 

Buna doktrinde itibar tazminatı denilmektedir21. Bu tazminat TBK’nunda yer 
almayan, sınai mülkiyet alanına özgü bir tazminattır. Söz konusu giderim 
türü, maddi ve manevi tazminatlardan farklı olup, onlara ek olarak talep 
edilebilecektir. Burada itibardan kasıt, markanın, tasarımın ya da patentin 
kendisinin değil, markanın, tasarımın veya patente konu buluşun ilgili çevrede 
oluşturduğu saygınlık ve güvendir.

Markaya, tasarıma veya patente tecavüz edilmesi durumunda, hakka konu 
ürün veya hizmetlerin, tecavüz eden tarafından 

• kötü şekilde kullanılması,
• üretilmesi, 
• bu şekilde üretilen ürünlerin temin edilmesi, 
• uygun olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi gerekmektedir. 

Uzun yıllar boyunca, piyasada bulunan ve maliyetli reklam kampanyaları 
ile tanıtımı yapılan marka, tasarım veya patentin kazandığı saygınlığın ve 
güvenin, ürünün veya buluşun kötü biçimde kullanılması veya uygun olmayan 
tarzda piyasaya sürülmesi sonucunda zedeleneceği ve itibar tazminatının bu 
zararı telafi edeceği düşünülmüştür. İtibar kaybında güdülen amaç, itibarın 
elde edilme sürecinin korunması değil, itibar kazandıktan sonraki süreçte 
zedelenen ya da kaybolan itibarın yeniden tesisidir.

Yargıtay kararları maddi ve manevi tazminatın yanında, itibar tazminatının 
da bu ikisi ile birlikte talep edilebileceği yönündedir: “ 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. O halde, davacının 
itibar tazminatı istemi hakkında olumlu ya da olumsuz karar verilmemesi 
doğru görülmemiş, hükmün bu yönüyle de bozulması gerekmiştir”22.

Hakim, takdir yetkisini kullanarak somut olayın şartlarını değerlendirmek 
suretiyle, zarar gören veya kaybolan itibarın tekrardan inşası için gereken 
masrafları dikkate alarak uygun bir tazminata hükmetmelidir.

İtibar tazminatında ne fiili bir zarar, ne de yoksun kalınan zarar söz 
konusudur. Burada marka, patent veya tasarım sahibinin uzun yılar içinde 
büyük çabalarla tüketiciler nezdinde veya piyasada inşa ettiği kalite ve güven 
imajının bir anda kaybolması ya da ciddi erozyona uğraması söz konusudur.

21 Ünal Tekinalp, “İtibar Tazminatı ve Bazı Sorunlar”, Prof. Dr. Sulhi Tekinay’ın Hatırasına 
Armağan, İstanbul 1999, s. 589 vd.; Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s.504 vd.

22 Yarg. 11. HD. 2008/1536 E. 2009/5629 K. 11.5.2009  tarihli.
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Bu konuda aşağıdaki kararları zikredebiliriz:
Yarg. 11. HD. 2008/1536 E. 2009/5629 K. 11.5.2008 tarihli kararı: 

“Anılan tazminat, işletmeden ziyade doğrudan markanın itibarına yönelik 
meydana gelen zararın giderilmesi amacını gütmektedir. Bu tazminatın gün-
deme gelmesinde önemli olan husus, markanın itibarının zarar görmesidir. O 
halde, davacının itibar tazminatı hakkında olumlu ya da olumsuz karar veril-
memesi doğru görülmemiş…” 

Yarg. 11. HD. 2015/8175 E. 2016/5114 K. 5.5.2016 tarihli karar: «Markanın 
itibarı kavramı, marka ile inşa edilen imajı ifade etmektedir. Zira imaj ve 
güven oluşturmanın bir maliyeti vardır. İtibar zararı ise inşa edilen veya 
edilmekte olan imajın zedelenmesi sebebiyle doğan zarardır. İtibar tazminatı 
belirlenirken, bir taraftan imaj inşası için gerçekleştirilen giderlerden hareket 
ederek zararın giderilmesi için yapılması gereken (reklam kampanyası gibi) 
giderleri dikkate almalı, diğer taraftan da itibar kaybının manevi yönünü göz 
önünde tutulmalıdır. Bu durum karşısında, mahkemece davalı tarafından daha 
küçük bir alanda fuar hizmeti verilip verilmediği, gerçekten böyle bir alanda 
fuar hizmeti verilmişse, bu hizmet verilirken davacı markasının kullanılması 
sebebiyle davacı markasının sahip olduğu imaj ve güvenin ne şekilde zarar 
göreceği ve davacının bu itibarın yeniden tesisi için ikame faaliyetlerde ve 
harcamalarda bulunması gerekip gerekmediği hususlarının tartışılmaması 
sebebiyle mahkeme kararının 556 Sayılı KHK’nın 68. maddesi uyarınca itibar 
tazminatına hükmedilmesinin doğru olmadığı gerekçesiyle de davalı yararına 
bozulması gerektiğinden …”

Yarg. 11. HD. 2013/17164 E. 2014/19040 K. 4.12.2014 tarihli karar: 
“Davacının tescilli ve tanınmış TEFLON markası, davalılara ait tanınmış CİF 
markası ile birlikte, kendi üretimleri olan bulaşık süngerleri üzerinde TEFLON 
SÜNGERİ ibaresiyle birlikte kullanılmıştır. Davalıların bu kullanımını…markanın 
kötü veya uygun olmayan bir kullanımı olarak kabul edilemez”.

Markanın taklit edilmesine rağmen iyi kalitede ve iyi pazarlarda satılması 
halinde bu tür tazminat istenemez. Örneğin taklit markanın düşük kaliteli 
mallarda, mesela parfüm markasının deterjan markası veya sinek zehri 
markalarında kullanılması gibi eylemler itibar tazminatı kapsamında mütalaa 
edilmelidir23.

Kanımızca, uygun olmayan şartlarda piyasaya sürme kavramı, malın, 
markanın itibarını düşürecek düzeyde düşük fiyatla satılmasını da kapsar. Zira, 
itibarın daha çok belirli bir çekim gücü olan markalarda bulunduğu göz önüne 
alındığında24, bunların satış fiyatlarının da hitap ettiği müşteri çevresine ve 

23 Yasaman, Markaya Tecavüz Halinde Tazminat Talepleri, s. 16.
24 Tekinalp, itibar tazminatı talebinin yalnızca tanımış marka sahiplerine bahşedilmediğini; 
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sınıfsal caydırıcılık faktörüne göre25 belirlenmesi söz konusudur. Buna göre, 
fiyat faktörünün itibar ile doğrudan bağlantılı olduğu hallerde, piyasaya sürme 
koşullarındaki uygunsuzluk, aşırı derecede düşük fiyatlandırma durumunda 
da söz konusu olur. 

Yarg. 11. HD’sinin 2015/2112 E. 2015/7408 K. 1.6.2015 tarihli GİRİTLİ 
Kararında : « Dava marka hakkına tecavüzün tespiti, maddi, manevi tazminat 
ve itibar tazminatı istemlerine ilişkindir. Bu şekilde davacının davalıya karşı 
birden fazla istemini aynı dava içerisinde ileri sürerek istemesi mümkün olup, 
buna objektif dava birleşmesi denilmektedir.».

3. DELİL TESPİTİ YA DA DAVA SIRASINDA ZARAR MİKTARININ BELİRLENMESİ 
İLE İLGİLİ BELGELERİN İSTENMESİ (SMK m.150/3)

SMK’nun 150/3 maddesine göre, 151. maddede yazılı hesaplama 
yöntemlerinden kendisi için en uygun olanı seçebilmek için, dava açmadan 
önce delil tespiti talebiyle yahut yargılama sırasında, davalının bilanço 
bilgilerini ibraz etmesini, bazı satış bilgilerinin ve mali tablolarının mütecaviz 
tarafından sunulmasını isteyebilir. 

Böyle bir düzenlemenin amacı sınai mülkiyet haklarının ihlalinde zararı 
ispat etmek ve zarar miktarını belirlemenin klasik haksız fiil eylemleri sonucu 
oluşan zararı ispat etmekten daha zor olmasından dolayı, hak sahibine ispat 
kolaylığı sağlamaktır. İlgili defterlerin sadece fiili zararın tespiti kapsamında 
istenebileceği hususu akla gelse de bu belgeler hem fiili zarar, hem yoksun 
kalınan kazanç ile ilgili taleplerin yerine getirilmesi için istenebilir26.

Bir kimsenin Kanun’da öngörülen süre içinde delillerini ikame ederken 
aleyhine delilleri de mahkemeye sunmasını beklemek gerçekçi olmaz. Ancak 
Kanun, bir davada delil olarak dayanılan belgelerin mahkemeye verilmesini 
bazı hallerde zorunlu kılmıştır (HMK 219 vd.). Bu konudaki hükümler, davada 
tarafların aydınlatma ödevinin kanun koyucu tarafından kabul edildiğinin en 
önemli göstergesidir. Bu yükümlülüğün temelinde, davanın tarafları açısından 
dürüstlük kuralı bulunmaktayken, üçüncü kişiler açısından gerçeğin ortaya 
çıkarılmasına yardımcı olmak ödevi bulunmaktadır.

tanınmışlık düzeyi ne olursa olsun, her markanın sahibinin bu imkandan yararlanabileceğini 
ifade etmektedir (İtibar Tazminatı, s. 597).

25 Bazı ürünlerin, yalnızca yüksek gelir grubundan müşteriler hedeflenerek piyasaya sürülmesi, 
bu ürünlerin fiyatının maliyete nazaran daha yüksek olması ve alt gelir gruplarınca satın 
alınamaması sonucunu doğurur. Bu da markanın teşvik edicilik fonksiyonunun artmasına 
sebebiyet verir. Dolayısıyla, halkın “sınıf atlama” duygularıyla yöneldiği markaların daha 
fazla itibara sahip olması kaçınılmazdır.

26 Fatih Aydın, Sınai Mülkiyet Kanunu ve Yargıtay Uygulamasında Marka Hukukunda Tazminat, 
TTB Dergisi Sayı:133, 2017, s.543
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III.  YOKSUN KALINAN KAZANÇ (SMK M.151)
SMK’nun 151. maddesinde de yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında 

üç farklı usul öngörülmüş olup bu konuda davacıya seçimlik hak tanınmıştır. 
Buna göre yoksun kalınan kazanç, zarar gören hak sahibinin seçimine bağlı 
olarak, aşağıdaki değerlendirme usullerinden biri ile hesaplanır:

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

- Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin elde ettiği net kazanç.
- Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin bu hakkı bir lisans sözleşmesi ile 

hukuka uygun şekilde kullanmış olması hâlinde ödemesi gereken lisans bedeli.
Marka sahibinin söz konusu üç yöntemden başkasını seçmesi mümkün 

değildir. Bunlardan birisi seçildikten sonra, kural olarak bundan vazgeçip 
serbestçe diğer yönteme başvurulamaz. Başka bir ifade ile, hükümde yer alan 
hesaplama usulleri dışında başka bir usulle hesaplama yapılamaz.

Dava dilekçesinde davacının hangi hesaplama yöntemini tercih ettiği 
konusunda bir açıklık yoksa, bu hususta Mahkemeler davacıya süre vermekte 
ve seçim hakkını açıklamasını istemektedir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 
kararları da bu yöndedir. Mahkeme gerek bu madde (SMK 151), gerek HMK 
hükmü uyarınca bu seçimin yapılmasını isteyecek, akabinde karar tesis 
edecektir. Mahkeme de bu konuda re’sen harekete geçerek bu usullerden birini 
veya başka bir hesap tarzını seçemez. Bu görüş bir takım Yargıtay kararlarında 
da kabul edilmiştir:

“Hal böyle olunca, Mahkemece, davacının yoksun kalınan kazanca dair 
maddi tazminat isteminin açıklattırılması, bundan sonra dosya içerisine 
gerekli belgeler getirtilerek, gerektiğinde kayıtları incelenmesi gereken şirket 
merkezinde uzman bilirkişilere inceleme yaptırılarak sonucuna göre bir karar 
verilmesi gerekir…”27.

Görüşüme göre, yoksun kalınan kazancın hesabına yönelik olarak tanınan 
seçimlik haklardan biri açıkça seçilmedikçe, herhangi bir ayrım yapmadan, 
sadece maddi tazminat isteyen tarafın (a) bendindeki şıkkı seçtiğinin kabul 
edilmesi gerekir. Zira, bu genel kuraldır. (b) ve (c) bentlerindeki haller özel hal 
içinde mütalaa edilir.

Uygulamada tartışma konusu olan noktalardan bir diğeri de, SMK 151/2 
doğrultusunda seçim yapılmış olmakla beraber, sonradan bu seçimin 
değiştirilerek yoksun kalınan kazancın hesaplanma usullerinden bir başkasının 
tercih edilmesinin mümkün olup olmadığıdır. 

27 Yarg. 11.HD. 2006/122 E. 2006/1085 K. 7.2.2006 T.
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Bir görüş belirsiz alacak davası olarak açılabilecek tazminat davalarında 
bu usulün serbestçe değiştirilebileceğini ifade etmiştir28. Bizim de katıldığımız 
diğer görüş ise, talep edilen yöntemin -karşı tarafın açık muvafakati olmadıkça- 
ancak ıslah yoluyla değişebileceğini savunmaktadır29. SMK 151 uyarınca tercih 
edilecek hesaplama yönteminin davacıya seçimlik olarak tanınması, hukuken 
yenilik doğuran bir hakkın kullanılması anlamına gelecektir.

Yargıtay 11. HD. 2010/10672 E. 2012/2762 K. 27.2.2012 tarihli kararı şu 
şekildedir:

 “556 sayılı KHK’nın 66’ıncı maddesinde marka hakkının ihlali halinde yoksun 
kalınan kazancın temini için talep edilebilecek tazminat talebi 3 ayrı seçenek 
halinde belirtilmiş olup, davacı marka hakkı sahibi başlangıçtaki tercihi itibariyle 
bunlardan lisans bedeline ilişkin (c) bendine dayalı talepte bulunduğuna göre, 
karşı tarafın muvafakati olmaksızın bu talebini değiştiremeyeceği gibi ıslah 
sureti ile de söz konusu tazminata dair 66’ıncı maddesindeki seçeneklerden 
bir diğerine dayanılmadığından, artık mahkemece 556 sayılı KHK’nun 66/1- (c) 
bendi yani lisans bedeli dışında bir başka tazminat seçeneğine dayalı olarak 
maddi tazminata hükmedilemez”.

Dava açılırken, SMK 151. Maddede öngörülen seçimlik haklardan birisinin 
kullanılması gerekir; dava dilekçesinde maddenin şıkları belirtilmeksizin örneğin 
10.000 TL maddi, 10.000 TL maddi tazminat talep edilmiş ise, (a) bendinin 
seçildiğinin kabulü gerekir. Davanın terditli açılması da mümkündür. Örneğin 
(b) bendine göre, tecavüz edenin elde ettiği kazanç istenildiğinde, bunun ispatı 
davalının defter ve kayıtlarından ispatlanacaktır. Bunun mümkün olmaması, 
defterlerin bulunmaması ya da ibraz edilmemesi halinde ispat mümkün 
olmayacaktır. Hakimin bu halde hakkaniyete göre karar vermesi mümkündür. 
Ancak, davacı davasını terditli açarak (b) bendine göre kazancın miktarı tespit 
edilemediği takdirde terditli olarak (c) bendindeki lisans bedelini talep edebilir.

1. SINAİ MÜLKİYET HAKKINA TECAVÜZ EDENİN REKABETİ OLMASAYDI 
HAK SAHİBİNİN ELDE EDEBİLECEĞİ MUHTEMEL GELİR  (SMK m.151/2-a)

SMK’nın 151. maddesinde, sınai mülkiyet hakkına tecavüz halinde, hak 
sahibinin uğradığı zararın yalnızca fiili kaybın değeri ile sınırlı olmadığı, tecavüz 
nedeniyle yoksun kalınan kazancı da kapsadığı hüküm altına alınmıştır. 

Buna göre, zararın görünüm biçimlerinden birisi olarak yoksun kalınan 
kazanç, sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilmesi dolayısıyla gelecekteki 
kazancın yahut kazanç ihtimalinin yitirilmesi anlamına gelir. Bu durumda, 

28 Uzunallı, Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi, s.341-342; Savaş Bozbel, 
Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2015, 1. Bası, s. 520

29 Erdal Noyan/İlhami Güneş, Marka Hukuku, Ankara 2015, 5. Bası, s.703; Çolak, Türk Marka 
Hukuku, s.778-779
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SMK’nın 151. maddesi anlamında, hak sahibinin uğradığı zarar, ilke olarak, 
sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilmeseydi, ileride hakkın kullanılması ile elde 
edeceği kazancın belirlenmesi ile somutlaştırılabilir. 

Sinai hakkı tecavüze uğrayan, tecavüzün yapılmamış olması halinde 
malvarlığında meydana gelen azalmayı (somut zarar)  ya da meydana gelmesi 
artışı  (soyut zarar) talep edebilir. Burada fiilin hukuka aykırı olmasından başka 
tecavüz edenin kusuru ile zararın miktarı ve kusur ile zarar arasında uygun 
illiyet bağının ispatı gerekir. 

TSE markası ile ilgili Yargıtay’ın çeşitli kararları bulunmaktadır. Kurumun 
kendi mevzuatında bulunan bazı hükümlerin tazminatın belirlenmesinde 
ölçü olup olmayacağı kararlara konu olmuştur. Bunlara örnek olarak aşağıdaki 
kararlar belirtilmiştir:

“HGK önüne gelen uyuşmazlık; maddi tazminat miktarının belirlenmesine 
dair olup, tazminatın 556 Sayılı KHK’nın 66. maddesine göre mi,  yoksa TSE 
Ürün Belgelendirme Yönergesi hükümleri uyarınca tespit edilen ücretin iki katı 
mı olması gerektiği noktasında toplanmaktadır. 

Somut olayda davacı tarafın marka haklarının davalı tarafından ihlal edilmesi 
sebebiyle 556 Sayılı KHK’nın 66. maddesi uyarınca tazminat talep edilebileceği, 
normlar hiyerarşisine göre en üstte Anayasa’nın bulunduğu, sonrasında ise 
kanun, tüzük ve yönetmeliklerin geldiği, altta bulunan normun üstte bulunan 
norma aykırı olamayacağı ve davacı kurumun Yönetim Kurulu kararıyla 
çıkartılan ‘yönerge’ ile taraflar arasında sözleşme ilişkisi dahi bulunmaksızın 
tek taraflı olarak belirlenen cezai şartın uygulanmasının mümkün olmadığı 
belirtilmiş ise de, Kurul çoğunluğunca; 132 Sayılı Türk Standartları Enstitüsü 
Kuruluş Kanunu’nun 14. maddesinin verdiği yetkiye dayalı olarak TSE Yönetim 
Kurulu kararı uyarınca belirlenen ve kurumun internet sitesinde de yayımlanan 
Türk Standartları Enstitüsü Ürün Belgelendirme Yönergesi hükümlerinin 
uygulanmasının gerektiği gerekçesiyle azınlık görüşü kabul edilmemişti.r”30. 

“TSE Ürün Belgelendirme Yönergesi’nin 10.2 maddesinde 2 ve 5 katı 
tazminat verilmesine dair düzenlemenin mahkemeleri bağlamayacağı; ancak 
karar verilen 2 katı tazminatın 556 Sayılı KHK›nın 67/1. ve 68 maddesi uyarınca 
uygun tutarda bir tazminat olmasına göre, taraf vekillerinin tüm temyiz 
itirazları yerinde değildir.”31. 

“Manevi tazminat miktarının tayin ve takdiri mahkemeye aittir. Hakimin 
özel durumları dikkate alarak hükmedeceği manevi tazminat miktarı makul ve 
adalete uygun olmalıdır. Tarafların sosyal ve ekonomik durumları, ele geçirilen 
ürünlerin niteliği ve sayısı dikkate alındığında hüküm altına alınan manevi 
tazminat miktarı fazladır. Bu durumda mahkemece, daha ılımlı ve makul bir 

30 Yarg. HGK 2013/11-355 E. 2013/1691 K. 25.12.2013 tarihli.
31 Yarg. 11. HD. 2015/14743 E.2017/2436 K.  26.4.2017 tarihli.

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/khk556.htm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/khk556.htm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc132.htm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/khk556.htm
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manevi tazminat miktarına hükmedilmesi gerekirken, TSE Ürün Belgelendirme 
Yönergesi’ne göre manevi tazminat takdiri isabetli görülmemiş ve kararın bu 
nedenle davalılar yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.”32. 

2. SINAİ MÜLKİYET HAKKINA TECAVÜZ EDENİN ELDE ETTİĞİ NET KAZANÇ 
(SMK m.151/2-b)

İkinci tür hesaplama yöntemi, mütecavizin, tecavüz neticesinde elde ettiği 
kazancın esas alınmasını gerektirir. Buradaki kazanç, mütecavizin net geliridir. 
Madde gerekçesinde net kazancın, kar olduğu belirtilmiştir. Sınai mülkiyet 
hakkı sahibinin somut zararı olmasa ya da bunu ispat edememiş olsa da  bu 
maddeye dayanılarak tecavüz edenin kazancını talep edebilir. Bu halde, davacı 
sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin ticari defterlerine dayanarak, bu sınai 
hakkın kullanılması ile elde edilen kazancın tespitini talep edecektir. Bilirkişi 
davalının ticari defterlerini inceleyerek davalının başka faaliyetlerinden ya da 
başka sınai haklardan elde ettiği geliri de ayrıştırarak elde edilen geliri tespit 
edecektir. Bu gelirin elde edilmesi dolayısı ile yapılan masraflar ve vergiler 
düşüldükten sonra net kar tespit edilecektir.

Tazminat olarak tecavüz edenin elde ettiği kazanç ya da lisans bedeli talep 
edildiğinde, sınai mülkiyet hakkının elde edilen kazanca etkisi ya da lisans 
bedelinde sınai hakkın değerine etkisinin belirlenmesi ve ayrıştırılması gerekir. 
Bu oldukça zor bir meseledir. Örneğin markalar ticari markalar ve hizmet 
markaları olarak ikiye ayrılır. Markalı bir ürünün satışı sonucunda cirosunun 
ve elde edilen kazancın belirlenmesi ve aynı işletmenin satılan diğer markalı 
ürünlerden ayrıştırılması daha kolaydır. Hizmet markalarında ise, bu daha 
zordur. Örneğin bir otelin işletme adının, tescilli bir marka ile aynı ya da iltibas 
yaratacak şekilde benzer olması halinde, otelin tüm cirosunun nazara alınması 
hakkaniyetli sonuç vermez. Bu bakımdan, markanın haksız kullanılması halinde, 
bunun işletmeye verdiği katkının belirlenmesi ve hakkaniyet çerçevesinde 
sonuca varılması doğru olur.

İspanya Marka Kanununun 43/5. maddesine göre, marka hakkına tecavüz 
halinde, tecavüz edenin marka ile elde ettiği cironun % 1’inin tazminat olarak 
verileceği hükmü vardır. Bir İspanyol İstinaf Mahkemesi kararında, davacının 
küçük bir şehirde diskotek işlettiği; davalının ise başka bir şehirde lounge club 
olarak işletilen ve müzikli bir yer olması sebebiyle markanın buna etkisi göz 
önünde tutularak %1 cironun yüzde 20’si tazminat olarak verilmiştir33. 

Yarg. 11. HD. 2002/7205 E. 2002/10668 K. 28.11.2002 tarihli kararında 
«davalı eylemine konu Vatan markalı üründen sağlanan kazancın somut olarak 
hesaplattırılıp tazminata esas tutulması gerekirken, davalının değişik markaları 
taşıyan tüm çay üretim ve satış verileri üzerinden…. yapılan hesaplamanın 
hükme dayanak kılınması doğru olmamıştır» sonucuna varılmıştır.

32 Yarg. 11. HD. 2013/18129 E. 2014/6418 K. 2.4.2014 tarihli.
33 Appeal No. 415/2015  (Appeal Court of Barcelona, Dec. 14, 2016  (NUBA).
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Yarg. 11. HD. 1997/10356 E. 1998/4776 K. 23.6.2008 tarihli kararı: «İstikbal 
Mega markası altıda ürettiği halılardan sağladığı kazancın saptanarak maddi 
zararın belirlenmesi gerekirken, faaliyet türleri ve niteliği içermeyen davalının 
2000 yılı gelir tablosunda yazılı kardan vergi sonrası net kar hesaplattırılarak 
tazminatın belirlenmesi de doğru olmamıştır».

Kusurun ispatı davacının üstündedir. Ancak, sınai mülkiyet hakkına tecavüz 
tespit edildiği hallerde kusurun varlığı karine olarak kabul edilmektedir. 
Özellikle, sınai mülkiyet haklarını kullananların tacir olmaları sebebiyle, 
tecavüzü bildikleri ya da bilebilecek durumda oldukları kabul edilmektedir. 

SMK’nun 151. maddesinde düzenlenen yoksun kalınan kazanç başlıklı 
hükmün uygulanabilmesi için gerekli olan kusur şartının somut olayda 
bulunmaması halinde, iş sahibinin, yani sınai mülkiyet hakkını elinde tutan 
kişinin yoksun kaldığı kazancı vekaletsiz iş görme hükümleri uyarınca talep 
edebilmesi mümkündür. Buna göre, vekalet ilişkisi bulunmaksızın sınai 
mülkiyet hakkını kullanan üçüncü kişinin elde ettiği kazanç, gerçek olmayan 
vekaletsiz iş görme kapsamında talep edilebilecektir. Zira, sınai mülkiyet hakkı 
üçüncü kişi tarafından kendisine kazanç sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. 

Uzunallı’ya34 göre SMK 151. madde aracılığıyla belirlenen zarar giderim 
yöntemlerinden birinin tercih edilebilmesi için de kusurun bulunması şarttır. 
Yazar, kusurun bulunmaması halinde tecavüz edenin kazancının vekaletsiz 
iş görme hükümlerine göre, ödenmesi gereken lisans bedelinin ise sebepsiz 
zenginleşme hükümlerine göre talep edilebileceğini ifade etmiştir. Tekinalp35 
ise, kusurun yokluğu halinde marka sahibinin şartları varsa sebepsiz 
zenginleşme hükümlerine dayanarak talepte bulunabileceğini belirtmiştir.

3. LİSANS BEDELİ (SMK m.151/2-c)
Üçüncü hesaplama yöntemi, doktrinde lisans örneksemesi olarak 

adlandırılmaktadır36. Bu usulde, sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin, hakkı 
bir lisans anlaşması ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde ödemesi 
gereken lisans bedeli esas alınmaktadır. 

Lisans inhisar ve inhisari olmayan lisans olarak ikiye ayrılır. Talep edilecek 
lisans bedelinin hangi türe göre istenebileceği sorunu vardır. Tecavüzün 
uzun ya da kısa sürmüş olması bu sorunda tartışılması gereken bir husustur. 
Uğur Çolak, farazi bir lisans bedeli belirlendiği için buradaki lisans bedelinin 
tespitinde inhisari olmayan farazi bir lisans ilişkisinin dikkat alınması gerektiğini 
ileri sürmektedir. Yazara göre, somut olayın şartları, örneğin hakkı tecavüz 
edilenin farklı bir kişiye verdiği lisansın inhisari nitelikte olması, ilgili lisans 
bedelinin tespitinde münhasır bir farazi lisans ilişkisinin dikkate alınmasını 
gerektirebilecektir.

34 Uzunallı, Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi,  s.340.
35 Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s.503.
36 Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s502.
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Bu yöntemde, zararın hesaplanmasında ne tecavüz edenin bu eylemi 
nedeniyle kazanç elde etmiş olması, ne de tecavüze maruz kalanın somut 
kazançtan yoksun kalmış olması gerekir. Hak sahibinin, tecavüz nedeniyle lisans 
bedeline karşılık gelen bir malvarlığı kaybının ortaya çıkacağı varsayılmıştır.

Lisans bedelinin tespitinde, emsal araştırmasının yapılması ve objektif bir 
lisans bedelinin belirlenmesi gerektiği kabul edilmektedir. Sınai hak sahibi 
kendi yaptığı lisans sözleşmelerini ya da benzer ürünlerde kullanılan sınai 
haklarla ilgili lisans sözleşmelerini emsal olarak gösterebilir. Emsal sözleşme 
ibraz edilmemiş ise, sınai hakkın lisansa konu olması halinde, sınai hakkın 
önemi, değeri, cirosu ve diğer tüm hususlar nazara alınarak lisans verilmiş olsa 
idi, hangi bedel üzerinden verileceği farazi olarak uzman bilirkişi tarafından 
tespit edilmesi gerekir.

Tecavüz edenden talep edilebilecek lisans bedeli, hak sahibinin somut 
olaya göre makul talep edebileceği lisans bedeli olmalıdır. Mutat lisans bedeli 
bulunduktan sonraki adım, uygun lisans bedelinin saptanmasıdır. Amaç, 
somut olaya uygun, tüm özellikleri dikkate alan bir bedelin belirlenmesidir. 
Uygun bedel, Hakimin takdir yetkisine göre, somut olayın tüm özelliklerinin 
değerlendirilmesi suretiyle saptanmalıdır.

Uygun lisans bedelinin belirlenmesi için sınai mülkiyet hakkının değeri, 
korunma süresi, tanınmışlık derecesi, itibarı, taklit ya da karıştırılmanın 
kapsamı, işaretlerin ve bunun kullanıldığı mal ve hizmetlerin benzerlik durumu, 
tecavüz eylemin süresi ve diğer faktörlerin nazara alınması gerekir.

Yargıtay bu kapsamda lisans bedeli belirlenirken, dosya içeriğinde emsal 
lisans sözleşmesi mevcut değilse somut olayın özellikleri ve şartlarının dikkate 
alınmasını müteakip davalının cirosu nazara alınarak hakkaniyete uygun bir 
lisans bedeli tayin edilmesini benimsemiştir:

“Bu konuda emsal bir lisans anlaşması sunulamamıştır. Lisans bedelinin 
tespiti için bu durumda somut olayın özellikleri ve şartları dikkate alınacaktır. 
(...) Lisans bedeli hesaplanırken sadece marka hakkı sahibinin cirosu, elde 
ettiği kazancın değil, davalının cirosu, üretim ve satış kapasitesi, satabileceği 
ürün miktarı da nazara alınarak davalının ticari iş ve işlem hacmine uygun 
bir bedelin belirlenmesi gerekmektedir. Bu itibarla, somut olayın özelliklerine, 
davalının cirosuna, üretim ve satış kapasitesine, elde ettiği gelire göre ödemesi 
gerekli, hakkaniyete ve menfaatler dengesine uygun, makul bir miktarın lisans 
bedeli olarak tespiti ile hüküm altına alınması gerekirken eksik incelemeye 
dayalı bilirkişi raporları dayanak alınarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru 
görülmemiş, kararın bu yönden taraflar yararına bozulması gerekmiştir.”37.

Maddede geçen lisans bedeli ifadesinin yanında ilgili farazi lisansın inhisari 
ya da inhisari olmayan lisans olduğu yönünde bir düzenleme bulunmamaktadır. 

37 Yarg. 11. HD. 2011/8982 E. 2013/12375 K. 13.06.2013 tarihli.
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Buna ilişkin yapılacak ayrım lisans bedelinin tespit edilmesi hususunda önemli 
olacaktır, zira inhisari lisansların bedellerinin diğerlerine göre daha yüksek 
olduğu açıktır. 

4. YOKSUN KALINAN KAZANCIN ARTIRILMASI (SMK m.151/4)
Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, ikinci fıkranın (a) veya (b) 

bentlerinde belirtilen değerlendirme usullerinden birinin seçilmiş olması 
halinde, mahkeme ürüne ilişkin talebin oluşmasında sınai mülkiyet hakkının 
belirleyici etken olduğu kanaatine varırsa, kazancın hesaplanmasında 
hakkaniyete uygun bir payın daha eklenmesine karar verir.

SMK’nın 151. maddesinin 4. fıkrası, bu değerleme usullerinden tecavüz 
fiili olmasaydı hak sahibinin elde edebileceği muhtemel gelir ve sınai mülkiyet 
hakkına tecavüz edenin elde ettiği net kazanç seçenekleri için, hesaplanan 
bedelin artırımını düzenlemiştir. Bu artırımın yapılması için, sınai mülkiyet 
hakkının çekici gücünün, mal veya hizmetin, tasarımın, patentli ürünün alıcılar 
tarafından talep edilmesinde belirleyici etken olması gerekir. Mahkeme bu 
etkinin bulunup bulunmadığını, bilirkişiye başvurmak suretiyle tespit edebilir38.

151. maddenin 3. fıkrasında yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, 
özellikle sınai mülkiyet hakkının ekonomik önemi veya tecavüz sırasında sınai 
mülkiyet hakkına ilişkin lisansların sayısı, süresi ve çeşidi, ihlalin nitelik ve 
boyutu gibi etkenler göz önünde tutulur. 4. fıkra hükmü ise, bunu bir adım 
ileriye götürerek, marka, tasarım veya patentin başlı başına bir çekim gücü 
olduğu hallerde, 151. maddeye göre hesaplanan tazminata makul bir ek 
yapılacağını öngörmüştür. Bu çekim gücünün tanınmış markalar, tasarımlar ve 
patentler bakımından ortaya çıkabileceği şüphesizdir. 
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SINAİ MÜLKİYET HAKLARI ALANINDAKİ İDARİ YAPILANMA 
VE İDARİ UYGULAMALAR

Adem SARIPINAR
Türk Patent ve Marka Kurumu 

Hukuk Müşavirliği Avukatı

I.  GİRİŞ
Sınai mülkiyet hakları; sanayideki ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, 

yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına veya ticaret 
alanında belirli bir işaret altında üretilen ve satılan malların ya da sunulan 
hizmetlerin üreticisinin, satıcısının ya da hizmeti sunan adına kaydedilmesini 
sağlayarak, hak sahibine o fikri ürün üzerinde münhasır haklar veren gayri 
maddi haklardır. Ülkemizde sınai mülkiyet hakları bakımından kural olarak 
tescil sistemi geçerlidir. Patent, faydalı model, marka, tasarım, coğrafi işaret, 
geleneksel ürün adı ve entegre devre topografyalarının Türkiye’de tescil ve 
tescil sonrası işlemleri Türk Patent ve Marka Kurumu (Türkpatent) tarafından 
yapılmaktadır. 

Marka, tasarım, patent, faydalı model ve coğrafi işaretler; 10/01/2017 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 
Kanunu (SMK) öncesinde, Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı KHK 
(1995), Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında 554 Sayılı KHK (1995), 
Patentlerin Korunması Hakkında 551 Sayılı KHK (1995) ve Coğrafi İşaretlerin 
Korunması Hakkında 555 Sayılı KHK (1995) ile düzenlenmişti. SMK ile birlikte 
anılan dört KHK yürürlükten kaldırılmış; marka, tasarım, patent, faydalı model 
ve coğrafi işaretler aynı kanunda düzenlemiştir. Bunların yanında geleneksel 
ürün adı korumasına da SMK’da yer verilmiştir. 2004 yılında yürürlüğe giren 
5147 sayılı Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanun 
ise halen yürürlükte olup, bir diğer sınai mülkiyet hakkı olan entegre devre 
topografyaları bu Kanun ile düzenlenmiştir. 
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Sınai mülkiyet hakları alanında faaliyet gösteren aktörler ve bunların 
işleyişi, Türkiye’deki koruma altyapısının temel göstergelerinden biridir. 
Sınai mülkiyet hakları alanındaki idari organizasyon; tescil, koruma, teşvik, 
ekonomiye kazandırma ve/veya ekonomik değer yaratma dinamikleri üzerine 
kuruludur. SMK ve 5147 sayılı Kanunda düzenlenen sınai mülkiyet haklarının 
yanında; yeni bitki çeşitleri, ticaret unvanları ve işletme adları, alan adları, 
ticari sırlar gibi sınai mülkiyet hakları da yer almakta olup, Tebliğ kapsamında 
sadece Türkpatent’in görev alanına giren ve SMK’da düzenlenen sınai mülkiyet 
haklarına değinilecektir. Tebliğ kapsamında sınai mülkiyet hakları sisteminde 
yer alan kurum ve idari organizasyonlar ile sınai mülkiyet haklarıyla ilgili 
özellik gösteren idari uygulamalardan SMK ile birlikte getirilen yenilikler de 
vurgulanarak bahsedilecektir.  

II.  SINAİ MÜLKİYET HAKLARI ALANINDAKİ İDARİ YAPILANMA
Sınai mülkiyet hakları alanındaki idari organizasyonlar; hakların tescili, 

korunması, teşviki, ekonomiye kazandırılması ve sınai mülkiyet haklarıyla ilgili 
eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin yürütülmesi aşamasında görevlidirler.

Türk Patent ve Marka Kurumu (Türkpatent): Patent, faydalı model, marka, 
tasarım, coğrafi işaret, geleneksel ürün adı ve entegre devre topografyaları 
ile ilgili araştırma ve inceleme yapmak, hakların verilmesi veya tescili ile 
tescil sonrası işlemlerini gerçekleştirmek ve ilgili sicilleri tutmak gibi işlemleri 
yapmakla görevli olan ve kısa adı “Türkpatent” olan Türk Patent ve Marka 
Kurumu, 4 sayılı, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer 
Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 
27’nci bölümünde 358 ila 383’üncü maddeler arasında düzenlenmiştir1. 

Türkpatent, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliğe haiz ve özel 
bütçeli bir kamu kurumudur. Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasındaki 
ilişki idari vesayet ilişkisidir. Kurumun görev alanı içine markalar, tasarımlar, 
patentler, faydalı modeller, coğrafi işaretler, geleneksel ürün adları ve entegre 
devre topografyaları girer. 

Türkpatent’in genel görevleri arasında Türkiye’nin teknolojik ilerlemesine 
katkıda bulunmak, ülke içinde serbest rekabet ortamını oluşturmak ve 
araştırma geliştirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak, sınaî mülkiyet 
haklarına ilişkin yurt içi ve yurt dışında var olan bilgi ve dokümantasyonun 
kamunun istifadesine sunulabilmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirmek yer 
almaktadır2.

1 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi.

2 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi m.358 vd.
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Diğer taraftan sınai mülkiyet alanında Avrupa Birliği (AB), uluslararası 
kuruluşlar ve yabancı ülkelerle ilişkileri yürütmek, işbirliğinde bulunmak, 
Türkiye'yi uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil etmek, sınaî mülkiyet hakları 
ile ilgili uluslararası anlaşmaların hazırlanmasına ülke çıkarlarını koruyarak 
katkıda bulunmak ve bu anlaşmaların Türkiye'de uygulanmasını sağlamak, 
buluşların kullanımını takip etmek, yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ile 
teknoloji transferinin yönlendirilmesi ve arşivlenmesi işlemlerini yapmak, 
eğitim ve farkındalık faaliyetleri yürütmek gibi idari görevleri bulunmaktadır3.

Türkpatent, sınai hakların tescili, tescil sonrası işlemler, hakların korunması, 
lisans ve devir anlaşmalarının tescili ve kaydı ile ilgili iş ve işlemleri yapmakla 
görevlidir. Ayrıca sınai haklarla ilgili tescil ve diğer kayıtların tutulduğu marka, 
tasarım, patent ve coğrafi işaret sicillerini düzenleme görevi bulunmaktadır. 
Diğer taraftan Kurum zorunlu lisans işlemlerinde arabuluculuk faaliyetlerinde 
bulunabilir ve mahkemelerde bilirkişilik yapabilir.

Gümrük İdareleri: İdari yapılanma içinde, sınai mülkiyet haklarının 
gümrüklerde korunmasından Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü 
sorumludur. Fikri ve sınaî haklar mevzuatına göre korunması gereken haklar 
ile ilgili olarak hak sahibinin yetkilerine tecavüz eder mahiyetteki eşyanın 
alıkonulması veya gümrük işlemlerinin durdurulması hak sahibinin veya 
temsilcisinin talebi üzerine gümrük idareleri tarafından gerçekleştirilir4.

Emniyet Genel Müdürlüğü: SMK’nın 30’uncu maddesinde düzenlenen ve 
şikâyete tabi olan  “marka hakkına tecavüz” suçu bakımından kolluk görevini 
yürütmekle görevlidir.

Patent ve Marka Vekilleri Disiplin Kurulu: Sınai mülkiyet hakları ve 
geleneksel ürün adları ile ilgili danışmanlık yapma ve Türkpatent nezdinde 
başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan gerçek veya tüzel kişiler 
patent veya marka vekilleridir. Patent veya marka vekilliği sıfatını taşıyabilmek 
için 5000 sayılı Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında 
Kanunda öngörülen koşulları taşımak ve iki yılda bir yapılan yeterlilik sınavında 
başarılı olmak gerekmektedir.

Marka vekilleri marka, coğrafi işaret ve tasarım konularında danışmanlık 
yapma ve bu konularda Türkpatent nezdinde başvuru sahipleri adına 
işlem yapma yetkisinde olan gerçek veya tüzel kişiler iken; patent vekilleri 
patent, faydalı model, tasarım ve entegre devre topografyaları konularında 
danışmanlık yapma ve bu konularda Türkpatent nezdinde başvuru sahipleri 
adına işlem yapma yetkisinde olan gerçek veya tüzel kişilerdir5. 

3 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi m.358 vd.
4 4458 sayılı Gümrük Kanunu m.57.
5 5000 sayılı Kanun m.30.



334

Sınai Mülkiyet Hakları Alanındaki İdari Yapılanma ve İdari Uygulamalar
Adem SARIPINAR

Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı 19-22 Aralık 2019

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile 5000 sayılı Patent ve Marka Vekilliği ile 
Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanuna eklenen 30/A maddesinde marka ve patent 
vekilleri bakımından disiplin cezaları öngörülmüş ve bu kapsamda Türkpatent 
bünyesinde Patent ve Marka Vekilleri Disiplin Kurulu oluşturulmuştur. Yine 
etkin bir vekillik sistemi kurulabilmesi amacıyla Marka ve Patent Vekilleri 
Disiplin Yönetmeliği6 düzenlenmiş ve marka ve patent vekilleri meslek kuralları 
belirlenmiştir. Disiplin Kurulu, Türkpatent bünyesinde faaliyet gösterir ve Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığından bir üye, Türkpatent’ten üç üye ile mesleğini en az 
beş yıl bilfiil icra eden ve Disiplin Kurulunca verilen cezalardan birini almamış 
olan patent vekillerinden veya marka vekillerinden üç üye olmak üzere toplam 
yedi kişiden oluşur. Aynı sayıda ve aynı esasla yedek üye belirlenir. Tüm üyeler 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından atanır.

Disiplin Kurulu şikâyet üzerine harekete geçmekte, şikâyet tarihinden 
itibaren 30 günlük süre içinde disiplin soruşturmasının açılıp açılmayacağına 
dair bir karar vermektedir. Disiplin soruşturması açılmasına karar verilirse 
şikâyet dilekçesi ile ekleri karar tarihinden itibaren bir hafta içinde hakkında 
şikâyet yapılan vekile gönderilir ve tebliğ tarihinden itibaren yedi günden az 
olmamak üzere savunma süresi verilir. Bu süre içinde savunmasını yapmayan 
vekil, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Disiplin Kurulu, gerekli gördüğü 
takdirde şikâyet ile ilgili tanıkları dinlemek ve taraflardan ek bilgi ve belge 
istemek suretiyle şikâyetin Kuruma yapıldığı tarihten itibaren en geç altı 
ay içinde nihai kararını verir7. Disiplin Kurulu 5000 sayılı Kanunun 30/A 
maddesinde belirtilen uyarma, kınama, geçici olarak vekillik faaliyetinden 
alıkoyma ve vekillikten çıkarma disiplin yaptırımlarına hükmedebilmektedir. 
Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade etmektedir. Disiplin 
Kurulu kararlarına karşı açılan davalarda idari yargı görevlidir. Davalarda 
husumet Türkpatent’e yöneltilir8.

Fikri Mülkiyet Akademisi: Fikri Mülkiyet Akademisi 4 Sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 367’nci maddesinde düzenlenmiştir. 
Akademi; Yürütme Kurulu, Sınai Haklar Eğitim Merkezi ve Telif Hakları Eğitim 
Merkezinden oluşmaktadır. Yürütme Kurulu Fikri Mülkiyet Akademisinde 
yürütülecek eğitim ve araştırma faaliyetlerine ilişkin planlama ve danışmanlık 
yapmakla görevlidir. Bu Kurul, Türkpatent’ten bir temsilci, Kültür ve Turizm 
Bakanlığının ilgili biriminden bir temsilci, biri sınai mülkiyet hakları diğeri telif 
hakları konusunda uzman iki üniversite öğretim üyesi, bir patent veya marka 
vekili, telif hakları alanında faaliyet gösteren bir sektör temsilcisi ve muvafakati 

6 18.05.2017 tarihi ve 30070 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Patent ve Marka Kurumu 
Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları ve Disiplin Yönetmeliği.

7 Disiplin Yönetmeliği m.9.
8 Disiplin Yönetmeliği m.9.
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alınmak kaydıyla Yargıtay tarafından ilgili daire üyeleri arasından belirlenen bir 
üye ve Hâkimler ve Savcılar Kurulunun ilgili dairesi tarafından belirlenen fikri 
ve sınai haklar hukuk veya ceza mahkemelerinde görev yapan bir hâkim olmak 
üzere sekiz üyeden oluşur9. Akademinin faaliyetlerini yürütmekle görevli 
eğitim merkezleri Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkpatent bünyesinde yer 
almaktadır10. 

Akademi, fikri mülkiyet alanında örgün, uzaktan ve karma olmak üzere 
teorik ve uygulamalı eğitimi içerir temel ve uzmanlık eğitim programları, yurt 
içi staj programları, arama toplantıları, paneller, konferanslar, sempozyumlar, 
kongreler ve benzeri faaliyetler düzenlemek, alan araştırmaları yapmak, 
koordinasyon ve yurt içi iş birliği faaliyetlerini yürütmek, danışmanlık vermek ve 
ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak personel belgelendirmesi 
yaparak fikri mülkiyet alanında kamu ve özel sektör çalışanlarının mesleki bilgi 
ve becerilerinin uluslararası normlar çerçevesinde oluşturulmasını sağlamakla 
görevli ve yetkilidir11.

Türk Sınai Mülkiyet Değerleme, Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri 
Anonim Şirketi (Türksmd): 05/03/2018 tarihli ve 2018/11517 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile kurulmasına karar verilmiş ve 02/04/2018 tarihinde, Türkpatent’in 
iştiraki olarak kurulmuştur. Sermayesinin tamamı Türkpatent’e aittir. 

Türksmd’nin sınai mülkiyet varlıkları değerlemesi, patent ve faydalı model 
konusu buluşlar için ön araştırma yapmak,  teknoloji transferi işlemlerinde 
danışmanlık ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili ihlal/hükümsüzlük analizi yapmak 
gibi konularda çalışmalar yapması ve görevler üstlenmesi amaçlanmaktadır. 

Bilindiği üzere sınai hakların değer tespitinin doğru ve güvenilir biçimde 
yapılması, bu haklara verilen önemi arttıran, onları güçlü bir sermaye unsuru 
haline getiren ve tedavül kabiliyetini arttıran bir unsurdur.

Sınai mülkiyet haklarının değerlemesi yurt dışında oldukça popüler bir konu 
olmasına rağmen, Türkiye bakımından yeterince gelişme gösterememiştir. 
Patent ve faydalı modellerin değerlemesi Türkiye’de özellikle vergi teşvikinden 
sonra önem kazanmaya başlamıştır. Çünkü vergi teşvikleri için patent veya 
faydalı model ile korunan buluşun (ürün, yöntem veya yöntem sonucu elde 
edilen ürünün) değerinin belirlenmesi gerekmektedir. Hazine ve Maliye 
Bakanlığı tarafından 21.04.2015 tarihli ve 29333 sayılı Resmi Gazetede 
Yayımlanan Tebliğ12 ile Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1)13 

9 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi m.367.
10 Akademi Yönetmeliği m.9.
11 Akademi Yönetmeliği m.4.
12 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8).
13 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 

(Seri No:1) m. 5.14.1.
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değişiklik yapılmış ve Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ’ine eklenen hükümlerle 
kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, 
geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan 
buluşların; kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların, devri veya 
satışı neticesinde elde edilen kazançların, Türkiye’de seri üretime tabi tutularak 
pazarlanmaları halinde elde edilen kazançların, Türkiye’de gerçekleştirilen 
üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen 
kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının %50 
si 1/1/2015 tarihinden itibaren kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur14. 
Tebliğ’de istisnadan yararlanacak olanlar, değer tespiti ve düzenlenecek 
değerleme raporunda kullanılacak değerleme metotları da belirlenmiştir15. 
Tebliğ kapsamında vergi istisnasından faydalanacak patent ve faydalı 
modellerin değeri değerleme raporlarıyla gösterilmektedir. Bu bakımdan 
sınai mülkiyet haklarının değerinin tespit edilmesi süreci önem kazanmıştır. 
Türksmd’nin düzenleyeceği değerleme raporları ile ihtiyaç duyulan değerleme 
raporu düzenleme hizmetinin de karşılanması düşünülmüştür16.

6769 sayılı SMK’nın yürürlüğe girmesinden sonra SMK’nın m. 115/11 
“Çalışan buluşları ile ilgili bedel tarifesi ve uyuşmazlık hâlinde izlenecek 
tahkim usulü yönetmelikle belirlenir.” hükmü kapsamında, Çalışan Buluşlarına, 
Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli 
Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik 29 Eylül 2017 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir17. Bu Yönetmelikte işçi buluşları, üniversite buluşları ve 
kamu destekli projelerde ortaya çıkan buluşlar için buluşçuya ödenecek bedele 
ve bedelin hesaplanma yöntemlerine ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır. 
Bu kapsamda Türksmd çalışan buluşlarında değerleme raporu hazırlanması 
alanında da faaliyet göstermektedir18.

Türksmd, faaliyetleri bünyesinde, yayımlanmış ancak başvuru süreci devam 
eden veya patent belgesi almış buluşlar için patent literatürünü araştırarak bir 
ürün, aparat veya yöntemin başkalarının sahip olduğu herhangi bir patenti 
ihlal edip etmediği hususunda faaliyet serbestliği raporu da hazırlanmaktadır19.

14 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 
(Seri No:1) madde.

15 Tebliğ m. 5.14.2 vd.
16 https://www.turksmd.com.tr/sinai-mulkiyet-varliklarinin-degerlemesi-hizmeti-79 Erişim 

Tarihi:18.12.2019.
17 29.09.2017 tarihli ve 30195 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışan 

Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli 
Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik.

18 https://www.turksmd.com.tr/sinai-mulkiyet-varliklarinin-degerlemesi-hizmeti-79 Erişim 
Tarihi:18.12.2019.

19 https://www.turksmd.com.tr/faaliyet-serbestligi-analizi-hizmeti-103 Erişim Tarihi: 18.12.2019.

https://www.turksmd.com.tr/sinai-mulkiyet-varliklarinin-degerlemesi-hizmeti-79
https://www.turksmd.com.tr/sinai-mulkiyet-varliklarinin-degerlemesi-hizmeti-79
https://www.turksmd.com.tr/faaliyet-serbestligi-analizi-hizmeti-103
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Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu: Fikri ve Sınai 
Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu 26.12.2018 tarihli ve 2018/17 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile düzenlemiştir. Bu Kurul fikri ve sınai mülkiyet 
hakları konusunda kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri oluşturmak, ilgili 
kurumlar arasında koordinasyonu ve işbirliğini geliştirerek uygulamalarda 
etkinliğin sağlanması amacıyla oluşturulmuştur20.  Fikri mülkiyet hakları ile ilgili 
görev ve sorumlulukları olan kamu kurumu ve oluşumları arasında eşgüdüm 
ve işbirliğini üst düzey temsilcilerin katılımıyla düzenleyen bir kuruldur. Ayrıca 
13.03.2019 tarihli 818 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yeniden düzenlenen 
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu altındaki Fikri, Sınai Mülkiyet 
Hakları ve Ar-Ge Teknik Komitesi tarafından fikri haklar yönetimini ilgilendiren 
eylem planları oluşturulmaktadır21. 

Türk Tasarım Danışma Konseyi: Türk Tasarım Danışma Konseyi, Türkiye›nin 
uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak için tasarım stratejilerinin 
ve politikalarının belirlenmesine, uygulama altyapısı oluşturulmasına ve 
uygulanmasına ve bu suretle katma değeri yüksek tasarımlar yaratılmasına, 
Türk tasarımcılarının ve tasarımlarının dünya pazarında tercih edilir konuma 
getirilmesine, tasarımcı ve sanayici işbirliğinin sağlanmasına ve «Türk 
Tasarımı» imajının yerleştirilmesine yönelik istişare niteliğinde kararlar almak 
ve önerilerde bulunmak amacıyla kurulmuştur22. Türk Tasarım Danışma 
Konseyi tarafından tasarım stratejisi ve eylem planı hazırlanmıştır ve çalışmalar 
yürütülmektedir. 

Tübitak23: Kamu destekli teşvik ve projelerden ortaya çıkan buluşlarla ilgili 
faaliyette bulunmaktadır. Ayrıca Tübitak’ın “TÜBİTAK 1602 Patent Destek 
Programı” kapsamında; Ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru 
sayısının arttırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik 
edilmesi ve ülkemizdeki patent sayısının arttırılması amacıyla patent tescil 
süreçlerinde teşvik ve ödüller ile desteklemeler sağlanmaktadır.  

Kosgeb24: “Kosgeb- Genel Destek Programı” kapsamında; Ülkenin ekonomik 
ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında KOBİ’lerin payını ve etkinliğini artırmak, 
rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik 
gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla işletmelere destek 
sağlamaktadır. Yine “Kosgeb- Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulamalar 

20 26.12.2018 tarihli ve 2018/17 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi.
21 13.03.2019 tarihli 818 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı.
22 3.09.2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5.8.2009 tarihli ve 2009/15355 

sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş ve Konseyin yapısında 1.11.2018 tarihli ve 298 
sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla değişikliler yapılmıştır. 

23 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (Tübitak).
24 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (Kosgeb).
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Programı” kapsamında bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip 
küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesini, yeni ürün, yeni 
süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesini teminen araştırma, 
geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesi 
amacıyla işletmelere geniş kapsamlı destekler sağlamaktadır. 

Diğer taraftan üniversiteler ile Teknoloji Transfer Ofisleri aracılığı ile yapılan 
çalışma ve uygulamalar da sistemin gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. 

III.  SINAİ MÜLKİYET HAKLARI ALANINDAKİ İDARİ UYGULAMALAR
1. Sınai Mülkiyet Haklarının Tescil Sistemi
Sınai mülkiyet sistemi uluslararası uyum düzeyinin yüksek olduğu bir 

alandır. Paris Sözleşmesi ve TRIPS25 ile çizilen asgari yükümlülükler; Madrid, 
PCT26, Lahey gibi uluslararası tescil anlaşmaları; Avrupa Birliği mevzuatı, EUIPO27 
ve CJEU 28 uygulamaları ile çerçevesi oluşturulan AB yaklaşımı gibi nedenler bu 
durumun oluşmasında etkili olmuştur. Tüm uyumlaştırma çabalarının yanında, 
sınai mülkiyet haklarının ülkesel olması ve korumanın konusu ile tescil edilme 
şartlarının korumanın talep edildiği ülkenin hukukuna göre belirlenmesi, 
ülkeler arasında farklılıklar yaratmaya devam etmiştir29. Fikri haklarda ülkesellik 
ilkesi gereği hakkın doğumu, kazanılması ve kime ait olduğu her ülkenin kendi 
hukuk istemine göre belirlenmektedir30.

Hakların sınıflandırması açısından bakıldığında sınai mülkiyet hakları, mutlak 
haklar kapsamında yer alan mülkiyet hakkı bağlamında ele alınmaktadır31. Bu 
hakların her birinin tescil amacı farklıdır. Bu bağlamda hakkın niteliğine göre 
farklı tescil sistemleri ve farklı koruma kapsamı ile süreler öngörülmüştür. 
Türkpatent sınai hak başvurularının yapılıp sonuçlandığı idari kurumdur. 
Kurum, SMK ve SMK Yönetmeliğinde belirlenen idari usulleri izleyerek 
başvuruları sonuçlandırmaktadır. İdari uygulama açısından bakıldığında, sınai 

25 Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması (Trade Related Aspects of Intellectual Property 
Rights “TRIPS”)

26 Patent İşbirliği Anlaşması (Patent Cooperation Treaty-PCT).
27 European Union Intellectual Property Office (EUPIO).
28 Court of Justice of the European Union (CJEU).
29 Şehirali Çelik, Feyzan H.: Tasarımların Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunması, Ankara, 

2014, s.16.
30 Yasaman, Hamdi - Yusufoğlu, Fülürya: Marka Hukuku, C:1, 2004, İstanbul, s.4.
31 “Mülkiyet hakkının konusunu, maddi ve gayrimaddi mallar oluşturmaktadır. Taşınır ve 

taşınmaz mallar, maddi mallar kapsamında iken, fikri ve sınaî mülkiyet hakları gayrimaddi 
mallar kapsamında bulunmaktadır. Bir markanın sahibine sağladığı haklar ise “marka 
hakkı” olarak adlandırılmakta ve marka hakkı, fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında yer 
almaktadır. Dolayısıyla itiraz konusu kural, mülkiyet hakkının konusunu oluşturan marka 
hakkıyla ilgili olduğundan KHK ile düzenlenemez.” (Anayasa Mahkemesinin 14.12.2016 
tarihli 2016/148E., 2016/189K. sayılı kararı).
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mülkiyet hakları ile ilgili yapılan incelemeleri; kamu yararı, kamu düzeni, 
toplum ve piyasa menfaatleri açısından Türkpatent tarafından re’sen yapılan 
incelemeler ile üçüncü kişilerin haklarının gözetilmesi amacıyla itiraz üzerine 
yapılan incelemeler olarak ikili bir ayrıma tabi tutmak mümkündür. Kurum, 
sınai mülkiyet hakkı başvurularına ilişkin bazı kararları re’sen verip incelemeyi 
re’sen yaparken, bazı hususlar ise ancak itiraz üzerine incelenebilmektedir. 
Kurum tarafından yapılacak inceleme hakkın marka, patent, faydalı model, 
tasarım veya coğrafi işaret olmasına; yani koruma altına alınarak sahibine 
veya tescil ettirene münhasır hak sağlayacak sınai mülkiyet hakkının türü, 
sağlanacak korumanın niteliği ve konusuna göre farklı şekil ve amaçlarla 
yapılmaktadır.  

Burada Marka, Patent, Tasarım ve Coğrafi İşaret Sicillerinin ve Bültenlerinin 
de önemine değinmekte fayda vardır. Türkpatent başvurular ile ilgili SMK’da 
ve SMK Yönetmeliğinde belirtilen hususları ilgili sicile kaydedip ilgili bültende 
yayımlamaktadır. Bu yolla üçüncü kişilerin sicile kaydedilen hususlardan ve 
başvuru ile taleplerle ilgili gelişmelerden haberi olmaktadır. Bültende yapılan 
ilanlar üçüncü kişilerin itirazları ve sistemin kendini dengelemesi açısından 
oldukça önemlidir. Sınai mülkiyet haklarının korunması bakımından sistemdeki 
ilk denetim mekanizması ilgili bültenlerde yapılan ilan üzerine kullanılan itiraz 
hakkıdır. 

Markalar bakımından Türkpatent başvuruları SMK’nın 5’inci maddesindeki 
mutlak ret nedenleri ve 6’ncı maddedeki nispi ret nedenleri bakımından 
incelemektedir. SMK’nın 5’inci maddesi açısından kamu düzeni bakımından 
yapılan incelemeler, kişilere verilecek olan münhasır haklar karşısında toplum 
menfaatleri açısından Kurum tarafından re’sen yapılan incelemelerdir. 
Bu bağlamda piyasa düzeninin bozulmaması, koruma kapsamının 
belirlenebilmesi, herkesin kullanımına açık olan ibarelerin kimsenin tekeline 
verilmemesi ve tüketicinin korunması açısından bazı işaretlerin münhasır 
hak kapsamına alınmasına izin verilmemektedir. Bazı işaretler ise toplumun 
genelini ilgilendirir mahiyette olduklarından genel kamu düzeni ve genel 
ahlak gibi nedenlerle marka olarak tescil edilemeyecek işaretlerdir. Kamu 
yararı veya kamu düzeni sebebiyle idari otoriteler tarafından yapılan 
incelemeler ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilmektedir. Söz gelimi önceki 
tarihli bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olan ve 
aynı veya aynı tür mal veya hizmetleri kapsayan bir başvuru SMK m.5/1-ç 
hükmü kapsamında marka olarak tescil edilemeyecektir. Bu husus Türkiye 
bakımından kamu düzeni ile ilgili kabul edilmiştir32. Ancak AB marka mevzuatında

32 SMK ile birlikte m.5/1-ç hükmünün önceki tarihli marka sahibi tarafından muvafakat 
verilmesi suretiyle aşılması imkânı getirilmiştir. Mülga 556 sayılı KHK’da muvafakat imkânı 
yer almamaktaydı. Bu nedenle KHK’nın 7/1-b maddesi anlamında önceki markaya aynı ya da 
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markaların aynı veya ayırt edici olması kamu düzeni ile ilgili kabul 
edilmemektedir.  

Markalar açısından Türkpatent tarafından yapılan bir diğer inceleme ise SMK 
m.6 da düzenlenen nispi ret nedenleri bakımından yapılan itiraz incelemesidir. 
Bu hükümle üçüncü kişilerin ve önceki hak sahiplerinin menfaati korunmakta, 
piyasaya sistemi denetleme imkânı verilmektedir.   Sistem genel olarak; 
karıştırılma ihtimali, önceye dayalı kullanım, başka bir fikri hak sahipliği, vekil 
markası, tanınmışlık ve kötüniyet iddialarının bu aşamada itiraz üzerine Kurum 
tarafından incelenmesi üzerine kuruludur.

Marka başvurusuna konu mal veya hizmetler SMK m.11/3 gereği 12/7/1995 
tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız kararlaştırılan 
Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına 
İlişkin Nis Anlaşmasına göre sınıflandırılmaktadır. Kurum, başvuruda yer alan 
mal veya hizmetlerin ait olduğu sınıflarda ve sınıf numaraları üzerinde gerekli 
düzeltmeleri yapabilir. Mal ve hizmet sınıflandırma listesi Nis sınıflandırmasına 
uygun olarak Türkpatent tarafından çıkarılan sınıflandırma tebliğleri ile 
gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe giren 
Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin 
Tebliğ (TPE: 2016/2) kapsamında sınıflandırma işlemleri yapılmaktadır. 

Diğer taraftan SMK ile birlikte kullanımın ispatı marka tescil sürecinin bir 
parçası haline gelmiştir. Kullanılmayan markaların yeni girişimcilerin önünde 
yarattığı engelleri azaltabilecek olan bu sistem, ölü markaların yeni marka 
başvurularını engeller biçimde kullanılmasının önüne geçebilmek amacıyla 
getirilmiştir33. SMK’nın 19/2 hükmü incelendiğinde, başvurunun ilanına itiraz 
aşamasında, SMK 6/1 hükmü kapsamında karıştırılma ihtimali iddiasını içeren 
itiraza karşı başvuru sahibi tarafından bir savunma aracı olarak kullanımın 
ispatı talebi ileri sürülebileceği anlaşılmaktadır. Kurumun re’sen itiraza 

ayırt edilemeyecek derecede benzer bir marka için aynı tür mal veya hizmetlerde başvuru 
yapılmış ise önceki marka sahibi tescile muvafakat etse dahi başvuru reddedilmekteydi. 
Yeni Kanunla birlikte, bu tür durumlarda muvafakatname sunulması imkânı getirilmiştir. 
Buna göre, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren 
noter onaylı belgenin Kuruma sunulması hâlinde marka başvuruları, Kanunun 5/1-ç bendi 
gereğince reddedilemeyecektir (SMK m. 5/3). Bu hükmün düzenleniş amacı, Kanunun 
gerekçesinde “Başta birbirleriyle ekonomik ve diğer yönlerden bağlı teşebbüsler olmak üzere, 
marka sahiplerinin piyasada “birlikte var olma iradelerinin korunması” amaçlanmıştır” 
şeklinde ifade edilmiştir. Buna göre özellikle aynı holding bünyesinde olan şirketlerin 
kendi adlarına aynı ya da benzer markaları tescil ettirme imkânı getirilmiştir. Ancak sadece 
onlara tanınan sınırlı bir imkân değildir. Kanuna uygun şartları taşıyan muvafakatnamenin 
Kuruma sunulması durumunda, herkes için tescil işlemlerine devam edilebilmektedir. 
Muvafakatname ile ilgili ayrıca Bkz. Akın, Elif Betül: Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Marka Tescil 
Sürecine İlişkin Düzenlemeler ve Yenilikler, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, 
9-11 Mart 2017, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara, 2017, s.181.

33 Bkz. SMK genel gerekçe.
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dayanak markaların kullanılıp kullanılmadığını araştırması mümkün değildir34. 
Kurum nezdinde kullanımın ispatı usulü SMK Yönetmeliğinin 29 ve 30’uncu 
maddelerinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 

SMK’nın 19/2 ve SMK Yönetmeliğinin 29 ve 30’uncu madde hükümleri 
incelendiğinde; kullanımın ispatı talebinin SMK’nın 6/1 hükmü kapsamında 
yapılan itiraz üzerine canlanan ve şartları varsa başvuru sahibi tarafından öne 
sürülebilen karşı bir hak olduğu anlaşılmaktadır. İtiraza karşı şartları varsa ileri 
sürülebilen bu karşı hak, SMK 6/1 hükmü kapsamında ileri sürülen itirazı belirli 
bir oranda etkisiz kılma veya sonuçlarını tamamen ya da kısmen sınırlama 
yahut engelleme imkânı vermektedir. Kullanımın ispatını talep etme hakkının 
ileri sürülebilmesi için her şeyden önce bu hakka sahip olan kişiye karşı SMK 
6/1 kapsamında kullanılmış olan bir itirazın varlığı gerekir.

Kullanımın ispatına ilişkin Kurum uygulamasına, yönlendirmelere, genel 
bilgiler ile sunulacak delillerin niteliğine ilişkin bilgilere, Kurumun sitesinde yer 
alan “Kullanım İspatı Kılavuzundan”35 ulaşmak mümkündür36. 

SMK ile birlikte markalar bakımından idari açıdan gelen bir diğer yenilik 
idari iptal müessesesidir. SMK’nın 26’ncı maddesi düzenlemesi ile birlikte 
markanın iptali talepleri Türkpatent’e yapılacaktır. Ancak SMK’nın 192’nci 
maddesinde 26’ıncı maddenin Kanunun yayımından itibaren yedi yıl sonra 
yürürlüğe gireceği belirtilmiş, geçici 4’üncü maddesinde ise yedi yıllık süre 
içinde iptal yetkisinin maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde mahkemeler 
tarafından kullanılacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda eğer başka bir erteleme 
söz konusu olmaz ise 10.01.2024 tarihinden itibaren iptal başvuruları artık 
Kuruma yapılacak ve iptal incelemesi Kurum tarafından gerçekleştirilecektir. 

4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Markalar Dairesi Başkanlığının 
görevlerini düzenleyen 370’inci maddesinde “..markaların tanınmışlık düzeyleri 
ile ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya konulması işlemlerini.. yapar.” 
denilmektedir. Bu kapsamda Türkpatent tarafından tanınmışlığın tespitine 

34 Güneş, İlhami: Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku, 2018, Ankara, 
s.127.

35 https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/laws/informationDetail?id=102 Erişim Tarihi 
18.12.2019.

36 Bu noktada, Kılavuza göre dikkat çekilmesi gereken hususlardan biri, delillerin türlerine göre 
tasniflenerek ve numaralandırılarak liste halinde sunulmaları gerektiğine ilişkin uyarıdır. Yine 
kılavuza göre, sunulacak her bir belgenin en üstünde, ilgili olduğu markanın tescil numarası 
yer almalıdır. Sunulacak delillerin yüz sayfayı aşmaması tavsiye edilmektedir. Yazılı olarak 
sunulamayacak delillerin CD veya flash disk ile birlikte Kuruma sunulması gerektiği ifade 
edilmektedir. Sunulacak delillerin sayfa numaralarının ve toplam sayfa sayısının belirtilmesi 
gerektiği kılavuzda yer alan diğer bir bilgidir. Belgeler ve ekleri A4 formatında taranmalıdır. 
Belirtilen şekillerde usulüne uygun sunulmayan, hangi marka için neyi ispata yaradığı belli 
olmayan delillerin uygun formatta sunulması için itiraz sahibine bir aylık süre verilir. Bu süre 
içerisinde gerekli düzeltmeler yapılmazsa, deliler itiraz incelemesinde dikkate alınmaz.

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/laws/informationDetail?id=102
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ilişkin kriterler belirlenmiştir. Kurum bu hükümden hareketle markalarla ilgili 
tanınmışlık kararı da vermekte ve tanınmış marka sicili de tutmaktaydı. Her 
ne kadar hükümde Kurumun tanınmışlık kararı vereceği açıkça belirtilmese 
de yerleşik yargı uygulamasında da Kurumun tanınmışlık kararı verebileceği 
ve tanınmışlık tespit taleplerinin öncelikle Türkpatent’e yapılması gerektiği 
benimsenmişti37. Ancak Yüksek Mahkeme yakın tarihli bir kararında38; “Her ne 
kadar davalı Kurum tarafından Tanınmış Marka Sicili oluşturularak kendisine 
başvuru halinde başvuru konusu markanın tanınmışlık niteliğine haiz olup 
olmadığı konusunda inceleme yaparak bu nitelikte gördükleri markalar için 
sicil oluşturulmuş ise de; davalı Kurumun kanunen böyle bir sicil oluşturma 
yetkisi olmadığı gibi, tanınmışlık özelliği sabit bir olgu olmadığından, 
Dairemizin yerleşik kabullerine göre de, herhangi bir davada dayanılan 
markanın tanınmış olduğunun ileri sürülmesi halinde, her bir somut olayda o 
markanın tanınmış olup olmadığı ve tanınmışlığını sürdürüp sürdürmediğinin 
münferiden ispatlanması gerektiği kabul edilmektedir.” gerekçesi ile yerleşik 
içtihadından vazgeçerek Türkpatent’in kanunen Tanınmış Marka Sicili tutma 
yetkisinin olmadığını, ayrıca tanınmışlık özelliğinin sabit bir olgu olmaması 
sebebiyle her davada münferiden ispat edilmesi gerektiğini belirtmiştir39.  
Yüksek Mahkemenin bu kararı ile birlikte Türkpatent uygulamasının da 
ilerleyen süreçte şekilleneceği değerlendirilmektedir. 

37 “Davacılar vekili, müvekkillerinin tescilli “…” ibareli markalarının tanınmış olduğunun 
tespitine de karar verilmesini talep etmiştir. Oysa, doğrudan doğruya dava açmak 
suretiyle markanın tanınmışlığının tespitinin sağlanması mümkün değildir. Bir markanın 
tanınmışlığının tesciline ilişkin yetki TPE’ne aittir. Bunun için de usulüne uygun şekilde anılan 
kuruma başvurulması ve gerekli prosedürün tamamlanması gerekmektedir. Bu durum 
karşısında, davacı tarafın markasının tanınmışlığının tespitine karar verilmesi isteminin 
açıklanan nedenlerle reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde tanınmışlığa karar 
verilmesi doğru olmamış, hükmün bu nedenle de bozulması gerekmiştir.”(Yargıtay 11. 
Hukuk Dairesinin 22.07.2011 tarih ve 2009/15033 E. 2011/9297 K. sayılı kararı).

 “…Buna göre, bir markanın tanınmış olduğunun tespiti yönündeki istemin, öncelikle 
kanunen bu konuda yetkili kılınan TPE Başkanlığı’na yapılması gerekmektedir. TPE 
Başkanlığı’na başvuru koşulu yerine getirilmeden, doğrudan anılan Kurum davalı olarak 
gösterilmek suretiyle markanın tanınmış olduğunun tespiti davası açılabilmesinin kabul 
edilmesi, 5000 sayılı Kanun’un Kuruma tanıdığı inceleme yapma ve karar verme hakkının 
ortadan kaldırılması sonucunu doğuracağından, bu şekilde açılan bir davanın mahkemece 
dinlenebilmesi mümkün değildir. Bu durumda, somut olayda davalı TPE Başkanlığı’na yönelik 
olarak yasal koşullar yerine getirilmeden açılan tanınmışlığın tespiti istemli davanın bu 
nedenle reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi doğru 
görülmemiş, hükmün bu yönden davalı TPE Başkanlığı yararına bozulması gerekmiştir.” 
(Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 17.04.2008 tarih ve 2007/3468 E. 2008/5173 K. sayılı kararı).

38 Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 05/02/2020 tarih ve 2019/2980 E. – 2020/991 K. sayılı kararı, 
Aktaran; Ergül, Gökhan: Türkpatent Tanınmış Marka Sicili Tutamaz (mı?),

 Erişim Yeri: https://iprgezgini.org/2020/04/21/turkpatent-taninmis-marka-sicili-tutamaz-
mi/, Erişim Tarihi:15.06.2020.

39 Ayrıntılı bilgi için Bkz. Ergül, Türkpatent Tanınmış Marka Sicili Tutamaz (mı?).

https://iprgezgini.org/2020/04/21/turkpatent-taninmis-marka-sicili-tutamaz-mi/
https://iprgezgini.org/2020/04/21/turkpatent-taninmis-marka-sicili-tutamaz-mi/
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SMK’nın 22’nci maddesine göre; başvurusu eksiksiz yapılmış veya eksiklikleri 
giderilmiş, SMK’nın 16 ncı maddesi uyarınca incelenmiş, yayımlanmış, hakkında 
itiraz yapılmamış veya yapılan itirazların tümü nihai olarak reddedilmiş ve 
tescil ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi de dâhil olmak üzere eksik evrakı, 
süresi içinde Kuruma sunularak bütün aşamaları tamamlanmış bir başvuru 
tescil edilerek sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır. Bu aşamalardan 
herhangi biri tamamlanmadan tescil edilmiş olan marka tescilli marka olarak 
kabul edilmemektedir. Bu durumun tespit edilmesi halinde, başvuru işlemi 
tamamlanmayan aşamaya geri döner. Ancak tescil tarihinden itibaren iki yıl 
geçmiş olması hâlinde, markanın tescil durumu tamamlanmayan aşamadan 
etkilenmez (SMK m.22/2).

Patentler açısından ise; korumanın konusu yeni, sanayiye uygulanabilir 
ve buluş basamağına sahip olan buluşlar olduğundan40, Kurum tarafından 
yapılan incelemede bu kriterler gözetilmektedir. Buluşun patent belgesi 
verilerek korunup korunamayacağı incelemesi Kurum tarafından re’sen 
yapılmaktadır. Bazı ilerlemeler ve yenilikler buluş sayılmadığı için patent hakkı 
ile korunamamakta ve bazı buluşlar ise gerçek anlamda bir buluş olmalarına 
rağmen patent verilerek korunmamaktadırlar41. İdari uygulamada patentler 
bakımından SMK döneminde özellik gösterebilecek sistem tescil sonrası itiraz 
(post grand opposition) sistemidir. Mülga 551 sayılı KHK’da uygulamasında tescil 
öncesi itiraz sistemi yer alırken SMK ile birlikte PCT’de de yer alan tescil sonrası 
itiraz sistemine geçilmiştir. Yeni sistemde Kurumun itiraz aşamasına geçilmeden 
önce yapacağı araştırma ve inceleme aşamaları güçlendirilmekte ve daha sonra 
üçüncü kişilerin haklarının korunması anlamında itiraz hakkı tanınmaktadır. 

Yeni sistemde araştırma raporu düzenlenmesine müteakip patent 
başvurusu Bültende yayımlanacak, araştırma raporuna üçüncü kişiler 
görüşlerini sunabilecek, ancak bu aşamada bu kişiler Kurum nezdindeki 
işlemlere taraf olamayacaktır. Başvuru sahibi inceleme talebinde bulunursa, 
başvuru inceleme aşamasına geçecek ve inceleme raporu düzenlendikten 
sonra başvurunun patentlenebilir olduğuna karar verilirse Patent Dairesi 
Başkanlığı tarafından patentin verilmesine karar verilip, bu durum Bültende 
yayımlanacaktır. Bu halde patentin verilmesi işleminden sonra üçüncü kişiler, 
verilmiş patentin patent verilebilirlik şartlarını taşımadığı, buluşun yeterince 
açıklanmadığı veya başvurunun ilk halinin kapsamını aşıldığı iddiaları ile karara 
itiraz edebilecektir. Bu aşamada itirazlar, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme 
Kurulu (YİDK) tarafından incelenecek; itiraz, görüş ve varsa değişiklikler 
değerlendirilerek; itirazın reddine, patentin değiştirilmiş hali ile devamına 
veya patentin hükümsüzlüğüne karar verebilecektir. 

40 Suluk, Cahit (Karasu, Rauf/ Nal, Temel): Fikri Mülkiyet Hukuku, Ankara, 2017, s.239-240.
41 Bkz. SMK m. 82.
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Tasarımlar bakımından Kurum öncelikle SMK m.64 kapsamında inceleme 
yapmaktadır. Bu aşamada Kurum SMK m.64/6’da belirtilen nitelikleri 
taşımayan başvuruları re’sen reddetmektedir. SMK ile birlikte “yeni olmadığı 
tespit edilen” tasarımların da Kurum tarafından re’sen reddedileceğine ilişkin 
düzenleme yapılmıştır. Bu sayede tescil edilecek tasarımlar açısından niteliğin 

re’sen yapılacak yenilik incelemesi ile arttırılması hedeflenmiştir42. Yenilik 
incelemesi, yani tasarımın aynısının başvuru veya rüçhan tarihinden önce 
dünya üzerinde kamuya sunulmamış olması, re’sen incelenirken; ayırt edicilik 
incelemesi ise ancak itiraz üzerine yapılmaktadır. SMK’da tasarım tanımına 
‘görünüm’ kelimesinin eklenmesi, ayırt edicilikte farklılığın yeterli görülmesi, 
tescilsiz tasarım korumasının uygulamaya konulması, birleşik ürün ve parça 
tasarımlarına ilişkin koruma şartlarının düzenlenmesi, yenilik araştırmasının 
re’sen yapılması, hükümranlık alametleri, dini, tarihi ve kültürel değerleri, 
armaları, nişanları içeren başvuruların re’sen reddi veya görsel anlatımdan 
çıkartılması uygulanmasının başlatılması ve yayım ertelemeli tasarımların 
yayıma kadar tescilsiz tasarım olarak koruma görmesi gibi hususular tasarımlar 
bakımından getirilen yenilikler olarak sıralanabilir. 

Coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları bakımından, tescil başvurusu 
yapılan coğrafi işarete veya geleneksel ürün adına ait başvuru Kurum tarafından 
değerlendirilir. İhtiyaç duyulduğu takdirde, konuda uzman bir veya birkaç 
kurum veya kuruluştan görüş alınabilir. SMK’da belirtilen koşulları sağlayan 
başvurular Bültende yayımlanır. Bültende yayım tarihinden itibaren üç ay 
içinde hakkında herhangi bir itiraz yapılmamış, yapılan itirazlar nihai olarak 
reddedilmiş veya itirazların değerlendirilmesi sonucunda değişikliğe uğramış 
başvuru, bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde tescil ücretinin ödenmesi ve 
ödendiğine ilişkin bilginin aynı süre içinde Kuruma sunulması şartıyla tescil 
edilir, sicile kaydedilir ve tescil bilgileri Bültende yayımlanır43.

42 SMK genel gerekçe.
43 Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adları Başvuru Kılavuzu, s.4.
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2. Tescil Süreçlerinde Karar Mekanizması ve Bir Zorunlu İdari Başvuru 
Yolu Olarak Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesine Başvuru

a. Tescil Süreçlerinde Karar Mekanizması
Türkpatent, görev alanı içine giren sınai mülkiyet hakları ile ilgili başvuruları 

almakta, SMK ve SMK Yönetmeliğinde belirtilen idari prosedürleri işleterek 
sonuçlandırmaktadır. Bu aşamada marka başvuruları Markalar Dairesi 
Başkanlığı; patent, faydalı model ve entegre devre topografyaları başvuruları 
Patent Dairesi Başkanlığı; tasarım başvuruları Tasarımlar Dairesi Başkanlığı, 
coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvuruları Coğrafi İşaretler Dairesi 
Başkanlığı tarafından incelenmektedir. Bu dairelerin sınai mülkiyet hakları ve 
geleneksel ürün adları ile ilgili işlemlere ilişkin ilgili nihai olarak almış olduğu 
kararlara karşı, işlemlerin tarafı olan ve karar nedeniyle menfaati etkilenen 
kişiler tarafından yapılacak itirazların incelenmesi ve değerlendirilmesi 
işlemleri ise Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesindeki (YİDD) Yeniden 
İnceleme ve Değerlendirme Kurulları tarafından yürütülmektedir44. 

Sınai mülkiyet haklarının tescili sürecinde Türkpatent, SMK ve ilgili 
mevzuatın yanında hazırlamış olduğu inceleme kılavuzlarından da 
faydalanmaktadır. İnceleme kılavuzlarıyla Kurumun karar uyumunu mümkün 
olan en yüksek seviyeye çıkarmak, Kurum kararları ile yargı kararları arasındaki 
uyumu arttırmak, Kurum kararları ile Avrupa Birliği makamları tarafından 
verilen mahkeme ve Ofis kararları ile uyumu arttırmak, incelemeyi sistemli 
hale getirmek, başvuru veya hak sahiplerine Kurum nezdinde yapacakları 
işlemlerde yol göstermek gibi hususların gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır45. 
Kurumun yayımladığı ve başvuruların incelenmesinde kriter olarak kullandığı; 
6769 Sayılı SMK 5. Madde (mutlak ret nedenleri) İnceleme Kılavuzu, 
Kullanımın İspatı Kılavuzu, Tasarım İnceleme Kılavuzu, Marka İnceleme 
Kılavuzu, Patent İnceleme Kılavuzu, Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı 
Başvuru Kılavuzu, Amblem Kullanım Kılavuzu ve Denetim Raporu Hazırlama 
Kılavuzu bulunmaktadır. Bu kılavuzlardan bir kısmı SMK doğrultusunda 
hazırlanmış veya güncellenmiş iken; bir kısmının güncelleme çalışmaları 
devam etmektedir. Kılavuzlarda belirlenen kriterler ihtiyaçlar doğrultusunda 
Türkpatent tarafından güncellenebilmektedir.

b. Bir Zorunlu İdari Başvuru Yolu Olarak Yeniden İnceleme ve 
Değerlendirme Dairesine Başvuru

Sınai mülkiyet hakları ile ilgili işlemlere ilişkin ilgili dairenin nihai olarak 
almış olduğu kararlara karşı, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay 

44 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi m.375.
45 Marka İnceleme Kılavuzu (6769 Sayılı SMK 5. Madde (mutlak ret nedenleri) İnceleme 

Kılavuzu), s.1.
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içinde, işlemlerin tarafı olan ve karar nedeniyle menfaati etkilenen kişiler 
tarafından yapılacak itirazların incelenmesi ve değerlendirilmesi YİDD’deki 
kurullar tarafından yerine getirilmektedir46. SMK’nın 21, 40/4, 68 ve 99’uncu 
maddelerinde ilgili dairelerin almış olduğu kararlara karşı yapılan itirazların 
Kurul tarafından inceleneceği belirtilmiştir. YİDD kararları ise Kurumun nihai 
kararlarıdır47. 

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 375’inci maddesinde “..ilgili 
dairelerin nihai olarak almış oldukları kararlara karşı…” ifadesi geçmektedir. 
Burada ilgili daireler tarafından alınmış kararlar esasen dairelerin iradesinin 
belirgin bir şekilde ortaya çıktığı, kendi içinde idari süreçleri tamamlamış 
ve uygulama yetisine sahip idari kararlardır. Ancak haklarında zorunlu idari 
başvuru yolu öngörüldüğünden Kurumun nihai kararı sayılmayan bu dairelerin 
kararları, hakkında dava açılabilecek kesin kararlar değildir. Bu dairelerin 
kararlarının bir daha incelenmesi -zorunlu olarak- YİDD’den talep edilmek48; 
YİDK kararı ile birlikte Kurum kararı idari açıdan kesinleşmektedir. YİDD’ye 
başvuru, kararın kesinleşmesi ve dava hakkı elde edilmesi için şarttır.  

c. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararlarının Hukuki Niteliği
4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 375’inci maddesine göre yeniden 

incelenmesi ve değerlendirilmesi talep edilen konuda kararlar, Daire Başkanı 
başkanlığında, yeniden incelenip değerlendirme yapılacak konuda uzman olan 
ve itiraza konu Kurum kararında görevli bulunmayan en az iki uzman üyenin 
katılımı ile oluşturulan Kurul tarafından alınır. Kararlar, toplantıya katılanların 
salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde Kurul Başkanının oyunu 
kullandığı yönde karar tesis edilir (Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi 
Kurulları Yönetmeliği49 m.7). 

YİDK kararları tek yanlı ve icrai nitelikteki idari kararlardır50. YİDK kararları 
bir kurul tarafından verildiklerinden idari işlem kategorisinde birden 
fazla kişi tarafından alınan kolektif nitelikteki idari kararlar kapsamında 
değerlendirilmelidir. YİDK’yı oluşturan birden fazla kişi belirli bir hukuki sonuç 
ortaya çıkarmak için aynı konuda irade açıklamakta ve ortaya çıkan irade Kurul 
kararı olmaktadır51.  

46 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi m.375.
47 5000 sayılı Kanun m.15/C.
48 Yılmaz, Dilşat: Türk İdare Hukukunda İdari İşlemin Kesinliği Üzerine Bir Değerlendirme: 

“Kime Göre?”, “Ne İçin?” Kesinlik, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XXI, 2017, 
Sayı:2, s.112.

49 12.05.2017 tarihli ve 30064 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Patent 
ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kurulları Yönetmeliği.

50 Kayhan, Fahrettin: Türk Patent Enstitüsünün Marka Tescil Süreçlerinde Aldığı Kararların 
İptali Davası, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Yıl:2003, Sayı:4, s.38.

51 Yıldırım, Turan/ Yasin, Melikşah/ Kaman, Nur/ Özdemir, Eyüp/ Üstün, Gül/ Tekinsoy, Oktay: 
İdare Hukuku, İstanbul, 2016, s. 405.
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SMK’da öngörülen sistemde YİDD nezdinde yapılan karara itiraz, idare 
hukuk anlamında zorunlu idari itirazdır. Zorunlu idari itiraz bir işleme karşı 
dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu olan idari başvuru yolunu ifade 
etmektedir52. Bir işleme karşı yargı yoluna başvurulmadan önce yapılması 
zorunlu idari itiraz, Anayasa’nın 36’ncı maddesi anlamında yargı organları 
önünde hak arama özgürlüğünün kullanılmasından önce yerine getirilmesi 
gereken bir prosedürü ifade etmekte; bu bakımdan hak arama özgürlüğünün 
kullanılmasının bir koşulunu oluşturmakta53 ve maddede öngörülen 
özgürlüğün kullanımını geciktiren bir etkiye sahip olabilmektedir54. Bu nedenle 
zorunlu idari itiraz makamının etkililik unsurunu gözetmesi önemlidir. Zorunlu 
idari itiraz kurumu, yargı organları önünde hak arama özgürlüğünü geciktirici 
etkisi nedeniyle kendinden beklenen; ilgiliye etkili ve hukuki koruma sağlama, 
idarenin öz denetimini sağlama ve yargının iş yükünü azaltma gibi işlevlerini 
yerine getirecek nitelikte olmalıdır55. 

Zorunlu idari başvuru yoluna başvuran ilgilinin tatmin edilmesi suretiyle 
uyuşmazlığın yargı önüne taşınmasının önlenmesi mümkündür. İlgiliye etkin 
bir hukuki koruma sağlanarak, uyuşmazlığın daha az sürede ve daha az 
masrafla çözülmesi mümkün olabilmektedir.

İkinci olarak Kurum kendi kararından doğan hukuki uyuşmazlığın esasını 
incelemek suretiyle çözme imkânına sahip olmaktadır. YİDD’ye yapılan başvuru 
Türkpatent’e kararlarını genel olarak değerlendirme, bütünlüğü ve tutarlılığını 
sağlama şansı vermektedir.

Üçüncü olarak YİDD’ye zorunlu başvuru yargı açısından da bir süzgeç 
görevi görmektedir56. Bu açıdan ilgilinin tatmin edilebilmesi için gerekçe ilkesi 

52 Zorunlu idari itirazın unsurları hakkında detaylı bilgi için Bkz. Öztürk, K. Burak, Hak Arama 
Özgürlüğü Çerçevesinde Zorunlu İdari İtiraz, Ankara, 2015, s.16-24.

53 “… 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 10/1,3 
hükmüne göre “Sınaî mülkiyet haklarının tescil işlemleri ile ilgili Enstitünün almış olduğu 
kararlara karşı başvuru sahipleri veya üçüncü kişiler tarafından yapılacak itirazların 
incelenmesi ve değerlendirilmesi işlemleri Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunca 
yürütülür. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun kararları Enstitünün nihai 
kararıdır. Bu kararlara karşı ilgili mahkemede dava açılabilir” hükmünü haiz olup, 555 sayılı 
KHK da, açık bir hüküm bulunmasa bile anılan yasa hükmü uyarınca YİDK’nın kararlarının 
Enstitünün nihai kararı olması ve bu kararlara karşı ilgilinin mahkemede dava açabilmesi 
karşısında, Markalar Dairesinin coğrafi işaret tescil başvurusunun reddi amacıyla davacı 
tarafından yapılan itirazın reddine yönelik Enstitünün nihai kararı niteliğinde olmadığından; 
yasal süre içerisinde gerçekleşmişse davacı tarafın ikinci itiraz hakkında YİDK tarafından 
işin esası hakkında nihai olarak bir karar verilmesi gerektiği kabul edilerek sonucuna göre 
bir karar verilmesi gerekirken…” (Yargıtay 11. HD 28.06.2011 Tarih, 2009/8743 esas, 
2011/7837 karar sayılı kararı).

54 Öztürk, s.41.
55 Öztürk, s.41.
56 Öztürk, s.42.
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önemlidir. Kararların gerekçeli ve itiraz sahibinin iddialarını karşılar şekilde 
verilmesi suretiyle itiraz sahibini haksız bir dava açmaktan vazgeçirmek ve bu 
yolla yargının iş yükünü azaltmak mümkündür57. 

Bir yıl içinde58 Markalar Dairesi Başkanlığı SMK’nın 5’inci maddesi 
kapsamında ortalama yüz on bin karar vermekte, SMK’nın 6’ncı maddesi 
kapsamında ise ortalama yirmi beş bin itirazı inceleyerek sonuçlandırmaktadır. 
Bu kararlardan YİDD’ye karara itiraz yoluyla yapılan itirazlar yılda on beş 
bin civarı iken; her yıl ortalama bin dört yüz YİDK kararına karşı iptal davası 
açılmaktadır. Sayılar incelendiğinde, YİDD’nin yargının iş yükünü azaltma işlevi 
bağlamında üzerine düşen görevi büyük ölçüde yerine getirdiğini söylemek 
mümkündür. 

Diğer taraftan zorunlu idari itirazın karara bağlandığı aşamada ileri sürülen 
ve yanıtlanan hukuki argümanların, ileride yargı organı önünde yapılacak 
olası tartışmayı da netleştirdiği, tartışmaya konu hukuki sorunları sınırladığı 
ve tarafların karşılıklı konumlarını ortaya koyduğu da bilinmektedir59. Ayrıca 
SMK m.20/2 hükmüne göre marka başvuruları ile ilgili Markalar Dairesi 
Başkanlığının almış olduğu kararlara yapılacak itirazlarda itiraz süresinin 
geçmesinden sonra itiraz gerekçelerinin değiştirilmesi ve yeni gerekçelerin 
eklenmesi mümkün değildir. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi 
Kurulları Yönetmeliği m. 6 hükmüne göre YİDK itirazı incelerken taleple ve 
gerekçeyle bağlıdır. Ancak, önemli ve ağır usul hataları ile itiraza konu kararı 

57 Öztürk, s.42.
58 2015 ila 2018 yılları arasındaki marka başvuru, karar ve açılan dava sayılarının ortalamalarına 

göre değerlendirme yapılmıştır.
59 Bu konu ile ilgili Yüksek Mahkeme bir kararında: “Her ne kadar davacı vekili, dava ve 

temyiz dilekçelerinde anılan sözcüğün ilk defa müvekkilince kullanılarak tanıtıldığı, ayırt 
edicilik niteliğinin kazandırıldığı ve bu sebeple KHK’nın 7/son bendine dayanarak tescil 
isteminin gözden kaçırılmış olduğunu ileri sürmüşse de dosya içindeki davacı tarafından 
Patent Enstitüsüne yaptığı başvuruda bu hükme dayalı tescil talebi olmadığı gibi, anılan 
Enstitü’nün Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na vaki itirazında da bu maddeye 
dayalı bir itiraz sebebi ileri sürülmemiş bulunmasına göre, taleple sınırlı olarak inceleme 
yapıp karar vermeye yetkili kurulun bu kararına karşı açılacak davada bu talebin dışında 
bir iddia ile dava açılması da mümkün bulunmadığından mahkemece davanın reddine 
karar verilmesinde bu yönden de bir isabetsizlik görülmediğinden davacı vekilinin yerinde 
görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir.” yönünde görüş 
bildirmiştir ( Yargıtay 11. HD. 2000/6135E. 2000/8767K. ve 09/11/2000 tarihli kararı.).

 “Taleple sınırlı olarak inceleme yapıp, karar vermeye yetkili Yeniden inceleme Değerlendirme 
Kurulu’nun kararına karşı açılan bu davada, itirazın kapsamı dışında kalan bir nedene 
dayanılması mümkün değildir. Davanın itirazın yapıldığı tarihteki koşulları ve dayanılan 
nedenlere göre ele alınıp sonuçlandırılması gerektiği kuşkusuzdur. Dairemiz’in yerleşik 
uygulaması bu yöndedir. Yeniden İnceleme Değerlendirme Kurulu’nun iki sınıf için verdiği 
dava konusu kararının, itiraz tarihindeki koşullara ve nedenlere göre doğru olduğu 
sonucuna varılmış olup… ” (Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 19.04.2004 tarih ve 2003/9806 
E.-2004/4253 K. sayılı kararı).
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veren dairenin re’sen incelemesi gereken hususları, taleple ve gerekçeyle bağlı 
olmaksızın, re’sen dikkate alabilir.

d. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararlarının İptali Davaları
YİDK;  SMK, SMK Yönetmeliği, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi 

Kurulları Yönetmeliği ve ilgili diğer ikincil mevzuat kapsamında belirli idari 
usulleri izleyerek karar vermektedir. Yukarıda da izah edildiği üzere verilen 
karar idare hukuku anlamında kesin ve yürütülebilir nitelikte olan icrai bir idari 
karardır60. 

Klasik anlamdaki idari işlemlerde bir tarafta idare yer alırken diğer tarafta 
idari işlemin ilgilisi yer almaktadır. YİDK kararları bakımından ise durum 
özellik gösterir. Sınai mülkiyet haklarının tescili sürecinde Kurumun re’sen 
aldığı kararların yanında üçüncü kişilerin itirazı üzerine verdiği kararlar da 
bulunmaktadır. İtiraz üzerine verilen kararlarda itiraz sahipleri de işlemin tarafı 
haline gelmekte ve Kurum, başvuru ve itiraz sahiplerinin talep ve itirazları 
üzerinden inceleme yaparak karar vermektedir. Bu yönü itibari ile itiraz üzerine 
verilen kararlarda Kurumun yürütmüş olduğu faaliyet klasik anlamdaki idari 
işlemden ayrılmaktadır61.

Bilindiği üzere yargı ayrılığı sisteminin kabul edildiği Ülkemizde, idarenin 
verdiği kararlara karşı idari yargı yoluna başvurulabilmektedir. Bu genel kuralın 
istisnası YİDK kararları için SMK’nın 165’inci maddesinde düzenlenmiştir. 
Maddenin birinci fıkrasında, SMK’dan kaynaklanan davalara bakmakla görevli 
mahkemelerin fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ile fikri ve sınai haklar 
ceza mahkemeleri62 olduğu belirtilmiş; üçüncü fıkrasında ise Kurumun SMK 
hükümlerine göre aldığı bütün kararlara karşı açılacak davalarda ve Kurumun 
kararlarından zarar gören üçüncü kişilerin Kurum aleyhine açacakları davalarda 
görevli ve yetkili mahkemenin, Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri 
olduğu belirtilmiştir. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri adli yargı içinde 
yer alan asliye hukuk mahkemesi düzeyindeki mahkemelerdir (SMK m.165).

Kurumun ilgili bültende yaptığı yayıma itiraz üzerine vermiş olduğu nihai 
kararlara karşı açılacak davarda Kurumla birlikte karardan etkilenecek kişi veya 
kişilere de (kararın sonucuna göre itiraz veya başvuru sahiplerine) husumetin 

60 Yasaman, s.942.
61 Bir kararda marka tescil süreçlerinin idare hukuku ve özel hukuk hükümlerine tabi melez 

işlem niteliğinin ağır bastığı vurgulanmıştır. “İdare hukuku ve özel hukuk hükümlerine tabi 
melez işlem niteliği ağır basan marka tescil süreçlerinde, salt kişisel durum sicilleri veya 
Tapu Sicilinden hareketle uyuşmazlığın çözümü uygun olmayacaktır.” (Ankara 3. FSHHM’nin 
04.11.2010 tarih 2007/166E.,2010/171K. sayılı kararı).

62 Fikri ve sınai haklar hukuk ve ceza mahkemeleri ilk defa 551, 554, 555 ve 556 sayılı KHK’ların 
yürürlüğe girmesi ile birlikte ihtisas mahkemeleri olarak kurulmuştur. 
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yöneltilmesi gerekmektedir63. Yukarıda da izah edildiği üzere YİDK kararları 
klasik idari işlemlerden farklı olarak bir tarafta idarenin diğer tarafta idareden 
talepte bulunan ilgilinin olduğu kararlar olmayıp64 başvuru ve itiraz sahiplerinin 
idari süreçlerde taraf olduğu melez işlem niteliği ağır basan kararlardır65. YİDK 
kararlarına karşı açılan davalarda Kurum ile birlikte işlemin tarafı ve karardan 
etkilenen başvuru veya itiraz sahibi de taraf olarak gösterilmektedir66. 

YİDK kararlarının iptali davalarında, YİDK kararının verildiği tarihteki hukuki 
durum dikkate alınarak, Kuruma itiraz aşamasında sunulan deliller ve itiraz 
gerekçeleri ile sınırlı bir inceleme yapılmaktadır67,68.

YİDK kararlarına karşı açılan davalarda idari işlemin hukuka uygunluğunun 
denetlenmesi görevi adli yargıya verilmektedir. Ancak YİDK kararları belirli idari 
usullerle alınan kesin ve icrai nitelikte idari işlemler olup görevli yargı yerinin 
adli yargı olarak belirlenmesi kararların idari işlem niteliğini etkilememektedir. 
Bu niteliği itibari ile YİDK kararının iptali halinde idari işlemin iptalinden 

63  “… O halde kurul kararına karşı yasadan ötürü açılan bu davada Enstitüye husumet düşer. 
Ne var ki Enstitü aleyhine açılan dava sonucunda verilecek karar sonucu itibari ile marka 
başvurusuna itiraz edilen dava dışı … A.Ş.’nin haklarını etkileyeceğinden bu tür davalarda 
husumetin Enstitü ile birlikte bu kişiye de yöneltilmesi zorunlu bulunmaktadır.” (Yargıtay 11. 
HD; 16.9.1997 tarih ve  E. 1997/5472, K.1997/5816).

64 Kurumun re’sen verdiği kararlar hariç olmak üzere.
65 Ankara 3. FSHHM’nin 04.11.2010 tarih 2007/166E.,2010/171K. sayılı kararı.
66 Çağlar, Hayrettin: Marka Hukuku Temel Esaslar, Ankara, 2015, s.91.
67 “Taraflar arasındaki uyuşmazlık gerek Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunca gerekse 

mahkemece davacının markasının tescil için yaptığı başvuru tarihine göre çözümlenir. 
Sonradan davacı markasının mahkeme hükmü ile tanınmış marka olması Yeniden İnceleme 
ve Değerlendirme Kurulunca o tarihte bilinmediğinden değerlendirilemez. Davalının tescil 
isteminin ve buna yönelik itiraz reddine ilişkin dava konusu kararlarında hukuka aykırı olup 
olmadığı değerlendirilirken, her iki kararı verdiği tarihteki hukuksal durumu esas alınmalıdır.

 …davalının davaya konu her ret kararının verildikleri andaki durum çerçevesinde hukuka 
uygun oldukları kabul edilmelidir. Üçüncü kişi adına vaki tescil, mahkeme kararıyla yolsuzluk 
saptanarak terkin edilmiş olmakla birlikte, buna dair kararın kesinleştiği tarih de, yukarıda 
açıklandığı üzere davalının ret kararından çok sonradır. Bu durumda somut olayın açıklanan 
özelliği karşısında, davaya konu davalı işlemi, tesis edildiği tarih itibariyle yasaya uygun 
olup, iptali için geçerli bir neden bulunmamaktadır.” (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 
19.11.2003 tarih ve 2003/11-578E. – 2003/703K. sayılı kararı).

 “Dairemizin ve Hukuk Genel Kurulu’ nun yerleşmiş uygulamasına göre ( HGK. 19.11.2003 T, 
E. 2003/11-578, K. 2003/703 )YİDK kararının yerinde olup olmadığı, kararın alındığı tarihteki 
koşullara göre değerlendirilmelidir. YİDK kararının verilmesinden sonra gerçekleşen olgular 
YİDK kararının iptali için açılan davalarda önemi haiz değildir. Zira kurum karar aldığı 
tarihteki koşulları değerlendirmek suretiyle dava konusu yapılan kararını oluşturmuştur.” 
(Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 21.01.2010 tarih ve 2008/4266E.-2010/586K. sayılı kararı).  

 “Bu itibarla mahkemece, ilgili Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının alındığı 
tarih itibariyle doğru olduğu kabul edilerek, bu konudaki istemin reddine karar verilmesi, 
hükümsüzlük talebi yönünden ise belirtilen davaların neticesine göre hareket edilmesi 
gerekirken, yerinde olmayan yazılı gerekçeyle hüküm tesisi doğru görülmemiş, kararın 
davalılar yararına bozulması gerekmiştir.” (Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 10.06.2013 tarih 
ve 2012/13212E.-2013/12008K. sayılı kararı). 
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kaynaklanan sonuçlar bu kararlar bakımından da geçerlidir. Bu anlamda YİDK 
kararının yargı yerince hukuka aykırı görülerek iptal edilmesinin sonuçlarının 
da tartışılmasında fayda vardır. Burada başvuruya yapılan itiraz üzerine;

• Kurumun nihai olarak başvuruyu reddetmesi üzerine başvuru sahibi 
tarafından açılan davalar ve 

• Kurumun, başvuruya yapılan itirazı reddetmesi nedeniyle itiraz sahibi 
tarafından açılan davalar

olarak ikili bir ayrıma gidilerek konunun ele alınması faydalı olacaktır.
İlk halde Kurumun başvurunun reddine dair vermiş olduğu karar nedeniyle 

açılan iptal davasında YİDK kararın iptali talep edilmektedir69. Bu halde 
ortada tescilli veya verilmiş bir sınai mülkiyet hakkı bulunmamaktadır. Karar 
hukuka aykırı bulunarak iptal edilir ve kesinleşirse70, Kurum, mahkeme kararı 
doğrultusunda başvurunun işlemlerine kaldığı yerden devam etmektedir71. 

68 Aynı yönde Bkz. Yasaman, s.943.
69 Bazı hallerde açılan davada YİDK kararının iptali ile birlikte başvurunun tesciline karar 

verilmesi de talep edilmektedir. Mahkemelerin tescil talebini; tescil talebinin vakitsiz 
olması ve tescil talebinin idari bir işlem olması nedeniyle reddettiği ve Yargıtay’ın da aynı 
yönde kararları bulunduğu bilinmektedir. (Bkz. Ankara 1. FSHHM’nin 09/10/2012 tarih ve 
2011/179E., 2012/152K. sayılı “tescil talebinin idari bir işlem olması sebebiyle reddine” 
ilişkin kararı Yargıtay 11. HD.’nin 12.01.2015 tarih ve 2014/14057E., 2015/256K. sayılı 
kararı ile onanmıştır. Başka bir kararda Yargıtay 11. HD.; “Davacı tarafça TPE YİDK kararının 
iptali ile birlikte başvuruya konu markanın sicile tescili de talep edilmiştir. Dava konusu 
uyuşmazlık, 556 sayılı KHK’nin 53. maddesi kapsamında TPE YİDK kararının iptali ile birlikte 
ayrıca müstakil bir talep niteliğindeki başvuru konusu ibarenin sicile tescili davasını da 
içeren objektif dava birleşmesi niteliğindedir. Mahkemece 556 sayılı KHK’nin 7. maddesine 
dayanan mutlak red sebebi ile başvurunun reddine ilişkin TPE YİDK kararının iptaline 
karar verilmiştir. Bu durumda ikinci talep yönünden anılan KHK hükümlerine göre tescil 
işlemlerinin devam edeceği ve bu aşamada sicile tescilin mümkün olmayacağı gerekçesi 
ile bu hususa yönelik talebin reddine ve bu davaya ilişkin olarak da davalı lehine vekâlet 
ücreti ve yargılama gideri hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru 
görülmemiş hükmün temyiz eden davalı lehine bozulması gerekmiştir.  ” Şeklinde karar 
vererek ilk derece mahkemesi kararını bozmuştur (Yargıtay 11. HD., 31.10.2017 tarihli ve 
E.2016/3579, K.2017/5930 sayılı kararı).  Aynı Yönde Bkz. Yargıtay 11. HD., 08.04.2015 
tarihli ve E.2015/209, K.2015/4883 sayılı kararı. 

 Ancak Yarg. 11. HD.’nin ve Yarg. Hukuk Genel Kurulunun aksi yönde kararı da bulunmaktadır. 
Yarg. HGK bir kararında; “Somut olayda davacı Kurul kararının iptali isteminin yanında 
marka başvurusunun tescilini de istemiştir. Adı geçen KHK kapsamında mahkemelere tescil 
isteminin kabulü ya da reddi yönünde tanınmış bir yetki bulunmamaktadır. Tescil işlemi 
idari nitelikte bir işlem olup Kurul kararının kabulüne bağlı doğal bir sonuçtur. Tescil istemi 
ayrı bir dava olarak değerlendirilemez. Bu nedenledir ki, açılan dava da iki ayrı talebin 
olduğu ve tescil isteminin de reddedildiği gerekçesiyle davalı lehine yargılama gideri ve 
vekâlet ücretine hükmedilmesi doğru görülmemiştir.” Şeklinde karar vererek ilk derece 
mahkemesinin direnme kararını oy çokluğuyla bozmuştur (Yargıtay HGK’nin 22.03.2017 
tarihli E. 2017/11-78 K. 2017/521 sayılı kararı).

70 5000 sayılı Kanunun 15/C hükmüne göre YİDK kararlarının iptali talebine ilişkin ilamlar 
kesinleşmedikçe icra edilemez.

71 Çağlar, s.92.
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İkinci durum, Kurumun başvuruya yapılan itirazı reddetmesi sebebiyle 
başvurunun tescil edildiği durumdur. Bu durumda itiraz sahibi Kurum kararı 
ile birlikte ilgili sınai mülkiyet hakkının hükümsüzlüğünü de talep etmektedir. 
Bu halde YİDK kararının iptaline karar verilmiş olması kararı hukuk düzeninden 
kaldırmakla birlikte, tescilin hükümsüz kılınması sonucunu doğurmamaktadır. 
İtirazın reddedilmesi sebebiyle başvurunun tescil edildiği hallerde 
açılan davanın hükümsüzlük davası niteliği taşıdığı kabul olunmaktadır72. 
Türkpatent’in bir kez tescil edilmiş bir sınai mülkiyet hakkını her ne sebeple 
olursa olsun re’sen hükümsüz kılma ve terkin etme yetkisi olmadığı ise Yüksek 
Mahkeme tarafından kabul edilmektedir73. Tescilli bir sınai mülkiyet hakkının 
sicilden terkin edilebilmesi için mahkeme hükmüne ihtiyaç duyulmaktadır74. 
Uygulamada da YİDK kararının iptali talebiyle hükümsüzlük talebi birlikte ileri 
sürülmektedir75. Ancak düşüncemize göre YİDK kararının iptali davalarında 
ayrıca hükümsüzlük talebini ileri sürmeye gerek yoktur. Çünkü YİDK kararının 
iptal edilmesi ile birlikte karar geçmişe etkili bir biçimde, hukuka aykırılığın 
gerçekleştiği andan itibaren tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmış olacak 
ve dolayısı ile ortada hükümsüz kılınabilecek, tescilli bir sınai mülkiyet hakkı da 
kalmayacaktır. YİDK kararının iptalinin doğal sonucu olarak tescil de ortadan 
kalkacaktır. Markalar bakımından uygulamada, mahkemenin karar verdiği 
tarihte marka henüz tescil edilmemiş ise YİDK kararının iptaline karar verilmekte 
ancak; hükümsüzlük talebi ile ilgili, tescil olmadığı için, karar verilmesine yer 
olmadığına karar verilmektedir. Mahkemenin karar verdiği tarihten sonraki bir 
tarihte markanın tescil edilmesi halinde ise ikinci bir dava açma zorunluluğu 
söz konusu olabilmektedir. Oysaki bu aşamada YİDK kararının iptali ile aslında 
hükümsüzlüğü talep edilecek bir sınai mülkiyet hakkı da kalmayacağından, bu 
açıdan genel idare hukuku prensiplerinden ayrılmayı gerektirir bir durum söz 
konusu değildir. İptal edilen işlem geriye yürüdüğü ve yapılmamış sayıldığı için 
iptal kararları kendiliğinden hukuksal sonuçlarını doğurmaktadır76. Aksi düşünce 
YİDK kararının iptalinin hukuk düzeninde bir değişiklik yaratmaması gibi bir 
sonuca gideceğinden kanaatimizce tartışmaya açıktır. YİDK kararları hukuk 
düzeninde değişiklik yapan, hakkında dava açılabilen, kesin ve yürütülebilir 
nitelikte idari işlemler ise; iptal edilmeleri halinde o işleme bağlı olarak ortaya 

72 Tekinalp, Ünal: Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul, 2012, s.373.
73 Yargıtay 11. HD. 10.02.2000 tarihli 2000/226E. 2000/1196K. 
74 Çolak, Uğur: Türk Marka Hukuku, İstanbul, 2018, s.127-128.
75 “Dairemizin yerleşik içtihatlarıyla kabul edildiği üzere TPE YİDK kararının iptali için dava 

açılırken, yargılama sırasında başvuru tescil edilir ise hükümsüzlüğüne karar verilmek 
istemli terditli dava açılması mümkündür. Bu şekilde açılan hükümsüzlük davası mahkeme 
kabulünün aksine, TPE YİDK kararı iptali davasına sıkı sıkıya bağlı bir dava olmayıp, TPE 
YİDK kararı iptali davasından ayrı, bağımsız bir davadır.” (Yargıtay 11 HD. 04.03.2015T. 
2014/17363E., 2015/2897K.).

76 Tan, Turgut: İdare Hukuku, Ankara, 2017, s.924.
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çıkan sonuçların geçmişe etkili olarak ortadan kalmış olması, YİDK kararının 
iptalinin hukuk düzeninde bir etki doğurması gerekir.  Diğer taraftan SMK’nın 
25/3, 50/3, 78/4, 138/5 ve 144/3’üncü maddelerinde hükümsüzlük davasının 
sicilde kayıtlı hak sahibine veya tescil ettirene karşı açılacağı belirtilmiş, dahası 
SMK 25/3 ve 50/3’üncü maddelerinde ise hükümsüzlük davalarında Kurumun 
taraf gösterilemeyeceği açıkça ifade edilmiştir. Kanaatimizce SMK’nın bu 
hükümleri de YİDK kararlarının iptali davalarında hükümsüzlük talebinin ileri 
sürülmesine engeldir.

IV.  SONUÇ
Türkpatent’in kuruluşundan ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin mevzuatın 

yürürlüğe girdiği 1995 yılından bu yana ülkemizde sınai mülkiyet hakları 
alanında önemli gelişmeler kaydedilmiş, gerek sınai mülkiyet haklarına ilişkin 
verilerde gerekse sunulan hizmetlerde önemli ölçüde gelişme ve ilerlemeler 
sağlanmıştır. Özellikle 2017 yılında SMK’nın yürürlüğe girmesi bu alanda atılan 
en önemli adımlardan biri olmuştur.  Sınai mülkiyet hakları alanında faaliyet 
gösteren aktörler ve bunların işleyişi, Türkiye’deki koruma altyapısının temel 
göstergelerinden biridir. 

Sınai mülkiyet hakları alanındaki idari organizasyon SMK ile birlikte 
güçlendirilmiş, Türkpatent’in kurumsal kapasitesi, görevlerini etkin biçimde 
yerine getirebilecek seviyeye getirilmiş, Fikri Mülkiyet Akademisinin 
kurulmasıyla fikri mülkiyet hakları alanındaki eğitim ve farkındalık ihtiyacını 
giderecek bir yapı oluşturulmuştur. SMK ile hukuki alt yapının güçlendirilmesi, 
SMK sonrası yürürlüğe giren ikincil mevzuatla sistemin tamamen yenilenmesi, 
çalışan buluşlarının bedel tespiti usulünün yönetmelikle düzenlenerek bu 
alandaki boşluğun giderilmesi, Türksmd’nin kurulmasıyla sınai mülkiyet 
haklarının değerinin güvenilir değerleme raporlarıyla gösterilmesinin 
amaçlanması; teşvik, teknolojinin transferi ve sınai mülkiyet haklarının 
ekonomiye kazandırılması amaçlarıyla yapılan çalışmalar idari organizasyon 
içinde yürütülen önemli faaliyetlerdir.

İdari uygulamada marka, patent, faydalı model, tasarım, coğrafi işaret ve 
geleneksel ürün adlarının tescil ve tescil sonrası işlemleri Türkpatent tarafından 
yerine getirilmektedir. Türkpatent sınai mülkiyet haklarına ilişkin başvuruları 
hakkın niteliğine göre farklı amaç ve şekillerle SMK ve ikincil mevzuatta belirlenen 
idari usulleri izleyerek incelemekte ve sonuçlandırmaktadır. Sınai mülkiyet 
haklarıyla ilgili tescil ve tescil sonrası işlemlerde Türkpatent’in ilgili dairesinin almış 
olduğu kararlara karşı dava açılmadan önce zorunlu idari başvuru yolu olarak 
YİDD’ye başvuru öngörülmüştür. YİDK kararları Türkpatent’in nihai kararlarıdır. 
Bu kararlar birer idari karar olmalarına rağmen hukuka uygunluklarının denetimi 
görevi adli yargıya verilmiştir. Kararlara karşı açılan davalarda Ankara Fikri ve 
Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri yetkili ve görevlidir.
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6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA TASARIM 
OLARAK TESCİL EDİLEBİLECEK ÜRÜNLER

Fatih KARAHAN
Türk Patent ve Marka Kurumu

Tasarımlar Dairesi Başkanı

1. Giriş
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) kapsamında tasarımlar tescilli 

ve tescilsiz olmak üzere iki şekilde korunabilmektedir. Tasarımlar; Kanun 
hükümleri uyarınca tescil edilmiş olması halinde tescilli tasarım, ilk kez 
Türkiye’de kamuya sunulmuş olması halinde ise tasarımcının tercihine bağlı 
olarak tescilsiz tasarım olarak korunabilir.

2. Tasarım ve Ürün Tanımı
6769 sayılı SMK’da, “Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da 

üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu 
gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümü” (SMK Madde 55(1)) olarak 
tanımlanmıştır. 

Kısaca tasarım, iki veya üç boyutlu ürünlerin bütünü veya parçasıyla ilgili 
görünümdür. Tasarım;endüstriyel tasarım, grafik tasarım ve moda tasarımı 
olmak üzere yüksek teknoloji ürünlerden tekstile kadar günlük yaşantımızın 
her alanında yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Tasarım tanımında yer alan 
yüzey dokusu, yüzeysel dokudaki görünüm farklılıklarını (örn. seramik ile 
mermer kaplama) ifade etmektedir.

Tasarım tanımı kapsamına girmeyen çok az özellik bulunmaktadır. Ürünlerin 
görünümüyle ilgisi olmayan koku, ses, tat gibi grafiksel olarak belirtilemeyen 
özellikler tasarım tanımı kapsamına girmemektedir. 

Ayrıca, standart siyah-beyaz karakterler kullanılarak oluşturulan sözcük 
dizileri de tasarım olarak kabul edilmez. Ancak, sözcük dizileri şekilsel unsur 
veya farklı karakterler içeriyorsa logo/grafik sembol veya desen şeklinde 
tasarım olarak korunabilir.
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6769 sayılı SMK’da “Ürün, bilgisayar programları hariç olmak üzere, 
endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra birleşik 
bir ürün veya bu ürünü oluşturan parçaları, ambalaj gibi nesneleri, birden 
çok nesnenin bir arada algılanan sunumlarını, grafik sembolleri ve tipografik 
karakterleri ifade eder” (SMK Madde 55(2)) şeklinde tanımlanmıştır.

Ürün, tasarım uygulanabilecek her türlü nesneyi kapsayacak şekilde geniş 
tanımlanmıştır. Tasarıma konu ürünün gerçekten üretilip üretilemeyeceği, 
kullanılıp kullanılamayacağı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 
incelenmemektedir. Örneğin, uzay aracı ile ilgili bir tasarım söz konusu ise 
uzay aracının sanayiye uygulanabilir olup olmadığına bakılmaz. Bir diğer 
örnek vermek gerekirse, bir kişi kendi profil fotoğrafını beyaz eşya üzerine 
desen biçiminde uygulayarak tescili ettirebilir, söz konusu tasarımın başkaları 
tarafından da aynı şekilde kullanılabilir olup olmadığına bakılmaz.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde korunabilecek 
resim, fotoğraf, heykel, afiş, çizgi karakter, mimari yapılar, haritalar, internet 
sayfaları vb. eserler de tasarım korumasından faydalanabilmektedir.

6769 sayılı SMK’da birleşik ürün de “sökülüp takılma yoluyla değiştirilebilen 
veya yenilenebilen parçalardan oluşan ürün” (SMK Madde 55(3)) olarak 
tanımlanmıştır.

Ürün tanımında da belirtildiği üzere endüstriyel yolla veya elle üretilmeyen 
nesneler tasarım korumasından faydalanamaz. Bitki, çiçek ve meyve gibi 
canlı organizmaların doğal ortamındaki görünümünü açıklayan tasarımların 
biçimleri, farklı olsa da elle veya endüstriyel işlem sonucu üretildiği ortaya 
konulmaz ise reddedilir. Örneğin; doğal ortamında hiçbir insan müdahalesi 
olmaksızın oluşan bitki, meyve veya taşlar tasarımla korunamaz.

Ancak; canlı organizmaların şekillerinden esinlenerek yapılan yapay bitki 
veya hayvan görünümlü tasarımlar tescil edilebilir.

Sıvı veya gaz gibi kendine ait bir şekle sahip olmayan nesneler ürün olarak 
değerlendirilmemektedir.   

Tek başlarına belirli bir katı şekle sahip olan ancak toplandıklarında belirli bir 
şekli bulunmayan toz veya granül yığınları ürün olarak kabul edilmemektedir. 
Ancak, toplandıklarında kesme şeker gibi bir belirli bir şekil oluşturulduğu 
takdirde, bu hali ürün olarak değerlendirilir.

3. Tasarım Koruma Kriterleri
Bir tasarımın 6769 sayılı Kanunla sağlanan haklar kapsamında korunabilmesi 

için “yenilik” ve  “ayırt edici nitelik” kriterlerine sahip olması gerekmektedir 
(SMK Madde 56 (1)).  

Birleşik ürünün parçasının tasarımı aşağıdaki şartları taşıyorsa yeni ve ayırt 
edici niteliğe sahip olduğu kabul edilir (SMK Madde 56(2)): 
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a) Parça birleşik ürüne takıldığında, birleşik ürünün normal kullanımında 
görünür durumda olmalıdır. 

b) Parçanın görünür durumda olan özellikleri, yenilik ve ayırt edici nitelik 
şartlarını karşılamalıdır.  

Bu maddede yer alan normal kullanım; bakım, servis veya onarım işleri 
hariç olmak üzere, son kullanıcı tarafından kullanımı ifade etmektedir (SMK 
Madde 56(3)).

3.1 Yenilik
Bir tasarımın aynısı; tescilli tasarım için başvuru veya rüçhan tarihinden 

önce, dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni 
kabul edilir. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorsa aynı 
kabul edilir (SMK Madde 56(4)). 

Yenilik tanımındaki küçük ayrıntının sınırları, somut olaya göre farklılık 
göstermektedir. Aynı tasarımlardaki renk, malzeme veya boyutsal farklılıklar, 
çoğu zaman tek başına bir ürünü farklılaştırmada yeterli olmadığından küçük 
ayrıntı olarak nitelendirilir. Zira bu özellikler, tasarımın görünüm özellikleri 
açısından aslî unsuru oluşturmamakta ve istisnaî bazı durumlar haricinde 
tasarımın kimliğini etkilememektedir. 

Tasarım başvurularının yenilik kriterine sahip olup olmadığı Türk Patent ve 
Marka Kurumunun Tasarımlar Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir, yenilik 
kriterine sahip tasarımlar Bültende yayımlanır, yeni olmayan tasarımlar ise 
reddedilir.

3.2 Ayırt Edicilik
Bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim; tescilli 

tasarım için başvuru veya rüçhan tarihinden önce, kamuya sunulmuş herhangi 
bir tasarımın aynı kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenimden farklı ise bu 
tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olduğu kabul edilir (SMK Madde 56(5)).  

Ayırt edicilik, tasarımın korunabilmesi için kıyaslanan tasarımlarla 
arasındaki farklılığın seviyesinin belirlenmesi için konulmuş bir kriterdir.  

Kanunda yer alan “bilgilenmiş kullanıcı”; özel bir bilgiye sahip olmadan 
markalar alanında markaları karşılaştırabilen ortalama tüketici kavramı 
ile ilgili sektörde teknik bilgiye sahip uzman arasındaki kişidir.1 Ayırt edici 
niteliğin belirlenmesinde tasarımların karşılaştırılmasını yapacak bilgilenmiş 
kullanıcı; üretici, satıcı, tasarımcı veya teknik uzman değildir. Sektörde bu tür 
tasarımların olduğunu bilen dikkatli ve deneyimli ürün kullanıcısıdır.  

1 Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararı, C-281/10 P, PepsiCo vs Grupo Promer Mon Graphic, 
20/10/2011

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=0C3D9C186E9B6B0B3097EE020F78BD57?text=&docid=111581&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5820067
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Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesinde, tasarımcının tasarımı geliştirmede 
sahip olduğu seçenek özgürlüğünün derecesi dikkate alınır (SMK Madde 
56(6)). Tasarımcılar, sektörel ve fonksiyonel bazda her zaman aynı derecede 
seçenek özgürlüğüne sahip değildir, tasarımlarını yaparken belirli sınırlar içinde 
kalmaları gerekebilir. Örneğin, bir tasarımcının, belirli standartlar çerçevesinde 
tasarlamak zorunda olduğu yangın tüpündeki seçenek özgürlüğü serbestliği 
ile desen tasarımında sahip olduğu seçenek özgürlüğünün serbestliği aynı 
değildir. Diğer bir deyişle, tasarımcı ne kadar seçenek özgürlüğüne sahipse 
tasarımı o derece farklılaştırabilir. 

Tasarım başvurularının ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı Kurum 
tarafından resen incelenmemektedir. Üçüncü kişilerin tasarım tescilinin ayırt 
edici nitelik kriterini taşımadığına ilişkin itirazı üzerine Yeniden İnceleme ve 
Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından değerlendirilmektedir.

4. Kamuya Sunma
Yenilik ve ayırt edicilik kriterinde geçen “kamuya sunma” ifadesi; 

sergileme, satış gibi yollarla piyasaya sürme, kullanma, tarif, yayım, tanıtım 
veya benzer amaçlı faaliyetleri kapsar. Tasarımın gizlilik şartıyla üçüncü bir 
kişiye açıklanması kamuya sunmanın kapsamı dışındadır (SMK Madde 57(1)). 
Kamuya sunma için tasarıma erişebilir olma durumu olması gerekmektedir. 
Ticari görüşmeler çerçevesinde karşılıklı yapılan açıklamalar de gizlilik şartıyla 
yapıldıysa, kamuya sunma sayılmaz.

Başvuru tarihinde veya bu tarihten sonra yayımlanmış olan ve başvuru 
tarihinden önceki tarihli ulusal tasarım başvuruları kamuya sunma olarak 
dikkate alınmaktadır.

Örneğin, Türkiye’ye 12/12/2017 tarihinde yapılan D1 tasarım 
başvurusunun aynısı üçüncü bir kişi tarafından daha önce 05/07/2017 
tarihinde Avustralya’ya (D2) yapılmış ve Avustralya’da 20/12/2017 tarihinde 
yayımlanmış ise, D2 başvurusu, Türkiye’ye yapılan tasarım başvurusundan 
daha sonra kamuya açıklandığı/yayımlandığı için D1 tasarım başvurusunun 
yenilik değerlendirmesinde dikkate alınmaz. 

Ancak, D2 başvurusu Avustralya yerine 05/07/2017 tarihinde Türkiye’ye 
yapılmış ve 20/12/2017 tarihinde Türkiye’de yayımlanmış ise, söz konusu 
başvuru yenilik değerlendirmesinde dikkate alınır ve sonraki tarihli D1 tasarım 
başvurusu reddedilir.

Benzer şekilde 12/12/2017 tarihinde Türkiye’ye yapılan D1 tasarım 
başvurusunun aynısı üçüncü bir kişi tarafından 05/07/2017 tarihinde 
Avustralya’ya yapılmış ve rüçhan hakkından yararlanılarak Türkiye’ye 
15/12/2017 tarihinde D2 tasarım başvurusu yapılmışsa ve rüçhan başvurusu 
12/12/2017 tarihinden önce yayımlanmamışsa; D2, D1 başvurusunun 



361

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Tasarım Olarak Tescil Edilebilecek Ürünler
Fatih KARAHAN

Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı 19-22 Aralık 2019

yeniliğini öldüremez. D1’in başvuru tarihi, D2’nin rüçhan tarihinden sonra 
olduğu için de D1, D2’nin yeniliğini öldüremez. 

5. Tasarım Tescilini Etkilemeyen Açıklamalar 
Koruma talep edilen bir tasarım, başvuru tarihinden veya rüçhan talebi 

varsa rüçhan tarihinden önceki on iki ay içinde tasarımcı veya halefi ya da 
bu kişilerin izni ile üçüncü bir kişi tarafından veya tasarımcı ya da halefleri ile 
olan ilişkinin kötüye kullanımı sonucu kamuya sunulması hâlinde bu açıklama 
tasarımın yeniliğini ve ayırt edici niteliğini etkilemez (SMK Madde 57(2)). 

Bu düzenlemeyle, bahsi geçen kişilerce tasarımın piyasada denenmesi, 
bir nevi tasarımın ekonomik anlamda piyasada test edilmesini müteakip, 
tescil ile koruma yolunun seçilmesine imkân sağlanması amaçlanmıştır. Bu 
sayede tasarımcıya veya halefine, tasarımın yeniliği etkilenmeksizin tasarımın 
ekonomik anlamda getirisini en fazla on iki ay süreyle (hoşgörü süresi (grace 
period)) ölçebilmesi ve tasarımın tescilli tasarım ile korunup korunmayacağına 
bu dönem içerisinde karar vermesi imkânı tanınmıştır.  

Bu kapsamda, kötü niyetin aşikar olduğu durumlarda üçüncü kişiler, 
tasarımcı veya halefinden elde ettiği bilgi neticesinde tasarımı kopyalayarak, 
başvuru veya rüçhan tarihinden önce on iki ay içinde tasarımı kamuya sunarsa, 
bu açıklama tasarımın yeniliğini etkilemez.  

Ancak, kötü niyetin aşikar olmadığı durumlarda aynı veya benzer tasarımlar, 
başvuru veya rüçhan tarihinden önceki on iki aylık süre içinde, üçüncü kişiler 
tarafından kamuya sunulmuşsa, yapılan açıklamalar tasarım başvurusunun 
yeniliğini etkiler. 

Ayrıca, on iki aylık hoşgörü süresi içerisinde olsa dahi aynı başvuru sahibi 
tarafından, farklı günlerde birbirine benzer tasarım başvuruları yapıldığında, 
önceki tasarım başvurusu yayımlanmış ise sonraki tasarım başvuruları “yenilik” 
ve “ayırt edicilik” kriterleri açısından değerlendirilerek ret edilir.    

6. Tasarımda Koruma Dışı Haller
6.1 Kamu Düzenine veya Genel Ahlaka Aykırılık
Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı tasarımlar, koruma kapsamı 

dışındadır (SMK Madde 58(4)(a)).  
Kamu düzenine aykırı tasarımlar; kamu düzenini bozmayı tetikleme 

ihtimali olan cinsiyete, ırka, etnik kökene veya dini inançlara dayalı ayrımcılığı 
teşvik eden; şiddet, terör örgütü, sahtecilik, yasadışı suçlar vb. unsurlar içeren 
tasarımları kapsamaktadır.   

Örneğin, Avrupa Birliği bayrağı deseninin tuvalet kâğıdında kullanılması 
veya Allah lafzının çorapta desen olarak kullanılması kamu düzenine aykırı 
örneklerdir.
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Toplumun genelince kabul edilmiş ahlak kurallarına aykırı simgeleri içeren 
tasarımlar da tescil edilemez.

6.2 Teknik Zorunluluk
Ürünün teknik fonksiyonunun zorunlu kıldığı görünüm özellikleri, tasarım 

koruma kapsamı dışındadır (SMK Madde 58(4)(b)).  
Ürünün tamamının tasarım koruması dışında tutulabilmesi için ürünün 

bütün özelliklerinin teknik zorunluluk arz etmesi gerekmektedir. Ürünün 
belirli bir kısmının görünüm özelliğinin teknik zorunluluk arz etmesi, ürünün 
tamamının tasarım koruması dışında bırakmaz. 

Bir ürünün görünüm özelliklerinin yalnızca teknik fonksiyondan kaynaklanıp 
kaynaklanmadığı “estetik kaygı”nın olup olmadığına göre belirlenir. Bu 
çerçevede; tasarımcı tasarımını ortaya koyarken, yalnızca ürünün teknik 
işlevini mi göz önünde bulundurmuştur, yoksa tasarımın nasıl görüneceği 
hususunu da dikkate almış mıdır, sorusunun cevabı aranır. Eğer estetik kaygılar 
göz önünde bulundurulmuşsa, söz konusu tasarımın görünüm özelliğinin 
teknik fonksiyondan kaynaklanmadığı sonucuna varılır. 

Örneğin, dairesel testere bıçağı veya cep telefonu sim kartı,tasarımcıya 
hiçbir seçenek özgürlüğü bırakmayan, teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı 
görünüm özelliklerine sahip ürünlerdir.

Bir tasarımın teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı görünüm özelliklerine sahip 
olup olmadığının değerlendirmesi, objektif biçimde yapılır, sınırlı bilgiye sahip 
“bilgilenmiş kullanıcı” bakış açısı ile yapılamaz.  

Teknik fonksiyona ilişkin özelliklerin değerlendirilmesinde, tasarımların 
teknik unsurlarını açıklayan patent dokümanları da dikkate alınabilir. Ancak, 
patent dokümanlarındaki çizimler tek başına yeterli değildir.  

Herhangi bir tasarım başvurusunun, teknik fonksiyonunun zorunlu kıldığı 
görünüm özelliklerine sahip olup olmadığı, Türk Patent ve Marka Kurumunun 
Tasarımlar Dairesi Başkanlığı tarafından incelenmez. Üçüncü kişilerin söz 
konusu tasarımların tescil edilmesine ilişkin itirazları var ise bu itirazlar Yeniden 
İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığınca değerlendirilir.

6.3 Belirli Biçim ve Boyutta Üretilme Zorunluluğu 
Tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün, başka bir ürüne mekanik 

olarak monte edilmesi veya bağlanması için belirli biçim ve boyutlarda 
üretilmesi zorunlu ürünlerin görünüm özellikleri, koruma kapsamı dışındadır 
(SMK Madde 58(4)(c)). 

Belirli biçim ve boyutta üretilme zorunluluğu olan tasarımlar, teknik olarak 
başka alternatif şeklin olmadığı tasarımlardır. Birbirine bağlanan her bir parça 
kendisinden beklenen fonksiyonu yerine getirir. Mekanik olarak bağlanmayı 
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sağlayan görsel özelliklerin dışında herhangi bir unsur içermiyorsa bu tür 
tasarımlar korunmaz.

Tornavida ucu, yazıcı kartuşu, ampul metal başlığı, mobilya çekmece 
rayları bu tür tasarımlara örnek olarak verilebilir. Söz konusu tasarımların 
fonksiyonlarını yerine getirebilmesi ve mekank olarak bağlanabilmesi için 
belirli bir biçim ve boyutta (must-fit) üretilme zorunluluğu bulunmaktadır.    

6.4 Dini, Tarihi, Kültürel Değerler ile Tescil İzni Verilmeyen İşaret, Arma, 
Nişan ve Adlandırmaların Uygunsuz Kullanımı

Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamında yer 
alan hükümranlık alametleri ile bu kapsam dışında kalan; ancak, kamuyu 
ilgilendiren, dinî, tarihî ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve 
ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, nişanların veya 
adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren tasarımlar koruma kapsamı 
dışındadır ((SMK Madde 58(4)(ç)). 

SMK Madde 58(4)(ç) ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu hükümleri 
çerçevesinde, Türk bayrağını karakterize eden kırmızı-beyaz ay yıldız içeren 
tasarım başvuruları Türk Patent ve Marka Kurumunca reddedilir. 

Ancak, Türk Bayrağından veya Türkiye haritasından esinlenerek tasarımcının 
kendi katkılarını ortaya koyduğu tasarımlar, tescil edilebilir. 

Benzer şekilde, Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi 
kapsamında orijinal korunan ambleme çok yakın diğer ülkelerin bayrakları, 
armaları, işaretlere ilişkin tasarım başvuruları da reddedilir. Ancak, genel 
izlenim itibariyle bayrağı ve söz konusu işaretleri hatırlatan fakat birebir taklit 
etmeyen tasarımlar, tescil edilebilir. 

Tasarımcının kendi fikri çabasıyla ortaya koyduğu bazı tasarım başvuruları, 
içerdiği dini ve kültürel unsurlarla birlikte tescil edilebilir

Tarihi ve kültürel değerlerin tek başına ana unsur olduğu tasarım başvuruları 
reddedilir. Tarihi ve kültürel değerlere ilişkin tasarım kompozisyonları ise tescil 
edilebilir.

Ünlü kişilerin fotoğraf veya illüstrasyonlarının kullanıldığı tasarım 
başvuruları söz konusu kişilerden izin alınıp alınmadığına bakılmaksızın tescil 
edilebilir. Ünlü kişilerin veya mirasçılarının tasarım tesciline itiraz etmeleri 
durumunda itirazlar Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığınca 
değerlendirilir. 

7. Tasarım Başvurularının Tescil Kriterleri Açısından İncelenmesi
SMK’nin 64 üncü maddesinin (6) ncı fıkrasının,
(b) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı ve
(ç) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamında yer alan; 
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hükümranlık alametleri ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, 
dinî, tarihî ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin 
tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, nişanların veya adlandırmaların 
uygunsuz kullanımını içeren,

tasarımlara ilişkin  verilen ret kararının tasarımın sadece bir bölümüne 
ilişkin bulunması hâlinde, sadece o bölümle ilgili kısmi ret kararı verilir. Kısmi 
ret sonucunda tescilin devamı için kalan kısmın koruma şartlarını sağlaması ve 
tasarım kimliğini muhafaza etmesi şarttır (SMK Madde 64(7)). Örneğin, çorap 
tasarımında dini bir unsur varsa, söz konusu dini ibarenin çıkartılması genel 
izlenim itibariyle tasarımın kimliğini etkilemeyecekse tasarım başvuru tarihi 
değişmeden tescil işlemlerine devam edilir.   

Tasarımların yenilik ve ayırt edicilik kriterlerine sahip olup olmadığına 
ilişkin önceki tasarımlarla yapılan değerlendirmede, birden fazla tasarımın 
özelliği birleştirilerek kıyaslama yapılamaz, her bir tasarım ayrı ayrı kıyaslanır.2 

Tescile konu tasarım başvurusunda sadece önden görünüm verilmişse, 
önceki tasarımların da önden görünümü ile kıyaslama yapılır. Önceki tasarımın 
diğer görünümleri dikkate alınmaz.

Tasarımın bir parçası koruma altına alınmak isteniyorsa, koruma talep 
edilmeyen kısım önceki tasarımlarla kıyaslanmaz, kıyaslanan tasarımların aynı 
amaç ve sektörde kullanılıyor olması gerekmez. 

Tasarımın uygulanacağı ürün adı, sınıfı ve tarifnamede verilen bilgiler 
koruma kapsamını etkilemez. (SMK Madde 61 (3)).  

Bu kapsamda, bilinen bir tasarım farklı bir ürüne uygulanırsa yenilik kriteri 
sağlanmaz3(örneğin: oyuncak araba tasarımının yaş pastaya uygulanması gibi).  

Ürün adı sınırlı durumlarda göz önünde bulundurulur. Örneğin: ayırt edicilik 
kriterinde “bilgilenmiş kullanıcının” belirlenmesinde ve “normal kullanımın” 
değerlendirmesinde dikkate alınır.

8. Birleşik Ürünlerin Tasarım Tescili Açısından Değerlendirilmesi
Birleşik ürün sökülüp takılma yoluyla değiştirilebilen veya yenilenebilen 

parçalardan oluşan üründür (SMK Madde 55(3)). 
Birleşik ürünün parçasının tasarımı aşağıdaki şartları taşıyorsa yeni ve ayırt 

edici niteliğe sahip olduğu kabul edilir (SMK Madde 56(2)):

a) Parça birleşik ürüne takıldığında, birleşik ürünün normal kullanımında 
görünür durumda olmalıdır. 

2 Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararı, C-345/13, Karen Millen Fashions vs Dunnes Stores et al., 
19/06/2014

3 Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararı, C-361/15 P, Easy Sanitary Solutions vs Group Nivelles, 
21/09/2017

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153817&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5821291
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194789&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5821162
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b) Parçanın görünür durumda olan özellikleri, yenilik ve ayırt edici nitelik 
şartlarını karşılamalıdır. 

Bu maddede yer alan normal kullanım; bakım, servis veya onarım işleri 
hariç olmak üzere, son kullanıcı tarafından kullanımı ifade etmektedir (SMK 
Madde 56(3)). 

Bu kapsamda, normal kullanımda görünür durumda olmayan birleşik 
ürünün parçası yenilik ve ayırt edicilik nitelik kriterleri açısından önceki 
tasarım ile kıyaslanamaz. Birleşik ürünün parçası normal kullanımda görünür 
durumda değilse, söz konusu parçaya ilişkin tasarım başvurusu Tasarımlar 
Dairesi Başkanlığınca resen reddedilir. 

Topluluk Hukukunda görünürlük ilkesiyle ilgili çok farklı içtihat kararları 
mevcuttur. Avrupa Birliği ülkelerinde “görünürlük” şartının sadece birleşik 
ürünlerde mi yoksa tüm ürünlerde mi aranması gerektiğine ilişkin henüz 
görüş birliği bulunmamaktadır. Avrupa Komisyonu’nun Queen Marry Londra 
Üniversitesi işbirliğiyle akademisyen ve uzmanlara hazırlattığı yasal bağlayıcılığı 
olmayan ve ülkeler arasında harmonizasyonu amaçlayan 30/09/2016 tarihli 
“Legal Review on Industrial Design Protection In Europe” “Avrupa’da Endüstriyel 
Tasarım Korumasının Hukuksal İncelemesi”4 raporunda, mahkemelerin 
tasarımların görünme hususuyla ilgili karşı karşıya kaldığı sıkıntılar ve 
belirsizliklerden dolayı mevcut Tasarım Direktifinin “görünürlük” ve “normal 
kullanım” hükümlerinin değiştirilmesi gerektiği tavsiye edilmektedir. Raporda;

- tasarım korumasında “görünürlük” şartının sadece birleşik ürünlerde 
değil tüm ürünlerde aranması için tasarım tanımında bunun açıkça 
belirtilmesi gerektiği,   

- “görünürlük”ün normal kullanım ile değil “bilgilenmiş kullanıcı” pers-
pektifi ile ilişkilendirilmesi gerektiği,  

- Direktif Madde 3(3) ve Madde (3)(4) ünde yer alan “normal kulla-
nım”ın sadece birleşik ürünlerin parçası için referans olduğu ve bunun 
karışıklık yarattığı için kaldırılması gerektiği,

belirtilmektedir. 
Raporda da belirtildiği üzere, “görünürlük” kriterinin tüm ürünlerde 

aranması için Topluluk Tasarım Direktifinde değişiklik yapılması gerektiğinin 
altı çizilmektedir. Ayrıca, “normal kullanım” ile “bilgilenmiş kullanıcı” 
tanımlarının da yeniden ele alınması gerektiği belirtilmektedir. Kısaca Direktifin 
tasarımlarda görünürlük hususunda çok fazla belirsizlikler ve sorunlar yarattığı 
ifade edilmektedir. Raporda ayrıca, Avrupa Birliğine üye bazı ülkelerin tasarım 

4 https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/43fd4a5c-6c26-4639-
ac9a-281ab57687de

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/43fd4a5c-6c26-4639-ac9a-281ab57687de
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/43fd4a5c-6c26-4639-ac9a-281ab57687de
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hukuku uygulamalarında, örn. Hollanda ve Polonya’nın, görünürlük kriterini 
tüm tasarımlar için genişlettiğinin de altı çizilmektedir. 

Avrupa Komisyonu’nun hazırlattığı rapora karşılık ECTA (European 
Communities Trademark Association), ICTA (International Trademark 
Association) ve MARQUES danışmanlık kuruluşu tarafından da ortak bir rapor5 
kaleme alınmış ve tasarımlarda görünürlüğün birleşik ürün parçasının dışında 
aranmaması gerektiği belirtilmiştir. Raporlarda, Topluluk Tasarım Direktifi 
ve Yönetmeliğinin hazırlık sürecinde “birleşik ürün parçaları” ile sadece 
arabaların yedek parçalarının görünmesiyle ilgili düzenleme yapılmasının 
hedeflendiği; ancak, o dönem yapılan tartışmalar sonucunda “birleşik ürün 
parçası” kapsamının genişletildiği ve belirsizleştiği yer almıştır.    

Bunların yanı sıra, tasarımlarda görünürlükle ilgili Avrupa Birliği Genel 
Mahkemesi’nin tekil ürünlerde de görünürlüğün aranabileceğine ilişkin bir 
karar aldığı bilinmektedir.6 Genel Mahkeme, ürünün görünümüne etkisi 
olmayan; ancak, kırıldığı zaman görülebilen kek, çikolata gibi gıdaların iç 
dolgularının ayırt edicilik kriterinin incelenmesinde dikkate alınamayacağına 
hükmetmiştir. 

Topluluk Tasarım Mahkemesi adına karar tesis eden Lahey Bölge 
Mahkemesinin birleşik ürün parçalarıyla ilgili 30 Kasım 2016 tarihinde vermiş 
olduğu karar incelendiğinde ise; yazıcılarda kullanılan toner kartuşunun birleşik 
ürünün parçası sayılamayacağı, çünkü toner kartuşu olmaksızın yazıcıların 
bitmiş bir ürün olarak satılabildiği, dolayısıyla tüketime yönelik parçaların 
görünmese de tescil edilebileceği şeklinde karar7aldığı görülmektedir. 
Söz konusu karar Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından da aynen 
benimsenmiştir.

Bu karar sonrasında oyuncaklar içerisinde kullanılan pillerin veya lambalarda 
kullanılan ampullerin birleşik ürün parçası sayılamayacağı ve kullanım sırasında 
görünmese de tescil edilebileceği görüşü ağırlık kazanmıştır.8 Çünkü tüketiciler 
satın alma aşamasında yazıcıda tonerin olmamasını, oyuncak içerisinde pilin 
olmamasını, lamba içerisinde de ampulün olmamasını üründe bir eksiklik veya 
hata olarak görmez ve söz konusu ürünleri tam bir bitmiş ürün olarak satın alır. 
Günlük yaşamda pil, toner ve ampul gibi ürünler birleşik üründen ayrı ayrı satılır. 
Hâlbuki arabalarda kullanılan bujiler düşünüldüğünde ise, bujisiz araba almayı 
kimse düşünemeyeceğinden bujiler birleşik ürün olan arabanın bir parçası 

5 Joint Paper of ECTA, INTA and MARQUES on the Legal Review on Industrial Design Protection 
in Europe

6 Avrupa Birliği Genel Mahkemesi Kararı, T-494/12, Biscuit Poult SAS vs Banketbakkerij Merba 
BV, 09/09/2014

7 https://www.marques.org/blogs/class99/?XID=BHA772
8 https://www.marques.org/blogs/class99/?XID=BHA772

https://www.marques.org/blogs/class99/?XID=BHA772
https://www.marques.org/blogs/class99/?XID=BHA772
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olarak değerlendirilir ve görünmediği için tescil edilemez. Benzer şekilde 
araba farlarının ampulleri de birleşik ürünün parçası olarak değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere tasarımlarda görünürlük 
ilkesinin ele alınması üründen ürüne farklılık göstermektedir. 

6769 sayılı SMK’nın tasarımlarla ilgili hükümleri Topluluk Tasarımı 
Direktifiyle tam uyumlu olup, SMK’da de görünürlük ilkesinin tüm ürünlerde 
aranması gerektiğine ilişkin açık bir hüküm bulunmamaktadır.   

6769 sayılı SMK’nın ve söz konusu Kanunun Uygulanmasına Dair 
Yönetmelik hükümlerinin tasarım başvurularının alınmasından tesciline kadar, 
Tasarımlar Dairesi Başkanlığınca nasıl uygulanacağı konusunda kullanıcılara 
bilgi vermek ve alınan kararlarda tutarlılık sağlamak amacıyla yayımlanan 
“Tasarım İnceleme Kılavuzu”nda  tasarımlarda görünürlükle ilgili belirsizlikleri 
gidermek için Avrupa Birliği’nde halen tartışmalara sebep olan birleşik ürün, 
birleşik ürün parçası ve tekil tasarımlarda görünme ilkesinin hangi kurallar 
çerçevesinde nasıl uygulanacağına ilişkin detaylı açıklamalara ve örneklere yer 
verilmiştir. 

Kılavuzda, 

•	 Sökülüp-takılma özelliğine sahip olmayan, bina mantolamalarında 
kullanılan izolasyon malzemesi gibi ürünlerin, sökülüp takılma özelliğine 
sahip olmadığı için birleşik ürün olarak değerlendirilemeyeceği ve söz 
konusu ürünlerin normal kullanım aşamasında görünmese de tescil 
edilebileceği, 

•	 Birleşik ürün parçasının mekanik olarak bağlanmadığı, fiziksel olarak 
ayrılmasını önleyecek şekilde bir arada tutulmasını sağlayan işlemlerde 
(kaynak, perçin, yapıştırma vb.) ayakkabı tabanı gibi ürünlerin normal 
kullanım aşamasında görünmese de tescil edilebileceği,

•	 Birleşik üründen önemli ölçüde daha kısa ömre sahip örn. yazıcı kartuşu 
gibi sarf malzeme/yedek parçaların “birleşik ürün parçası” olarak 
değerlendirilemeyeceği ve normal kullanım aşamasında görünmese de 
tescil edilebileceği,

•	 Birleşik ürün parçası şeffaf bir muhafaza içerisinde kullanıldığında 
görülebiliyorsa, örn. siklon süpürgelerde şeffaf muhafaza içerisinde 
kullanılan silindir toz haznesi parçası gibi, tasarım korumasından 
yararlanabileceği, 

•	 Birleşik ürün parçasının birleşik ürünün normal kullanımı esnasında 
her zaman açıkça görülmesine ihtiyaç olmadığı, birleşik ürünün 
normal kullanımında tasarımın uygulandığı parça kısmen görülüyorsa 
önceki tasarımlarla yapılacak benzerlik karşılaştırmasının çim biçme 
makinasının motorlarında olduğu gibi sadece görülebilen kısımlarla 
sınırlandırılacağı,
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•	 Birleşik ürünün normal kullanımında, tasarımın uygulandığı birleşik 
ürün parçasının hiçbir özelliği görünmüyorsa, örn. ısıtma kazanlarında 
kullanılan ısı eşanjörü gibi tasarımların reddedileceği, 

•	 Birleşik ürünlerde ürünün çalışır ve kullanılır durumda olduğu andaki 
görünümlerinin normal kullanım olarak değerlendirileceği,

belirtilmektedir.
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TESCİLSİZ TASARIMLARIN HUKUKİ HİMAYESİ

Prof. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi

I.  “TESCİLSİZ TASARIM” KAVRAMI 
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK)1 ile birlikte “tescilsiz tasarım” 

hakkı ilk kez özel olarak düzenlenmiştir. Kanun’un 55. maddesinin dördüncü 
fıkrasında tasarımın bu Kanun hükümleri uyarınca tescil edilmiş olması hâlinde 
tescilli tasarım, ilk kez Türkiye’de kamuya sunulmuş olması hâlinde ise tescilsiz 
tasarım olarak korunacağı hükme bağlanmıştır. Böylelikle, tasarım koruması 
açısından tescil esasına dayalı “tescilli tasarım” korumasının yanı sıra kamuya 
sunma esasına dayalı “tescilsiz tasarım” koruması öngörülmüştür. SMK m. 
2.1.ı’da “tasarım”, tescilli veya tescilsiz ayrımı yapılmaksızın “sınai mülkiyet 
hakları” arasında sayılmıştır.

SMK m. 55.4 çerçevesinde, hakkın tescil veya kamuya sunma yoluyla elde 
edildiği her iki olasılıkta da, SMK kapsamında tasarım koruması sağlanabilmesi 
için her şeyden önce SMK hükümlerine uygun bir tasarımın varlığının gerekli 
olduğu açıktır. Kanun’un 55. maddesinin birinci fıkrasında yer alan tanıma göre 
tasarım2 “ürünün3 tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, 

1 RG. 10.01.2017, S. 29944.
2 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK’dan farklı olarak SMK’da 

“endüstriyel tasarım” yerine “tasarım” kavramı tercih edilmiştir. Genel Gerekçe’de bu 
değişikliğe ilişkin olarak, her türlü tasarımın koruma kapsamına alınmasının amaçlandığı 
ifade edilmiştir. Bu terminolojik değişikliğin, 554 sayılı KHK dönemindeki tasarım tescili 
uygulamasından önemli bir farklılaşma yaratmayacağı yönünde bkz. Şehirali Çelik, F.H.: 
Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Tasarım Hukukuna Getirdiği Temel Yenilikler, 6769 Sayılı Sınai 
Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, 9-10 Mart 2017, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, 
Ankara 2017, s. 256 vd.

3 SMK m. 55.2’ye göre “ürün”, “bilgisayar programları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya 
elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra birleşik bir ürün veya bu ürünü oluşturan parçaları, 
ambalaj gibi nesneleri, birden çok nesnenin birarada algılanan sunumlarını, grafik sembolleri 
ve tipografik karakterleri” ifade eder. Görüldüğü gibi, “tasarım” kavramından farklı olarak, 
“ürün” kavramının tanımında “endüstriyel yolla veya elle üretilme” şartı korunmuştur.
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şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan 
görünümü”dür4. 

SMK’nın Üçüncü Kitabı’nda düzenlenen bu özel tasarım korumasının 
dışında, tasarımların “melez” niteliği gereği, kümülatif koruma ilkesi 
çerçevesinde farklı mevzuat hükümleri kapsamında korunması da 
mümkündür5. Ancak eser6, marka ya da -bu toplantıda bir başka tebliğin 
konusu olan- haksız rekabet hukuku7 kapsamında gündeme gelebilecek diğer 
koruma yöntemleri SMK’nın özel tescilsiz tasarım korumasından farklıdır. Bu 
gibi hâllerde, ürün SMK m. 55.1 kapsamında tasarım tanımına uygun olsa da, 
bunun korumanın talep edildiği mevzuat hükümleri açısından önemi yoktur. 
Örneğin, SMK kapsamında tasarım sayılan bir ürünün fikir ve sanat eserleri 
hukuku kapsamında korunması olasılığı, onun “tasarım” niteliğinden değil, 
“eser” niteliğinden kaynaklanmaktadır. Benzer şekilde, marka veya haksız 
rekabet hukuku kapsamında koruma talep edilmesi olasılığında da, ürünün 
“tasarım” sayılıp sayılmaması önem taşımaz. Önemli olan, ürünün -tasarım 
olarak nitelendirilmesinden bağımsız olarak-  her bir koruma sisteminin 
şartlarına uygun olup olmadığıdır. 

Bu çalışmanın konusu, SMK’nın Üçüncü Kitabı’nda özel olarak düzenlenen, 
55. maddenin birinci fıkrasındaki tanıma uygun ve 56. maddede öngörülen 
şartları taşıyan tasarımlara ilişkin, kamuya sunma esasına dayalı tescilsiz 
tasarım koruması ile sınırlı olup, tasarımların diğer mevzuat hükümleriyle 
korunması olasılığı ve şartları incelememiz dışındadır. 

II.  DÜZENLENME GEREKÇESİ
SMK’nın tescilsiz tasarımlara ilişkin düzenlemesinin mehazını 6/2002/EC 

sayılı Topluluk Tasarımı Tüzüğü8 oluşturmaktadır9. Mehaza uygun yorum ilkesi 

4 SMK m. 55.1’de yer alan “tasarım” tanımının kapsamı ve mülga 554 sayılı KHK’ya göre 
getirdiği yenilikler hususunda bkz. Şehirali Çelik, Temel Yenilikler, s. 255 vd. 

5 Bu konuda bkz. Şehirali Çelik, F. H.: Tasarımların Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunması 
Fikrî Mülkiyet-Haksız Rekabet Hukuku İlişkisi Odaklı Bir İnceleme, Ankara 2014, s. 129 vd.

6 SMK m. 58.3’e göre “Bu Kanun kapsamında sağlanan tasarım koruması, 5/12/1951 tarihli 
ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda aranan şartları taşıması hâlinde söz konusu 
Kanunla öngörülen korumaya halel getirmez.” Dolayısıyla tasarımlar açısından SMK ve FSEK 
hükümlerinin şartlarının varlığında kümülatif şekilde uygulanması öngörülmüştür.

7 554 sayılı KHK m. 1/II’de yer alan “tescilsiz tasarımların genel hükümlere tâbi olduğu” 
hükmü SMK’ya alınmamıştır.

8 Community Design Regulation [Council Regulation (EC) No. 6/2002 of 12 December 2001 
on Community Designs (OJ EC No L 3 of 5.1.2002, p. 1)]. Tüzük kapsamında Topluluk tasarımı 
koruması hakkında bkz. Ruhl, O.: Gemeinschaftsgeschmacksmuster Kommentar, 2. Auflage, 
Carl Heymanns Verlag, Köln 2010, s. 1 vd.; Massa, C.-H./Strowel, A.: Community Design: 
Cinderella Revamped, E.I.P.R. 2003, s. 68 vd.

9 Belirtmek gerekir ki, Topluluk Tasarımı Tüzüğü dışında, özel tescilsiz tasarım hakkının ulusal 
düzeyde düzenlenmesi yaygın bir uygulama değildir. Ulusal düzeyde öngörülmüş bu tür 
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gereği, anılan Tüzüğün tescilsiz tasarımlara ilişkin hükümleri10, Türk hukukunda 
ilk kez düzenlenen tescilsiz tasarım hakkının niteliğinin ve kapsamının 
yorumunda yol gösterici olacaktır. Bu nedenle, Tüzüğün tescilsiz tasarıma ilişkin 
madde düzenlemelerinin yanı sıra, bu tür bir koruma sisteminin öngörülme 
nedeni hakkındaki gerekçeler de önem taşımaktadır. 

6/2002 sayılı Topluluk Tasarımı Tüzüğü’nün giriş kısmındaki açıklamalarda11, 
Topluluk tasarımına ilişkin düzenlemelerin temel amacının bütün sektörlerin 
ihtiyaçlarına yanıt veren bir koruma sisteminin öngörülmesi olduğu 
vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, çok sayıda ve kısa ömürlü tasarımlar 
açısından kısa süreli, formalitesiz, piyasa ömrü uzun tasarımlar açısından ise 
hukuki güvenlik ve uzun süreli koruma sağlayan tescilli tasarım ihtiyacının 
giderilmesi amaçlanmaktadır. Gerçekten de, tekstil başta olmak üzere pek çok 
sektörde, tasarım sayısının fazlalığı, tescil sürecinin maliyet ve formaliteleri 
nedeniyle sezonluk tasarımların korunması güçleşmektedir. Bu tür tasarımlar 
zaten kısa bir süre sonra piyasadan kalkacağından, uzun sürecek bir tasarım 
korumasına ihtiyaç da bulunmamaktadır. Buna karşılık, piyasada daha uzun 
süre kalması planlanan tasarımlar açısından hukuki belirlilik esasına dayalı ve 
uzun süreli tescilli tasarım koruması tercih nedenidir. 

SMK’nın tescilli-tescilsiz tasarım ayrımını getiren temel düzenlemesi 
olan 55. maddesinin gerekçesine bakıldığında da, mehaz düzenlemedeki 
açıklamalara benzer ifadelerin kullanıldığı görülmektedir. Bu kapsamda, 
tasarım sayısının fazla olduğu moda vb. sektörlerin ihtiyaçlarına cevap 
verecek kısa süreli ve az formaliteli bir koruma sistemi kurulması temel amaç 

bir tescilsiz tasarım hakkına tipik örnek olarak Birleşik Krallık tescilsiz tasarım hakkı (UK 
unregistered design right) gösterilebilir. Ancak bu hakkın, başta süre olmak üzere çeşitli 
noktalarda tescilsiz Topluluk tasarımından farklı özellikler taşıdığı vurgulanmalıdır. İki 
koruma sisteminin benzer ve farklı yönleri hakkında bkz. Ashby, S./Smith, C.: Unregistered 
design law: the good, the bad, and the ugly, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 
2018, Vol. 13, No. 4, s. 315 vd; Derclaye, E.: Protection of Designs on the Basis of Use, 
Research Handbook on Design Law, (Ed.) H. Hartwig, 2017, https://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=2871599, erişim tarihi: 2.1.2019.

10 Tescilsiz Topluluk tasarımı sistemi hakkında bkz. Buchmüller, C.: Das nicht eingetragene 
Gemeinschaftsgeschmacksmuster Aktuelle Entwicklungen in Rechtsprechung und Literatur, 
GRUR 2015, s. 629 vd.

11 “(15) A Community design should, as far as possible, serve the needs of all sectors of 
industry in the Community.  

 (16) Some of those sectors produce large numbers of designs for products frequently having 
a short market life where protection without the burden of registration formalities is an 
advantage and the duration of protection is of lesser significance. On the other hand, 
there are sectors of industry which value the advantages of registration for the greater 
legal certainty it provides and which require the possibility of a longer term of protection 
corresponding to the foreseeable market life of their products. 

 (17) This calls for two forms of protection, one being a short-term unregistered design and 
the other being a longer term registered design.”

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2871599
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2871599
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olarak görülmektedir. Ancak, SMK Gerekçesi’nde, AB düzenlemesinden farklı 
olarak, tescilsiz tasarım korumasının uygulamadaki belirsizlikleri giderme, 
tescilli tasarımının sınırlarıyla uyumlu bir tescilsiz tasarım koruma sistemi 
kurulması amacına da özel olarak vurgu yapılmıştır. Gerekçe’nin bu noktadaki 
açıklamalarına yakından bakıldığında, 554 sayılı KHK döneminde, 6762 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabete ilişkin hükümleriyle 5846 sayılı Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanunu’nun tescilsiz tasarımlar hakkında uygulama alanı 
bulmasının, uygulamada belirsizliklere ve bazı durumlarda tescilli tasarım 
korumasıyla çelişkili sonuçlara neden olduğu, farklı mevzuat hükümlerinin 
uygulanmasında hem koruma şartlarının hem de koruma süresinin 
değerlendirilmesinde dengeli bir sistem kurulamadığı anlaşılmaktadır12. Bu 
açıdan, Türk Kanun koyucusunun, yeni bir dönemin başlangıcı olan tescilsiz 
tasarım korumasıyla, mehaz düzenlemede bahsedilen amaçların yanı 
sıra, diğer mevzuat hükümlerinin uygulanması noktasında hukuki belirlilik 
beklentisi içinde de olduğu söylenebilir. Yeni düzenlemenin bu beklentiyi ne 
ölçüde karşılayabileceği hususu ancak yargı kararlarıyla netleşebilecektir. 
Yabancı hukuk sistemlerinde de konu oldukça tartışmalı olup, ağırlıklı olarak 
yargı kararlarıyla şekillendirilmektedir13.

12 Gerekçe’de yer alan ifadeler tam olarak şu şekildedir: “Tescilsiz tasarımlar için sağlanan 
korumanın genel hükümlere bırakılmış olması tescilsiz tasarım korumasında 6762 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabete ilişkin hükümleriyle 5846 sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu hükümlerinin uygulanması sonucunu doğurmuştur. Tescilsiz tasarımlarla 
ilgili somut olaylarda Türk Ticaret Kanunu anlamında haksız rekabetin bulunup bulunmadığı 
veya tasarımın Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu anlamında eser sayılıp sayılmayacağının tespiti 
ve adı geçen hükümlerin ne ölçüde uygulanacağının belirlenmesinde birtakım güçlüklerle 
karşılaşılabilmektedir. Bazı durumlarda (tescili iptal edilmiş olan veya koruma süresi sona 
ermiş tasarımlar için dahi) bu düzenlemelerin kapsamları çok geniş yorumlanabilmektedir. 
Tescilsiz tasarımlar için özel koruma olmaması nedeniyle bunlarla ilgili koruma süresi için 
bir sınırın varlığından söz edilememektedir. Aynı şekilde bu hükümlerin dar çerçevede 
yorumlanması ise tasarımcının fikri emeğinin hak ettiği ölçüde değerlendirilmemesi 
anlamına gelmektedir.

 Ayrıca tasarım hukukuyla korunan ürünün görünümü iken, haksız rekabet hükümleriyle 
düzenlenen rekabet hakkının dürüstlük kuralları çerçevesinde uygulanmasıdır. Yargıtay 
uygulamalarına bakıldığında tasarımlarla ilgili haksız rekabetin varlığının belirlenmesinde 
çeşitli kriterler uygulanmaktadır. Bu kriterlerin en önemlilerinden birisi de ürünler arası 
benzerliğin karışıklığa (iltibasa) yol açıp açmadığıdır. Bu husus değerlendirilirken bazı 
durumlarda birbirine benzeyen ürünlerde farklı markalar kullanılmış olmasının iltibas 
olasılığını azalttığı veya ortadan kaldırdığı kabul edilebilmektedir. Bu nedenle haksız rekabetin 
varlığına dair bir sonuç çıkmaması ile birlikte tasarımlar koruma elde edememektedir...”

13 Örneğin Alman hukukunda 2005 yılında verilen “Jeans” kararında (BGH, 15.9.2005, C. I ZR 
151/02, IIC 2007, s. 128 vd.- “Jeans I”) tescilsiz tasarımın koruma süresinin sona ermesinin 
ardından işletmesel kökende yanılgıya neden olma gerekçesiyle haksız rekabet hükümlerinin 
uygulanmasının mümkün olduğuna karar verilmiştir. Kararda, Topluluk Tasarımı Tüzüğü’nün 
96. maddesinde üye devletlerin haksız rekabete ilişkin hükümlerinin uygulanmasına olanak 
tanındığı belirtilmiştir. Bu karara itiraz ederek mahkemenin, Topluluk Tasarımı Tüzüğü’nün 
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III.  DÜZENLENME ŞEKLİ
SMK’nın tescilsiz tasarım hakkına ilişkin düzenleme sistematiği genel 

hatlarıyla mehaz düzenlemeye benzemektedir. Bu kapsamda, tescilsiz tasarım 
hakkı ayrı bir başlık altında ve her boyutuyla topluca değil, tasarımlara ilişkin 
hükümlerin tamamına serpiştirilmiş şekilde düzenlenmiştir. Bu düzenleme 
yöntemi, SMK’nın tescilsiz tasarımları özel bir hak olarak öngörmesi nedeniyle, 
yalnızca bu hakkın tescilli tasarımlara oranla farklılık arz eden özelliklerine 
odaklanmasıyla açıklanabilir. Aksi takdirde, zaten tasarım kavramının ve 
koruma sisteminin özünde yer alan, hakkın elde edilme şeklinden bağımsız pek 
çok özelliğin, tescilli ve tescilsiz tasarımlar açısından ayrı ayrı düzenlenmesi, 
bu suretle de gereksiz ve yararsız bir tekrar söz konusu olabilirdi. Bu açıdan, 
tescilsiz tasarımlara ilişkin özel hükümlerin, ilgili kısımlara serpiştirilerek 
düzenlenmesi isabetli bir tercih olmuştur. Kanun’da izlenen bu sistematik 
dikkate alınarak, SMK’nın tasarımlara ilişkin üçüncü kitabında yer alan 
hükümler üçlü bir sınıflandırmaya tâbi tutulabilir:

Birinci grubu, tescilli-tescilsiz ayrımı yapılmaksızın bütün tasarımlar 
hakkında uygulanacak ortak hükümler oluşturmaktadır. Bu kapsamda çok 
sayıda hüküm bulunmakla birlikte başlıcaları, tasarımın sınai mülkiyet hakkı 
niteliği (SMK m. 2.1.ı), tasarım kavramı (SMK m. 55.1), koruma şartları (SMK 
m. 56.1)14, kamuya sunma sayılan fiiller  (SMK m. 57), koruma dışı hâller 
(SMK m. 58.4)15, hakkın kapsamının sınırlarına (SMK m. 59.3, 4, 5)16 ilişkin 
düzenlemelerdir. 

İkinci grubu oluşturan düzenlemeler, tescil esasına dayalı olduğundan 
niteliği gereği yalnızca tescilli tasarımlara uygulanabilir. Tescilli tasarımlara özgü 
bu hükümlerin tescilsiz tasarımlar hakkında uygulanması mümkün değildir. 
Bu kapsamdaki düzenlemelerin başında tescil süreci ve sicile kayıt esasına 
dayanan hükümler gelmektedir. Bunun yanı sıra, tescil başvurusu tarihini esas 
alan düzenlemeler de doğal olarak tescilsiz tasarımlar hakkında uygulanamaz. 

96. maddesinin yorumu için ABAD’a ön karar talebinde bulunması gerektiği görüşü ise BGH 
tarafından kabul görmemiştir. Yüksek Mahkeme “Jeans II” kararında (BGH, 19.01.2006, 
GRUR 2006, s. 346 vd.), ABAD’a başvurma yükümlülüğünün farklı yorumu mümkün kılmayan 
açık düzenlemeler açısından söz konusu olmadığını vurgulayarak Tüzüğün 96. maddesinin 
herhangi bir tereddüte yol açmayacak bir ifade içerdiğini belirtmiştir. 2008 yılında verilen 
“Gebäckpresse” kararında (BGH, 09.10.2008, GRUR 2009, s. 79 vd.-“Gebäckpresse”) da 
tescilsiz tasarım ve haksız rekabet hükümleri birbirine paralel şekilde uygulanmıştır.

14 SMK m. 56.1 gereği yenilik ve ayırt edicilik her iki tür tasarım açısından da koruma şartıdır. 
Ancak daha sonra belirtileceği üzere, yenilik ve ayırt edicilik kriterlerinin belirlenmesi için 
referans alınacak tarih tescilli ve tescilsiz tasarımlar açısından farklılaşmaktadır.

15 Örneğin kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı tasarımlar, ürünün teknik fonksiyonunun 
zorunlu kıldığı görünüm özellikleri. 

16 Örneğin özel amaçla sınırlı kalan ve ticari amaç taşımayan fiiller, deneme amaçlı fiiller.
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Örneğin, mutlak (dünya çapında) yenilik kriterine17 rağmen, başvuru tarihinden 
önce gerçekleşmiş bazı kamuya sunma fiillerini tescil engeli olarak saymayan 
grace period18 düzenlemeleri19 (SMK m. 57.2)20 bu kapsamdadır. Yine, tasarımın 
başvuru tarihinden önce bir başkası tarafından kullanılmasından kaynaklanan 
önceki kullanımdan doğan hak SMK m. 60.1’de21 tanımlanan kapsamıyla22 bu 
nitelikte sayılabilir. 

Üçüncü ve son grubu oluşturan hükümler ise, tescilsiz tasarımlara özgü 
olanlardır. Bunlara örnek olarak, koruma şartlarının tespitinde referans 
alınacak tarihe (SMK m. 56.4.b, 56.5.b), tasarım hakkının kapsamına (SMK m. 

17 Bu kriter gereği, tescilli tasarımın aynısı başvuru veya rüçhan tarihinden, tescilsiz tasarım 
açısından tasarımın ilk kez kamuya sunulduğu tarihten önce dünyanın herhangi bir yerinde 
kamuya sunulmuş olması hâlinde, tasarım yeni sayılmaz, dolayısıyla SMK kapsamında 
korunamaz.  (“Bir tasarımın aynısı;… dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış 
ise o tasarım yeni kabul edilir… (SMK m. 56.4) 

18 Patent ve faydalı modeller açısından da benzer düzenlemeler bulunmaktadır (SMK m. 84). 
Patent, faydalı model ya da tasarımlar açısından başvuru tarihinden önce gerçekleşmiş 
olmasına rağmen, sınırlı bir zaman diliminde (on iki ay) yapılan bazı kamuya açıklamaların 
tescil engeli olmadığını hükme bağlamaktadır. Bazı açıklamaların tescil sürecinde bir nevi 
“affedildiği” bu süreye “grace period” adı verilmektedir. Bu tür düzenlemelerin amacı, 
kapsamı ve gözettiği menfaatler hakkında bkz. Straus, J.: Grace Period and the European 
and the International Patent Law, Analysis of Key Legal and Socio Economic Aspects, IIC 
Studies 2001, Vol. 20, s. 55 vd.

19 Başvuru veya rüçhan tarihinden önce gerçekleşmiş bazı kamuya sunma fiillerini tescil engeli 
olarak saymayan, bu tür fiilleri bir nevi “hoş gören” bu tür düzenlemeler tasarım hukukuna 
özgü olmayıp, mutlak yenilik kriterinin geçerli olduğu diğer sınai mülkiyet hakları açısından 
da geçerlidir. Patent ve faydalı modeller için bkz. SMK m. 84.

20 “Koruma talep edilen bir tasarım, başvuru tarihinden veya rüçhan talebi varsa rüçhan 
tarihinden önceki on iki ay içinde tasarımcı veya halefi ya da bu kişilerin izni ile üçüncü bir kişi 
tarafından veya tasarımcı ya da halefleri ile olan ilişkinin kötüye kullanımı sonucu kamuya 
sunulması hâlinde bu açıklama tasarımın yeniliğini ve ayırt edici niteliğini etkilemez.”

21 “Başvuru tarihinden önce, tescilli tasarımın koruma kapsamına giren ve tescilli tasarımdan 
bağımsız olarak yapılan tasarımı iyiniyetli olarak ticari amaçla ülke içinde kullanmakta 
olan veya kullanım için ciddi ve gerçek tedbirler almış kişilere karşı önceki kullanımından 
dolayı, bu hazırlıklarla sınırlı olmak üzere işletmenin makul ihtiyaçlarını giderecek ölçüde 
tasarımı kullanma hakkı verilir. Önceki kullanımdan doğan hak, sicile kaydedilerek Bültende 
yayımlanır.”

22 Maddede önceki kullanımdan doğan hak, tescil sistemine özgü “başvuru” tarihi ve “sicile 
kayıt” esaslarına dayanmaktadır. Bu maddeden bağımsız olarak, tescilsiz tasarım hakkının 
doğduğu ilk kez kamuya sunulma tarihinden önce kamuya açıklanmamış (dolayısıyla 
tescilsiz tasarım hakkını ortadan kaldırmayan) önceki tarihli kullanıma dayalı bir hakkın 
tanınıp tanınamayacağı akla gelebilir. Ancak bu olasılık, zaten -ileride değinileceği üzere- 
tescilsiz tasarım hakkının taklite karşı koruma sağlaması nedeniyle anlamsızlaşmaktadır. Zira 
tescilsiz tasarımın, ilk kez kamuya sunulmasından önce bir başkası tarafından kullanılmış 
olması hâlinde, önceki kullanımın sonrakinin takliti olması mantıksal olarak mümkün 
değildir. Dolayısıyla, tescilsiz tasarım hakkı, zaten, ancak ilk kez kamuya sunulma tarihinden 
sonraki tasarımlara karşı yasaklama yetkisi sağlayabilir.
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59.2), süresine (SMK m. 69.2), hükümsüzlük davasının kime karşı açılacağına 
(SMK m. 78.5) ilişkin düzenlemeler gösterilebilir. Çalışmamızın ağırlıklı 
konusunu, tescilsiz tasarımların tescilli tasarımlardan farklılaştıran bu tür 
hükümler oluşturmaktadır.

IV.  DOGMATİK TEMEL
Özel tescilsiz tasarım hakkı, SMK m. 2.1.ı gereği bir sınai mülkiyet hakkı 

olmakla birlikte, sınai mülkiyet haklarının temel özelliği olan tescil işlemine 
tâbi değildir. Bu nedenle, tescilsiz tasarım hakkının hukuki niteliği açısından 
vurgulanması gereken husus, bu hakkın, diğer sınai mülkiyet haklarına tescilin 
sağladığı23 hukuki etkilerden yoksun olduğudur. Bu kapsamda, tescilsiz hakkın 
temel yoksunluğu şüphesiz hukuki belirliliktir. Zira, tescilli haklar açısından 
başvuru ile başlayan tescil sürecinde, koruma talep edilen hakkın konusu, 
kapsamı, süresi ve hakkın sahibi belirli hâle getirilir24. Hakkın içeriğine ve sahibine 
ilişkin bu belirlilik hem tescil sahibi, hem de üçüncü kişiler açısından anlam ifade 
eder. Tescil sahibi, yalnızca tescil ile sınırları çizilmiş olan25 fikir ürünü üzerinde 
ve tescil belgesinde belirlenmiş süre boyunca hak sahibidir. Üçüncü kişiler de 
tescil kapsamındaki ürünün bir başkası adına tescilli olduğu ve tescil kapsamında 
öngörülen süre boyunca korunduğuna ilişkin bilgi sahibi olurlar. 

Öte yandan, tescil belgesi, hakkın varlığı26, geçerliliği ve hak sahipliği 
konusunda yalnızca aksi ispatlanabilir bir karine yaratır. TÜRKPATENT sicili 4721 
sayılı Türk Medeni Kanunu27 (TMK) m. 7 kapsamında resmi sicil niteliğindedir. 
TMK m. 7’nin birinci fıkrasında “resmi sicil ve senetlerin belgeledikleri 
olguların doğruluğuna kanıt oluşturduğu” hükme bağlanmıştır. İkinci fıkraya 

23 Sınai mülkiyet hukukunda tescilin etkisi hakkında bkz. Şehirali Çelik, F. H. Sınai Mülkiyet 
Hakkı Tescilinin Anlamı Üzerine -SMK m. 155 Vesilesiyle Bir İnceleme-, BATİDER 2018, C. 
XXXIV, S. 2, s. 33 vd.

24 Bu tür bilgiler, tasarım başvurusunun kapsamını düzenleyen SMK m. 61.1’de yer almaktadır. 
Buna göre tasarım başvurusu, başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru 
formunu; tasarımın görünümünü yansıtan ve yayın yoluyla çoğaltılmaya elverişli görsel 
anlatımını; tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün adını; tasarımcının veya tasarımcı 
grubundaki tasarımcıların adlarını; tescil isteme hakkının tasarımcı veya tasarımcılardan ne 
şekilde elde edildiğine ilişkin bilgiyi içermelidir.

25 Tescil ile hakkın sınırlarının çizilmiş olması, tescil kapsamındaki ürünün yalnızca aynısının 
değil, belirli ölçüde benzerinin korunmasını da sağlar. Patent/faydalı model hukukunda 
eşdeğer yoluyla tecavüz (SMK m. 89.5), marka hukukunda markanın aynısının, ayırt 
edilemeyecek kadar benzerinin veya benzerinin ticari kullanımı (SMK m. 5, 6, 29); tasarım 
hukukunda tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün aynısını veya genel izlenim 
itibariyle ayırt edilemeyecek kadar benzerinin ticari kullanımını (SMK m. 81.1.a) engelleyen 
düzenlemeler bu amaca hizmet eder. 

26 Tescilin hakkın varlığına ilişkin olumlu ve olumsuz cephesine yönelik karineler için bkz. 
Şehirali Çelik, Tescilin Anlamı, s. 55 vd.

27 RG. 8.12.2001, S. 24607.
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göre ise “bunların içeriğinin doğru olmadığının ispatı, kanunlarda başka bir 
hüküm bulunmadıkça, herhangi bir şekle bağlı değildir.” Böylelikle, TMK m. 
6’nın getirdiği, kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her 
birinin, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlü olması kuralı, 
TMK m. 7 kapsamındaki durumlarda tersine çevrilmiştir. İspat hukukuna ilişkin 
bu özelliği nedeniyle resmi sicillerin güçlendirilmiş kanıt gücü (verstärkte 
Beweiskraft) olduğu kabul edilmektedir28. Sınai mülkiyet hakkı tescili açısından 
bu güçlendirilmiş etki sayesinde, tescil sahibinin şeklen varolan tescile 
dayanabilmesi, tescilin onun lehine bir karine yaratması, bunun aksini iddia 
edenin ispatla yükümlü olması sağlanmış olur. Nitekim sınai mülkiyet hakkını 
-kanuni istisnalar dışında29- geçmişe etkili olarak ortadan kaldıran hükümsüzlük 
davaları30, tescilin şeklen sağladığı hakkı, baştan itibaren yok etmektedir. Bu 
kapsamda, tescil edilmiş sınai mülkiyet hakkının şeklen sağladığı hakların ancak 
maddi hukukla uyumlu olduğu ölçüde bir anlam ifade edeceği vurgulanmalıdır. 

Maddi hukuk kriterlerine uygun şekilde tescil edilmiş hakkın sahibine 
sağladığı yetkilerin olumlu ve olumsuz iki farklı cephesi bulunmaktadır. Bunlar, 
tescilin sağladığı tekelci şekilde    -ki bu özellik mutlak kilitleyici etki (absolute 
Sperrwirkung) olarak adlandırılmaktadır- kullanma ve üçüncü kişilerin izinsiz 
kullanımlarını yasaklama haklarıdır. Belirtmek gerekir ki, tescilin sahibine 
sağladığı ifade edilen kullanma hakkının içeriği, kapsamı ve gerekliliği 
hususları oldukça tartışmalıdır. Buna karşılık, tescil ile oluşan şekli hakkın, 
özellikle üçüncü kişilerin izinsiz kullanımlarını yasaklama çerçevesinde ortaya 
çıkan negatif etkisi özel önem taşımaktadır. Bu sayede, tescil sahibi, yalnızca 
elindeki belgeye dayanarak, tescile konu ürün üzerindeki hak sahipliğini maddi 
birtakım vakıalarla ispatlamak zorunda kalmaksızın ve yine tescil konusu 
ürünün kanunda öngörülen koruma şartlarını taşıdığını, dolayısıyla hakkın 
geçerli olduğunu ispatlamak zorunda kalmaksızın, hakkını üçüncü kişilere 
karşı ileri sürebilmektedir. Tescilin sağladığı bu yasaklama yetkisi, tekelci 
niteliği nedeniyle, üçüncü kişilerin tescilden sonra31 gerçekleştirilen ticari 

28 Wolf, S.: BK-Berner Kommentar Band/Nr. I/1, Stämpfli Verlag AG 2012, ZGB Art. 9, Nr. 42.
29 Tasarımlar açısından bkz. SM m. 79.2. Diğer haklar için bkz. SMK m. 27.3;  SMK m. 139.2.
30 Tasarımlar açısından bkz. SMK m. 77 vd. Diğer haklar için bkz. SMK m. 25; SMK m. 50 vd.; 

SMK 138 vd.
31 Tescilin sağladığı yasaklama hakkının üçüncü kişilerin fiillerine karşı sağladığı üstünlük, 

“öncelik ilkesi” çerçevesinde değerlendirilir. (İlke hakkında ayrıntılı bilgi için Haupt, W.: 
Die Bedeutung des Prioritätsgrundsatzes im Recht der Kennzeichen, Köln 1963, s. 61 
vd.).Tescilden önce gerçekleşen fiiller açısından, tescil, yasaklayıcı etkiye sahip olamaz. Sınai 
mülkiyet sisteminin, bu gibi hâllerde menfaatleri dengeleyici temel düzenlemesi, önceki 
kullanımdan doğan haklara ilişkin hükümlerdir. Tescilin, koruma kapsamına giren daha 
sonraki tarihli ticari kullanımlara karşı kilitleyici etkisi, sonraki tarihli kullanıma konu ürünün 
ayrı bir tescil ile koruma altına alınmış olduğu hâllerde de söz konusudur. Bu durumda 
sonraki tarihli tescilli hakkın sağladığı kullanma yetkisi, önceki tarihli tescilli hakkın sonraki 
tarihli hakkın kullanımını yasaklama yetkisi çerçevesinde engellenmektedir (Bkz. SMK 
m. 155). Bu konuda bkz. Şehirali Çelik, F. H.: SMK m. 155’in Temel Varsayımları ve Olası 
Değişkenler Üzerine Düşünceler, BATİDER 2019, C. XXXV, S. 2, s. 63 vd.
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fiillerini, tescilden haberdar olmadıkları ya da tescil kapsamındaki ürünü tescil 
sahibinden bağımsız şekilde gerçekleştirmiş olmaları hâllerini de kapsar. Tescil, 
ona kanuni karine gereği üstünlük tanımaktadır. Bu üstün hakla karşılaşan 
kişi ise tamamen çaresiz değildir. Kanun koyucu ona da, hükümsüzlük davası 
açılması suretiyle hakkın geçersizliğini ya da hak sahibinin gerçek hak sahibi 
olmadığını ispatlama olanağını vermektedir. Görüldüğü üzere, tescilin sağladığı 
üstün hak, ancak maddi hukuk ile uyumlu olduğu sürece gerçek anlamda 
koruma sağlamaktadır. 

Tescilin sağladığı hukuki etkilere ilişkin bu genel açıklamalar ışığında 
tescilsiz tasarım hakkına dönüldüğüne, ilk vurgulanması gereken husus, 
tescilsiz tasarım hakkı sahibinin, kapsamının, süresinin somutlaştığı bir kayıt 
olmaması nedeniyle, tescilin sağladığına benzer karinelerin tescilsiz tasarım 
hakkı açısından söz konusu olmamasıdır. Tescilsiz tasarımlar açısından 
bahsedilen bütün bu özellikler, -tescilin olmaması nedeniyle- yalnızca tasarımın 
piyasadaki kullanımıyla birlikte şekillenmektedir. Ancak, kullanımla oluşan fiili 
durumun tasarıma ilişkin bilgilerin bir nevi “sabitlendiği” tescil ile aynı etkiyi 
doğurması mümkün değildir. Bu kapsamda örneğin, tasarımın piyasaya ilk kez 
sunulduğu tarih, koruma süresinin başlangıcı için referans tarihidir. Bununla 
birlikte, ürünün ilk kez piyasaya sürülme tarihi bilgisinin ürün veya katalog vb. 
üzerinde bulunmadığı hâllerde, korumanın başlangıç tarihi ve doğal olarak 
süresinin hukuki belirsizlik içereceği açıktır. Bu gibi durumlarda, tasarımın 
piyasada bulunduğu, dolayısıyla kamuya sunulduğu açık olmakla birlikte, üç 
yıllık koruma süresinin dolup dolmadığı anlaşılamamakta32, üçüncü kişiler 
açısından hukuk güvenliği ciddi şekilde zedelenmektedir33. Benzer şekilde, 
-aşağıda değinileceği gibi- tescilsiz tasarım üzerinde kimin hak sahibi olduğu ve 
tasarımın koruma şartlarını taşıyıp taşımadığı hususunda da herhangi bir kanuni 
karine bulunmamaktadır. Yine tescilin sağladığı kilitleyici etkiden yoksun olan 
tescilsiz tasarım hakkı, her üçüncü kişiye karşı kilitleyici etki doğuramayacak, 
korumanın elde edilebilmesi, hak sahibi açısından -tescil nedeniyle- otomatik 
olarak gerçekleşmeyecektir. Dolayısıyla, tescilsiz tasarım hakkına dayalı 
yasaklama hakkının kullanılması, tescilin sağladığı hukuki etkilerden yoksun 
olacak, tescilsiz tasarım hakkı sahibi, bu hakkını ve üçüncü kişinin kullanımının 
hukuka aykırılığını ispatlamak durumunda kalacaktır. Bunun sonucu olarak 
tescilsiz tasarım hakkı sahibi, açacağı bir tecavüz davasında, “tescil”in sağladığı 
hiçbir karineden yararlanamayacak, iddia ettiği üstün hak sahipliğini maddi 
vakıalarla ispatlamaya çalışacaktır. Esasen, bu koruma sisteminin, kullanım 

32 İleride değinileceği üzere, tescilsiz tasarımın ilk kamuya sunulduğu tarihi ispat yükünü hakkı 
ileri süren tasarımcı taşımaktadır. 

33 Bu özellikleri nedeniyle tescilsiz tasarım hakkının üçüncü kişiler açısından sorunlu bir hak 
olduğu hususunda bkz. Ruhl, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, Art. 11, Nr. 4.
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esasına dayalı haksız rekabet hukukuyla yakın çizgiler taşıdığı görülmektedir34. 
Zira tescile dayanmayan haksız rekabet koruması da, davacının davasına temel 
oluşturan olguları ispatlaması esasına dayalıdır. Bu açıdan, gerek tescilsiz 
tasarım, gerekse haksız rekabet koruması TMK m. 7’nin resmi sicil kayıtlarına 
temel oluşturan olguların doğruluğu karinesinden yoksundur. Bu olumsuz 
durumun yükü ise iddiasını ispatla yükümlü tescilsiz tasarım veya haksız 
rekabet hakkına dayanan davacının omuzlarındadır. Tescilli tasarım hakkına 
dayalı açılan bir tecavüz davasında, davacının hak sahipliği tescil nedeniyle 
“varsayıldığı”, aksini davalının ispatlaması gerektiği hâlde, tescilsiz tasarım 
sahibi davayı açtığı anda kendi hakkını ve davalı davranışının hukuka aykırılığını 
ispatlamak zorundadır.

V.  HAKKIN DOĞUMU VE SÜRESİ 
1. “İlk Kez Türkiye’de Kamuya Sunulma” Şartı
Tescilsiz tasarım hakkının oluşumunda, tescilli tasarım hakkını doğuran 

tescil işleminin yerini kamuya sunma fiili almaktadır. SMK m. 55.4’te açıkça 
ifade edildiği üzere, tasarım, ilk kez Türkiye’de kamuya sunulmuş ise tescilsiz 
tasarım olarak korunur35. Kamuya sunma fiili ile birlikte tescilsiz tasarım hakkı 
kendiliğinden ortaya çıkar. Tescilsiz tasarım hakkı ilk kez kamuya sunma ile 
oluştuğundan, tescilli tasarımlarda başvuru tarihinden önceki on iki ay içinde 
gerçekleşen bazı kamuya sunumların tescil engeli olmayacağına ilişkin SMK 

34 Haksız rekabet hukukunda da -tescilin yokluğunda- haksız rekabete dayalı hakkını ileri süren 
kişi lehine bir karine bulunmamaktadır. Bu nedenle davacı, hakkını ve yasaklama yetkisi 
ile kapsamını ispatlamak durumundadır. Örneğin, TTK m. 55.1.a.4 kapsamında başkasının 
malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleriyle karıştırılmaya yol açan önlemlerin alındığını 
iddia eden kişinin öncelikle, bu kapsamda korunması gereken kullanıma dayanan üstün 
bir hakkının olduğunu ve bu hakkın üçüncü kişinin kullanımını yasaklama hakkını içerdiğini 
ispatlaması gerekir. Bu kapsamda, ürünün piyasada kullanılmış olması, bu kullanıma dayalı 
olarak işletmesel kökene işaret eden bir ayırt edicilik kazanmış olması başlıca şartlardandır. 
Yoksa ürünler arasındaki benzerlik tek başına TTK m. 54 vd. kapsamında haksız rekabet 
koruması sağlamaz. Bu konuda bkz. Şehirali Çelik, Tasarımların Haksız Rekabet Hükümlerine 
Göre Korunması, s. 164 vd.

35 AB hukukunda Tescilsiz Topluluk Tasarımı hakkına ilişkin düzenlemeleri ise SMK hükmüyle 
birebir örtüşmemektedir. Tüzüğün 11. maddesinin birinci fıkrasında tescilsiz tasarım hakkının 
Topluluk sınırları içinde ilk kez kamuya sunulmasıyla başlayacağı düzenlenmiştir. Maddenin 
ikinci fıkrasında, birinci fıkra kapsamında kamuya sunmanın, Topluluk içinde ilgili sektörlerde 
uzmanlaşmış kişilerin ticari hayatın olağan akışında haberdar olabilecekleri şekilde 
gerçekleşmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Bu hüküm temelinde, kamuya sunmanın AB 
sınırları dışında gerçekleşmesi durumunun nasıl değerlendirilmesi gerektiği hususu güncel 
tartışmalara neden olmuştur. Alman Federal Yüksek Mahkemesi, korumanın yalnızca kamuya 
sunmanın AB sınırları içinde gerçekleştiği hâllerde mümkün olduğuna, AB sınırları dışında 
gerçekleşen kamuya sunmaların tescilsiz tasarımın yeniliğini ortadan kaldırdığına karar 
vermiştir. (BGH, 9.10.2008-I ZR 126/06 OLG Hamburg- “Gebäckpresse”). Konu, 2019 yılında 
Birleşik Krallık Mahkemesi [Beverly Hills Teddy Bear Company v PMS International Group 
plc [2019] (IPEC)] tarafından Avrupa Birliği Adalet Divanı’na taşınmıştır (C-728/19) . Divan’ın 
vereceği karar, özellikle Brexit süreci nedeniyle İngiliz hukuku açısından önem taşıyacaktır. 
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m. 57.2 hükmü tescilsiz tasarımlar açısından uygulanamaz. Başvuru öncesi 
kamuya açıklama prensibine dayalı grace period düzenlemeleri, hakkın ilk 
kamuya sunma ile oluştuğu tescilsiz hakların niteliğine uygun değildir36. Zira, 
eğer hakkı doğuran kamuya sunma gerçekten “ilk” ise, daha önceki tarihli bir 
başka kamuya sunmanın olması zaten mümkün değildir.

Hemen belirtmek gerekir ki, SMK m. 55.4’te “Türkiye’de ilk kez kamuya 
sunulma” değil37, “ilk kez Türkiye’de kamuya sunulma” şartının aranmış olması 
bilinçli ve isabetli bir tercihtir. Böylelikle, tasarımın yeni sayılabilmesi için 
aranan, başvuru veya rüçhan tarihinden (veya tescilsiz tasarımlar açısından 
kamuya sunma tarihinden) önce dünyanın herhangi bir yerine kamuya 
sunulmamış olma şeklindeki negatif şart, tescilsiz tasarım hakkının oluşumu 
açısından pozitif şart olarak düzenlenmiştir. Ancak kamuya sunma fiiline ilişkin 
bu pozitif vurgu, hakkın kazanılma şekline işaret etmektedir.  Zira tescilli tasarım 
hakkının kazanılmasında başvurudan önce gerçekleşen kamuya sunumlar SMK 
m. 57.2 istisnası dışında tescil engelidir. Oysa tescilsiz tasarım hakkı, bizzat 
kamuya sunma nedeniyle elde edilir. Tasarımın ilk kez Türkiye’de kamuya 
sunulmuş olmasıyla birlikte tescilsiz tasarım olarak korunacağına ilişkin SMK. 
55.4 hükmü, dünya çapında yenilik kriteriyle birlikte değerlendirildiğinde, ilk 
kez Türkiye’de gerçekleşen ve hakkı doğuran bu kullanımdan önce, dünyanın 
herhangi bir yerinde gerçekleşmiş bütün kamuya sunumların tescilsiz tasarım 
koruması açısından da hakkın doğumuna engel olacağı açıktır. Dolayısıyla, 
tescilli tasarım korumasında tasarımın başvuru tarihinden önce dünyanın 
herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olması şartı, esasen tescilsiz 
tasarımlarda, tasarımın Türkiye’de kamuya sunulduğu tarihten önce dünyanın 
herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olması şartıyla özdeştir. Bu açıdan 
bakıldığında, ilk kez Türkiye’de kamuya sunulma ifadesi daha önce bir başka 
yerde kamuya sunulmamış olduğu anlamını da içermektedir. Dolayısıyla gerek 
tescilli gerek tescilsiz tasarımlar açısından “kamuya sunma” pozitif veya negatif 
şekilde ifade edilmiş olsa da aynı içeriktedir38. 

Öte yandan, SMK kapsamında tescilsiz tasarım hakkının doğabilmesi için 
ilk kez kamuya sunma eyleminin Türkiye’de39 gerçekleşmiş olmasının aranması 
ülkesellik ilkesinin sonucudur. Hak Türkiye’de talep ediliyorsa, hakkı doğuran 

36 AB hukukunda bu yönde bkz. Eichmann, H./Jestaedt, D./Fink, E./Meiser, C.: Designgesetz, 
GGV, 6. Auflage, C. H. Beck Verlag München 2019, VO (EG) 6/2002, Art. 11, Nr. 1.

37 “Türkiye’de ilk kez kamuya sunulması” şeklindeki ifade, daha önce dünyanın herhangi bir 
yerinde kamuya sunulmuş bir tasarımın Türkiye’de ilk kez kamuya sunulmasıyla birlikte SMK 
kapsamında tescilsiz tasarım hakkının oluşacağı şeklinde hatalı bir algı yaratabilirdi. 

38 Bu çerçevede kamuya sunma; sergileme, satış gibi yollarla piyasaya sürme, kullanma, tarif, 
yayım, tanıtım veya benzer amaçlı faaliyetleri kapsar. Tasarımın gizlilik şartıyla üçüncü bir 
kişiye açıklanması kamuya sunma sayılmaz (SMK m. 57.1).

39 Tescilsiz Topluluk tasarımının kamuya sunulması şartı açısından Avrupa Birliği sınırları esas 
alınır (Topluluk Tasarımı Tüzüğü m. 11).
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eylemin de Türkiye’de gerçekleşmesi gerekir40. Bu durum, tescilsiz tasarım 
hakkının Türkiye’de elde edilecek olmasının, bir diğer ifadeyle ülkesellik 
ilkesinin doğal sonucudur. Ülkesellik ilkesi gereği, farklı ülkelerde farklı ulusal 
tescilsiz tasarım hakları öngörülmesi durumunda, bu haklardan her biri kendi 
mevzuatına göre oluşur ve korunur41.  Şüphesiz bu hüküm, tasarımın tescilsiz 
tasarım hakkının öngörüldüğü bir başka ülkede aynı anda kamuya sunulması 
durumunda, o ülke mevzuatına uygun olması hâlinde tescilsiz tasarım hakkı 
elde edilmesine engel değildir. Dolayısıyla birden fazla ülkede tescil edilmiş 
bir tasarım gibi, birden fazla ülkede tescilsiz tasarım hakkından da söz etmek 
mümkündür. Zira yukarıda da vurgulandığı üzere, maddede öngörülen ilk kez 
Türkiye’de kamuya sunulma şartı, bir öncelik-sonralık ilişkisine işaret ederek, 
tasarımın Türkiye’de piyasaya sunulduğu tarihten önce dünyanın herhangi bir 
yerinde kamuya sunulmamış olması negatif şartını da içinde barındırmaktadır. 
Oysa ki, tasarımın aynı tarihte birden fazla ülkede kamuya sunulması 
durumunda Kanun koyucu’nun kurmayı amaçladığı bu öncelik-sonralık 
ilişkisinin zedelendiği söylenemez. Bu olasılıkta, tasarımın yenilik özelliğini 
ortadan kaldıracak bir önceki kamuya sunma söz konusu değildir.

Tescilsiz tasarım hakkı, tasarımın Türkiye’de kamuya sunulması ile birlikte 
herhangi bir şekli işleme gerek olmaksızın kendiliğinden oluşur. Bu kamuya 
sunma fiili, hakkın doğması açısından kurucu şart niteliğindedir. Bununla 
birlikte, kamuya sunma, mutlaka kamuya sunan kişinin hak sahibi olduğu 
anlamına gelmez. Hatta tasarım, hak sahibinin izni olmadan kamuya sunulmuş 
olsa dahi, kamuya sunma fiiliyle birlikte tescilsiz tasarım hakkı doğar. Kamuya 
sunma fiili ile bunun tarihini ispat yükü, bu hakka dayanan tasarım sahibindedir. 

2. Hakkın Süresi
Tescilsiz tasarımın kamuya sunulduğu tarih, tasarım hakkının ortaya 

çıkması ve koruma süresinin başlangıcı açısından referans alınacak tarihtir. 
SMK m. 69.2’ye göre, tescilsiz tasarımların koruma süresi, koruma talep edilen 
tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten itibaren üç yıldır. Tescilli tasarımlar 
için öngörülen yenileme ve koruma süresinin uzatılmasına ilişkin hükümler42 

40 Esasen bu noktada tescilli haklar açısından da bir farklılık bulunmamaktadır. Sınai 
mülkiyet sisteminin temelini oluşturan ülkesellik ilkesi gereği, hakkın talep edildiği ülkenin 
mevzuatına uygun bir tescil işlemi gerçekleşir ve tescil, hak sahibini yalnızca geçerli olduğu 
ülke sınırlarında korur. Bu şekilde ülkeler bazında oluşturulmuş bağımsız ulusal hakların 
oluşturulmasında ilgili ülke mevzuatı uygulanır. Uluslararası veya bölgesel anlaşmalar, 
hak sahibinin birden fazla ülkede korumaya yönelik düzenlemeler öngörmek suretiyle 
korumanın genişlemesine hizmet eder.

41 Avrupa Birliği düzeyinde tek bir tasarım hakkını oluşturan “Topluluk Tasarımı”nın tescili 
ise İspanya’nın Alicante kentinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (European Union 
Intellectual Property Office-EUIPO) tarafından Topluluk Tasarımı Tüzüğü hükümleri gereği 
gerçekleştirilir. Tescil sonrası elde edilen hak bütün Avrupa Birliği sınırları içinde geçerli olur.  

42 Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren beş yıldır. Bu süre beşer 
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nitelikleri gereği tescilsiz tasarımlar açısından uygulanamaz. Üç yıllık 
sürenin sona ermesiyle birlikte SMK kapsamında tescilsiz tasarım koruması 
kendiliğinden sona erer43.  

A. Farklı Tarihlerde Kamuya Sunulmuş Tasarımların Süresi
a. Aynı Tasarımcının Kamuya Sunduğu Tasarımlar
Uygulamada aynı tasarımcının birden fazla tasarımı farklı tarihlerde kamuya 

sunması, hatta tek bir üründen modifiye edilmiş ürünler paleti oluşturması 
gibi olasılıklar gündeme gelebilir. Bu gibi durumlarda, patent/faydalı model 
haklarında olduğu gibi, tasarım üzerinde bazı değişikliklere gidilerek fiili olarak 
üç yıllık tescilsiz tasarım süresinin uzatılıp uzatılamayacağı düşünülebilir. 
Yine aynı tasarımcıya ait farklı tasarımların da farklı tarihlerde kamuya 
sunulması pekâla mümkündür. Şüphesiz bu gibi durumların tek bir reçetede 
çözümlenmesi mümkün olamaz. Somut olayın şartlarına göre değerlendirme 
yapılması gerekir. 

Aynı kişinin birden fazla farklı tasarımı aynı anda kamuya sunması 
hâlinde her bir tasarımın kamuya sunulduğu tarihten itibaren ayrı ayrı üçer 
yıllık tescilsiz tasarım hakkı oluşacaktır. Birbirinden farklı tasarımların farklı 
tarihlerde piyasaya sunulması hâlinde de her bir tasarım açısından ayrı ayrı 
üçer yıllık süre koruma sağlanacaktır. Bu olasılıkta farklı tescilsiz tasarımları 
ve buna bağlı ayrı koruma sürelerinin oluşması, tasarımlar arasındaki farklılık 
nedeniyle herhangi bir soruna neden olmamaktadır.

Buna karşılık, aynı tasarımcının kamuya sunduğu tasarımlardan sonrakinin 
öncekinin modifiye edilmiş hâli, her somut olay bazında hassas değerlendirmeyi 
gerektiren bir durumdur. Örneğin tasarımın renginin ya da malzemesinin 
değiştirilmesi, ya da farklı bir ürüne uygulanması gibi durumlarda44 tasarım 
üzerindeki değişikliğin farklı bir tasarım ve öncekinden bağımsız bir tasarım 

yıllık dönemler hâlinde yenilenmek suretiyle toplam yirmi beş yıla kadar uzatılabilir (SMK 
m. 69.1). Tasarım tescili, tasarım sahibinin talep etmesi ve yenileme ücretinin ödendiğine 
ilişkin bilginin süresi içinde Kuruma sunulması şartıyla yenilenir (SMK m. 69.3). Yenileme 
talebinin tasarım sahibi tarafından koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki altı ay 
içinde yapılması ve aynı süre içinde yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma 
sunulması gerekir. Bu süre içinde talebin yapılmaması veya yenileme ücretinin ödendiğine 
ilişkin bilginin Kuruma sunulmaması hâlinde, yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği 
tarihten itibaren altı aylık süre içinde ek ücretin ödenmesi şartıyla da yapılabilir (SMK m. 
69.4). Yenileme, önceki koruma süresinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren hüküm 
ifade eder. Yenileme, sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır (SMK m. 69.5).

43 Sürenin sona ermesinin ardından, gündeme gelebilecek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu vb. 
mevzuat kapsamında korunma olasılığı, teknik hukuki açıdan SMK kapsamında bir “tescilsiz 
tasarım” koruması olarak nitelendirilemez. 

44 Tasarımların ayırt edicilik incelemesi kapsamında renk, malzeme ve desen değişikliğinin 
rolü hakkında bkz. Şehirali Çelik, F. H.: Tasarımların Ayırt Edicilik İncelemesinde Malzeme, 
Renk ve Desen Değişikliğinin Rolü, BATİDER 2012, C. XXVIII, S.1, s. 5 vd.
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hakkı oluşturup oluşturmayacağı, tasarımda yapılan değişikliğin niteliğine 
göre belirlenmelidir. Burada kriter olarak bakılması gereken hususlar, 
sonraki tasarımın koruma şartlarını taşıyıp taşımadığı/yeni ve ayırt edici olup 
olmadığı)45, sonraki tasarımın öncekinin koruma kapsamına girip girmediğidir46. 
Esasen bu inceleme, tasarım hakkına tecavüz incelemesinden başka bir şey 
değildir. Sonraki tasarımın görsel özelliklerinin önceki tasarıma göre yeni ve 
ayırt edici sayılabileceği, ve sonraki tasarımın öncekinin koruma kapsamına 
girmediği durumlarda, her bir tasarım açısından ayrı ayrı üçer yıllık koruma 
süresi söz konusu olacaktır. Bu olasılıkta, sonuç itibariyle yukarıdaki paragrafta 
ele alınan sonraki tasarımın farklı olması durumu ortaya çıkmaktadır. Buna 
karşılık, sonradan kamuya sunulan tasarımın öncekinin koruma kapsamına 
girmesi, yeni ve ayırt edici olmaması durumunda yeni ve bağımsız bir tasarım 
hakkı oluşmaz. Dolayısıyla tescilsiz tasarımın koruma süresi tasarımın ilk kez 
Türkiye’de kamuya sunulduğu tarihten itibaren üç yılın dolmasıyla sona erer. 
Sonradan kamuya sunulan, öncekine göre yeni ve ayırt edici olmayan tasarım 
nedeniyle ayrıca bir koruma elde edilmez. 

b.  Farklı Tasarımcıların Kamuya Sunduğu Tasarımlar
Yukarıda aynı tasarımcının kamuya sunduğu aynı veya benzer tasarımların 

süresinin belirlenmesi konusu tasarımların farklı tasarımcılar tarafından 
kamuya sunulması hâlinde farklı bir boyuta taşınır. 

Farklı tasarımcıların aynı veya farklı tarihlerde farklı tasarımları kamuya 
sunmaları durumunda, her biri lehine her bir kamuya sunma eylemiyle birlikte 
üçer yıllık ayrı ayrı tescilsiz tasarım hakları oluşacaktır. Zira bu hâlde başkasının 
kamuya sunduğu sonraki tarihli tescilsiz tasarım, önceki tasarıma göre yeni 
ve ayırt edicidir, önceki tasarımın koruma kapsamına girmemekte, ona 
tecavüz etmemektedir. Dolayısıyla sonradan kamuya sunulan farklı tasarımlar 
açısından tescilsiz tasarım korumasının oluşması her durumda mümkündür. 
Ancak aynı tasarımcıya ait tescilsiz tasarımlardan farklı olarak burada önceki 
ve sonraki hak sahipleri farklıdır. İlk olasılıkta, aynı tasarımcı farklı tarihlerde 
kamuya sunulan farklı tescilsiz tasarımların sahibidir. İkinci durumda ise ilk 
tasarımcı ile sonraki tasarımcı ve farklı tarihlerde kamuya sunulan tasarımlar 
da farklıdır. Bu durumda kamuya sunulan tasarımlar arasındaki farklılık 
nedeniyle “ilk kez Türkiye’de kamuya sunulma” şartı zedelenmemektedir.

Birbirine benzeyen tasarımların farklı tarihlerde kamuya sunulması 
olasılığında, kamuya sunmanın aynı tasarımcı tarafından gerçekleşmesi 
ile farklı tasarımcılar tarafından gerçekleştirilmesi durumları farklı hukuki 

45 Tasarım yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması şartıyla SMK kapsamında korunur (SMK m. 
56.1).

46 Tasarım sahibi, kendi tasarımına kıyasla ayırt edici niteliğe sahip olmayan tasarımlara karşı 
bu Kanundan doğan haklarını kullanabilir (SMK m. 58.1). 
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değerlendirmeyi gerektirmektedir. Aynı kişinin birbirine benzeyen 
tasarımlarının ayrı bir tasarım hakkını doğurmaması yalnızca üç yıllık yeni bir 
tasarım korumasının elde edilememesi anlamına gelmektedir. Buna karşılık, 
sonradan başkası tarafından kamuya sunulan tasarım önceki tasarıma göre 
yeni ve ayırt edici değil, dolayısıyla öncekinin koruma hakkına giriyorsa, 
sonraki tarihli tasarım, önceki tarihli tescilsiz tasarımın üç yıllık süresi devam 
ettiği sürece önceki tasarım hakkına tecavüz etmektedir47. Eğer bir başkası 
tarafından sonradan kamuya sunulan tasarım, öncekine göre yeni ve ayırt 
edici niteliğe sahipse, dolayısıyla onun koruma kapsamına girmiyorsa, sonraki 
tasarım kamuya sunulduğu tarihten itibaren sahibi lehine üç yıllık bağımsız bir 
tescilsiz tasarım hakkı oluşturur. 

B. Tescilsiz Tasarım Korumasının Tescilli Tasarım Korumasına 
Dönüştürülmesi Olasılığı

Tescilsiz tasarım korumasının süresiyle ilgili olarak yanıtlanması gereken bir 
diğer soru, ilk kez Türkiye’de kamuya sunulma anında oluşan tescilsiz tasarım 
hakkının daha sonradan yapılacak bir tasarım tescil başvurusuyla tescilli tasarım 
hakkına dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğidir. Bu soruya verilecek yanıt da, 
tescilsiz korumanın üç yıllık kısa süresinin tescilli tasarımlar için öngörülen 
beş (hatta toplamda yirmi beş) yıllık48 süreye uzatılıp uzatılamayacağının 
belirlenmesi açısından önemlidir. 

Tasarım hukukunda geçerli olan dünya çapında yenilik kriteri gereği, 
tasarımın başvuru tarihinden önceki bir tarihte dünyanın herhangi bir 
yerinde kamuya sunulmuş olması tescil engelidir (SMK m. 56.4). Bu genel 
ilkeye getirilen bir istisna SMK m. 57.2’de yer almaktadır. Buna göre koruma 
talep eden bir tasarım, başvuru tarihinden veya rüçhan talebi varsa rüçhan 
tarihinden önceki on iki ay içinde tasarımcı veya halefi ya da bu kişilerin izni ile 
üçüncü bir kişi tarafından veya tasarımcı ya da halefleri ile olan ilişkinin kötüye 
kullanımı sonucu kamuya sunulması hâlinde bu açıklama tasarımın yeniliğini 
ve ayırt ediciliğini etkilemez49. Bu istisna hüküm kapsamına giren bir olasılık 
olarak, tasarım sahibi, tasarımını kamuya sunduğu (dolayısıyla tescilsiz tasarım 
hakkını elde ettiği) tarihten itibaren on iki ay içinde TÜRKPATENT’e tescil 
başvurusunda bulunması hâlinde, tasarımın yenilik ve ayırt ediciliği ortadan 
kalkmayacağından, bu gerekçelere dayalı olarak tescili engellenemeyecektir. 
Dolayısıyla bu sınırlı olasılıkta, tescilsiz tasarımın tescilli tasarım hakkına 
dönüşerek tescilli hakkın sağladığı korumadan yararlanması mümkün olabilir. 

47 SMK m. 81.1.a’ya göre “Tasarım sahibinin izni olmaksızın bu Kanun hükümlerine göre 
koruma kapsamındaki bir tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün aynısını veya genel 
izlenim itibarıyla benzerini üretmek, piyasaya sunmak …” tecavüz sayılan fiillerdendir.

48 SMK m. 69.1.
49 Patent ve faydalı modellere ilişkin benzer düzenleme için bkz. SMK m. 84. 
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Altı çizilmesi gereken husus, bu olasılıkta bir dönüşümün gerçekleşmesidir. 
Dönüşümü gerçekleştiren olgu ise tescil başvurusunun yapılmasıdır. Tescilli 
tasarım korumasına esas oluşturan bu işlemden önce, kamuya sunma 
esasına dayalı tescilsiz tasarım koruması devam etmektedir. Bu durumda, 
SMK’nın tescilli tasarımlar için öngördüğü koruma süresinin uzatıldığından 
da söz edilemez. Zira, tescilli tasarım koruma süresi tescil başvurusu ile 
başlamaktadır50. Tasarımın ilk kez kamuya sunulmasıyla oluşan tescilsiz tasarım 
hakkı, niteliği itibariyle, özellikle hak sahibine sağladığı yalnızca kopyalamaya 
karşı sınırlı yasaklama yetkisi nedeniyle51 tescilli tasarım hakkından farklıdır. Bu 
nedenle, bahsedilen on iki aylık süreçteki tescilsiz tasarım koruması, tescilin 
sağladığı sürenin uzaması anlamına gelmez. 

VI.  HAK SAHİPLİĞİ
Tasarım hakkı sahipliği SMK m. 70’de tescilli ve tescilsiz tasarımlar açısından, 

ayrım yapılmaksızın düzenlenmiştir. Tasarım hakkı, tasarımcıya veya onun 
haleflerine ait olup devri mümkündür (SMK m. 70.1). 

Tasarımın gaspı ise SMK m. 71’de düzenlenmiştir. Bu maddede tescilli 
ve tescilsiz tasarım ayrımı yapılarak, gasp hâli; tescilli tasarımlar açısından, 
tasarım başvurusunun gerçek hak sahibi olmayan bir kişi tarafından yapılması 
veya tasarımın bu kişi adına tescil edilmesi; tescilsiz tasarımlar açısından ise 
tasarımın gerçek hak sahibi olmayan bir kişi tarafından kamuya sunulması52 
olarak tanımlanmıştır. Bu ayrım, tescilli ve tescilsiz tasarım arasındaki nitelik 
farkından kaynaklanmaktadır. Tescilsiz tasarım hakkı tasarımın kamuya 
sunulması ile oluştuğundan, kamuya sunmanın gerçek hak sahibinden başka 
birisi tarafından gerçekleşmesi tasarımın gaspıdır. 

Tescilli veya tescilsiz tasarım hakkının gaspı durumunda, gerçek hak sahibi 
olduğunu iddia eden kişi, tasarım hakkından doğan diğer hak ve talepleri 

50 Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren beş yıldır. Bu süre beşer yıllık 
dönemler hâlinde yenilenmek suretiyle toplam yirmi beş yıla kadar uzatılabilir (SMK m. 69.1).

51 SMK m. 59’da düzenlenen tasarım hakkının kapsamına ilişkin düzenlemeler tescilli ve 
tescilsiz tasarımlar açısından farklı içeriktedir. Maddenin ilk fıkrasında tescilli tasarım 
hakkının kapsamı belirlendikten sonra ikinci fıkrada tescilsiz tasarımlar açısından birinci 
fıkrada belirtilen fiilleri engelleme hakkının sadece korunan tasarımın aynısının veya genel 
izlenim itibariyle ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kopyalanarak alınması hâlinde 
vereceği hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla tescilsiz tasarım hakkı bağımsız gerçekleştirilen 
tasarımlar da dâhil her üçüncü kişiye karşı ileri sürülebilecek bir hak değildir. Yalnızca 
kopyalamaya karşı koruma sağlar.

52 Topluluk Tasarımı Tüzüğü’nde tescilsiz tasarımın hak sahibi olmayan bir kişi tarafından 
kamuya sunulmasının yanı sıra böyle bir kişi tarafından ileri sürülmesi (“If an unregistered 
Community design disclosed or claimed by a person who is not entitled to it…”)  de gasp 
kapsamında düzenlenmiştir (Topluluk Tasarımı Tüzüğü m. 15.1).
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saklı kalmak kaydıyla, tasarım sahipliğinin kendisine devredilmesini veya 
tasarım sahibi olarak tanınmayı mahkemeden talep edebilir (SMK m. 71.1). Bu 
talepler, tescilli tasarımın yayımlandığı tarihten itibaren veya tescilsiz tasarımın 
kamuya sunulduğu tarihten itibaren üç yıl içinde ileri sürülmemesi hâlinde 
düşer. Ancak gerçek hak sahibi olmayan kişinin kötüniyetli olması hâlinde hak 
düşürücü süre uygulanmaz (SMK m. 71.3). 

Tescilsiz tasarım hakkının sahibinin tasarımcı veya halefi olduğu53, tescilsiz 
tasarım hakkının da tasarımın kamuya sunulmasıyla birlikte oluştuğu dikkate 
alındığında, tasarımı ilk kez kamuya sunan kişi lehine bir hak sahipliği karinesi 
olup olmadığının54 tespiti gerekmektedir. Bilindiği üzere, tescilli haklar 
açısından tescilin varlığı adına tescil gerçekleşen kişi lehine bir hak sahipliği 
karinesi yaratır. Bu karinenin ortadan kaldırılması, gerçek hak sahibinin 
açacağı gasp davası ile mümkün olabilir. Tescilsiz tasarımlar açısından böyle 
bir imkân olmadığı için kamuya sunma eyleminin kamuya sunan lehine hak 
sahipliği karinesi oluşturup oluşturmadığı sorusu akla gelmektedir. Konu, 
farklı hukuk sistemlerinde de tartışılmış ve iki farklı görüş ileri sürülmüştür55. 
“Açıklama prensibi” (Veröffentlichungsprinzip) olarak adlandırılabilecek 
birinci görüşe göre tescilsiz tasarımı ilk kez kamuya sunan lehine bir hak 
sahipliği karinesi oluşur.  Buna karşılık, “Tasarımcı prensibi” (Entwerferprinzip) 
olarak adlandırılan ve ağırlıklı olarak desteklenen56 ikinci görüşe göre tescilsiz 
tasarımı ilk kez kamuya sunan kişi lehine bir hak sahipliği karinesi oluşmaz. 
Tescilsiz tasarımın hak sahibi tasarımcıdır. Alman Federal Yüksek Mahkemesi 
2012 yılında verdiği “Bolero” kararında57 ikinci görüşe üstünlük tanıyarak, 
tescilsiz Topluluk tasarımı üzerinde hak sahibi olduğunu iddia eden kişinin 
bu ispatlaması gerektiğini; tasarımı ilk kez kamuya sunan kişi lehine bir hak 
sahipliği karinesi oluşmadığına karar vermiştir. Türk mahkemelerin konuya 
ilişkin yaklaşımı verilecek yargı kararlarıyla netleşecektir.

VII.  KORUMA ŞARTLARI
554 sayılı KHK’da58 olduğu gibi, SMK kapsamında da tasarım korumasının 

iki şartı bulunmaktadır. Bunlar, yenilik ve ayırt ediciliktir (SMK m. 56.1). Bu 

53 AB hukukunda tescilsiz tasarım üzerinde hak sahipliği için bkz. Ruhl, 
Gemeinschaftsgeschmacksmuster, Art. 11, Nr. 7 vd.

54 Bkz. ve karş. 5846 sayılı FSEK m. 12/I: “Yayımlanmış olan bir eserin sahibi 11. maddeye 
göre belli olmadıkça, yayımlayan ve o da belli değilse çoğaltan, eser sahibine ait hak ve 
salahiyetleri kendi namına kullanabilir.”

55 Bu görüşler hakkında bkz. Buchmüller, Das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacks 
muster, s. 631. 

56 Bu yönde örneğin Ruhl, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, Art. 11, Nr. 10.
57 BGH 13.12.2012 I ZR 23/12- “Bolero”.
58 554 sayılı KHK m. 5.
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şartlar gerek tescilli, gerek tescilsiz tasarımlar açısından geçerlidir. 554 sayılı 
KHK döneminde olduğu gibi, SMK’da da tasarımlar açısından dünya çapında 
(mutlak) yenilik kriteri öngörülmüştür. Buna göre, bir tasarımın aynısı daha 
önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni 
kabul edilecektir. Sadece ayrıntılarda farklılık gösteren tasarımlar aynı kabul 
edilir (SMK m. 56.4)59. Yeniliğin tespitinde referans alınacak tarih, tescilli 
tasarım için başvuru veya rüçhan, tescilsiz tasarım için ise kamuya ilk kez 
sunulma tarihidir (SMK m. 56.4). 

Tasarım korumasının ikinci temel kriteri olan ayırt edicilik ise koruma talep 
edilen tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenimin farklı 
olması60 anlamına gelir (SMK m. 56.5)61. Ayırt edicilik değerlendirmesinde, 
tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenimin tasarımın 
kamuya ilk sunulduğu tarihten önce kamuya sunulmuş herhangi bir tasarımın 
aynı kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenimden farklı olup olmadığına bakılır. 
Ayırt ediciliğin değerlendirilmesinde, tasarımcının tasarımı geliştirmede sahip 
olduğu seçenek özgürlüğünün derecesi dikkate alınır (SMK m. 56.6). 

SMK m. 56’nın ikinci fıkrasında ise birleşik ürün parçasının tasarımına 
ilişkin özel bir düzenleme getirilerek, bu tür ürünlerin yeni ve ayırt ediciliği 
normal kullanımda görülebilir olması şartına bağlanmıştır62. Böylelikle birleşik 
ürün parça tasarımlarının korunması açısından Türk hukuku AB hukukuyla63 
tam uyumlu hâle getirilmiştir64. 

Öte yandan, koruma şartlarının tescilli ve tescilsiz tasarımlar açısından 
aynı olmasına paralel olarak, koruma dışı hâller de her iki hak türü açısından 
ortak değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, SMK m. 58.4’te sayılan hâller, 

59 554 sayılı KHK m. 6’da da aynı düzenleme yer almaktaydı.
60 554 sayılı KHK döneminde ayırt edicilik değerlendirmesinde bilgilenmiş kullanıcı üzerinde 

bırakılan genel izlenimde belirgin farklılık aranmaktaydı. 
61 SMK’nın tasarımların ayırt edicilik değerlendirmesine ilişkin getirdiği yenilikler hakkında 

bkz. Şehirali Çelik, Temel Yenilikler, s. 262 vd. 
62 SMK m. 56.2, 3: “Birleşik ürünün parçasının tasarımı, aşağıdaki şartları taşıyorsa yeni ve 

ayırt edici niteliğe sahip olduğu kabul edilir:
a) Parça birleşik ürüne takıldığında, birleşik ürünün normal kullanımda görünür durumda 

olmalıdır.
b) Parçanın görünür durumda olan özellikleri, yenilik ve ayırt edicilik şartlarını 

karşılamalıdır. 
Bu maddede yer alan normal kullanım; bakım, servis veya onarım işleri hariç olmak üzere, 
son kullanıcı tarafından kullanımı ifade eder.”

63 Topluluk Tasarımı Tüzüğü m. 4.2, 3; Tasarım Yönergesi m. 3.3, 4.
64 Birleşik ürün parça tasarımları açısından aranan normal kullanımda görülebilirlik şartına 

ilişkin tartışmalar için bkz. Şehirali Çelik, Temel Yenilikler, s. 266; Legal review on industrial 
design protection in Europe, s. 71 vd.; Stone, D.: A mixed year for EU design cases, Europe 
Design Law, MANAGINGIP.COM, February 2015, s. 13.
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özellikle kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı tasarımlar; ürünün teknik 
fonksiyonunun zorunlu kıldığı görünüm özellikleri tescilsiz tasarımlar açısından 
da korunamaz65.

Tasarımın koruma şartlarına ilişkin bu düzenlemelerin tescilsiz tasarımlar 
açısından önem arz ettiği temel noktalardan biri, yenilik ve ayırt edici niteliğin 
tespitinde dikkate alınacak referans tarihinin farklılaşmasıdır. Bunun yanı sıra, 
tescilsiz tasarımlar açısından önem taşıyabilecek husus, tasarımın koruma 
şartlarını taşıdığına, bir başka ifadeyle yeni ve ayırt edici olduğuna ilişkin bir 
karine olup olmadığıdır. Daha önce bahsedildiği üzere, tescilli haklar açısından 
tescil, bu tür bir karine yaratmakta, koruma şartlarını taşımadığı iddia edilen 
tasarımın hükümsüzlüğüne karar verilerek sicilden terkini ile birlikte bu 
karine ortadan kalkmaktadır. Tescilsiz tasarımlarda ise nitelikleri gereği bu tür 
bir imkân bulunmamaktadır. Kamuya sunma esasına dayalı tescilsiz tasarım 
hakkının sırf kamuya sunulmuş olması nedeniyle koruma şartlarını taşıdığı 
söylenebilecek midir?

Konuya ilişkin olarak Topluluk Tasarımı Tüzüğü’nün 85. maddesinin ikinci 
fıkrasında, tescilsiz tasarım hakkına tecavüz davasında mahkemenin, ancak 
davacının tasarımın koruma şartlarını taşıdığına ilişkin delil sunması ve 
tasarımın hangi özelliklerinin ayırt edici olduğunu belirtmesi hâlinde tasarımın 
geçerliliğinden hareket edebileceği hükme bağlanmıştır66. Bununla birlikte, 
hükmün içeriği tartışmalı olup farklı görüşler ileri sürülmüştür67. “Esnek 
yaklaşım” olarak adlandırılabilecek birinci yaklaşıma göre, tasarımın koruma 
şartlarını taşıdığının yalnızca iddia edilmesi yeterlidir. İspanya ve İngiltere’de 
bu tür örneklere rastlanmaktadır. “Katı yaklaşım” olarak adlandırılabilecek 
ikinci yaklaşımda davacının piyasadaki tasarımlara ilişkin ayrıntılı bilgi 
sunması gerekmektedir. Hamburg Yüksek Mahkemesi’nin 2008 yılında verdiği 
“Auβennähte” kararı68 bu yaklaşıma örnek olarak gösterilebilir. Avrupa Birliği 
Adalet Divanı ise 2014 yılında verdiği “Karen Millen” kararında69 karma 

65 Ürünün niteliğinden kaynaklanan bu tür koruma dışı hâller haksız rekabet hukuku koruması 
kapsamında da dikkate alınmaktadır. Bu konuda bkz. Şehirali Çelik, Tasarımların Haksız 
Rekabet Hükümlerine Göre Korunması, s. 274 vd.

66 “In proceedings in respect of an infringement action or an action for threatened 
infringement of an unregistered Community design, the Community design court shall treat 
the Community design as valid if the right holder produces proof that the conditions laid 
down in Article 11 have been met and indicates what constitutes the individual character 
of his Community design…” “… wenn der Rechtsinhaber Beweis für das Vorliegen der 
Voraussetzungen von Artikel 11 erbringt und angibt, inwiefern sein Geschmacksmuster 
Eigenart aufweist…”

67 Konuya ilişkin farklı yaklaşımlar için bkz. Buchmüller, Das nicht eingetragene 
Geschmacksmuster, s. 632.

68 OLG Hamburg 23.04.2008, 5 U 101/07, BeckRS 2009, 08346-“Auβennähte”.
69 EuGH 19.0.6.2014, C-345/13, Karen Millen Fashions Ltd.v. Dunnes Stores (Limerick) Ltd,, 
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bir yaklaşımı benimseyerek hak sahibinin tasarımın ayırt edici olduğunu 
ispatlamak zorunda olmadığını, yalnızca tasarımın hangi özelliklerinin ayırt 
ediciliği sağladığını belirtmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

Belirtmek gerekir ki, tescilsiz tasarım hakkına dayanan kişinin tasarımın 
koruma şartlarını taşıdığını ispatlaması zaten fiilen mümkün değildir. Şöyle ki, 
bir tasarımın dünya çapında yeni olması, daha önce dünyanın hiçbir yerinde 
kamuya sunulmamış olmasını gerektirir. Esasen bu durum, olumsuz bir vakıaya 
ilişkin olduğundan ispatı güçtür. Ancak bunun aksi ispatlanabilir durumdadır. 
Ayrıca, tasarımcı, piyasadaki tasarımlardan örnekler vererek tasarımının 
koruma şartlarını taşıdığını ispatlamaya çalışsa da, bunun daha önce kamuya 
sunulmuş bütün tasarımları kapsama olasılığının bulunduğunu söylemek de 
güçtür. Bu nedenle, tescilsiz tasarımın koruma şartlarını taşıyıp taşımadığı 
hususunda, tasarım hakkına tecavüz davası çerçevesinde ileri sürülebilecek 
hükümsüzlük talepleri ve bunların delilleri önem taşıyacaktır.

VIII.  HAKKIN KAPSAMI VE SINIRLARI
Tescilsiz tasarım hakkını, tescilli tasarım hakkından farklılaştıran en önemli 

özelliklerinden biri, hakkın kapsamına ilişkindir70. Daha önce de yer yer 
değinildiği üzere, tescilsiz tasarım hakkı, tescilden yoksunluk nedeniyle, tescilli 
hakların sağladığı mutlak kilitleyici etkiye sahip değildir. Bu nedenle, tescilli 
tasarımların aksine, bağımsız olarak geliştirilen tasarım kullanımlarına karşı 
koruma sağlamaz. Tescilsiz tasarım hakkının bu temel özelliği, tescilli tasarımla 
farklılığı ortaya konmak suretiyle SMK m. 59’da düzenlenmiştir. Maddenin ilk 
iki fıkrası hakkın kapsamına, üç ilâ beşinci fıkraları ise sınırlarına ilişkindir. 

A. Hakkın Kapsamı
Tasarım hakkının kapsamı ve sınırlarına ilişkin SMK m. 59’un birinci 

fıkrasında “tasarımdan doğan hakların münhasıran tasarım sahibine ait 
olduğu” düzenlendikten sonra “üçüncü kişilerin, tasarım sahibinin izni 
olmadan koruma kapsamındaki tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünü 
üretemeyeceği, piyasaya sunamayacağı, satamayacağı, ithal edemeyeceği, 
ticari amaçlı kullanamayacağı veya bu amaçlarla elde bulunduramayacağı ya 
da bu tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünle ilgili sözleşme yapmak için 
öneride bulunamayacağı” hükme bağlanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise tescilsiz tasarımlar açısından özel bir 
düzenleme getirilerek, “tescilsiz tasarımın sahibine birinci fıkrada belirtilen 
fiilleri engelleme hakkını sadece korunan tasarımın aynısının veya genel 
izlenim itibarıyla ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kopyalanarak alınması 

GRUR Int. 2004, s. 861- “Karen Millen”.
70 Bu konuda bkz. Şehirali Çelik, Temel Yenilikler, s. 289 vd.
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hâlinde vereceği” hükme bağlanmış, devamında “korunan tasarımın kendi 
tasarımından önce kamuya sunulduğunu makul yollarla bilmesi mümkün 
olmayan bir tasarımcı tarafından bağımsız olarak yapılan tasarımın koruma 
kapsamındaki tasarımdan kopyalanmış olduğunun kabul edilmeyeceği” 
düzenlenmiştir. 

Madde Gerekçesi’nde tescilli ve tescilsiz tasarım hakların niteliği ve 
sahibine sağladıkları haklara ilişkin şu açıklamalar yer almaktadır: 

“Tescilli tasarımlar için, hak sahibine tasarımın kullanılması konusunda 
geniş yetkiler sağlanmıştır. Tescilli tasarımlar hak sahibine, izni olmaksızın 
koruma kapsamına giren tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünleri 
üreten, satan ya da ticari amaçlı olarak kullanan kişilere karşı haklarını 
kullanabilme yetkisini sağlar. Tescilli tasarım ile sağlanan hak tekel hakkıdır 
ve bu hak herkese karşı kullanılabilir. Bu tekel hakkının kullanılmasında, hakkı 
ihlal eden kişinin iyiniyetli veya kötüniyetli olup olmadığı konusundan bir 
ayrıma gidilmez.

Tescilsiz tasarımlar için sağlanan haklar tescilli tasarım hakkına göre daha 
sınırlı kalmaktadır. Tescilsiz tasarım hakkı tekel hakkı olmayıp, sadece tasarımın 
kopyalanmasını önleyici bir hak sağlamaktadır. Tescilli tasarımdan farklı olarak, 
tescilsiz tasarım hakkının kullanılabilmesi için ihlal durumunda kötüniyetin 
varlığı şarttır. Tescilsiz tasarım hakkının varlığından haberdar olamayacak 
kişilere karşı bu hakkın kullanılması da mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla 
tescilsiz tasarım hakkından haberdar olmayan kişinin, bu tasarımdan bağımsız 
olarak bir tasarım geliştirmesi durumunun kopyalama sayılmayacağı, yani bu 
kişilere karşı hakkın kullanılamayacağı madde ile, düzenlenmiştir.”

SMK m. 59.1 ve 2 hükümlerinden ve Madde Gerekçesi’nden açıkça 
anlaşıldığı üzere, tescilsiz tasarım hakkı, sahibine, tescilli tasarım hakkına 
oranla daha sınırlı bir koruma sağlamaktadır. SMK m. 59, esas itibariyle mehaz 
Topluluk Tasarımı Tüzüğü’nün 19. maddesinden alınmıştır. Ancak mehaz 
düzenlemede tescilli ve tescilsiz tasarım ayrımı ve bunların sahibine sağladığı 
hakların niteliği net bir şekilde ortaya konmuştur. Bu çerçevede maddenin 
birinci fıkrası tescilli, ikinci fıkrası ise tescilsiz tasarımlara ilişkin düzenleme 
getirmiştir. Birinci fıkrada; tescilli tasarımın, sahibine tasarımı kullanma ve izni 
olmaksızın üçüncü kişilerin onu kullanmasını yasaklama hususunda tekelci 
hak sağladığı71 hükme bağlanarak ardından bu kullanımın kapsamındaki fiiller72 
düzenlenmiştir. Dolayısıyla mehaz düzenlemede, tasarımın sahibine sağladığı 

71  “A registered Community design shall confer on its holder the exclusive right to use it and 
to prevent any third party not having his consent from using it.”

72 “The aforementioned use shall cover, in particular, the making, offering, putting on the 
market, importing, exporting or using of a product in which the design is incorporated or to 
which it is applied, or stocking such a product for those purposes.”
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pozitif kullanma ve negatif yasaklama haklarıyla bunların tekelci niteliği yalnızca 
tescilli tasarımlar açısından öngörülmüştür. Maddenin ikinci fıkrasında ise 
tescilsiz tasarımın, sahibine, birinci fıkrada belirtilen fiilleri yasaklama hakkını 
yalnızca kullanımın, korunan tasarımın taklit edilmesi hâlinde sağlayacağı73 
hükme bağlanmıştır. Korunan tasarım sahibi tarafından kamuya sunulduğunu 
makul yollarla bilebilecek durumda olmayan bir tasarımcı tarafından bağımsız 
şekilde gerçekleştirilen tasarımın, korunan tasarımın takliti olmadığı kabul 
edilecektir74.  Topluluk Tasarımı Tüzüğü m. 19.2’nin tescilsiz tasarım hakkının 
niteliği ve kapsamına ilişkin hükümden hareketle, tescilsiz Topluluk tasarımının 
sahibine tekelci kullanma hakkı tanımadığı, yalnızca yasaklama hakkı tanıdığı, 
bunun da taklite karşı korumayla sınırlı olduğu kabul edilmektedir. Esasen, 
tescilsiz tasarımın sahibine tek başına kullanma hakkını tanımaması, hakkın 
sağladığı negatif yasaklama yetkisinin -tescilli tasarımdan farklı olarak- her 
üçüncü kişiye karşı değil, yalnızca tasarımı taklit eden kişilere karşı ileri 
sürülebilmesiyle açıklanabilir. Tescilli tasarımlar açısından geçerli olan, tasarımı 
bağımsız şekilde gerçekleştirmiş olanlar da dâhil her üçüncü kişiye karşı ileri 
sürülebilen tekelci etki tescilsiz tasarımlar açısından söz konusu değildir. Bu 
ilke, gerek AB hukuku gerek Türk hukuku açısından geçerlidir.

SMK m. 59.2’nin Topluluk Tasarımı Tüzüğü m. 19’dan ayrıldığı bir diğer 
nokta, tescilsiz tasarımın sahibine tanıdığı engelleme hakkını “sadece korunan 
tasarımın aynısının veya genel izlenim itibarıyla ayırt edilemeyecek kadar 
benzerinin kopyalanarak alınması hâlinde verdiğine” ilişkin düzenlemesidir. 
Topluluk Tasarımı Tüzüğü m. 19.2 hükmünde SMK m. 59.2’den farklı olarak 
“tasarımın aynısı veya genel izlenim itibarıyla ayırt edilemeyecek kadar 
benzeri” ifadesi yer almamakta, maddenin birinci fıkrasında yalnızca tasarımın 
kullanılmasından söz edilmektedir. SMK m. 59.1’de tescilli tasarımlar açısından 
“tasarım veya tasarımın uygulandığı ürün”den söz edilirken, SMK m. 59.2’de 
tescilsiz tasarımlar açısından “tasarımın aynısı veya genel izlenim itibarıyla 
ayırt edilemeyecek benzeri” esas alınmıştır. Daha önce de belirtildiği üzere, 
bu ifade tasarım hakkına tecavüz sayılan fiillere ilişkin SMK m. 81.1.a’da yer 
almaktadır. Böylelikle, tecavüz sayılan fiilleri düzenleyen SMK m. 81’in tescilsiz 
tasarım hakkının kapsamına ilişkin SMK m. 59.2’yi esas almış görünmektedir. 
Ancak vurgulandığı üzere, “ayniyet veya ayırt edilemeyecek kadar benzerlik” 
ifadesi tasarım hukukundan ziyade marka hukukuna uygun bir ifadedir ve bu 
kullanım, SMK m. 58.1 ile de uyumlu değildir. 

73 “An unregistered Community design shall, however, confer on its holder the right to prevent 
the acts referred to in paragraph 1 only if the contested use results from copying the 
protected design.”

74 “The contested use shall not be deemed to result from copying the protected design if it 
results from an independent work of creation by a designer who may be reasonably thought 
not to be familiar with the design made available to the public by the holder.”
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Öte yandan, SMK m. 59.2’de tescilsiz tasarım hakkının sağladığı 
yasaklama hakkının tasarımın kopyalanarak alınması hâlinde verildiğine 
ilişkin düzenleme de tereddüte yol açabilecek niteliktedir. Zira, “kopyalama” 
ifadesinin tasarımın teknik bir çoğaltma aracıyla aynen aktarılması anlamında 
kullanıldığı düşünülebilir. Ancak maddede tasarımın aynısının veya ayırt 
edilemeyecek kadar benzerinin kopyalanmasından söz edilmekte ve 
ikinci cümlede de bağımsız şekilde gerçekleştirilen tasarımın kopyalanmış 
sayılmayacağı düzenlenmektedir. Dolayısıyla kopyalanma sonraki tasarımın 
önceki tasarımdan hareketle gerçekleştirilmesi, ondan bağımsız olmaması 
anlamında kullanıldığı anlaşılmaktadır. Esasen bu özellikleri vurgulayacak 
şekilde kopyalama yerine taklit sözcüğünün tercih edilmesi daha isabetli 
olabilirdi75. 

SMK m. 59.2’nin uygulanmasında önem taşıyan temel bir husus ise “korunan 
tasarımın kendi tasarımından önce kamuya sunulduğunu makul yollarla 
bilmesi mümkün olmayan bir tasarımcı tarafından bağımsız olarak yapılan 
tasarım”ın tespitidir. Bu ifadeden, tasarımın kopyalanmış sayılabilmesi için, 
korunan tasarımın daha önce kamuya sunulmuş olduğunun bilinmesi gerektiği, 
dolayısıyla önceki tasarımdan haberdar olunması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu 
noktada, daha önce kamuya açıklanmış tasarımdan haberdar olma ile onu 
taklit etme niyeti arasında bir ayrım yapılıp yapılamayacağı akla gelmektedir. 
Bir başka ifadeyle, önceki tasarımın kopyalanması her zaman bilinçli bir eylem 
midir, yoksa bilinçsiz taklit de mümkün müdür?76 SMK m. 59.2’deki ifadeden 
tasarımın daha önce kamuya sunulmuş olmasının bilinmesi durumunda, 
tasarımı taklit etme bilinci olsun ya da olmasın kopyalamanın söz konusu 
olacağı anlamı çıkmaktadır77. Bu noktada vurgulanması gereken husus, 
herhangi bir taklit eyleminin ön şartının, taklit edilmiş olan ürünün daha önce 

75 Topluluk Tasarımı Tüzüğü m. 19.2’nin İngilizce metninde “copy”, Almanca metninde ise 
“Nachahmung” sözcüğü kullanılmıştır. Özellikle Almanca metindeki kullanım, “taklit” 
sözcüğünün daha yerinde bir tercih olabileceğini göstermektedir.

76 Bu konu haksız rekabet hukuku kapsamında da ele alınmaktadır. Bu bağlamda, uygulamada 
pek fazla önem taşımamakla birlikte, önceki üründen haberdar olma şartının, taklit edenin 
ürünü taklit etme yönünde bilinçli hareket etmesini gerektirmediği ifade edilmektedir. 
Örneğin kişinin, önceden görmüş olduğu bir ürünü bilinçaltında tutarak daha sonra o 
bilgiden yararlanarak yeni bir ürün meydana getirmesi hâlinde taklit bilinçsiz şekilde 
gerçekleşmektedir (Kryptomnesie). Bu gibi hâllerde de taklitin mevcut olduğu yönünde bkz. 
Sambuc, T.: Der UWG-Nachahmungsschutz, Verlag C. H. Beck, München 1996, Nr. 62.

77 Tescilsiz Topluluk tasarımları açısından da benzer yaklaşım bulunmaktadır (Ruhl, 
Gemeinschaftsgeschmacksmuster, Art. 19, Nr. 72; Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser, GGV, 
Art. 19, 41). Özel tescilsiz tasarım düzenlemesine sahip İngiliz hukukunda da taklitin bilinçli 
(conscious) veya bilinçsiz (unconscious) gerçekleşmesi olasılığı üzerinde durulmaktadır. 2014 
yılında verilen “John Kaldor” kararı (John Kaldor Fabricmaker UK Ltd v Lee Ann Fashions 
Ltd 2014 EWHC 3779 (IPEC) 21 November [2014],  http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/
IPEC/2014/3779.html, bu uygulamaya örnek gösterilebilir.
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kamuya sunulmuş olmasıdır. Bu nedenle, ilk kez kamuya sunulma ile doğan 
tescilsiz tasarım hakkı, ancak kendisinden daha sonraki tarihlerde kamuya 
sunulan tasarımlara karşı ileri sürülebilir. Tescilsiz tasarım hakkına sağlanan 
taklite karşı korumanın niteliğinden kaynaklanan bu durum nedeniyle, tescilsiz 
tasarım hakkının tescilli tasarımlara özgü önceki kullanımdan doğan haklar 
(SMK m. 60) nedeniyle sınırlandırılmasına da gerek yoktur. Zira vurgulandığı 
gibi, taklite karşı koruma zaten ancak sonraki tarihli bir kullanıma karşı ileri 
sürülebilir. İlk kamuya sunmadan önce tasarımın bir başkası tarafından 
kullanılmış olması78 olasılığında, henüz piyasada olmayan bir tasarımın bilinçli 
veya bilinçsiz şekilde taklit edilmesinden söz edilemez79. 

SMK m. 59.2 hükmü açısından en önemli noktalardan biri tescilsiz tasarımın 
kopyalandığı iddiasının ispatıdır. Tescilli tasarım hakkı, bağımsız şekilde 
gerçekleştirenler de dâhil her üçüncü kişiye karşı ileri sürülebildiğinden, 
tasarım sahibinin, sonraki tarihli tasarımın kendi tasarımının takliti olduğunu 
ispatlaması gerekmemektedir. Buna karşılık tescilsiz tasarım yalnızca taklite karşı 
koruma sağladığından, tecavüz davasının temelinde taklitin/kopyalanmanın 
ispatı yatmaktadır. Bu bağlamda ispat yükünün kime ait olduğunun 
belirlenmesi gerekmektedir. Avrupa Birliği Adalet Divanı 2014 yılında verdiği 
“Gartenpavillon” kararında80 konuyu incelemiş ve Topluluk Tasarımı Tüzüğü m. 
19.2’nin sistematiği ve yapısından hareketle, taklitin varlığının tescilsiz tasarım 
sahibi tarafından ispatlanması gerektiği sonucuna varmıştır. Tescilsiz tasarım 
hakkına tecavüz ettiği iddia edilen karşı taraf açısından ise tasarımı bağımsız 
olarak geliştirdiğini ispatlama yükümlülüğü bulunmaktadır. Divan, Topluluk 
Tasarımı Tüzüğü m. 88 çerçevesinde delil sunmaya ilişkin ayrıntıların ulusal 
hukuka göre tespit edilmesi gerektiğini; ancak ulusal hukukun ispatı fiilen 
imkânsız hâle getiremeyeceğini, aşırı derecede zorlaştıramayacağını; ispata 
ilişkin uygulamaların eşitlik ve etkinlik ilkeleriyle uyumlu olması gerektiğini 
belirtmiştir. Bu çerçevede, ulusal hukukun ispat yükünü hafifleten hükümleri 
de dikkate alınacaktır. Türk hukukunda konuya ilişkin nasıl bir yaklaşım 
benimseneceği yargı kararlarıyla şekillenecektir.

B. Hakkın Sınırları
Tıpkı koruma dışı hâllere ilişkin SMK m. 58 gibi,  tasarım hakkının kapsamı 

dışında kalan fiilleri düzenleyen SMK m. 59.3 de tescilsiz tasarımlar açısından 

78 Bu kullanımın kamuya açık şekilde gerçekleşmesi hâlinde, zaten sonraki tasarım lehine bir 
tescilsiz tasarım hakkı oluşması mümkün değildir. Önceki tarihli kamuya açıklama nedeniyle 
sonraki tarihli tasarım “ilk” kez kamuya sunulmuş olma şartını sağlayamaz. Bu nedenle, 
bahsedilen kapsamda önceki kullanım olasılığı, ancak yeniliği ortadan kaldırmayacak 
nitelikte -kamuya açıklanmadan- olabilir.

79 Bkz. yukarıda dpn. 22.
80 EuGH, 13.2.2014 - C-479/12, Gautzsch Groβhandel GmbH&Co. KG/Münchener Boulevard 

Möbel Joseph Duna GmbH, GRUR 2014, s. 368 vd. - “Gartenpavillon”.
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aynen uygulama alanı bulur. Bu kapsamda, özel amaçla sınırlı kalan ve ticari 
amaç taşımayan fiiller (a); deneme amaçlı fiiller (b); ticari uygulamadaki 
dürüstlük kuralları ile bağdaşır olmak, tasarımın normal kullanımını gereksiz 
şekilde tehlikeye sokmamak ve kaynak göstermek şartları ile eğitim veya 
referans amaçlı çoğaltmalar (c); yabancı ülkede kayıtlı olup geçici olarak 
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan deniz veya hava taşıt araçlarındaki 
ekipman, bu araçların onarımı için kullanılmak üzere ithal edilen yedek 
parça ve aksesuarlar ile bu araçların onarım fiilleri tescilsiz tasarım hakkının 
kapsamının da dışındadır. 

SMK m. 59’un dördüncü fıkrasında birleşik ürünün görünümüne bağımlı 
olan parçaların, birleşik ürüne orijinal görünümünü yeniden kazandırmak 
üzere onarım amacıyla ve bu parçaların kaynağı konusunda yanıltıcı olmamak 
şartıyla tasarımın piyasaya ilk sürüldüğü tarihten üç yıl sonra kullanılmasının 
tasarım hakkının ihlâli olmadığı hükme bağlanmıştır81. Bu hükmün de tescilsiz 
tasarımlar açısından uygulanabilirliği düşünülebilirse de, zaten tescilsiz 
tasarım hakkı tasarımın ilk kez kamuya sunulmasından itibaren üç yıl süreyle 
koruma sağladığından, bu istisna düzenlemenin uygulanması herhangi 
özel bir anlam ifade etmeyecektir. Zira, ilk kez Türkiye’de kamuya sunulma 
tarihinden itibaren üç yıl sonra tescilsiz tasarım koruması sona erdiğinden, 
SMK m. 59.4 kapsamındaki istisnaya gerek kalmamaktadır. SMK m. 59.4 
kapsamında onarım amaçlı kullanım istisnasını tamamlayan “eşdeğer parça” 
istisnasının82 uygulanması hususunda da tasarımın niteliği açısından bir 
ayrım yapılmamıştır. Bununla birlikte, düzenlemenin orijinal yedek parçaların 
eşdeğerinin kullanımına yönelik olduğu açıktır.

IX.  HÜKÜMSÜZLÜK

A. Hükümsüzlüğün Tescilsiz Tasarımlar Açısından Anlamı
Sınai mülkiyet hukukunda tescil edilmiş hakkın geçmişe etkili olarak ve 

hiç doğmamış gibi ortadan kaldırılması hükümsüzlük davalarıyla sağlanır. 
Hükümsüzlük nedenleri her bir hak türü açısından SMK’da düzenlenmiştir. 
Tasarımlar açısından hükümsüzlüğe ilişkin düzenlemeler SMK m. 77 vd.’da 
yer almaktadır. Bu maddede sayılan nedenlerden herhangi birinin varlığında, 
menfaati olan kişiler tarafından (SMK m. 78) dava veya karşı dava yoluyla ileri 

81 Konuya ilişkin farklı ülke örnekleri için bkz. Legal review on industrial design protection 
in Europe, s. 135 vd. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/43fd4a5c-
6c26-4639-ac9a-281ab57687de, erişim tarihi: 10.01.2020; Kur, A.: Ersatzteilfreiheit 
zwischen Marken- und Designrecht, GRUR 2016, s. 20 vd.

82 Hükme göre “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan eşdeğer parçaların 
dördüncü fıkra kapsamında ve tasarımın piyasaya ilk sürüldüğü tarihten itibaren üç yıl 
içinde kullanımı tasarım hakkının ihlali sayılmaz.” Onarım amaçlı kullanım ve eşdeğer parça 
istisnası hakkında bkz. Şehirali Çelik, Temel Yenilikler, s. 269 vd. 
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sürülebilir. Tasarımın hükümsüzlüğüne ilişkin olarak koruma süresince veya 
tasarım hakkının sona ermesini izleyen beş yıl içinde dava açılabilir (SMK m. 
78.3). Hükümsüzlüğe ilişkin kesinleşmiş karar herkese karşı hüküm doğurur 
(erga omnes). Hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden sonra mahkeme 
bu kararı TÜRKPATENT’e resen gönderir. Hükümsüz kılınan tasarım, Kurum 
tarafından sicilden terkin edilir ve Bülten’de yayımlanır (SMK m. 79.4). 
Tasarımın sicilden terkini, hükümsüzlük süreci açısından hukuki belirliliğe 
hizmet eder. Üçüncü kişiler, tescilli bir tasarım hakkının mevcut olmadığına 
yönelik bilgi edinebilirler.

Sicildeki tasarım tescilinin silinmesiyle sonuçlanan hükümsüzlük süreci, 
şüphesiz niteliği itibariyle tescilli tasarımların yapısına daha uygundur. Bununla 
birlikte SMK’nın tasarımların hükümsüzlüğüne ilişkin düzenlemeleri tescilli-
tescilsiz tasarım ayrımı olmaksızın bütün tasarım türleri için geçerlidir. Esasen 
hükümsüzlük kavramının sınai mülkiyet hakkının geçmişe etkili olarak ortadan 
kaldırılarak tescilin sicilden silinmesine yönelik olduğu dikkate alındığında, 
böyle bir tescilin mevcut olmadığı tescilsiz tasarımların hükümsüzlüğünden 
söz edilmesi tereddüt yaratabilir. Ancak tescilsiz tasarım hakkının da SMK’da 
açıkça düzenlenmiş bir hak olduğu ve bu hakkın üçüncü kişilerce ihlal edilme 
olasılığı düşünüldüğünde, tescilsiz tasarım hakkına dayalı açılacak tecavüz 
davaları açısından davalının, esasen dayanılan tescilsiz tasarım hakkının 
mevcut olmadığını ileri sürerek hükümsüzlüğünü isteyebilmesinde hukuki 
yararı bulunduğu şüphesizdir. 

Bununla birlikte, tescilsiz tasarımın süresinin üç yıl ile sınırlı olması, bu tür 
tasarımlar açısından hükümsüzlük davasının işlerliğini ve gerekliliğini oldukça 
tartışmalı hâle getirmektedir. Özellikle tasarımın piyasaya sunulduğu tarihten 
itibaren hesaplanacak üç yıllık süre içinde üçüncü kişilerin tescilsiz tasarım 
hakkına karşı hükümsüzlük davası açması bu davanın sonuçlanma süresi dikkate 
alındığında oldukça zayıf bir ihtimâl olarak görünmektedir. Bu bağlamda, 
hükümsüzlük davasının tescilsiz tasarımlar açısından önem taşıyacağı başlıca 
hâl olarak, -yukarıda belirtildiği üzere- tescilsiz tasarım hakkı sahibinin açacağı 
tecavüz davasında davalının tescilsiz tasarımın hükümsüzlüğünü talep etmesi 
durumu akla gelmektedir. Dolayısıyla tescilsiz tasarımın hükümsüzlüğü, 
tescilsiz tasarım sahibinin açacağı tecavüz davalarında işlerlik kazanabilecek 
bir araç olarak önem taşıyabilir. 

B. Hükümsüzlük Sürecinin Tescilsiz Tasarımlar Açısından Özellik Arz Eden 
Yönleri

1. Hukuki Belirsizlik Sorunu
Tescilsiz tasarımlar açısından da gereksinim duyulabilecek hükümsüzlük 

aracının tescilli tasarımlardan farklı etki yaratacağına şüphe yoktur83. Bunun 

83 Tescilsiz tasarımın hükümsüzlüğü hakkında bkz. Şehirali Çelik, Temel Yenilikler, s. 294 vd.
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temelinde, tescilsiz tasarımın hükümsüzlüğünün -tescilden yoksunluğa bağlı 
olarak- terkin edilememesi nedeniyle hukuki belirliliğin sağlanamaması 
yatmaktadır. Sicil kaydı olmaması nedeniyle ortaya çıkan bu eksikliğin bir 
başka ilân aracıyla giderilip giderilemeyeceği düşünülebilir. Bu bağlamda 
sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahiplerinin taleplerine ilişkin SMK 
m. 149.1.g hükmü akla gelmektedir. Düzenlemeye göre; haklı bir sebebin 
veya menfaatin bulunması hâlinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere 
kesinleşmiş kararın günlük gazete veya benzeri vasıtalarla tamamen veya 
özet olarak ilan edilmesi veya ilgililere tebliğ edilmesi mümkündür. Ancak 
bahsedilen ilan imkânı, maddenin lafzından açıkça anlaşıldığı üzere, tecavüz 
davalarına ilişkin olup hükümsüzlük davalarında uygulanmaz. Bununla birlikte, 
tescilsiz tasarım hakkına tecavüz davası kapsamında açılan bir karşı dava ile 
hükümsüzlüğün ileri sürüldüğü durumlarda bu düzenlemeden yararlanılması 
düşünülebilir. Böylelikle sınırlı da olsa, tescilsiz tasarımın koruma şartlarını 
taşımadığına ilişkin bir açıklama yapılmış olabilir. 

2. Hükümsüzlük Davasının Yöneltileceği Kişi 
SMK’nın tasarımın hükümsüzlüğüne ilişkin düzenlemelerinde tescilsiz 

tasarımlar açısından özellik gösteren bir diğer husus, hükümsüzlük davasının 
kime karşı yöneltileceğidir. Tescilli tasarımlar açısından hükümsüzlük davası 
dava tarihinde sicilde tasarım sahibi olarak kayıtlı kişiye karşı açılır (SMK 
m. 78.4). SMK m. 78’in beşinci fıkrasına göre ise; tescilsiz tasarımlarda 
hükümsüzlük davası hak sahibi olduğunu iddia eden kişiye karşı açılır. Hükmün 
tam olarak düzenlemek istediği husus belirsizdir. Hükmün lafzından hareketle 
ilk akla gelen, SMK m. 78.5’in tescilsiz tasarıma karşı açılacak hükümsüzlük 
davasında pasif dava ehliyetinin kime ait olacağını düzenleyen bir hüküm 
olduğudur. SMK m. 78.4’te hükümsüzlük davasının dava tarihinde sicilde 
tasarım sahibi olarak kayıtlı kişiye karşı açılacağına ilişkin hükmün niteliği 
itibariyle yalnızca tescilli tasarımlar hakkında uygulanacağı dikkate alındığında, 
SMK m. 78.5’in aynı konuyu tescilsiz tasarımlar açısından düzenlemiş olduğu 
söylenebilir. Ancak SMK m. 78.5 hükmünün, davalı sıfatını düzenlerken aynı 
zamanda tescilsiz tasarımlar hakkında açılacak hükümsüzlük davaları açısından 
bir ön şart -dava şartı- olarak, tescilsiz tasarım hakkı üzerinde hak sahipliğinin 
iddia edilmiş olmasını da aradığı söylenebilir. Her iki bakış açısında da hükmün 
uygulanmasında önem taşıyan temel husus, hak sahipliğinin iddia edilmesi ile 
neyin kastedildiğidir. Bu ifade ile kastedilen, tescilsiz tasarım hakkına dayalı 
olarak tecavüz davası açılması ya da ihtarname gönderilmesi midir; yoksa 
hakkın bu şekilde ileri sürüldüğü hâllerin yanı sıra, örneğin tescilsiz tasarımın 
kataloglarda belli bir kişi veya işletmeyle bağlantısı kurulacak şekilde ticaret 
unvanı ve/veya marka kullanılarak tanıtılması durumunda da bir hak sahipliği 
iddiasından söz edilebilecek midir? 
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Madde Gerekçesi’nde düzenlemeye ilişkin bir açıklama yer almamaktadır. 
Mehaz Topluluk Tasarımı Tüzüğü’nde SMK m. 78.5’teki düzenlemeye 
paralel bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte, tescilsiz Topluluk 
tasarımının hükümsüzlüğünde, bu tasarım hakkının niteliğinden hareketle 
bazı sınırlamalara gidilmesi gereğinden söz eden yazarlar bulunmaktadır84. Bu 
bağlamda, tescilsiz tasarımın kamuya sunulmasıyla hak sahibinin tasarımın 
korunması yönünde bir talepte bulunmayabileceği, bir başka ifadeyle hakkını 
kimseye karşı ileri sürmeyebileceğine işaret edilmektedir. Aksinin kabulü 
durumunda, herhangi bir tasarımın kamuya sunulmasıyla birlikte, iddia 
edilen veya ileri sürülen bir tescilsiz tasarım hakkı olmadığı hâlde, tasarımı 
kamuya sunan kişinin hükümsüzlük davasıyla karşı karşıya kalması söz konusu 
olabilecektir. Bu nedenle, tescilsiz tasarımın hükümsüzlüğünün gündeme 
gelebilmesi için tescilsiz tasarım hakkı sahibinin tasarımın varlığını veya en 
azından var olmuş olduğunu85 ileri sürmesi gerektiği ifade edilmektedir86. 

Bu çerçevede Türk hukukuna dönüldüğünde, tescilsiz tasarım hakkına dayalı 
olarak dava açılması veya ihtarname gönderilmesi gibi hâllerde dava açan ya 
da ihtarname gönderen kişinin hak sahipliği iddiasında bulunduğu hususunda 
bir tereddüt görünmemektedir. Buna karşılık, reklam vb. yöntemlerle tescilsiz 
tasarımın kendi tasarımı olduğu yönünde dolaylı bir açıklama yapmakla birlikte, 
bu açıklamanın üçüncü kişilerin tasarımın kullanımını yasaklayan içerikte 
olmadığı durumlarda bir hak sahipliği iddiasından söz edilip edilemeyeceği 
tartışmaya açıktır. Ancak bu gibi durumlarda, tasarımı piyasaya sunan kişinin, 
belki de bu hakkını kimseye karşı ileri sürme düşüncesi yok iken, kendisine 
yöneltilmiş bir hükümsüzlük davasıyla karşılaşması makul görünmemektedir. 
Esasen bu tür bir durumda açılacak hükümsüzlük davasının, -davanın görülme 
süresi ve tescilli tasarımların aksine dava sonunda tasarımın sicilden terkin 
gibi bir durumun olmadığı dikkate alındığında- hangi amaca hizmet edeceği 
hususu bir soru işaretidir. Bu tür bir hükümsüzlük davasına ilgi duyması 
muhtemel olan, benzer ürünleri piyasaya sunmak isteyen rakiplerin SMK 
m. 154’te düzenlenen tecavüzün mevcut olmadığına ilişkin davaya işlerlik 
sağlaması da düşünülebilir. 

3. Hükümsüzlüğün Def’i Yoluyla İleri Sürülebilme Olasılığı
Tescilsiz tasarımın hükümsüzlüğüne ilişkin olarak üzerinde durulması 

gereken son husus hükümsüzlüğün ileri sürülme şekline ilişkindir. SMK’da 
da 554 sayılı KHK’da olduğu gibi, hükümsüzlüğe mahkeme tarafından karar 

84 Bkz. bu yönde Ruhl, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, Art. 24, Nr. 6.
85 Hükümsüzlük davası tasarımın koruma süresince veya hakkın sona ermesinden itibaren beş 

yıl içinde açılabileceğinden, hükümsüzlük davasının açıldığı tarih itibariyle tasarım hakkının 
mevcut olması şart değildir.

86 Bkz. bu yönde Ruhl, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, Art. 24, Nr. 6.
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verileceği hükme bağlanmış, yine eski KHK’ya paralel şekilde tasarımın 
hükümsüzlüğüne ilişkin dava açılmasından söz edilmiştir (SMK m. 78.3). Bu 
çerçevede, tasarımın hükümsüzlüğü bağımsız bir hükümsüzlük davası veya 
tasarım hakkı sahibinin açtığı tecavüz davası kapsamında gündeme gelen 
bir karşı dava ile ileri sürülebilecektir. Buna karşılık, SMK -554 sayılı KHK’da 
olduğu gibi- hükümsüzlüğün tasarım hakkına dayalı tecavüz davasında def’i 
olarak ileri sürülüp sürülemeyeceğine ilişkin bir düzenleme içermemektedir. 

Konu AB hukukunda Topluluk tasarımları açısından tescilli ve tescilsiz 
tasarım ayrımı yapılarak düzenlenmiştir. Topluluk Tasarımı Tüzüğü’nün 24. 
maddesinin birinci fıkrasına göre tescilli Topluluk tasarımının hükümsüzlüğü 
EUIPO nezdinde veya Topluluk Tasarım Mahkemesi’nde açılacak karşı dava ile 
talep edilebilir. Tüzüğün 85. maddesinin birinci fıkrasında da Topluluk Tasarımı 
Mahkemelerinin baktıkları tecavüz davalarında tescilli Topluluk tasarımının 
geçerli olduğundan hareket edeceği, bunun aksinin karşı dava yoluyla ileri 
sürüleceği düzenlendikten sonra; önceki tarihli (çatışan) tasarım hakkına 
dayanarak Tüzük m. 25 (1) (d) kapsamındaki hükümsüzlük nedeninin def’i 
yoluyla da ileri sürülebileceği kabul edilmiştir87. Dolayısıyla tescilli Topluluk 
tasarımının hükümsüzlüğünün def’i yoluyla ileri sürülebilmesi Tüzük m. 25 (1) 
(d) ile sınırlı olarak mümkündür.

Tescilsiz tasarımlar açısından hükümsüzlük talebi ise Topluluk Tasarımı 
Tüzüğü’nün 24. maddesinin üçüncü fıkrası ile 85. maddesinin ikinci fıkrasında 
düzenlenmiştir. Buna göre, tescilsiz Topluluk tasarımının hükümsüzlüğü 
Topluluk Tasarımı Mahkemesi’nde açılacak bağımsız bir dava veya 
açılmış bir tecavüz davası kapsamında gündeme gelebilecek karşı dava 
ile ileri sürülebilecektir. Nitelikleri gereği tescilsiz Topluluk tasarımlarının 
hükümsüzlüğü EUIPO nezdinde ileri sürülemez. Tüzüğün 85. maddesinin 
ikinci fıkrasında ise tescilsiz Topluluk tasarımına tecavüz davasında tescilsiz 
tasarımın hükümsüzlüğünün def’i veya karşı dava yoluyla ileri sürülebileceği 
hükme bağlanmıştır88. Dolayısıyla tescilsiz tasarımlar açısından hükümsüzlüğün 
def’i yoluyla ileri sürülebilme olanağı tescilli tasarımlardan daha kapsamlı 
şekilde öngörülmüştür. İlginç olarak, Topluluk Tasarımı Tüzüğü’nün tescilsiz 
tasarımlarda hükümsüzlüğün ileri sürülmesine ilişkin m. 85.2 hükmünün 
Almanca’ya yanlış çevrilmesi sonucu maddenin Almanca metninde, tescilsiz 

87 “In proceedings in respect of an infringement action or an action for threatened infringement 
of a registered Community design, the Community design court shall treat the Community 
design as valid. Validity may be challenged only with a counterclaim for a declaration of 
invalidity. However, a plea relating to the invalidity of a Community design, submitted 
otherwise than by way of counterclaim, shall be admissible in so far as the defendant claims 
that the Community design could be declared invalid on account of an earlier national 
design right, within the meaning of Article 25(1)(d), belonging to him.”

88 “… However, the defendant may contest its validity by way of a plea or with a counterclaim 
for a declaration of invalidity.”
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tasarıma tecavüz davasında hükümsüzlüğün yalnızca karşı dava yoluyla 
ileri sürülebileceği düzenlenmiştir89. Buna rağmen, Alman hukukunda da 
tescilsiz tasarım hakkının niteliği ve maddedeki çeviri hatası dikkate alınarak, 
hükümsüzlüğün def’i yoluyla ileri sürülebileceği kabul edilmektedir90. Bu 
bağlamda, tescilli tasarımlarda hükümsüzlüğün dava yoluyla ileri sürülmesinin 
temel gerekçesi olarak tasarım sicilinin geçersiz tasarımlardan arındırılmasına 
ilişkin toplum menfaati gösterilerek, tescilsiz tasarımlarda bu gerekçenin söz 
konusu olmadığı vurgulanmaktadır91. 

Tescilsiz tasarımın hükümsüzlüğünün açılmış bir tecavüz davasında 
def’i yoluyla ileri sürülebilmesi, tescilsiz tasarımın niteliğine uygun ve usul 
ekonomisiyle de uyumlu bir tercihtir. Bu açıdan, Topluluk Tasarımı Tüzüğü m. 
85.2 düzenlemesinin SMK’ya alınmaması isabetsiz olmuştur. Türk hukukunda 
mevcut düzenlemeler çerçevesinde bu şekilde bir uygulamaya gidilip 
gidilemeyeceği yargı kararlarıyla şekillenecektir. 

X.  SONUÇ
6769 sayılı SMK’nın tasarım hukukuna getirdiği temel yeniliklerden 

biri tescilli tasarım hakkının yanı sıra, kamuya sunma esasına dayalı, 
kısa süreli tescilsiz tasarım hakkını düzenlemiş olmasıdır. Konuya ilişkin 
madde gerekçesinden, bu düzenlemenin kısa ömürlü tasarımların daha 
az formaliteyle korunmasının yanı sıra, 554 sayılı KHK döneminde tescilsiz 
tasarımların korunmasında uygulamada yaşanan belirsizliklerin giderilmesinin 
de amaçlandığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, tescilsiz tasarım korumasının 
pek çok noktada uygulamada yeni belirsizliklere neden olabileceği şimdiden 
öngörülebilir durumdadır. Tescilin olmaması nedeniyle hukuki belirlilik 
ve güvenlikten yoksun olan bu hakka sağlanan üç yıllık koruma, bağımsız 
olarak geliştirilen tasarımlara karşı üstünlük vermemekte, yalnızca taklite 
karşı koruma sağlamaktadır.  Kamuya sunma fiiline dayalı olarak ortaya 
çıkan bu hak, koruma süresinin üçüncü kişiler tarafından tespitine de her 
zaman elverişli değildir. Bütün bu özellikleriyle tescilsiz tasarım hakkı, tescilli 
tasarımın sahip olduğu karinelerden yararlanamamakta, hak sahibi olduğunu 
iddia eden kişinin ispat yükünü tescilli haklara göre ağırlaştırmaktadır. SMK ile 
hukuk hayatımıza giren bu hakkın uygulamadaki yorumunda mehaz Topluluk 
tasarımı hükümlerinin dikkate alınması, faydalı, hatta gereklidir. Ancak, hep 

89 “… Die Rechtsgültigkeit kann vom Beklagten jedoch mit einer Widerklage auf Erklärung der 
Nichtigkeit bestritten werden.”

90 Schönbohm, J.: Anmerkung zur Vermutung der Rechtsgültigkeit eines nicht 
eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters, GRUR 2004, s. 41-42; Ruhl, 
Gemeinschaftsgeschmacksmuster, Art. 85, Nr. 25; Gottschalk, E./Gottschalk, S.: Das nicht 
eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster: eine Wunderwaffe des Designschutzes?, 
GRUR Int. 2006, s. 466.

91 Ruhl, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, Art. 85, Nr. 25; Gottschalk/Gottschalk, 
Gemeinschaftsgeschmacksmuster, s. 466.
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birlikte yaşayıp göreceğimiz bu sürecin esas mimarının, nihai kararları vererek 
uygulamayı şekillendirecek Türk mahkemeleri olacağı kesindir. 
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TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU KAPSAMINDA 
GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR

Dr. Orhan SEKMEN
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi

GİRİŞ
Hukukumuzda geçici hukuki korumalar genel olarak “geçici hukuki 

korumalar” üst başlığı altında 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu1 
(HMK) madde (m). 389 ilâ 406 hükümleriyle düzenlenmiştir. Bu hükümler 
ile geçici hukuki korumalar; ihtiyati tedbirler2 (m. 389-399), delillerin tespiti 
(m. 400-405) ve diğer geçici hukuki korumalar (406) olmak üzere üç tür 
olarak düzenlenmiştir3. Ancak geçici hukuki korumalara ilişkin hükümler 
HMK’nın bu hükümlerinden ibaret değildir. Özellik arz etmeleri nedeniyle bazı 

1 Resmi Gazete (RG), Tarih (T), 04.02.2011, Sayı (S), 27836.
2 Burada hemen belirtelim ki, esas itibariyle ihtiyati tedbirler ikiye ayrılır. Biri, para dışındaki 

çekişmeli hakların muhafazasına ve teminine hizmet eden ihtiyati tedbirler (HMK m. 389 
vd; mülga HUMK m. 101 vd.), diğeri ise, para alacaklarının teminine hizmet eden ihtiyati 
hacizdir (İcra İflas Kanunu (İİK) m. 257 vd.). Bu iki tedbir çeşidinin tabi olduğu müşterek 
hükümler bulunduğu gibi, farklı hükümlerde bulunmaktadır (Saim ÜSTÜNDAĞ, Medeni 
Yargılama Hukuku, 4. Baskı, Beta, İstanbul 1889, s.481 ve 482). Para alacaklarına ilişkin 
bir geçici koruma türü olan ihtiyati haciz, inceleme konumuza dahil olmadığından sadece 
ihtiyati tedbirle karşılaştırılması yapılmıştır. Bkz. II, 1.4; dipnot (dn), 47 ve 48. 

3 Mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunda (HUMK) ise, ihtiyati tedbirler ve 
delilerin korunmasına yönelik geçici hukuki koruma olan delillerin tespiti farklı yerlerde 
düzenlenmişti. Şöyle ki, ihtiyati tedbirler HUMK m. 101 ilâ 113 hükümleriyle, delillerin tespiti 
ise m. 368 ilâ 374 hükümleriyle, HMK m. 406 hükmüyle düzenlenen diğer geçici hukuki 
koruma niteliğindeki düzenlemelerden, “temhir (mühürleme) usulü” üst başlığı altında 
HUMK m. 546 ilâ 560 hükümleriyle düzenlenmişti. Geçici hukuki korumaların düzenlenişi 
bakımından HUMK ile HMK karşılaştırıldığında, HUMK’da belli bir sistematik gözetilmeden, 
geçici hukuki koruma ibaresine yer verilmeden, ihtiyati tedbirler, delil tespiti ve mühürleme 
usulü farklı yerlerde düzenlenmiştir. Buna karşın HMK ile “geçici hukuki koruma” kavramı 
kabul edilmek suretiyle, bu başlık altında ihtiyati tedbirler, delil tespiti ve diğer geçici 
hukuki korumalar bir birlerini takip eder şekilde ve belli bir sistematik gözetilmek suretiyle 
düzenlenmiştir.
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konulara ilişkin geçici korumalar o konuları düzenleyen kanunlarda özel olarak 
düzenlenmiştir. Bu kapsamda örnek vermek gerekirse, nafakaya ilişkin Türk 
Medeni Kanunu’nun4 (TMK) geçici hukuki koruma hükümleri, ticari şirketler 
ile haksız rekabetle ilgili Türk Ticaret Kanunu5 (TTK) ile getirilen geçici hukuki 
koruma hükümleri, ihtiyati hacze ilişkin İcra İflas Kanunu6 (İİK) hükümleri, 
tazminat davalarında geçici ödemelere ilişkin Türk Borçlar Kanunu7 (TBK) m. 
76 hükmü, inceleme konumuz olan fikri mülkiyet hukuku (FMH) kapsamında 
fikri hakların geçici korunmalarına ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK)8 
m. 66/4 ve m. 77 ile sınai hakların geçici korunmalarına ilişkin Sınai Mülkiyet 
Kanunu9 (SMK) m. 159/3 (mülga 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK) m. 151 ve 152, 554 sayılı KHK m. 63 ve 64, 555 sayılı KHK m. 34 ve 35 
ile 556 sayılı KHK m. 76 ve 77), Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması 
Hakkında Kanun10 (EDTK) m. 34 ve Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının 
Korunmasına İlişkin Kanun11 (BÇK) m. 63 böyle hükümlerdir. 

Çalışma konumuz FMH kapsamında geçici hukuki korumalar; genel 
hükümlerle düzenlenen geçici hukuki korumalar ile bu korumalara ilave olarak 
TRİPS’in (Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması) üye ülkeler için ön 
gördüğü yükümlülükler, fikri mülkiyet haklarının daha etkin korunmaları için 
bu hakları düzenleyen kanunlar ve Gümrük Kanunu (GK) ile getirilen hukuki 
korumaları kapsamaktadır. Bununla birlikte hem genel hükümlerle hem de özel 
hükümlerle düzenlenen geçici hukuki korumalar sınırlı sayıda olmadığından 
mahkeme işin özelliğine göre başka geçici hukuki korumalara da karar verebilir.

Fikri mülkiyet haklarını düzenleyen özel kanunlarla, genel hükümlerle 
getirilen geçici hukuki korumalara ilave geçici hukuki korumalar 
düzenlenmesine rağmen, bu özel kanunlarda geçici hukuki korumalara ilişkin 
ayrıntılı düzenleme yapılmamıştır. O nedenle hüküm bulunmayan hallerde, 
yapılan yollama uyarınca, genel hükümler uygulama alanı bulacağından, 
inceleme ve değerlendirmeler bu kapsamda yapılacaktır.

Hemen belirtmeliyim ki çalışma konumuz oldukça geniş tutulmuştur. 
Bunun nedeni çalışmanın meslek içi eğitime yönelik olmasıdır. O nedenle 
biz de incelememizi meslek içi eğitimin amacına uygun ve dolayısıyla yönelik 
olduğu Türk Fikri Mülkiyet hukuku kapsamında yapacağız. 

4 RG., T., 08.12.2001, S., 24607.
5 RG., T., 14.02.2011, S., 27846.
6 RG., T., 19.06.1932, S., 2128.
7 RG., T., 04.02.2011 ,S., 27836
8 RG., T.,13.12.1951, S., 7981.
9 RG., T.,10.01.2017, S., 29944.
10 RG., T., 30.04.2004, S., 25448.
11 RG., T., 15.01.2004, S., 25347.
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Bu kapsamda incelememiz, biri genel bilgilerin verilmesine ilişkin olmak 
üzere dört ana başlık altında açıklama yapılması planlanmıştır. Belirtildiği 
üzere birinci başlıkta genel bilgiler, ikinci başlıkta ihtiyati tedbirler, üçüncü 
başlıkta delil tespiti ve dördüncü başlıkta ise diğer geçici hukuki korumalar 
açıklanacaktır. Öncelikle birinci başlık altında geçici hukuki korumalar hakkında 
genel bilgiler verildikten sonra, ikinci başlık altında, genel olarak ihtiyati tedbir, 
ihtiyati tedbir türleri, yargılama usulü, ikinci başlık altında delil tespiti, türleri 
ve yargılama usulü ve üçüncü başlık altında ise diğer geçici hukuki korumalar 
ve türleri ile yargılama usulü incelenecek ve uygulamaya yönelik ortaya çıkan 
ve çıkabilecek usul hukuku sorunları hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır. 

Bu inceleme ve açıklamalar yapıldıktan sonra gerekli sonuç ve değerlendirme 
ile çalışmamız tamamlanacaktır.

I.  GENEL OLARAK
Genel olarak geçici hukuki koruma; açılacak veya açılmış ve dolayısıyla 

görülmekte olan bir dava sonunda verilecek hükümle nihai korumaya 
ulaşılmadan davanın/yargılamanın sağlıklı yürümesi ve sonuçlanması ile 
birlikte sonuçlarının, yani yargılama sonunda verilecek hükmün icrasının 
tehlikeye girmesine engel olmak ve dolayısıyla genel anlamıyla hukuk 
düzenince korunan menfaat olarak tanımlanan hakkın tehlikeye girmesine 
engel olabilmek için talep edilmesi gereken korumadır12.

Geçici hukuki korumalarla asıl hak bakımından maddi hukuka ilişkin karar 
verilmemektedir. Ancak, geçici hukuki korumalarla asıl yargılama sonunda 
verilecek hükmün sonuçsuz kalmamasının gerçekleştirilmesi yolu ve imkânı 
tutularak, etkili bir hukuki koruma teminatı sağlanır13.

Zira, hak sahibinin açtığı veya açacağı bir davanın sonuçlanması bazen 
çok uzun bir zaman alabilir. İşte bu zaman dilimi içerisinde maddi hukuk 
kapsamındaki hakkın (dava konusunun) tehlikeye maruz kalması muhtemel 
olabilmektedir. İşte bu sonucu bertaraf etmekte, geçici hukuki korumalar etkin 
koruma sağlayacak ve dolayısıyla hakkın korunması bakımından çok önemli 

12 Saim ÜSTÜNDAĞ, İhtiyati Tedbirler, Fakülte Matbaası, İstanbul, 1981, s. 1 vd.; Muhammet 
ÖZEKES, “Geçici Hukuki Korumalar”, Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı, s. 2.; Süha 
TANRIVER/Emel HANAĞASI, Geçici Hukuki Korumalar, s. 1; Dava açılmadan önce veya dava 
görülürken her iki tarafça talep edilebilen, kural olarak yargı mercileri tarafından yaklaşık 
ispat seviyesinde ispat ölçüsü ile gerektiğinde hukuki dinlenme hakkı ertelenerek basit 
ve hızlı bir inceleme ile karar verilebilen, bağlayıcı ve zorlayıcı niteliği bulunan, alınması 
gereken ve lehine karar alınan tarafın hukukunu geçici olarak koruma altına alan kararlara 
geçici hukuki koruma adı verilir (Mehmet ÖZDEMİR, Yargıtay ve İstinaf Uygulamasında 
Geçici Hukuki Korumalar, Adalet, Ankara, 2018, s. 1 vd.); Ayrıca bkz. ÜSTÜNDAĞ, Medeni 
Yargılama Hukuku, 481 vd.

13 Baki KURU, İstinaf Sistemine Göye Yazılmış Medeni Usul Hukuku, Legal, İstanbul, 2016, s. 631.
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bir işlevi yerine getirecektir. Belirtelim ki geçici hukuki korumaların kabul 
edilmelerinin temel nedeni de belirtilen bu ve benzeri sebeplerdir14.

Burada belirtilmesi gereken bir husus ise, üst kavram olarak “geçici 
hukuki koruma” ilk defa HMK ile kabul edilmiş ve bu başlık altında geçici 
hukuki koruma türleri genel olarak belli bir sistematik gözetilmek suretiyle 
düzenlenmiştir. Zira bazı özel kanunlarda düzenlenen konuların özelliklerine 
uygun geçici hukuki korumalar; o kanunlarda özel olarak düzenlenmiştir. 
O nedenle, HMK’nın geçici hukuki korumalara ilişkin düzenlemeleri genel 
düzenleme olarak nitelendirilmektedir.

1. Geçici Hukuki Korumanın Türleri
Yukarıda belirtildiği üzere geçici hukuki korumalar; ihtiyati tedbir, delil 

tespiti ve diğerleri olmak üzere Kanunla üç tür olarak sınıflandırılmıştır. Diğer 
geçici hukuki korumalar ile ifade edilmek istenen belli bir türü ifade eden geçici 
hukuki korumadan ziyade, ihtiyati tedbir ve delil tespiti dışında kalan koruma 
türleridir. Bununla ifade edilmek istenen, geçici hukuki koruma mahiyeti 
gösteren defter tutulması, mühürleme işlemi yapılması vs.…gibi15 geçici hukuki 
korumalardır.

1.1. İhtiyati Tedbir 
Geçici hukuki korumanın bir türü olan İhtiyati tedbir genel olarak HMK m. 

389 vd. (mülga HUMK m. 101 vd.) hükümleriyle düzenlenmiştir. Madde 389/1 
hükmüne göre, mevcut durumda meydana gelebilecek değişme nedeniyle 
hakkın elde edilmesi önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız 
hale geleceğinden veya gecikme nedeniyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın 
doğacağından endişe edilmesi hallerinde, dava/uyuşmazlık konusu hakkında 
ihtiyati tedbir kararı verilebilir16. Maddede ihtiyati tedbirler örnek olarak 

14 ÜSTÜNDAĞ, İhtiyati Tedbirler, s. 2 vd; KURU, 629 ve 630; Geçici hukuki korumaların hukuk 
düzenleri tarafından kabul ediliş nedenleri yönünden, ayrıntılı bilgi için bakınız (bkz.) 
ÖZDEMİR, s. 16 vd.; Timuçin MUŞUL, Medeni Usul Hukuku, 3. Baskı, Adalet, Ankara, 
2012, s. 608 vd. “ Mahkemede, dava açıp yargılama sonunda lehe karar alıncaya kadar 
aradan geçen uzun süre zarfında, dava konusu ortadan kalkmış veya kaldırılmış olabilir. 
Bu durumda davacının hükme bağlanan hakkı kağıt üzerinde kalır. …..”. dava konusu 
hakkın zayi olmasına mani olmak, yani hakkın korunması ve böylece yargılama sonunda 
verilecek hükmün sonuçsuz kalmasına engel olmak bakımından, tüm hukuk düzenlerinde 
geçici hukuki korumalar vazgeçilmez müesseseler olarak kabul edilmektedir (bkz. Adem 
ALBAYRAK, İhtiyati Tedbir, Adalet Yayınevi, Ankara, 2007, s. 1 vd.).

15 Bkz. ileride diğer geçici hukuki korumalar (IV).
16 İhtiyati tedbirin tanımı yönünden bakınız, Hakan, PEKCANITEZ/Oğuz, ATALAY/Muhammet, 

ÖZEKES, Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınları, 12. Baskı, Ankara 2011, s. 713 vd.; ÖZDEMİR, 
38 ve 39.: İhtiyati tedbir, tecavüz konusunda ciddi ve etkin çalışmalar yapılması halinde, 
açılacak veya açılmış dava sonunda verilecek hükmün etkinliğini sağlamak için tedbir kararı 
verilmesi istenebilir (Sabih ARKAN, Marka Hukuku, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Yayınları NO. 533, C. 2, Ankara 1998, s. 226 ve dn. 6).
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gösterilmiştir. Şartların bulunması halinde mahkeme her türlü ihtiyati tedbire 
karar verebilir. HMK kapsamında mahkeme uyuşmazlığın esasını çözecek 
şekilde veya böyle bir sonuç doğuracak şekilde tedbir kararı veremez17. Bununla 
birlikte, FMH ve haksız rekabet hukuku kapsamında ihtiyati tedbir kural olarak 
esas hükmün etkisini sağlamaya, yani ifa amacına yönelik olmaktadır18. 

1.2. Delil Tespiti 
Delil tespiti geçici hukuki korumaların ikinci türü olarak HMK m. 400 ilâ 

405(mülga HUMK m. 168 vd) hükümleriyle düzenlenmiştir. Geçici hukuki 
korumanın bu türüyle, henüz dava açılmadan önce veya görülmekte olan bir 
davada henüz inceleme sırası gelmeyen bir delilin tespit edilerek korunması 
amacı güdülmektedir. Diğer bir ifade ile bir uyuşmazlığın ispatına yarayacak 
vakıaların tespiti ve korunması sağlanmaktadır19. Böylece, ispat yönündeki 
sorunun çözümüne önemli katkı sağlar.

1.3. Diğer Geçici Hukuki Korumalar
Belli bir türden ziyade delil tespiti ve ihtiyati tedbir dışında kalan geçici 

korumalar, “diğer geçici korumalar” kenar başlığı ile HMK m. 406 hükmüyle 
düzenlenmiştir. Geçici hukuki korumanın bu türü mülga HUMK m. 446 vd. 
düzenlenen mühürleme, defter tutulması vs. korumaları ifade etmektedir20.

1.4. Özel Kanunlarda Düzenlenen Geçici Hukuki Korumalar
Genel olarak HMK’da düzenlenen geçici hukuki korumalar dışında, özel 

kanunlarda düzenledikleri konuların özellik ve niteliklerine uygun olarak geçici 
hukuki korumalara yer vermişlerdir. Örneğin, ihtiyati haciz (İİK m. 257 vd), aile 
hukukuna ilişkin geçici hukuki korumalar (TMK), geçici ödemeye ilişkin (TBK m. 
76)21 ve bu kapsamda inceleme konumuz olan geçici hukuki korumalara ilişkin 
FSEK m. 66/4, m. 77 ve SMK m. 159 (mülga 551 sayılı KHK m. 151 ve 152, 554 
sayılı KHK m. 63 ve 64, 555 sayılı KHK m.34 ve 35 ile 556 sayılı KHK m. 76 ve 
77); BÇK m. 63 ve EDTK m. 34 hükümleriyle düzenlenen ve özellik arz eden 
ihtiyati tedbirlerdir.

2. Geçici Hukuki Korumaların Özellikleri
Geçici hukuki korumalar, bazı özellikler göstermektedir. Burada bilgi vermek 

amacıyla kısaca açıklamakla yetinilecektir. Söz konusu özellikler:

17 KURU, s.633.;
18 Bkz. İleride, II, 1.2.3; II, 2; dn. 50 ilâ 58 civarı. İhtiyati tedbirin tanımı yönünden bakınız, Hakan, 

PEKCANITEZ/Oğuz, ATALAY/Muhammet, ÖZEKES, Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınları, 12. 
Baskı, Ankara 2011, s. 713 vd.; ÖZDEMİR, s. 38 ve 39.; MUŞUL, s. 609. KURU, s.633.

19 ÖZDEMİR, s. 39 vd.; MUŞUL, s. 624.; Ayrıntılı bilgi için bkz. ileride, III ncü başlık altındaki 
açıklamalar.

20 Bkz ileride, IV ncü başlık altındaki açıklamalar.
21 Özel kanunlarda düzenlenen geçici hukuki korumalar için bkz. KURU, s. 635.; MUŞUL, s. 

610.; ÖZDEMİR, s. 41; Engin ERDİL, İçtihatlı ve Açıklamalı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 
şerhi, C. 2, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2009, s. 153.1
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2.1. Kural Olarak Yargı Organları Karar Vermeye Yetkilidir
Kural olarak yargı organları tarafından geçici hukuki korumalara karar verilir. 

Yargı organlarıyla ifade edilmek istenen, davaya bakacak mahkemelerdir. 
Adli yargıda. ilk derece mahkemesi sıfatıyla davaya bakmaya yetkili ve 
görevli olan ve davaya bakan mahkemedir. Burada ilk akla gelen ilk derece 
mahkemeleri ile, ilk derece sıfatı ile davaya bakan yüksek mahkemelerdir. 
Bu kapsamda özellik arz eden en önemli husus bölge adliye mahkemelerinin 
(BAM) durumudur. Zira bilindiği üzere bu mahkemelerin ilk derece mahkemesi 
sıfatı ile bakmaya yetkili ve görevli olduğu her hangi bir dava yoktur. Bununla 
birlikte, hukuki denetim yanında vaka denetimi (hem hukuki hem de maddi 
denetim) yapmaya yetkili olan bu mahkemeler, istinaf başvurusunu kabul 
ettiklerinde tahkikata kendileri devam edeceklerinden, yani davayı yeniden 
göreceklerinden, şartları bulunması durumunda bölge adliye mahkemeleri 
de geçici hukuki korumalara karar verilebilmelidir22. Zira, HMK m. 390, f. 1’in 
gerekçesinde, BAM hukuk dairelerinden de ihtiyati tedbir talep edilebileceği 
HMK m. 390, f. 1’in gerekçesinde açık şekilde belirtilmiştir23

Hemen belirtmeliyim ki, bu kuralın iki istisnası bulunmaktadır. Biri, fikri 
mülkiyet haklarının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi bakımından 
geçici hukuki korumalardan ihtiyati tedbirin özel bir türü olan, gümrük 
müdürlüklerince geçici olarak el konulması (Gümrük Kanunu-GK- m. 57)24, 
diğeri ise, Noterlik Kanunu (NK) kapsamında25 geçici hukuki korumanın bir türü 
olan delil tespitinin yapılmasıdır.

2.1. Kural Olarak Tarafların Talebi Aranmaktadır 
Geçici hukuki korumalar bir davanın her iki tarafınca talep edilebilir. Dava 

açılmadan önce ise maddi hukuk kapsamındaki hakkın elde edilmesi için 
dava açmaya yetkili olanlar talep etme hakkına sahiptir26. Kural böyle olmakla 
birlikte, dava açmaya hakkı olmayan fikri mülkiyet hukuku kapsamında basit/
adi lisans sahibi de geçici hukuki koruma talep edebilme hakkına sahiptir27.

2.3. Geçici Koruma Sağlarlar
Geçici hukuki korumaların tamamı geçici niteliğe sahiptirler. Bu nedenle 

uyuşmazlığı nihai olarak sonuçlandırmazlar. Bilindiği üzere uyuşmazlık tam 

22 Cengiz, S. KONURALP, “6100 Sayılı Hukuk Muhakemesi Kanununa Göre İhtiyati Tedbirler”, 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,Yıl (Y.): 2013, Cilt (C): 71, Sayı (S): 2, s.237.; Bilge 
UMAR, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Yetkin, Ankara 2011, s. 1093 vd.; Karşı (krş.) 
görüş yönünden bkz. ÖZDEMİR, s. 25 vd.; Özgür M. ÇIFTÇI, Medeni Yargılama Hukukunda 
İstinaf, Adalet, 3. Baskı, Ankara 2016, s. 49.

23 Bkz. İleride dn. 99.
24 Bkz. İleride, II, 7, dn. 146 ilâ 152 arası.
25 Bkc. İleride, III, 4.1.
26 Bkz. ÖZDEMİR, s. 4.
27 Bkz. İleride, III, 4.2.1.
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olarak esas hakkında verilen hükmün kesinleşmesi ile sonuçlanır. Diğer bir 
ifade ile geçici korumalar etkilerini esas hakkındaki hükmün kesinleşmesine 
kadar gösterirler. Bazen esas hakkındaki hükmün kesinleşmesine kadarda 
devam etmeyebilirler28.

2.4. Basit Yargılama Usulüne Tabidirler
Geçici hukuki korumaların tamamının incelemesi basit yargılama usulüne 

tabidir. Bu usulde geçici hukuki koruma taleplerinin incelemesi basit ve acele/
çabuk yapılır. Zira talep konusu hakkın acele bir şekilde güvence altına alınması, 
davanın sonunda verilecek hükmün etkisiz kalmaması yönünden önem arz 
etmektedir. O nedenle bazen hukuki dinlenme (HMK m. 27) hakkı verilmeden 
bile geçici hukuki koruma kararı verilebilmektedir. Böyle durumlarda sonradan 
hukuki dinlenme hakkı verilmek suretiyle bu eksiklik giderilmektedir29.

2.5. Bağlayıcı ve Zorlayıcıdırlar
Geçici hukuki koruma kararları bağlayıcı ve zorlayıcıdır. Bu bağlayıcılık kural 

olarak geçici hukuki koruma kararının tarafları yönündendir. Diğer bir ifade ile 
HMK kapsamındaki geçici hukuki koruma kararları üçüncü kişilere karşı hüküm 
ifade etmezler. Kural böyle olmakla birlikte fikri mülkiyet haklarının daha etkin 
korunmaları amacıyla HMK kapsamındaki geçici korumalara ilave olarak, özel 
olarak kabul edilen geçici hukuki korumalar taraf olmayan üçüncü kişilere karşı 
da hüküm ifade edebilmektedir. Diğer taraftan Türk Ticaret Kanununda genel 
olarak düzenlenen haksız rekabetin önlenmesi bakımından ön görülen geçici 
korumalarda böyledir30.

Geçici hukuki koruma kararlarına uymak zorunluğu bulunmaktadır. Kararlar 
icra edildikten sonra ihlal edilmeleri disiplin suçunu oluşturmaktadır31. 

2.6. Yaklaşık İspat Yeterlidir
Yargılamada tam bir ispat aranmaz, yaklaşık ispat yeterli kabul edilir. Örneğin 

talepte bulunanın fikri mülkiyet kapsamındaki hakkın sahibi olduğunu gösteren 
belge ile hakkın ihlal edildiğini veya ihlal bakımından yakın bir tehlikenin 
bulunduğu ihtimali olduğunu yaklaşık ispat eden delillerin talep dilekçesi ile 
birlikte sunulması geçici hukuki koruma kararı verebilmek için yeterli olacaktır. 
Diğer bir ifade ile bir davanın kabulüne karar verilebilmesi için gerekli olan 
tam bir ispat, geçici hukuki korumaya karar verebilmek için aranmaz. Böyle bir 
ispat aranacak olması, geçici hukuki korumaların hukuk düzenleri tarafından 
kabul edilmelerinin sebepleriyle bağdaşmaz. O nedenle yaklaşık ispat yeterli 
kabul edilmek durumundadır32.

28 Bkz. ileride, III, 6.
29 Bu konuda bkz. ileride, III, 4.2.6.; ÖZDEMİR, s. 11.
30 Bkz. ileride, III, 4.2.7.3 ve dn., 129. 
31 Bkz. ileride, III, 6.1.
32 Bkz. ileride, III, 3.1; III, 4.2.4; dn., 112; Ayrıca bkz. ÖZDEMİR, s. 12.
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II.  FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUN’DA İHTİYATİ TEDBİRLER 
1. Genel Olarak İhtiyati Tedbir Kavramı, Amacı, Sınırı, İhtiyati Hacizden ve 

Delil Tespitinden Farkı

1.1. İhtiyati Tedbir Kavramı:
Kavram olarak İhtiyati tedbir, kesin hükme kadar devam eden yargılama 

sürecinde, hem davacının hem de davalının dava konusunun hukuki durumunda 
oluşabilecek zararlara karşı öngörülmüş geçici nitelik taşıyan geniş veya sınırlı 
olabilen bir hukuki korumadır33. Bu şekilde tanımlanan ihtiyati tedbirler geçici 
hukuki korumalar içinde önemli bir yere sahiptir ve dolayısıyla geçici hukuki 
korumaların temelini oluşturmaktadır. 

1.2. İhtiyati Tedbirin Amacı ve Türleri
İhtiyati tedbir yargılama sonunda verilen hükmün akıbetinin belirsizliğine 

engel olmak amacıyla HMK kapsamında ancak teminat amacı ile 
verilebilmektedir. Bu kapsamda, henüz dava sonuçlanmadan lehine ihtiyati 
tedbir kararı verilen taraf/alacaklı tatmin edilemez. Bu anlayış, yani ihtiyati 
tedbirin esas davanın yerine geçemeyeceği düşüncesi, ihtiyati tedbirin geçici 
özellik arz etmesine dayandırılmaktadır. Diğer bir değişle HMK kapsamında 
tedbir, maddi hukuk kapsamındaki hukuki sonucu, aynen sağlayamaz veya 
yine başka bir değişle onu örtemez. O nedenle bu tedbirlerin prensip itibariyle 
yalnız teminat amacı güttükleri söylenebilir34. 

Bununla birlikte duyulan ihtiyaç nedeniyle, özel kanunlarla teminat amacı 
dışında düzenleme ve eda amaçlı ihtiyati tedbirleri de hukuk düzenleri kabul 
etmek durumunda kalmıştır35. 

Bu durumda, ihtiyati tedbirler amaçlarına göre teminat, eda ve düzenleme 
olmak üzere üç tür ihtiyati tedbir kabul edildiği söylenebilir.

1.2.1. Teminat amaçlı ihtiyati tedbirler
Teminat amaçlı ihtiyati tedbirlerle bir hakkın bizzat gerçekleşmesi değil, 

müstakbel gerçekleşmesi teminat altına alınmaktadır. Diğer bir ifade ile bir 
tarafın hakkının gerçekleşmesinin tehlikeye girmesine bu tür tedbirlerle 
engel olunmaktadır. Bu tür tedbirler HMK’da düzenlenmiş ancak sınırlı olarak 
gösterilmemiştir. Yani teminat amaçlı tedbirlerin ne gibi şekillere büründüğünü 
Kanun tayin etmemiştir. O nedenle teminat amaçlı diğer tedbirleri hâkim 
serbestçe tayin edebilecektir36. İnceleme konumuz olan fikri mülkiyet hukuku 

33 KURU, s. 631; Ayrıca bkz. ÜSTÜNDAĞ, İhtiyati Tedbirler, s. 1 vd.; ÖZDEMİR, s. 43 ve 44.
34 Bkz. ÜSTÜNDAĞ, İhtiyati Tedbirler, s. 10 vd.; KURU, s. 632; MUŞLU, s. 609; ÖZDEMİR, s. 45.
35 ÜSTÜNDAĞ, İhtiyati Tedbirler, s. 17 vd. Ayrıca bkz. Muhammet ÖZEKES, “Fikir ve Sanat 

Eserleri Hukukunda İhtiyati Tedbirler”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi 
(DEÜHD), Y: 2002, S: 2, s. 91 vd.

36 ÜSTÜNDAĞ, İhtiyati Tedbirler, s. 21; KURU, s. 635 “İhtiyati tedbirler HMK’da sayılanlarla 
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kapsamında da teminat amacı güden ihtiyati tedbirler verilebilmektedir. 
Örneğin FMH kapsamında açılan hükümsüzlük davalarında verilen ihtiyati tedbir 
kararları, teminat amacı olan tedbirlerdir. Bu kapsamda örnek vermek gerekirse, 
sınai bir hakkın hükümsüzlüğü ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 
tutulan sicilden terkini talepli açılan davalarda temlik yasağı koymak gibi37.

1.2.2. Düzenleme Amaçlı İhtiyati Tedbirler 
Bu tedbirlerle geçici bir durum adli yoldan düzenlenmektedir. Diğer bir 

ifade ile mahkeme, zaruri olması durumunda bir hukuki münasebeti ihtiyati 
tedbir yoluyla geçici olarak düzenlemektedir. Böylece ihtiyati tedbirle hukuki 
ilişki yeniden inşa edilmektedir. Örneğin, Şirketler hukukunda YK üyelerinden 
birinin yetkisini sınırlamak veya bir yöneticinin yetkisinin kullanılmasına bir 
diğerinin iştirakinin emredilmesi, bir ortağın şirketten ihracı veya yetkilerinin 
sınırlandırılması, bir ortağa işyerine girmesinin ve defterlerin incelenmesinin 
yasaklanması, bir irtifak hakkının geçici olarak düzenlenmesi38, Kat Mülkiyeti 
kapsamında yöneticinin yetkisinin sınırlandırılması, ortak yerlerin kullanım 
düzeninin geçici olarak düzenlenmesi ve boşanma davalarında müşterek 
çocuğun velayetinin düzenlenmesi39 vs gibi.

İnceleme konumuz olan fikri mülkiyet hukuku alanından örnek vermek 
gerekirse, taklit ürünlerin üretiminde kullanılan araçların kullanılmasının, 
taklit ürün dışındaki ürünlerin üretiminde kullanılacak şekilde tedbir kararı 
ile sınırlandırılması böyle tedbirlerdendir. Belirtmek gerekirse, burada 
üretim araçlarının ne şekilde kullanılacağı ile kullanmanın sınırları tedbir 
kararıyla düzenlenmektedir. Böylece, üretimde kullanılan araçların ne şekilde 
kullanılacağı ile kullanmanın kapsamı geçici olarak yeniden düzenlenmektedir.

Burada belirtilmesi gereken önemli bir husus, düzenleme amaçlı bütün 
tedbirlerde, mahkeme hukuki ilişkiyi geçici olarak düzenlemeye dikkat etmek 
durumundadır40.

1.2.3.İfa (eda) Amaçlı İhtiyati Tedbirler
İfa (eda) amaçlı veya ifaya yönelik (esas hüküm etkisi gösteren) ihtiyati 

tedbirlerin amacı, bir hakkı geçici olarak gerçekleştirmektir. Başka bir ifade 
ile bu tür tedbirin amacı hak sahibinin geçici olarak tatmin edilmesidir. Bu 

sınırlı değildir. Gecikme sebebiyle bir sakıncanın veya ciddi bir zararın doğacağından endişe 
edilmesi hallerinde, mahkeme, sakıncayı ortadan kaldıracak veya zararı engelleyecek her 
türlü ihtiyati tedbire karar verebilir”.; Ayrıca teminat amaçlı tedbirler için bkz. ÖZDEMIR, s. 
47 “Bu tür tedbirler, davanın konusunun yargılanma süresince aynen muhafaza edilmesine, 
ve böylece nihai kararın etkinliğini sağlamaya yöneliktir”.

37 Bkz. ileride, dn., 55
38 ÜSTÜNDAĞ, İhtiyati Tedbirler, s. 30 vd.
39 ÖZDEMİR, s. 47.
40 ÜSTÜNDAĞ, İhtiyati tedbirler, s. 35.
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özelliği ile tedbirin diğer türleri olan (teminat amaçlı ve düzenleme amaçlı) 
ihtiyati tedbirlerden ayrılır. Hemen belirtmeliyim ki, ihtiyati tedbirin bu türü 
(ifa amaçlı olanı) cebri icraya elverişlilik göstermektedirler41.

Hemen belirtmeliyim ki ifa amaçlı tedbirler HMK’da düzenlenmemiştir. O 
nedenle HMK hükümleri kapsamında böyle ihtiyati (ifa amacı veya esas hüküm 
etkisi gösterecek nitelikte) tedbir kararı verilemez42.

Bununla birlikte bazı özel kanunlarda böyle düzenlemelere yer verilmiştir. 
Örneğin bir miktar paranın ödenmesine geçici olarak kara verilmesi, MK 
kapsamında tedbir nafakası ödenmesine karar verilmesi, TBK m. 76 kapsamında 
geçici ödemeye karar verilmesi, MK kapsamında bir şeyin teslimine karar 
verilmesi böyle (ifa amaçlı) tedbirlerdendir43.

İhtiyati tedbirin bu türünün yoğun olarak düzenlendiği yer; inceleme 
konumuz olan FMH’na ilişkin mevzuattır. Hemen belirtmeliyim ki, TRİPS’in üye 
ülkelere yönelik getirdiği yükümlülüklere (Kısım: 3, Bölüm: 1, m. 41) uygun olarak 
fikri ve sınai hakların etkin bir şekilde korunabilmeleri için HMK kapsamındaki 
ihtiyati tedbirlere ilave olarak ifa amaçlı (esas hüküm etkisi gösterecek/
sağlayacak) tedbirler ilgili kanunlarda özel olarak düzenlenmiştir44. İhtiyati 
tedbirin bu türünün düzenlendiği bir başka yer ise, inceleme konumuzla ilişkili 
olan TTK’nın haksız rekabete ilişkin hükümleridir. Yani haksız rekabetin etkin 
şekilde önlenmesi için ifa amaçlı tedbirler TTK’da özel olarak düzenlenmiştir

1.3. İhtiyati Tedbir Kararının Sınırı
İhtiyati tedbir kararı verilirken ihtiyati tedbirin mahiyetinden doğan sınır 

aşılamaz. Bu sınır, temini istenen hakkın sınırlarıdır. Diğer bir ifade ile açılmış 
olan veya ihtiyati tedbir kararı alındıktan sonra açılacak olan esas hakkındaki 
davanın yargılaması sonunda hüküm altına alınması talep edilen konuların 
sınırını aşacak şekilde ihtiyati tedbirin her hangi bir türüne (teminat, düzenleme 
ve ifa amaçlı ihtiyati tedbirler) karar verilmemelidir. Yani, esas davanın başarıya 
ulaşması sonunda dahi, hak sahibinin sahip olamayacağı hakların ihtiyati tedbir 
yoluyla sağlanabilmesi mümkün değildir. O nedenle, mahkeme vereceği ihtiyati 
tedbir kararının, talepte bulunanın maddi hukuk kapsamında sahip olduğu 
hakkın kapsamını aşar nitelikte bulunup bulunmadığını araştırmak zorundadır45.

Bu bağlamda mahkeme taleple belirlenen sınırı aşacak şekilde ihtiyati tedbir 
kararı veremeyeceği gibi, tedbir talebinin de talepte bulunanın maddi hukuk 

41 ÜSTÜNDAĞ, İhtiyati Tedbirler, s. 15; ÖZDEMİR, s. 47 ve 48.
42 KURU, s. 635; ÜSTÜNDAĞ, İhtiyati Tedbirler, 12.;Yrg. 11. HD., T. 17.04.2012, S. 4514/6246.
43 Ayrıntılı bilgi için bkz. ÜSTÜNDAĞ, İhtiyati Tedbirler, 37 vd.
44 Bkz. ileride, III, 3.2.2.; Ayrıca bkz. Fırat ÖZTAN, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Turhan 

Kitapevi, Ankara 2008, s. 693; ÖZEKES, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İhtiyati Tedbirler, 
s.94 vd.; Bengül KAVLAK, “Marka Hukukunda İhtiyati Tedbirlerin 6100 Sayılı Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu Işığında Değerlendirilmesi”,Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER'e Armağan, 
EBSCOHOST, İstanbul 2013, s. 1530.

45 Ayrıntılı bilgi için bkz. ÜSTÜNDAĞ, s. 28 ve 29; ÖZDEMİR, s. 5 vd.
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kapsamında sahip olduğu hakkın sınırlarını aşmamalıdır. Yani İhtiyati tedbir 
talebini inceleme yetki ve görevi olan mahkemede, esas hakkındaki davada 
olduğu gibi taleple bağlılık (HMK m. 26) ilkesini gözetmek durumundadır. 
Diğer taraftan ihtiyati tedbir kararının çizdiği sınırı aşacak şekilde de kararın 
infazı mümkün değildir. Diğer bir ifade ile ihtiyati tedbir kararını yerine getiren 
memur, kararla belirlenen sınırı aşacak şekilde uygulama yapamaz. Nitekim 
Yargıtay ihtiyati tedbir kararının kapsamını aşacak şekilde infazını doğru 
bulmamıştır46. Bu durum ihtiyati tedbire egemen olan “ölçülülük” ilkesinin 
doğal bir sonucudur.

1.4.İhtiyati Tedbirin İhtiyati Hacizden Farkı
- İhtiyati haciz yalnız para (ve teminat) alacakları hakkındaki dava ve veya 

icra takiplerinde, ihtiyati tedbir ise kural olarak paradan başka şeyler hakkında 
söz konusu olur.

- İhtiyati haciz, henüz kesin haciz isteme yetkisi olmadığı bir zamanda (İİK m. 
37, 78), alacaklının zamanında alacağına kavuşmasını teminat altına almasına 
karşın, ihtiyati tedbir, dava konusu hakkında önleyici nitelik taşır.

- İhtiyati haciz konulan mallar üzerinde çekişme olmamasına rağmen, 
üzerine ihtiyati tedbir konulan mallar çekişmeli olup açılmış ve ileride açılacak 
bir davanın konusunu oluşturmaktadır.

- İhtiyati haciz konulan mal icra müdürlüğü tarafından satıldıktan sonra 
bedeli para olarak alacaklıya verilmesine rağmen, ihtiyati tedbir konulan mal 
davayı kazanan tarafa aynen verilir47.

Burada belirtilmesi gereken önemli bir husus ise, bu iki kurum arasında böyle 
farklar olmasına ve hukuki dayanağı da bulunmamasına rağmen, uygulamada 
ihtiyati haciz mahiyetinde ihtiyati tedbir kararlarına rastlanmaktadır. 
Önemle belirtmeliyim ki, hukuki dayanağı bulunmadığından böyle kararlar 
verilmemelidir48. Kanaatimce ihtiyati tedbir mahiyetinde ihtiyati haczin tek 
örneği tasarrufun iptali davalarına ilişkin İİK m. 281/2 hükmüdür. Bu hükmün 
kapsamı dışındaki böyle taleplerin hukuki dayanağı bulunmamaktadır. O 
nedenle mahkemelerin böyle talepleri geri çevirmeleri doğru bir yaklaşım olur.

1.5. İhtiyati Tedbirin Delil Tespitinden Farkı
- Delil tespiti ile açılmış veya ileride açılacak bir davayla ilgili delillerin 

zamanından önce toplanıp güvence altına alınması sağlanmasına rağmen, 
ihtiyati tedbir ile dava konusu malın veya hakkın düvence altına alınması 
sağlanır.

46 Yargıtay 11. HD’nin 08.12.2011 gün ve E. 2009/4384, K. 2011/6645 sayılı Kararı(UYAP).
47 İhtiyati tedbirin ihtiyati hacizden farklarına ilişkin bkz. KURU, s. 647 vd.; ÜSTÜNDAĞ, İhtiyati 

Tedbirler, s. 5 vd.; ÖZDEMİR, s. 274 vd.
48 KURU, s. 648; ÖZEKES, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İhtiyati Tedbirler, s. 90 vd.; 

ÖZDEMİR, s. 298 ve 299.



412

Türk Fikri Mülkiyet Hukuku Kapsamında Geçici Hukuki Korumalar
Dr. Orhan SEKMEN

Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı 19-22 Aralık 2019

- Her ikisi de geçici hukuki koruma olmasına rağmen, ihtiyati tedbir 
kurumunda istinaf kanun yolu ön görülmüş, ancak delil tespiti kurumunda 
istinaf kanun yolu ön görülmemiştir. Delil tespiti yönünden bu kuralın tek 
istisnası, sınai haklara ilişkin mülga KHK’larda düzenlenen delil tespiti davaları 
(551 sayılı KHK m. 150, 554 sayılı KHK m. 62, 555 sayılı KHK m. 33 ve 556 
sayılı KHK m. 75). Bu hükümlerle düzenlenen delil tespiti davaları, inceleme 
konusuna dahil olan delil tespiti kurumundan farklıdır49.

- Burada hemen belirtmeliyim ki, her iki kurum kapsamında kararı veren 
mahkeme nezdinde itiraz kanun yolu caizdir.

2. FMH’DA GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA YÖNÜNDEN ÖZEL DÜZENLEMEYE 
DUYULAN İHTİYACIN SEBEBİ

Ülkelerin sosyal, ekonomik ve kültürel yönden gelişmeleri ve dolayısıyla 
ilerlemelerinde, FMH kapsamındaki haklar (fikri ve sınai haklar) önemli rol 
oynamaktadır. Diğer bir değişle, fikri ve sınai ürünler bir ulusun, toplumun 
veya bir ülkenin her yönden zenginleşmesinin adete lokomotifi gibidirler. 
O nedenle bu haklara sahip olmak bir ülke için hayati önem arz etmektedir 
ve dolayısıyla kişilerin yeni fikri ürünler üretmeye ve yeni buluşlar bulmaya 
teşvik edilmeleri devlet politikası olmalıdır. Bu bağlamda fikri ve sınai hakların 
etkin bir şekilde korunmaları kişileri yeni fikri ürünler üretmeye, yeni buluşlar 
bulmaya teşvik edecek ve dolayısıyla ülkenin kültürel, sosyal ve ekonomik 
yönden gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlayacaktır. Diğer bir ifade ile 
devletler yaratıcılığı koruyarak ilerler ve gelişebilirler50.

Bu hakların ciddi ve etkin bir şekilde korunmaları, ürün çeşitliliğini artıracak 
ve dolayısıyla rekabet ortamının oluşmasına da katkı sağlayacağından, 
tüketicilerinde faydasına olacaktır.

Fikri ve sınai haklar mutlak hak olmalarına rağmen, gayri maddi nitelikte 
olmaları ve korunmaları da belli sürelerle sınırlı olduğundan, diğer mutlak 
haklara göre daha kolay ihlal edilebilmektedirler. Diğer taraftan bu haklar 
korunmaları bakımından diğer haklara nazaran kısa ömürlü olduklarından, bu 
mahiyetleri itibariyle uzun süren davaları beklemeye uygun değildirler51. 

Bu hakların önemine binaen, tüm ülkelerde bu hakların etkin bir şekilde 
korunması yönünde adımlar atılmış ve bu kapsamda uluslararası çok taraflı 
sözleşmeler yapılmıştır. Yapılan sözleşmelerde bu hakların korunmaları 
yönünde geçici hukuki önlemlere yer verilmiş ve bu yönde üye ülkelere 

49 Bu konuda bkz. ileride, III, 1.
50 Bu konuda bkz. TEKİNALP, s. 32 vd.; KAVLAK, s. 1529 vd.; ÖZDEMİR, s. 212., İngiltere 

FMH’da yaratıcılığı ve bilgiyi teşvik amacı yönünden bkz. Lionel BENTLY/Brad SHERMAN, 
Intellectual Property Law, Oxford Universty Pres, Oxford 2002, s. 661 ve 662.

51 KAVLAK, s. 1529.; Uğur ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, XII Levha, İstanbul 2012, s. 812.
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yükümlülükler getirilmiştir52 (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Sözleşmesi ve 
DTÖ’nün eki Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması-TRİPS Bölüm 3 ve 4).

Bu ve benzeri nedenlerden dolayı fikri ve sınai hakların etkin bir şekilde 
korunmaları bakımından genel hükümlerle düzenlenen geçici korumalar 
yeterli olmadığından, esas hükmün etkinliğini sağlayacak, yani ifa amacı olan 
tedbirlerin kabul edilmesi gerektiği görüşünden hareketle fikri ve sınai haklara 
ilişkin HMK’daki tedbirlere ilave olarak ifa amacına yönelik tedbirler kabul 
edilmiştir53.Belirtmek gerekirse, FMH mevzuatıyla getirilen ihtiyati tedbirler, 
HMK ile kabul edilen ihtiyati tedbirlerin tamamlayıcısıdırlar.

Bu hakların önemi, mahiyetleri ve çok kolay ve yaygın olarak ihlale maruz 
olmalarından dolayı olacak ki, geçici hukuki korumalardan ihtiyati tedbir ve 
delillerin tespiti yönünden usul hukukunda genel olarak düzenlenen teminat 
amaçlı klasik görüşten, özellikle tecavüz davaları bakımından ayrılarak ifa 
amacına yönelik tedbir alınması görüşü oluşmuştur.

Böylece, davanın esasını çözümleyecek şekilde ihtiyati tedbir kararı 
verilemeyeceği yönündeki usul hukuku kuralı FMH kapsamındaki haklar 
yönünden yumuşatılmıştır. Bu yumuşamanın sonucu olarak bu hakların 
daha etkin korunması için geçici hukuki korumaların ifa amacına da yönelik 
olabileceği kabul edilmiştir54.Sonuç olarak özel hükümlere ilgili kanunlarda 
yer verilmiş ve özel hüküm bulunmayan hallerde ise genel hükümlerin 
uygulanacağı ön görülmüştür.

Belirtelim ki, ifa ve düzenleme amaçlı geçici koruma tecavüz davalarına 
özgü olup55, hükümsüzlük davalarında söz konusu değildir. Zira hükümsüzlük 
davalarında teminat amaçlı geçici koruma yeterli olabilmektedir. 

52 Uluslararası sözleşmeler ile fikri ve sınai hakların korunmalarına verilen önem yönünden 
bkz. Ansgar OHLY/Justine PILA, The Europeanization of Intellectual Property Law, Oxford 
University Press, Oxford 2013, s. 7 ve 8 ile dn. 20.

53 TEKİNALP, S. 513 vd.; İlhami GÜMÜŞ, “Marka Hukuku Alanında İhtiyati Tedbirler”, Terazi, 
Y: 7, S: 75, Kasım 2012, s. 53 vd.; Nevhis D. YILDIRIM, Haksız Rekabet Hukuku ile Fikri ve 
Sınai Mülkiyet Hukukunda İhtiyati Tedbirler, 2. Baskı, İstanbul 2012, s. 11 vd.; Erdal NOYAN, 
Patent Hukuku, 2. Baskı, Adalet, Ankara 2011, s. 535.; Feyzan H. ŞEHİRALİ, Patent Hakkının 
Korunması, Turhan, Ankara 1998, 141 vd.; Kanun Koyucu fikri ve sınai hakların niteliğini 
göz-önünde tutmak suretiyle HMK’nın genel düzenlemelerini yetersiz gördüğünden özel 
hükümler getirme ihtiyacı duyduğuna ilişkin bkz. Ahmet M. KILIÇOĞLU, Sınai Haklarla 
Karşılaştırmalı Fikri Haklar, 2. Baskı, Turhan Kitapevi, Ankara 2013, s. 482.

54 TEKİNALP, s. 553; KAVLAK, s. 1529.; Özlem TÜZÜNER, Faydalı Model Korunması ve Faydalı 
Model Korunmasına uygulanacak Hukuk, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2011, s. 289 vd.

55 ŞEHİRALİ, s. 140; ÇOLAK, s. 813 “Hükümsüzlük davaları yönünden ise çekişmeli hakların 
muhafazası için genel hükümler kapsamında teminat amaçlı ihtiyati tedbir talebinde 
bulunulması mümkündür”. 
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3. İHTİYATİ TEDBİRLER
Fikri ve sınai hakların tecavüzlere karşı daha etkin korunmalarının 

temin edilmelerine yönelik olmak üzere, bu hakları düzenleyen kanunlarda 
ihtiyati tedbire ilişkin özel hükümlere yer verilmiştir. Bu kanunlarda hüküm 
bulunmayan hallerde ise HMK’nın genel hükümlerinin uygulama alanı bulacağı 
belirtilmiştir. Diğer bir ifade ile fikri ve sınai hakların korunmaları bakımından, 
sevk edilen özel hükümlerin yetersiz olması veya hüküm bulunmayan hallerde 
genel hükümlere yollama yapılmıştır. O nedenle HMK’nın ihtiyati tedbire ilişkin 
genel hükümleri FMH kapsamında da uygulama alanı bulacaktır. 

Fikri ve sınai hakların tecavüzlere karşı daha etkin korunmaları için ihtiyati 
tedbire ilişkin kabul edilen özel hükümlerle HMK’da kabul edilen, yani hâkim 
olan; ifa amaçlı/esas hüküm etkisi sağlayacak/davanın esasını çözümleyecek 
nitelikte ihtiyati tedbir kararı verilemeyeceği yönündeki temel ilke FMH’de 
yumuşatılmıştır56. Diğer bir ifade ile FMH’de ifa amaçlı/davanın esasını 
çözecek nitelikte ihtiyati tedbirler, bu hakların tecavüzlere karşı korunmaları 
bakımından kabul edilmiştir57.

Burada hemen belirtmeliyim ki, FMH kapsamında ki hükümsüzlük davalarına 
ilişkin ihtiyati tedbirler özel olarak düzenlenmemiştir. O nedenle, bu davalarda 
HMK’nın ihtiyati tedbire ilişkin genel hükümleri uygulama alanı bulacaktır. 
Diğer bir ifade ile hükümsüzlük davaları için FMH mevzuatında ihtiyati tedbir 
özel olarak düzenlenmediğinden, bu davaların açılmasından önce veya dava 
ile birlikte ya da dava açıldıktan sonra dava konusu hakkın korunması için HMK 
m. 389 hükümleri kapsamında ihtiyati tedbir talep edilebilecektir. Kanaatimce, 
bu davalara ilişkin, ihtiyati tedbirin özel olarak düzenlenmemesinin nedeni, 
bu davalar bakımından HMK’da düzenlenen teminat amaçlı ihtiyati tedbirin 
yeterli olduğu düşüncesidir.

Burada belirtilmesi gereken bir husus da, ihtiyati tedbirin etkisi bakımından; 
ihtiyati tedbir kararının yalnız davanın/dava açılmadan önce tedbir talebinin 
tarafları arasında hüküm ifade eder şeklindeki HMK düzenlemesinin FMH’da 
yumuşatılmış olmasıdır. Yani fikri ve sınai hakların tecavüzlere karşı korunması 
için özel hükümlerle kabul edilen ihtiyati tedbirlerin üçüncü kişilere karşıda 
hüküm ifade edebilmesidir. Bir başka ifade ile bu hakların tecavüzlere 
karşı korunmaları için alınan ihtiyati tedbir kararları herkese karşı ileri 
sürülebilmektedir58. Diğer taraftan haksız rekabetin önlenmesi için TTK m. 

56 Bu yumuşama, TTK’da düzenlenen haksız rekabetin önlenmesi bakımından da TTK m. 61 (e 
TK m.58) hükmüyle kabul edilmiştir. Zira bu hüküm kapsamında ki ihtiyati tedbirlerde esas 
hükmün etkisini sağlayacak niteliktedir.

57 TEKİNALP, s. 345 ve513.
58 İhtiyati tedbir kararının uygulanması sırasında, tecavüz mahsulü ürünlere ticari amaçla 

bulundukları her yerde el konulabilecektir. Burada, hem ürünlerin hem de üretimde 
kullanılan araçların kimin elinde olmasının bir önemi bulunmamaktadır.; Bkz. TEKİNALP, s. 
515 ve 516; ŞEHİRALİ, s. 142. 
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61 ile kabul edilen ihtiyati tedbirlere ilişkin kararlarında herkese karşı ileri 
sürülmeleri caizdir.

İnceleme konumuzun kapsamında ve/veya inceleme konusu ile irtibatlı 
olan ihtiyati tedbirin özel olarak düzenlendiği hükümler;

- FSEK m. 66/4 ve m. 77, İnternet sitesine erişimin engellenmesi ne ilişkin 
EK m. 4.

- SMK m. 159 (mülga 551 sayılı KHK m. 151 ve 152, 554 sayılı KHK m. 63 ve 
64, 555 sayılı KHK m. 34 ve 35 ile 556 sayılı KHK m. 76 ve 77),

- 5042 sayılı BÇK m. 63 ve 64,
- 5141 sayılı EDTK m. 33 ve 34.
- Haksız rekabete ilişkin TTK m. 61 (e TK m. 58)
- Gümrük Kanunu m. 57, bu hükümde ihtiyati tedbirin özel bir türü olan 

gümrüklerde geçici olarak el konulması düzenlenmiştir.

3.1.İhtiyati Tedbirin Şartları
- HMK kapsamında ihtiyati tedbirin şartları m. 389, f. 1 hükmüyle59 

düzenlenmiştir. Bu hükme göre; a- mevcut durumda bir değişmenin meydana 
gelebilecek olması, b- değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli 
ölçüde zorlaşması ya da tamamen imkânsız hal alacak olması, c- gecikme 
durumunda, bir sakıncanın veya ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi 
şartlarında, ancak uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir.

Belirtmek gerekirse genel hükümler kapsamında ihtiyati tedbire karar 
verilebilmesi, ya mevcut durumda meydana yelebilecek bir değişme 
nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşması ya da tamamen 
imkansızlaşması veya nihai korumanın gerçekleşmesine kadar geçecek uzunca 
bir süre içerisinde gecikme sebebiyle bir sakıncanın veyahut da ciddi bir 
zararın doğmasından endişe duyulması hallerinde60, ancak uyuşmazlık konusu 
hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir. Nitekim Yargıtay ihtiyati tedbir için 
Kanunda öngörülen şartların bulunup bulunmadığının tespitini aramaktadır61.

59 Bu hüküm de belirtilen haller, genel bir ihtiyati tedbir sebebi ve şartı olarak kabul edilmiştir. 
Mahkemece, ihtiyati tedbir yargılamasının gerektirdiği inceleme ve ispat kuralları dikkate 
alınarak, yapılan incelemeden sonra, söz konusu sakınca veya zararı ortadan kaldıracak 
tedbire karar verilmesi mümkün olacaktır. İhtiyati tedbirde asıl olan ihtiyati tedbire esas 
olan bir hakkın bulunması ve bir ihtiyati tedbir sebebinin ortaya çıkmasıdır. Bunlar ihtiyati 
tedbirin temel şartlarını oluştururlar. Maddede bu iki hususa yer verilmiş ihtiyati tedbire 
ilişkin hak ve özellikle ihtiyati tedbir sebebi genel olarak belirtilmiştir. Hükmün karşılığı olan 
mülga 1086 sayılı HUMK m. 101’de ise, ihtiyati tedbirin şartları tek tek sayılmıştı. Esasen bu 
sayım, ihtiyati tedbirin şartlarından ziyade, her bir hak ve şey bakımından ihtiyati tedbirin 
uygulamasını da kapsar bir düzenlemeyi içermekteydi (Madde gerekçesi).

60 Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZDEMİR, s. 108 vd.
61 Yargıtay 11. HD’nin 17.04.2012 gün ve 4514/6246 sayılı Kararı.
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Hüküm gerekçesiyle birlikte değerlendirildiğinde, ihtiyati tedbir hallerinden, 
yani sebep/şartlarından birinin bulunması uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati 
tedbir kararı vermek için yeterli kabul edilmelidir.

- Fikri hakların tecavüzlere karşı korunmalarına yönelik ihtiyati tedbirin 
şartları, FSEK m. 77 hükmüyle düzenlenmiştir62. Bu hükme göre, a- esaslı bir 
zararın veya b- ani bir tehlikenin ya da c- emri vakinin bulunması yahut d- her 
hangi bir sebepten dolayı zaruri bir hususta ihtiyati tedbir kararı verilebilir. 
Bu hükümde ön görülen ihtiyati tedbir sebepleri/şartları sınırlı sayıda değildir. 
Bu husus hükümde ki, “..her hangi bir sebepten dolayı zaruri bir hususta..” 
şeklinde ki ifadesinden anlaşılmaktadır63. Bu hükümle hakime geniş bir takdir 
yetkisi verildiği görülmektedir64.

FSEK kapsamında özel olarak düzenlenen ihtiyati tedbirin uygulanmasının 
temel şartı, m. 77 kapsamında korunacak bir hakkın bulunmasıdır. Bu 
kapsamda korunacak haklar FSEK kapsamında eser, eser üzerindeki haklar ve 
bağlantılı haklardır. Bu hakların dışında olan ve yine FSEK’te düzenlenen; ad ve 
alâmetler (m. 83), işaret, resim ve ses (m. 84), mektuplar (m. 85) ile resim ve 
portreler (m. 86 ve 87) m. 77 korumasının kapsamında değildirler. Bu hakların 
geçici korunmaları haksız rekabetin önlenmesine yönelik ihtiyati tedbirin özel 
olarak düzenlendiği TTK m. 61 (e TK m. 58) hükmü ve HMK hükümleri ile 
sağlanacaktır65.

- Sınai hakların tecavüzlere karşı korunmalarına yönelik ihtiyati tedbirin 
şartları ise SMK m. 159, BÇK m. 64 ve EDTK m. 33 hükümleri ile mülga 

62 Fikri hakların iletim araçlarıyla izinsiz yayınlanmalarının önlenmesi ve dolayısıyla etkin olarak 
korunmaları için ihtiyati tedbirin özel bir türü ve şartları ise FSEK ek madde 4/2 hükmüyle 
düzenlenmiştir. Bu hükme göre, dijital iletimde dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya 
görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sahipleri 
ile bağlantılı hak sahiplerinin bu Kanunda tanınmış haklarının ihlali halinde, hak sahiplerinin 
başvuruları üzerine ihlale konu eserler içerikten çıkarılır. Bunun için hakları haleldar olanlar 
öncelikle bilgi içerik sağlayıcısına başvurarak üç gün içinde ihlalin durdurulmasını ister. İhlalin 
devamı halinde bu defa, Cumhuriyet savcısına yapılan başvuru üzerine, üç gün içinde servis 
sağlayıcıdan ihlale devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulması istenir. 
İhlalin durdurulması halinde bilgi içerik sağlayıcısına yeniden servis sağlanır.

 Bu hüküm kapsamında yapılan başvurudan sonuç alınamaması halinde, FSEK m. 77 hükmü 
ile genel hükümlere göre geçici hukuki koruma talebinde bulunulabilir (BOZBEL, s. 535 vd.). 

63 Bkz. BOZBEL, s. 535 ve 616 vd.; TEKİNALP, s. 345; ÖZDEMİR, s. 211.
64 Kanaatimce bu kapsamda, tecavüzün ref’i ve men’i davalarının görülmesi sırasında, 

herhangi bir sebebin varlığı halinde FSEK m. 66/4 hükmü kapsamında da gerekli tedbirleri 
alabilir. Zira bu hükme göre,ref/tecavüzün giderilmesi davasına bakan mahkeme tecavüzün 
ref’i halinde muhtemel zararları takdir ederek halin icabına göre tecavüzün ref’i için gerekli 
göreceği tedbirlerin tatbikine karar verir. Bu tedbirler: tecavüz konusu ürünlere el konulması, 
üretimde kullanılan araçlara el konulması ve imha edilmesi gibi olduğu söylenebilir.

65 BOZBEL, s. 618; ÖZDEMİR, s. 209.; FSEK kapsamında eser niteliğinde olmamalarına rağmen 
FSEK’de düzenlenen ad ve alametler; işaret, resim, ses, mektuplar, resim ve portrelerin 
bu yasada düzenlenen ihtiyati tedbir hükmünden yararlanamayacakları yönünde bkz. 
KILIÇOĞLU, s. 485.
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KHK’larda66 düzenlenmiştir. Bu hükümlere göre ihtiyati tedbirin şartları; a- 
talepte bulunanın dava açmaya hakkının olması, b- talep konusu kullanımın 
ülke içinde talepte bulunanın sınai mülkiyet haklarına tecavüz oluşturacak 
şekilde gerçekleşmesi veya c- talepte bulunanın sınai mülkiyet haklarına 
tecavüzün gerçekleşeceği yönünde ciddi ve etkin çalışmaların yapılıyor olması 
gibi şartlardan birinin yaklaşık olarak ispatı halinde talep üzerine ihtiyati tedbir 
kararı verilebilecektir (SMK, 159; mülga 551 S. KHK, 151 ve 152, 554 S. KHK, 63 
ve 64, 555 S. KHK ,34 ve 35 ile 556 S. KHK, 76 ve 77; BÇK, 64; EDTK, 33).

Bu hükümler kapsamında ihtiyati tedbir talebinde bulunan kişinin (gerçek 
veya tüzel kişi), ihtiyati tedbir için ön görülen şartlardan birini yaklaşık olarak 
ispatlaması gerekmektedir. Bu şartlardan; biri, talep konusu sınai hakkın, 
talepte bulunanın sınai mülkiyet haklarına tecavüz oluşturacak şekilde ve 
ülkesellik ilkesi gereği Ülke içinde/Türkiye de kullanılması, diğeri ise, talepte 
bulunanın sınai mülkiyet haklarına tecavüzün Ülke içinde gerçekleşeceği 
yönünde ciddi ve etkin çalışmaların yapılıyor olması halidir. Bu şartlardan 
birinin oluştuğunun yaklaşık ispatı ihtiyati tedbir kararı alabilmek için yeterli 
sayılmalıdır67.

3.2. İhtiyati Tedbir Halleri
Fikri mülkiyet hukukunu düzenleyen mevzuat hükümleri incelendiğinde 

verilebilecek tedbirler; HMK hükümlerine göre verilebilecek tedbirlere ilave ve 
onların tamamlayıcısı olarak esas hakkındaki hükmün etkisini sağlayabilecek 
(ifa ve düzenleme amaçlı) olan ve FMH’na ilişkin kanunlarda, yani fikri ve sınai 
hakların korunmasına ilişkin kanunlarda özel olarak düzenlenen ihtiyati tedbir 
halleridir. Diğer bir ifade ile fikri ve sınai hakların etkin bir şekilde korunması ve 
böylece kişileri üretkenliğe ve yeni icatlar bulmaya (yaratıcılığa) teşvik etmek 

66 551 sayılı KHK m. 151/1 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen türde dava 
açan veya açacak olan kişiler, dava konusu patentin Türkiye’de kullanılmakta olduğunun 
veya kullanılması için ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığının ispat edilmesi şartıyla, davanın 
etkinliğini temin etmek üzere ihtiyati tedbire karar verilmesini talep edebilir.

 554 sayılı KHK m. 63/1 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen türde dava açan 
veya açacak olan kişiler, davanın etkinliğini temin etmek üzere ihtiyati tedbire karar 
verilmesini talep edebilir.

 555 sayılı KHK m. 34/1 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen türde dava açan 
veya açacak olan kişilerin, davanın etkinliğini temin etmek üzere ihtiyati tedbire karar 
verilmesini talep etme hakkı vardır.

 556 sayılı KHK m. 76/1 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen türde dava açan 
veya açacak olan kişiler, dava konusu markanın kendi marka haklarına tecavüz teşkil edecek 
şekilde Türkiye’de kullanılmakta olduğunu veya kullanılması için ciddi ve etkin çalışmalar 
yapıldığını ispat etmek şartıyla, davanın etkinliğini temin etmek üzere, ihtiyati tedbire karar 
verilmesini talep edebilir.

67 Bkz. ŞEHİRALİ, s. 141; Ayrıca bkz. ÖZDEMİR, s. 217 vd.; ÇOLAK, s. 812.; TEKİNALP, s. 513, 
Paragraf (P.), 96.
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ve dolayısıyla Ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerden gelişmesine katkı 
sağlamak amacıyla HMK m. 389 vd (HUMK m. 101 vd) hükümleri kapsamında 
verilebilecek tedbirlere, anılan özel kanunlarla yenileri eklenmiştir68.

Hemen belirtelim ki, HMK kapsamındaki ihtiyati tedbirlerin sınırlı sayıda 
olmadığının69 doğal sonucu olarak, FMH kapsamındaki ihtiyati tedbirlerde 
sınırlı sayıda değildir. O nedenle mahkeme işin nitelik ve özelliği gerektiriyorsa, 
başka tedbirlere de karar verebilir70.

Fikri ve sınai hakların korunmasına ilişkin kanunlarla düzenlenen ihtiyati 
tedbirler, HMK kapsamında verilebilecek tedbirlere ilave olarak getirildiğinden, 
biz önce HMK kapsamındaki ihtiyati tedbirleri, sonra da FMH kapsamındaki 
ihtiyati tedbirleri inceleyeceğiz.

3.2.1. HMK Kapsamında Verilebilecek İhtiyati Tedbirler
HMK kapsamındaki ihtiyati tedbirler tahdidi/sınırlı sayı esasına göre değil, 

tadadi/örnekseme kabilinden belirtilmiştir. O nedenle m. 389/1’deki şartların 
bulunması halinde, talep üzerine mahkeme m. 391/1’de belirtilen tedbirlere 
karar verebileceği gibi, işin gereği başka tedbirlere de karar verebilir71. Bu 
durumda mahkemenin verebileceği tedbirler:

a. Taşınır mallar üzerine ihtiyati tedbir konulması; bu tür tedbirle mahkeme 
dava konusu olan ve aynı taraflar arasında çekişmeli bulunan taşınırın, dava 
sırasında başkasına devrinin önlenmesi için, taşınır malın yediemine/güvenilir 
bir kişiye teslimine karar verebilir.

Böyle bir ihtiyati tedbir kararını uygulayan icra/yazı işleri müdürü (m. 
393/2) söz konusu taşınırı elinde bulundurandan alır ve güvenilir bir kişiye 
teslim eder. Bu kişi mahkemenin kararı olmadan o malı taraflardan birine veya 
bir başka üçüncü kişiye veremeyeceğinden (Türk Borçlar Kanunu-TBK- m. 569), 
tedbir devam ettikçe taraflardan hiç biri o mal üzerinde tasarrufta bulunamaz. 
Yedieminin güveni kötüye kullanması suçtur (Türk Ceza Kanunu-TCK- m. 289)72. 
Tedbirin bu türünün FMH kapsamındaki haklara ilişkin taşınırlar yününden de 
uygulanmasına engel bir durum bulunmamaktadır.

b. Taşınmazlara üzerine ihtiyati tedbir konulması; dava konusu olan veya 
ileride açılacak bir davaya konu edilecek olan ve mülkiyeti taraflar arasında 
çekişmeli bulunan bir taşınmazın, dava sırasında bir başkasına devredilmesinin 

68 Bkz. SMK m. 159 gerekçesinin ilk paragrafı: Maddede 6100 sayılı Kanun kapsamında 
verilebilecek tedbirlere yenileri eklenerek sınai mülkiyet haklarının etkin bir şekilde 
korunmasının ve verilecek hükmün etkinliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

69 KURU, s. 635; ÜSTÜNDAĞ, İhtiyati Tedbirler, s. 36 vd.; ÜSTÜNDAĞ, Medeni Yargılama 
Hukuku, s.485; ÖZDEMİR, s. 55 vd.

70 SULUK/KARASU/NAL, s. 417; BOZBEL, s. 617 vd.; TÜZÜNER, s. 288 vd.; ŞEHİRALİ, s.140.
71 Bkz. ileride dip not (dn.), 85.
72 KURU, s. 633; ÜSTÜNDAĞ, İhtiyati Tedbirler, s. 39; ÜSTÜNDAĞ, Medeni Yargılama Hukuku, s. 483.
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önlenmesi için, mahkeme taşınmazın devrinin yasaklanmasına karar verebilir. 
Böyle bir ihtiyati tedbir kararı tapu kütüğüne şerh verilmek suretiyle (Türk 
Medeni Kanunu-TMK-m. 1010; Tapu Sic. Tüz m. 49/a) yerine getirilir. Bu 
şerhin verilmesinden sonra tapuda malik görünen davalı taşınmazı başkasına 
devredemez. Taşınmaz semere (kira veya ürün) veren durumda ise mahkeme 
semereler içinde gerekli tedbirleri alır. Bu kapsamda taşınmazı yediemine 
teslim edebilir73.

Aynı şekilde, inceleme konumuz kapsamında sınai hakların hükümsüzlüğü 
veya iptali ve sicilden terkini talepli bir davanın açılmasından önce, dava 
dilekçesiyle birlikte veya dava açıldıktan sonra mahkeme, talep üzerine 
mülkiyeti taraflar arasında çekişmeli olan gayri maddi mal niteliğindeki 
sınai hakkın dava sürecinde aynı çekişmeli olan dava konusu gayri maddi 
hak niteliğindeki sınai hakkın devrinin yasaklanmasına karar verebilir. Böyle 
bir ihtiyati tedbir kararı da TPMK nezdinde tutulan özel sicile şerh verilmek 
suretiyle yerine getirilir. Bu şerhin verilmesinden sonra Sicilde malik görünen 
kişi/davalı sınai hakkı bir başkasına devredemez74. Yukarıda belirtildiği üzere 
FMH kapsamındaki hükümsüzlük ve iptal davalarında uygulama imkânı olan 
bu tedbir teminat amaçlı tedbirlerdendir.

c. Çekişmeli mal veya hakkın muhafaza altına alınmasına karar verilmesi; 
mahkeme, dava konusu mal veya hakkın muhafaza altına alınması için işin 
gerektirdiği her türlü tedbiri karar verebilir. İhtiyati tedbirin bu halinde, tedbir 
konusu mal veya hakkın olduğu gibi korunması için alınması gereken tedbirler 
söz konusudur. Örneğin dava konusu malın korunması için kilit altına alınması 
veya mühürlenmesi vs gibi75.

d. Bir şeyin yapılması veya yapılmaması; ihtiyati tedbirin bu türünde, 
mahkeme bir şeyin yapılmasına veya yapılmamasına karar vermek 
durumundadır. Örneğin, müdahalenin men’i (taşınmaza el atmanın 
önlenmesi), taşınmaza dava sürecinde el atılmaması, yine dava konusu malın 
üçüncü bir kişi elinde olması durumunda, mahkeme kararı olmadan malın hiç 
kimseye verilmemesi için mahkeme üçüncü kişiye ihtarda bulunabilir76.

e. Gecikme nedeniyle bir sakıncanın veya ciddi bir zararın doğacağından 
endişe edilmesi hallerinde ihtiyati tedbirler; Yukarıda belirtilenlerin dışında, 
mevcut durumda meydana gelecek bir değişiklik nedeniyle hakka ulaşılmasının 
önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız olacağından 
veya gecikme nedeniyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın meydana 
geleceğinden endişe duyulması hallerinde, sakıncayı ortadan kaldıracak veya 

73 KURU, s. 633; ÜSTÜNDAĞ, İhtiyati Tedbirler, s. 21; ÜSTÜNDAĞ, Medeni Yargılama Hukuku, s. 483.
74 Bkz. ÇOLAK, s. 813 ve 814.
75 KURU, s. 634.
76 ÜSTÜNDAĞ, İhtiyati Tedbirler, s. 27; KURU, s. 434.
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zararı önleyecek her türlü ihtiyati tedbir kararı verilebilir (HMK m. 389/1 ve 
391/1).

Bu durum, HMK’da ön görülen tedbirlerin tadadi olarak gösterilmesinin, 
yani sınırlı sayıda olmadığının örnekseme olarak gösterildiğinin doğal 
bir sonucudur. Diğer bir ifade ile HMK’da belirtilen tedbirler tahdididi 
olmadıklarından, yukarıda belirtilen şartların bulunması halinde mahkeme 
her türlü tedbire karar verebilir77.

Hemen belirtmeliyim ki, mülkiyeti nizalı olan bir taşınmaz üzerine yapılan 
inşaat yapımının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulması bu hale örnek verilebilir. 
İnceleme konumuz kapsamında örnek vermek gerekirse, dava konusu 
malın bozulmaya elverişli bir şey olması durumunda, mahkemenin o şeyin 
satılması ve bedelinin dava sonuna kadar saklanması yönünde ihtiyati tedbir 
kararı verebilmesi, yine dava konusu malın değerinin süratle düşmesi veya 
muhafazasının masraflı olması hallerinde de mahkeme o malın satılmasına 
ve bedelinin dava sonuna kadar saklanmasına ihtiyati tedbir yoluyla karar 
verebilmesi böyledir78.

3.2.2. FSEK kapsamında ihtiyati tedbirler
Yukarıda belirtildiği üzere, FSEK kapsamındaki hakların nihai korunmalarının 

gerçekleşmesine kadar geçecek sürede geçici korunmaları için gerekli olan 
ihtiyati tedbirler, FSEK m. 77’de, HMK’ya göre hâkime daha geniş yetki verecek 
şekilde79 ve HMK ile düzenlenen tedbirlere ilave olarak düzenlenmiştir. Bu 
hükümden başka FSEK m. 66/4’de ise, ref davasının görülmesi sırasında, 
gerek duyulması durumunda resen (talep olmadan) alınabilecek tedbirler 
belirtilmiştir. Bundan başka, fikri hakların iletişim araçlarıyla ihlal edilmesi 
durumunda korunmaları ve usulü ek madde 4/2’düzenlenmiştir. Ancak 
inceleme konumuz bakımından burada sadece m. 77 kapsamındaki tedbirler 
incelenecek, m. 66/4 kapsamında alınabilecek tedbirler ise belirtilmekle 
yetinilecektir.

Hemen belirtmeliyim ki, FSEK kapsamındaki ihtiyati tedbirler men (m. 69) 
ve ref (m.66vd) karakterlidir. 

a. Men karakterli ihtiyati tedbirler; men karakterli tedbirlerden kasıt, FSEK 
m. 69 kapsamında açılan bir dava sonunda verilecek hükümle sağlanabilecek 
nihai hukuki korumanın, geçici bir koruma olan ihtiyati tedbir kararı ile 
sağlanmasıdır. Böyle bir ihtiyati tedbir kararı ile davanın açılmasından önce 
veya sonra diğer tarafa/davalıya bir işin yapılması veya yapılmaması, işin 

77 KURU, s. 635.
78 KURU, s. 634.
79 ÖZDEMİR, s. 213; ÖZTAN, s. 693 vd. Ayrıca bkz. Engin ERDİL, İçtihatlı ve Gerekçeli Fikir ve 

Sanat Eserleri Kanunu Şerhi, C. II, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2009, s. 1531 vd.
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yapıldığı yerin kapatılması yahut açılması emredilir. Örnek vermek gerekirse, 
işin yapıldığı matbaanın, fonogram imalathanesinin, kayıt atölyesi, eserin 
yayınlandığı internet sitesinin vs…'nın kapatılmasına ihtiyati tedbir olarak 
karar verilebilir. Açılmasına karar vermek ibaresinden kasıt ise, kilit altında 
tutulan ve hukuka aykırı olan işlemin yapıldığı yer kastedilmiştir. Örneğin, bir 
matbaa, kitapçı, atölye vs … gibi yerlerdeki kapalı depo, kasa, dolap, sandık vs..
nin açılması gibi80. 

b. Ref karakterli ihtiyati tedbirler; ref karakterli ihtiyati tedbirlerle ise, 
FSEK m. 66 kapsamında açılacak veya açılmış bir davanın yargılaması sonunda 
verilecek hükümle sağlanabilecek nihai hukuki koruma, geçici bir hukuki 
koruma olan ihtiyati tedbir kararı ile geçici olarak sağlanmaktadır. Örnek 
vermek gerekirse, tedbirin bu türünde verilecek ihtiyati tedbir kararı ile, 
izinsiz olarak bir eserin çoğaltılmış nüshalarının veya onu imal etmeye yarayan 
kalıp ve benzeri çoğaltma vasıtalarının ihtiyati tedbire yoluyla muhafaza altına 
alınması gibi81.

c. Talep aranmadan/resen ihtiyati tedbir uygulanması; ihtiyati tedbirde 
aranması gereken taleple bağlılık ilkesi FSEK kapsamında bazı tedbirlerin 
uygulanması bakımından yumuşatılmıştır82. Şöyle ki, FSEK m. 69/2’de yapılan 
atıf nedeniyle tecavüzün men’i davalarında da uygulanması gereken m. 66/4 
hükmü uyarınca, hem tecavüzün ref’i davalarında hem de tecavüzün men’i 
davalarında tecavüzün men’i ve ref’i halinde mahkeme, muhtemel zararları 
takdir ederek halin icabına göre tecavüzün ref’i ve men’i için gerekli göreceği 
tedbirlerin tatbikine karar verir. Böyle bir tedbire karar vermenin hakimin görevi 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu tedbirler: tecavüz konusu ürünlere el konulması, 
üretimde kullanılan araçlara el konulması ve imha edilmesi vs…gibi olabilir.

Burada hemen belirtmeliyim ki, FSEK kapsamındaki tedbirler de tadadidir. 
Yani tahdidi olarak sayılmamış ve dolayısıyla örnekseme olarak gösterilmiştir. 

80 Bkz. ÖZTAN, s. 694; BOZBEL, s. 617 ve 620; ÖZEKES, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda 
İhtiyati Tedbirler, s. 94 vd.; ERDİL, s. 1533.; Tedbirin bu türüyle tedavülde bulunan çoğaltılmış 
nüshalardaki değişikliklerin düzeltilmesine; güzel sanat eseri söz konusu ise değişikliğin eser 
sahibi tarafından yapılmadığının belirtilmesine veya eser sahibinin adının kaldırılmasına; 
eserin değiştirilmiş şekilde çoğaltılmasının, yayım ve temsilinin men edilmesine, yani eserin 
değiştirilmiş şekilde çoğaltılmamasına, yayımlanmamasına, temsil edilmemesine karar 
verilebileceği yönünde bkz. KILIÇOĞLU, s. 489.

81 ÖZTAN, s. 694; BOZBEL, s. 617; ÖZEKES, Fikri ve Sanat Eserleri Hukukunda İhtiyati Tedbirler, 
s. 94 vd.; ERDİL, s. 1533 ve 1534.; İşin yapıldığı yerin kapatılması veya açılması, üretimde 
kullanılan kalıpların ve çoğaltma araçlarının zaptedilmesi yönünden bkz. KILIÇOĞLU, s. 489 
ve 490.

82 Bkz. ÖZDEMİR, s. 214.; ERDİL, s. 1141.; FSEK kapsamında tedbirin genel olarak düzenlendiği 
m. 77 hükmü dışında, ihtiyati tedbirin özel bir türü olan ve m. 66/4 hükmüyle ref davası 
için getirilen ve m. 69/2 hükmüyle yapılan atıf nedeniyle men davalarında da uygulama 
imkanını tanınan ihtiyati tedbir türü ve şartları yönünden ayrıntılı bilgi için bkz, KILIÇOĞLU, 
s. 439 ve 440, s. 455 ve 456, s. 484 ve 488.
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O nedenle, şartlarının bulunması durumunda işin gerektirdiği tedbirlere de 
karar verilebilir. Örneğin, izinsiz olarak eserlerin çoğaltılmasında, iletilmesinde 
vs….sında kullanılan araçların tecavüz oluşturmayan ürünlerin kullanılmasıyla 
sınırlandırılarak, sadece tecavüz konusu ürünlerin çoğaltılması vs…sında 
kullanılmasının tedbir yoluyla yasaklanması gibi. Yukarıda belirtildiği üzere bu 
tedbir türü düzenleme amaçlıdır.

3.2.3. Sınai Mülkiyet Haklarının Korunmasına İlişkin İhtiyati Tedbirler
Sınai mülkiyet haklarının geçici korunmalarına ilişkin ihtiyati tedbirler, SMK 

m. 159, BÇK m. 64 ve EDTK m. 33 hükümleri ile mülga KHK’larda düzenlenmiştir. 
Bu hükümlerle getirilen ihtiyati tedbirler, HMK kapsamındaki tedbirlere ilave 
olarak ve tecavüz davalarında83 verilecek esas hükmün etkisini sağlayacak 
nitelikli (ifa amaçlı)84 olarak kabul edilmiştir. Diğer bir değişle, sınai hakların 
korunmaları hakkındaki kanunlarla getirilen tedbirler, HMK kapsamındaki 
tedbirlerin tamamlayıcısı durumundadırlar85.

SMH kapsamındaki ihtiyati tedbirlerin çoğu ifa veya ref etkilidir86. O nedenle 
SMH kapsamındaki bu tedbirler, sınai haklarla ilgili ileride açılacak veya açılmış 
davalarda verilecek kararın etkinliğini sağlayacak ölçüde olmalıdır. Diğer bir 
ifade ile, söz konusu tedbirler ile bir sınai hakka ilişkin açılmış veya ileride 
açılacak olan bir tecavüz davasında, verilecek kararla hak sahibine sağlanacak 
nihai korumanın sınırları içerisinde geçici korumanın sağlanacak olmasıdır. 
Bu durum da, SMH kapsamında ki tecavüz davalarında hükmün etkinliğini 
sağlamak amacıyla talep edilebilecek ihtiyati tedbirler şunlardır:

a. Tecavüz teşkil eden fiillerin önlenmesi ve durdurulması; sınai mülkiyet 
haklarına tecavüz oluşturan fiillerin önlenmesine ve durdurulmasına yönelik 
ihtiyati tedbir, yani ihtiyati tedbirin bu hali/türü, açılmış veya ileride açılacak 
tecavüzün durdurulması ve önlenmesi davalarında verilecek kararın etkinliğini 
sağlayacak tedbirdir. Böyle bir tedbir kararının kapsamı, önleme ve durdurma 

83 Burada hemen belirtmeliyim ki. Hükümsüzlük davalarında (davanın, mülga 556 sayılı KHK 
m. 7/b (SMK m. 5/b) hükmüne dayanılması hariç) söz konusu ihtiyati tedbirler kural olarak 
uygulanmaz. Bu hallerde HMK m. 389 vd hükümleri uygulanır (bkz. TEKİNALP, s. 514). 
Ayrıca bkz. ileride. II, 3.2.3, a ve b. 

84 FMH kapsamında ki hakların tecavüzlere karşı etkin korunmaları için ifa amaçlı ihtiyati 
tedbir kararı verilebileceği ve bu amaçlı ihtiyati tedbirin şartları yönünden bkz. Yargıtay, 11. 
HD, T. 24.11.2011, S. 9672/14296 ve T. 17.04.2012, S. 4514/6246 ve bu kararın konusu ilk 
derece Mahkemesi Kararı.;

85 TÜZÜNER, s. 287 “Türk doktrinine göre, ihtiyati tedbir konusundaki kararname hükümleri, 
usul kanunu ile tamamlanır. Usul Kanunu ihtiyati tedbirlerin sınırlı sayı prensibi uyarınca 
sayılmadığı kabul edilmektedir. Hakim somut olaya en uygun düşen tedbire hükmedebilir. 
Gerek Kararnamelerdeki, gerek Usul Kanun’undaki hükümler, aynı amaca hizmet etmektedir 
Öyleyse, faydalı model tecavüzünde ihtiyati tedbir konusu, Kararname ve Usul Kanunu 
hükümleri birleştirilerek çözülebilir”.;TEKİNALP, s. 516. Ayrıca bkz. ileride. II, 3.2.3. a ilâ c.

86 TEKİNALP, s. 513; Bkz. ileride. II, 3.2.3. a ve b.
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davalarına göre belirlenmelidir. Zira önleme ve durdurma davası farklı dava 
türleridir. Şöyle ki, durdurma davası, devam etmekte olan bir tecavüze son 
vermek için açılan bir eda davasıdır87. Önleme davası ise, somutlaşmış bir 
tecavüz tehlikesinin veya ihtimalinin bulunması halinde açılabilen bir dava 
türüdür. Örneğin, taklit ürün üretimi için hazırlık yapılması veya taklit ürünlerin 
depolanması vs… gibi88.

SMH kapsamındaki ihtiyati tedbirin bu türü ile, bir sınai hakka tecavüz 
oluşturan ve devam etmekte olan tecavüz fiillerinin durdurulması ile sınai 
hakka yönelik olan tecavüz tehlikesinin ortadan kaldırılması/önlenmesi geçici 
olarak sağlanmakta ve böylece, esas hükümle sağlanacak olan nihai koruma 
esas hükmün etkisini gösterecek nitelikte geçici olarak sağlanmaktadır89.

SMH’da tecavüz oluşturabilecek ve dolayısıyla devam etmekte ise 
durdurulması, somut olarak ortaya çıkma tehlikesi veya ihtimali varsa 
önlenmesinin ihtiyati tedbir yoluyla istenebilecek tecavüz fiillerine örnek 
vermek gerekirse; dava konusu olan veya olacak sınai bir hakkın kapsamındaki 
mal veya hizmetlerin üretimi, ambalajlanması, stoklanması, satılması, 
önerilmesi, sipariş alınması veya başka bir şekilde ticaret mevkiine konulması, 
ihracı, ithali, reklam ve ilanlara konu edilmesi ve bütün bunlara girişilmesi 
ve hazırlık yapılması gibi90. Bu kapsamda tedbir kararı verebilmek için bu ve 
benzeri tecavüz fiillerinin başlaması ve dolayısıyla devam etmesi durdurma 
için gereklidir. Ancak önleme yönünde tedbir kararı verebilmek için fiillerin 
başlaması aranmaz somut hazırlık yeterlidir.

b. Tecavüzün giderilmesine (ref’ine) ilişkin ihtiyati tedbir; ihtiyati tedbirin 
bu türü ile tecavüzün sonuçları geçici olarak ve dava sonunda verilecek kararın 
etkisini gösterecek şekilde ortadan kaldırılabilecek niteliktedir. Şöyle ki, Sınai 
mülkiyet hakkına tecavüz edilerek üretilen veya ithal edilen tecavüze konu 
ürünlere, bunların üretiminde münhasıran kullanılan vasıtalara ya da patenti 
verilmiş usulün icrasında kullanılan vasıtalara, tecavüze konu ürünler dışındaki 
diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde, Türkiye sınırları içinde veya 
gümrük ve serbest liman veya bölge gibi alanlar dâhil, bulundukları her yerde 

87 Bu davalar için tecavüzde bulunanın kusuru ve zarar şartları aranmaz. 
88 TEKİNALP, s. 497; TÜZÜNER, s. 309; Tecavüzün durdurulması ve önlenmesi davaları, 

tecavüzün men’idavsı olarak bilinmektedir. Tecavüzün durdurulması davası devam eden 
tecavüz fiillerine son vermek amacıyla , tecavüzün önlenmesi davası ise, somut bir tecavüz 
tehlikesi veya ihtimalinin önlenmesi ya da durdurulan tecavüzün tekrarlanması ihtimalinde 
açılabilen bir dava türüdür. Tecavüz tehlikesi veya ihtimalinin bulunmasından kasıt, bir sınai 
hakka tecavüz edileceği yönünde üretim yapma hazırlıkları gibi somut hazırlıkların yapılması 
vs gibi (ŞEHİRALİ, s. 152 ve 153); KAVLAK, s. 1546 ve 1547. 

89 Bu konuda bkz. TEKİNALP, s. 515; ŞEHRİALİ, s. 141; TÜZÜNER, s. 292; ÖZDEMİR, s. 215 vd.; 
ÇOLAK, s. 812 vd.

90 Bkz. TEKİNALP, s. 515; KAVLAK, s. 1547.
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elkonulması ve bunların saklanması gibi (SMK m. 159/2-b; BÇK m. 34/3-b; 
EDTK m. 63/3-b ve mülga KHK hükümleri)91.

Tecavüz mahsulü ürünler, mütecavize veya üçüncü kişiye ait herhangi 
bir mahalde bulunabilir; üçüncü kişi resmi veya resmi olmayan sıfata sahip 
olabilir, hatta bilir kişide de bulunabilir. Bu hallerde de mallara el konulması 
ve saklanması mümkündür. Diğer bir ifade ile tecavüz mahsulü ürün ve 
vasıtalar ticari ve mesleki amaçlarla üçüncü kişilerin elinde bulunsa bile el 
konulabilecektir. Bu durum tedbirin herkese karşı ileri sürülebilmesinin, yani 
hüküm ifade etmesinin doğal bir sonucudur. Bunun istisnaları, diplomatik 
bağışıklık ve ürünleri kendi kullanımı için alan tüketicilerin elinde bulunmasıdır92.

c. Herhangi bir zararın tazminine yönelik teminat verilmesi; Islahçı hakları 
hariç, diğer sınai haklara tecavüz nedeniyle açılmış veya ileride açılacak 
tazminat davalarının konusu zararın tazmini bakımından mütecavizin tedbir 
mahiyetinde teminat vermesine talep üzerine karar verilebilecektir. Diğer bir 
ifade ile sınai mülkiyet hakkına tecavüz eyleminin verdiği veya vereceği zararın 
tazmini için mahkemeden mütecavizin teminat yatırması da istenebilir. Maddi 
ve/veya manevi tazminatın veya itibar tazminatı istenmesi mahkemece tedbir 
mahiyetinde teminata karar verilmesine engel değildir. Teminat, tecavüzün 
başladığı veya başlamasının yakın olduğu durumlarda söz konusu olur ve iki 
amaca hizmet eder. Biri, tecavüz fiillerinin durdurulması yönünden mütecavizi 
ikna etmesi, diğeri ise, verilen zararın tazmininin teminat/güvence altına 
alınmasıdır. Belirtmeliyim ki, bu amaçlardan birincisi tedbirin ifa etkisini 
belirginleştirmektedir. Diğeri ise, tedbirin teminat amacını göstermektedir. 
Amaca ulaşılması için, teminat tutarı yüksek tutulmalı ve nakit dışında ise 
paraya çevrilmesi kolay olan malvarlığı unsurları olarak belirlenmelidir93.

Burada belirtilmesi gereken bir husus ise, SMK m. 159/2 hükmüdür. Bu 
hükme göre, ihtiyati tedbirler özellikle aşağıda belirtilen tedbirleri kapsamalıdır. 

91 Bkz. KAVLAK, s. 1542 vd. Burada hemen belirtelim ki, mülga Kanun Hükmünde 
Kararnamelerden ayrılarak SMK m. 159’un ikinci fıkranın (b) bendinde yapılan değişiklikle, 
tecavüze konu ürünlerin üretiminde münhasıran kullanılan vasıtalara el konulması, nakil 
araçları vs. gibi diğer vasıtalara el konulmasının önüne geçilmesi, böylece ihtiyati tedbirin 
kapsamının netleştirilmesi ve korumanın hakkın kapsamını aşacak şekilde genişletilmesinin 
önüne geçilmesi amaçlanmıştır (madde gerekçesi). Bu sınır, ihtiyati tedbire egemen olan 
“ölçülülük” ilkesinin bir yansımasıdır.

92 Ayrıntılı bilgi için bkz. TÜZÜNER, s. 298 vd.; TEKİNALP, s. 515 ve 515; ŞEHRİALİ, s. 140 ve 
141; ÇOLAK, s. 812 vd.; ÖZDEMİR, s. 215 vd.

93 TEKİNALP, s. 516; İhtiyati tedbirin bu türü, özel bir ihtiyati tedbirdir. Zira normalde lehine 
ihtiyati tedbir kararı alan kişi diğer tarafın tedbir nedeniyle uğraması muhtemel zararları 
için teminat göstermesi gerekirken, burada sınai mülkiyet hakkına vaki tecavüz nedeniyle 
hak sahibinin uğradığı iddia olunan zararın teminatı olarak mütecavizin/davalının tedbir 
mahiyetinde teminat göstermesi söz konusudur. Bu tedbir türüne öğretide “ters teminat 
tedbiri” de denilmektedir. Hem bu tedbirin isimlendirilmesi hem de sakıncaları yönünden 
bkz. ÖZDEMİR, s. 122-124; KAVLAK, s. 1550.
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Bu ifadenin işaret ettiği tedbirlerden belirtilenler yalnız yukarıda a, b ve c 
maddelerinde açıklananlardan ibaret değildir. Zira, hükümde geçen “…özellikle 
aşağıdakilerden...” ibaresi maddede belirtilen tedbirlerin örnekseme olarak 
sayıldığını göstermektedir. Yani belirtilen tedbirler tadadidir. O nedenle mahkeme 
mevcut duruma ve işin gereğine uygun başka tedbir kararı da verebilmelidir.

Belirtilmesi gereken bir başka husus ise, görülen bir tecavüz davasında 
sınai hakka yönelik tecavüzün devamını önlemek amacıyla talep üzerine 
daha etkin tedbirler alınmasının tanınmış olmasıdır. Bu kapsamda, özellikle 
masrafları tecavüz edene ait olmak üzere, el konulan tecavüz mahsulü veya 
cezayı gerektiren ürünler ile bunların üretiminde münhasıran kullanılan, 
(tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek 
şekilde), cihaz ve makine gibi araçların şekillerinin değiştirilmesi, üzerlerindeki 
markaların silinmesi veya sınai mülkiyet haklarına tecavüzün önlenmesi, 
kaçınılmaz ise imhalarına yönelik ihtiyati tedbir kararı verilebilir (SMK m. 
149/1-f; EDTK m. 26/1-f ve BÇK m. 57/1-e).

Tecavüz davalarının görülmesi sırasında alınması ön görülen ihtiyati 
tedbirler, örnek kabilinden ilgili hükümlerde gösterilmiştir. Özel olarak 
düzenlenen bu tedbirler sınırlı sayıda olmadığından, somut olayın gereklerine 
göre başka tedbirlere de karar verilmesi mümkündür94. 

4. İHTİYATİ TEDBİR YARGILAMASI
4.1. Görevli ve Yetkili Mahkeme
İhtiyati tedbirde görevli ve yetkili mahkeme bakımından fikri ve sınai hakların 

korunmaları hakkındaki kanunlardan FSEK’te bir açıklık bulunmadığından95, 
sınai haklar yönünden ise ilgili kanunlarda yapılan yollama (SMK m. 159/3, 
BÇK m. 64, EDTK m. 35 ve mülga 551, 554, 555 ve 556 sayılı KHK’lar m. 153, 
m. 65, m. 36 ve m. 78)nedeniyle genel hüküm mahiyetinde olan HMK’nın 
ihtiyati tedbire ilişkin görevli ve yetkili mahkemeyi düzenleyen hükümleri FMH 
kapsamında ki ihtiyati tedbirlerde de uygulanacaktır96. Diğer bir ifade ile bu 
konu FMH ilişkin kanunlarda özel olarak düzenlenmediğinden ve yapılan atıf 
gereği bu konuda genel hüküm niteliğinde olan HMK m. 390 hükmü uygulama 
alanı bulmaktadır.

94 Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayana hak sahiplerinin dava yoluyla hangi taleplerde 
bulunabileceği SMK m. 149 ile düzenlenmiştir. Maddede ayrıca, tecavüzün devamını 
önlemek için tedbir alınabileceği birinci fıkranın (f) bendinde belirtilmiş ve örnek kabilinden 
bu tedbirlerin neler olabileceği sayılmıştır. Özel olarak düzenlenen bu tedbirler sınırlı 
sayıda olmayıp, somut durumun gereklerine göre başkaca tedbirlere de hükmedilebilmesi 
mümkündür (SMK m. 149’un gerekçesi).

95 BOZBEL, s. 620; TÜZÜNER, S. 288 vd; ÖZEKES, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İhtiyati 
Tedbirler, s. 106 vd.

96 Bkz. KAVLAK, s. 1549 vd.; ÇOLAK, s. 812; TEKİNALP, s. 516 (&30, No: 113), ŞEHİRALİ, s. 141.
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İhtiyati tedbirde görev ve yetkiyi düzenleyen HMK m. 390/1 hükmüne 
göre, ihtiyati tedbir talebi dava açılmadan önce, esas hakkında görevli ve 
yetkili mahkemeden, dava açıldıktan sonra ise ancak asıl davanın görüldüğü 
mahkemeden talep edilebilir. Bu hükümle, ihtiyati tedbirde görev ve yetkiyle 
ilgili 1086 sayılı Yasadan kaynaklanan belirsiz ve kötüye kullanıma açık olan 
durum, belirli ve tereddüdü ortadan kaldıracak hale getirilmiştir97. 

Bu durumda, FMH kapsamında ihtiyati tedbirlerde görevli ve yetkili 
mahkeme, FMH’den doğan davalara bakmaya görevli ve yetkili mahkemelerdir. 
Hemen belirtelim ki, fikri mülkiyet hukukundan doğan davalarda görevli 
mahkeme, Adalet Bakanlığı tarafından kurulan ve ihtisas mahkemesi olan 
fikri ve sınai haklar hukuk mahkemeleridir (FSHHM). İhtisas mahkemelerinin 
kurulu olmadığı yerlerde ise görevli mahkeme Adalet Bakanlığının teklifi 
üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenmiştir. Buna göre, 
görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Asliye hukuk mahkemesi (AHM) 
birden fazla ise birinci veya üçüncü asliye hukuk mahkemesi görevlidir. Yani bir 
yerde iki asliye hukuk mahkemesi varsa birinci AHM, ikiden fazla AHM varsa 
üçüncü AHM görevlidir (FSEK m. 76, SMK m. 156-mülga KHK hük-, BÇK m. 68 
ve EDTK m. 31).

Hemen belirtelim ki, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun (TPMK) bu Kanun 
hükümlerine göre aldığı bütün kararlara karşı açılacak davalarda ve Kurumun 
kararlarından zarar gören üçüncü kişilerin Kurum aleyhine açacakları davalarda 
görevli mahkeme, Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesidir (SMK m. 
156, f. 2).

FMH’den doğan davalara bakmaya yetkili mahkeme ise, FMH’ye ilişkin 
kanunlarda ihtiyati tedbirde yetkili mahkeme gösterilmediği gibi, SMK dışındaki 
kanunlarda (FSEK, BÇK, EDTK ve Mülga KHK’lar), Türk Patent ve Marka Kurumu 
aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkemenin gösterilmesi hariç, esas davaya 
bakmaya yetkili mahkeme düzenlenmemiştir. Bu durumda yetkili mahkeme 
HMK ile SMK’nın yetkiye ilişkin hükümlerine göre belirlenmesi gerekmektedir.

Sınai haklardan doğan davalarda yetkili mahkeme, SMK m. 156, f. 2 ilâ 
5 hükümleri ile düzenlenmiştir. Bu hükümlere göre, Türk Patent ve Marka 
Kurumu’nun (TPMK) bu Kanun hükümlerine göre aldığı bütün kararlara karşı 
açılacak davalarda ve Kurumun kararlarından zarar gören üçüncü kişilerin 
Kurum aleyhine açacakları davalarda yetkili mahkeme, Ankara Fikri ve Sınai 
Haklar Hukuk Mahkemesi (f. 2), sınai mülkiyet hakkı sahibinin, üçüncü kişiler 
aleyhine açacağı hukuk davalarında yetkili mahkeme, davacının yerleşim yeri 
veya hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yahut bu fiilin etkilerinin görüldüğü yer 
mahkemesi(f. 3), davacının Türkiye’de yerleşim yeri bulunmaması hâlinde 

97 Bkz. m. 390/1’in gerekçesi.
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yetkili mahkeme, davanın açıldığı tarihte sicilde kayıtlı vekilin işyerinin 
bulunduğu yer ve eğer vekillik kaydı silinmişse Kurum merkezinin bulunduğu 
yer mahkemesi (f.4) ve üçüncü kişiler tarafından sınai mülkiyet hakkı sahibi 
aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalının yerleşim yerinin 
bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir (f. 5).Sınai mülkiyet hakkı başvurusu veya 
sınai mülkiyet hak sahibinin Türkiye’de yerleşim yeri bulunmaması hâlinde ise 
yetkili mahkeme 4 ncü fıkra hükmüne göre belirlenir.

Hemen belirtelim ki, FMH kapsamındaki hakların ihlali TBK m. 49 vd (EBK m. 
41vd) hükümlerinde düzenlenen haksız fiil niteliğindedir. O nedenle, FSEK’de 
yetkiyi düzenleyen hüküm bulunmadığı hususu da dikkate alındığında, yetkili 
mahkeme HMK m. 16 ile SMK m. 156 hükümlerine göre belirlenmelidir. HMK 
m. 16 ya göre yetkili mahkeme, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana 
geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim 
yeri mahkemesidir. Bundan başka, HMK m. 6 da öngörülen genel yetkili 
mahkemede davaya bakmaya yetkilidir. Yani davanın açıldığı tarihte Medeni 
Kanun Hükümlerine göre davalının yerleşim yeri mahkemesi de davaya 
bakmaya yetkili olmalıdır98.

Sonuç olarak belirtmek gerekirse;
Fikri mülkiyet hukuku kapsamında ihtiyati tedbir, dava açılmadan önce 

yukarıda belirtilen ilkelere göre esas hakkındaki davaya bakmaya görevli 
ve yetkili olan mahkemeden, esas hakkında dava açıldıktan sonra ise yalnız 
davanın görüldüğü mahkemeden talep edilebilecektir.

Hemen belirtmeliyim ki, ihtiyati tedbir kural olarak esas hakkındaki davaya 
bakmaya görevli ve yetkili mahkemeden veya esas hakkındaki davanın 
görüldüğü mahkemeden talep edilebilir. Bununla birlikte, şartlarının oluşması 
durumunda, ilk derece mahkemelerinden verilen kararları incelemeye yetkili 
ve görevli bölge adliye mahkemesi ilgili hukuk dairesinden de, istinaf başvurusu 
ile birlikte veya istinaf başvurusunun kabulü üzerine davanın yeniden BAM 
hukuk dairesinde görülmeye başlanması üzerine BAM’dan da ihtiyati tedbir 
talep edilebilir99. Zira istinaf başvurusu kabul edildikten sonra yapılan inceleme 
esasen HMK anlamında tahkikat işlemidir100.

98 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. ŞEHRİALİ, s. 143; ÖZTAN, s. 691 ve 692; TEKİNALP, S. 518; 
ÇOLAK, s. 976 vd.; BOZBEL, s. 600; KAVLAK, s. 1536 vd.

99 İstinaf aşamasında da ilk derece mahkemesindeki yargılama usulüne atıf yapıldığından 
istinaf yargılaması sırasında şartlar oluşmuşsa ilgili bölge adliye mahkemesinden tedbir 
talebinde bulunulabilir (HMK m. 390, f. 1’in gerekçesi). Bu konuda ayrıca bkz. yukarıda, 
dn. 22, ayrıca bkz. I, 2.1.; KONURALP, s.327, UMAR, s. 1093; KAVLAK, s. 1537; Bölge 
adliye mahkemesinin ihtiyati tedbir (geçici hukuki koruma) kararı verebileceği ve şartları 
yönünden bkz. Orhan SEKMEN/Ali PARLAR, Ceza ve Hukuk Muhakemesinde İstinaf ve 
Temyiz, 2. Baskı, Bilge, Ankara 2017, s. 894; Krş. ÖZDEMİR, s.75 vd.

100 KURU, s. 693; SEKMEN/PARLAR, s. 880.



428

Türk Fikri Mülkiyet Hukuku Kapsamında Geçici Hukuki Korumalar
Dr. Orhan SEKMEN

Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı 19-22 Aralık 2019

Görev kamu düzeninden olduğundan, mahkemenin görevli olup olmadığı 
hususu ile yetkinin kamu düzeninden olduğu durumlarda mahkemenin yetkili 
olup olmadığı mahkemece resen gözetilmelidir. Yetkinin kamu düzeninden 
olmadığı hallerde ise, bu husus hukuki dinlenme hakkının verildiği halde 
defi olarak, hukuki dinlenme hakkı verilmediği halde ise tedbire itirazda 
ileri sürülebilecektir. Diğer bir ifade ile mahkemenin yetkisiz olduğu hususu 
savunma veya tedbire itirazla birlikte ileri sürülmez ise mahkemece resen 
gözetilemez101.

4.2.İhtiyati Tedbirde Taraflar
4.2.1.İhtiyati Tedbir Talep Eden
FSEK ile tanınan hakları (maddi ve manevi) ihlale veya tehdide maruz 

kalanlar ile meslek birlikleri hem dava açılmadan önce hem dava ile birlikte 
hem de esas davanın görülmesi sırasında ihtiyati tedbir talep edebileceklerdir 
(m. 77/1). Burada özellik arz eden husus, eser sahipliğinin müşterek olması (m. 
9) ile birlikte (iştirak halinde) olması (m. 10) halleridir. Hemen belirtmeliyim 
ki, eser sahipliğinin müşterek olması halinde, eserin her bir bölümü bağımsız 
birer eser sayılmasına rağmen102, eser sahipliği iştirak (birlikte) halinde ise, 
eser ayrılmaz bir bütündür ve dolayısıyla eserin bütünü bağımsız bir eser 
niteliğinedir. Birlikte eser sahipliğinde, sahipler birlikte hareket edebileceği 
gibi, her biri birlik menfaatleri için tek başına da hareket edebilirler (m. 10/2, 
c-2 ve 3)103.Diğer bir ifade ile birlik menfaatlerine tecavüz edildiği takdirde, 
birlik menfaatlerinin korunması için gerekli tedbirleri her bir eser sahibi 
alabilirler. Yani bu hususta iştirak halinde (birlikte) malik olanlardan her biri 
tek başına hareket edebilirler. Özellikle ihtiyati tedbir talep etmekte, hukuk 
ve ceza davalarında, her bir eser sahibinin birliği temsil yetkisi vardır. Bununla 
birlikte dava sonunda hükmedilecek tazminat üzerinde davacı eser sahibinin 
tek başına tasarruf yetkisi bulunmamaktadır104.

Sınai mülkiyet hakları yönünden ihtiyati tedbir talep edebilecekler SMK m 
159/1 (hükmün mülga KHK’lar da karşılığı olan hükümler), EDTK m. 34/1 ve BÇK 
m. 63/1 hükümleri uyarınca dava açmaya hakkı olan kişilerdir. Hemen belirtmek 

101 Görev kamu düzenine ilişkin ve dava şartı olduğundan mahkeme görevli olup olmadığımı 
kendiliğinden inceler (KURU, s. 97; ÜSTÜNDAĞ, s. 153). Kesin yetkide kamu düzenine 
ilişkin dava şartı olduğundan mahkeme yargılamanın her aşamasında resen gözetmek 
durumundadır (KURU, s. 120).

102 Müşterek eserde kısımlara ayrılması mümkün olduğundan, sahiplerden her biri vücuda 
getirdiği kısmın sahibi sayılır (m. 99). Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZTAN, s. 267 vd.; Ayrıca bkz. 
TEKİNALP, s. 150 vd.; KILIÇOĞLU, s. 485.

103 ÖZEKES, s. 107 vd.; Birlikte (iştirak halinde) eser sahipliği hakkında bkz. ÖZTAN, s. 258 vd.; 
KILIÇOĞLU, s. 486.

104 ÖZTAN, s. 264 ve 265.;TEKİNALP, s. 154 (& 12, No: 24). 
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gerekirse, sınai mülkiyet hukuku (SMH) kapsamında açılabilen hukuk davaları; 
hükümsüzlük, iptal ve tecavüz (tespit, men, ref ve tazminat gibi) davalardır.

SMH kapsamında hükümsüzlük ve iptal davalarını açabilecek olan gerçek 
hak sahipleri, menfaati olanlar, cumhuriyet savcılar ve ilgili kamu kurumları ile 
dernekler (SMK m. 25/2, 138/3 ve 6, 144/2, 78/2 ve 50; EDTK m. 19; BÇK m. 
53), bu davalara ilişkin ihtiyati tedbirleri de talep edebilirler. 

FMH’de (FSEK, SMK, BÇK ve EDTK) tecavüz davalarını ise fikri ve sınai 
hakların sahipleri (hak sahipleri) açabilir. Birden fazla hak sahibi varsa her bir 
paydaş ortak menfaatlerin korunması için tek başına dava açabilir105. Böyle 
bir durumda, diğer paydaşların davayı katılmasını sağlamak için bir ay içinde 
bildirimde bulunulur.

İnhisarı lisans alan, aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, hak sahibinin 
açacağı davaları kendi adına açabilir. İnhisarı olmayan lisan alanın, dava hakkı 
sözleşme ile açıkça sınırlandırılmamışsa, bildirimle hak sahibinden dava 
açmasını isteyebilir. Hak sahibi dava açmaz ya da bildirimden itibaren üç 
ay geçerse lisans alan kendi menfaatleri için dava açabilir. Acil durumlarda, 
inhisarı olmayan lisans sahibi de bildirim yapmadan ihtiyati tedbir isteyebilir 
(SMK m. 158, EDTK m. 18 ve BÇK m. 61 ve 50). 

İnhisarı olmayan lisans sahibi ciddi zarar tehlikesinin varlığı halinde ve söz 
konusu sürenin geçmesinden önce ihtiyati tedbir talep edebilir. Tedbir kararının 
verilmesi üzerine, talepte bulunan basit lisans sahibi de tedbirin hükümsüz 
kalmasını önlemek için iki hafta içinde esas hakkında dava açabilir. Bu halde 
yukarıda belirtilen prosedür dava açıldıktan sonra tamamlanır (SMK m. 158/3). 
Kanaatimce, bu hüküm kıyasen diğer haklara ilişkin inhisarı olmayan lisanslara 
da uygulanmalıdır. Aksi takdirde, tedbirin uygulanmasının talep edilmesinden 
itibaren iki hafta içinde dava açma imkânı olamayacağından tedbir hükümsüz 
sayılacaktır. 

Menfaati olan kişiler; kendisini dava tehdidi altında hisseden veya 
belirsizliğin giderilmesinde menfaati olanlar, sınai hak sahibine karşı tecavüzün 
mevcut olmadığının tespiti davası açabilirler (SMK m. 154, BÇK m. 61, EDTK 
m. 33). Bu dava hak sahibine yapılan bildirim üzerine, tecavüz olup olmadığı 
yönünde bir ay içinde hak sahibi tarafından beyanda bulunulmadığı takdirde 
açılabilecektir. Hemen belirtmeliyim ki bu davaya FSEK’de yer verilmemiştir. 
Bununla birlikte TTK m. 61 (e TK m. 58/1 ve TMK m. 25 hükümlerine dayanılarak 
FSEK kapsamında da bu dava açılabilir106.Vurgulamak gerekirse, bu davayı hak 
sahibi ve menfaati olanlar açabilmelidir.

105 Bkz. yukarıda dn. 101 ilâ 103.
106 TEKİNALP, s. 326.
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4.2.2. İhtiyati Tedbirde Karşı taraf
İhtiyati tedbir talebinin karşı tarafı tecavüz davalarında FMH kapsamındaki 

hakları ihlal eden veya bu hakları ihlal tehlikesine düşüren şahıslardır. Diğer bir 
ifade ile karşı taraf FMH kapsamındaki haklara tecavüz eden ve tecavüz etme 
ihtimali olan/olanlar, yani mütecaviz kişilerdir107.

Hükümsüzlük ve iptal davaları ise, sicilde hak sahibi olarak görünen kişilere 
veya haleflerine karşı açılabileceğinden (SMK m. 25, 138, 144, 78 ve 50; EDTK 
m. 19; BÇK m. 53), ihtiyati tedbirde bu kişiler aleyhine istenebilmelidir. 

Menfaati olan kişiler tarafından açılan tecavüzün mevcut olup olmadığının 
tespiti davasında ise karşı taraf fikri ve sınai hakların sahibidir. O nedenle, bu 
halde ise davalı gösterilen hak sahibi aleyhine ihtiyati tedbir talep edilebilir.

4.2.3.İhtiyati Tedbirde Talep
Hem genel hükümler kapsamında (HMK m. 390) hem de özel hüküm 

niteliğinde olan fikri ve sınai hakları düzenleyen kanunlar kapsamında (FSEK 
m. 77/1, SMK m. 159/1, BÇK m. 63/1, EDTK m. 34/1 ve mülga KHK lar) ihtiyati 
tedbire kural108 olarak, talep üzerine karar verilebilir109. Çünkü kural olarak FMH 
kapsamındaki haklar, özel hukuka ilişkin tasarruf110 ilkesinin geçerli olduğu 
haklardandır.

Anılan hükümler uyarınca FMH kapsamındaki hakları ihlal edilen veya ihlal 
edileceği tehlikesine maruz kalan hak sahipleri ile dava açmaya hakkı olanlar 
dava açılmadan önce veya dava dilekçesi ile birlikte ya da dava açıldıktan sonra 
ihtiyati tedbir talebinde bulunabilirler. 

Talep dilekçe ile yapılır ve uygun düştüğü ölçüde HMK m. 119 da düzenlenen 
dava dilekçesinin unsurları burada da uygulanır111.

Talep eden, dilekçesinde ihtiyati tedbir sebeplerini ve türünü açıkça 
belirtmek ve davanın esası yönünden kendisinin haklılığını yaklaşık olarak 
ispata yarayacak delilleri belirtmesi gerekir (HMK m. 390/3). İhtiyati tedbirde 
de ispat yükü, kural olarak ihtiyati tedbirde kendi lehine hak çıkaran talepte 
bulunana aittir (HMK m. 190/1). Yukarıda belirtildiği üzere genel hükümlere 
göre ihtiyati tedbirde tam bir ispat değil, yaklaşık ispat aranmaktadır. FMH 
kapsamındaki ihtiyati tedbirlerde, bu yaklaşık ispat HMK’ya göre hafifletilmiştir. 

107 Bu konuda bkz. ÖZTAN, s. 626 vd; Fikri hakkı ihlal eden ve ihlale katılanlar, internet servis 
sağlayıcılar ve işletme sahibi hakkında dava açılması mümkün olduğundan , bu kişiler aleyhine 
ihtiyati tedbir istenebilir (BOZBEL, s. 571 vd.).; ÇOLAK, s. 787 vd.; TEKİNALP, s. 335 ve 511. 

108 İstisnai hüküm olarak bkz. yukarıda FSEK m. 66/4 hükmünün açıklamaları.
109 KURU, s. 636 vd.; ÜSTÜNDAĞ, Medeni Yargılama Hukuku, 285.; TEKİNALP, s. 515; ÇOLAK, 

s. 811 vd.; BOZBEL, s. 619 
110 İhtiyati tedbirde tasarruf ilkesi için bkz. ÖZDEMİR, s. 62 vd.
111 KURU, s. 636.
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Mahkeme her hukuki araçla ikna edilebilir. Diğer bir ifade ile HMK anlamında 
delile ve ispata gerek yoktur112.

4.2.4. İhtiyati Tedbirde Talep Konusu
Talepte bulunan, nasıl bir tedbir istediğini dilekçesinde113 açıkça belirtmesi 

gerekir. Talep terditli de olabilir114. Bu husus taleple bağlılık ilkesinin de 
doğal bir sonucudur. Nitekim Yargıtay da taleple bağlı kalınması gerektiğini 
vurgulamaktadır115.

Dava açılmadan önce tedbir talebinde bulunulması halinde, tedbir talebi, 
daha sonra açılacak tespit, tecavüzün ref’i, men’i, tazminat, hükümsüzlük, 
iptal, haksız rekabetin tespiti, durdurulması ve men’i vs. gibi davaların talep 
sonucuyla, dava dilekçesiyle birlikte tedbir talep edilmesi halinde ise tedbir 
talebi açılan davanın talep sonucuyla, yargılama sırasında yapılan ihtiyati 
tedbir talebi ise görülmekte olan davanın talep sonucuyla sınırlı ve uyumlu 
olmalıdır116.Diğer bir ifade ile, tedbir talebinin kapsamı mevcut ve müstakbel 
davanın talep sonucu ile sınırlı tutulmalıdır. Bu husus, ihtiyati tedbirde geçerli 
olan “ölçülülük” ilkesinin gereğidir.

Mahkemece de kural olarak taleple bağlı kalınmak kaydı ile mevcut veya 
müstakbel davanın talep sonucuyla çizilen sınırı aşmayacak şekilde ihtiyati 
tedbirin sınırları verilecek kararda gösterilmesi gerekir117. Çünkü, yukarı da 
belirtildiği üzere, ihtiyati tedbirin amacı, henüz karara bağlanmamış dava 
konusunu korumak olmayıp, buna dair mevcut veya müstakbel davayı ve 
davanın sonucunu hem teminat altına almak hem de verilecek hükmün 
etkinliğini sağlamaktır.

4.2.5. Yargılama Usulü
İhtiyati tedbir, HMK m. 316 vd. düzenlenen basit yargılama usulüne tabidir. 

Diğer bir değişle, ihtiyati tedbir talebinin ve ihtiyati tedbir kararına yönelik 
itirazın incelenmesinde basit yargılama usulü uygulanır.

Bununla birlikte normal bir davadaki yargılama usulünden ayıran iki 
özelliği bulunmaktadır. Özelliklerden biri, durumun aciliyeti veya karşı tarafın 

112 TEKİNALP, & 30, No: 102.
113 Burada hemen belirtelim ki, tedbir talebine ilişkin Dilekçe karşı taraf sayısından bir fazla 

verilmeli ve deliller belirtilip, dilekçeye eklenmelidir.
114 ÖZEKES, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İhtiyati Tedbirler, s. 113. Ne tür bir tedbir 

istendiğinin dilekçede belirtilmesi, taleple bağlılık ilkesinin de bir sonucudur.; ÜSTÜNDAĞ, 
İhtiyati Tedbirler, s. 45 vd.

115 Yargıtay 23. Hukuk Dairesi (HD.), E. 10887, E. 1180, T. 25.12.2015.
116 ÖZEKES, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İhtiyati Tedbirler, s. 113 vd. Ayrıca bkz. ihtiyati 

tedbir talebinde sınıra ilişkin yukarıda, I, 1.3.; İleride, dn. 119.
117 Bu husus taleple bağlılık ilkesinin doğal bir sonucudur. Bkz. ÖZDEMİR, s. 64 vd. 
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haberdar olmasının ihtiyati tedbire olumsuz etki edeceği gibi nedenlerle, 
karşı tarafa hukuki dinlenilme hakkı (HMK m. 27) verilmeden, yani karşı taraf 
dinlenilmeden, ihtiyati tedbire karar verilebilir olmasıdır (HMK m. 390/2). Diğer 
bir ifade ile, derhal önlem alınmaması durumunda zarar tehlikesi bulunması 
veya karşı tarafın haberdar edilmesinin ihtiyati tedbiri tehlikeye düşürebileceği 
ihtimali varsa, karşı tarafa haber verilmeden ihtiyati tedbir kararı verilebilir. 
Ancak, ihtiyati tedbir kararı için diğer tarafın dinlenmesi gerekiyorsa mutlaka 
murafaa duruşması açılarak hukuki dinlenme hakkı verilmelidir.

Hukuki dinlenme hakkı verilmesine karar verildiğinde, duruşma açılması 
gerekmektedir. Uygulamada bu duruşmaya murafaa duruşması denmektedir. 
Duruşma davetiyesi HMK m. 322 de yapılan atıf gereği m. 140/5, 144/1, 147/ 
ve 186/1 hükümlerine uygun düzenlenmelidir. Bu kapsamda, gönderilen 
davetiye de tarafların vermek istedikleri delilleri belirli bir süre içinde 
vermeleri gerektiği hususu ile duruşmaya gelmedikleri takdirde yoklularında 
karar verileceği hususu ihtar olarak tebligatta gösterilir. Delillerin ibrazı için 
süre öngörülmemişse, delillerin duruşmada ibrazı gerekir.

Diğeri ise, tedbire esas olan hak ile tedbirin dayanağı olacak sebebin tam 
ispat seviyesinde değil ancak en azından yaklaşık ispat seviyesinde ispat 
edilmesinin aranmasıdır (HMK m. 390/3). Yaklaşık ispat, hâkimde yaklaşık 
kanaat uyandıracak delillerle iddianın ispat edilmesidir. Bununla birlikte, böyle 
bir ispat için dilekçedeki beyanlar yeterli görülmemelidir. Yukarıda belirtildiği 
üzere, ispattan anlaşılması gereken mahkemenin her türlü hukuki araçla ikna 
edilmesidir.

İhtiyati tedbir, diğer geçici hukuki korumalar gibi adli tatilde görülebilen 
işlerdendir. Başka bir deyişle, adli ara vermede de (adli tatilde) tedbire karar 
vermek mümkün olduğu gibi (103/1-a), infazı da mümkündür.

HMK m. 322 hükmü ile yapılan yollama nedeniyle yazılı yargılamaya ilişkin 
hükümler basit yargılamada da uygulama imkanı bulacağından, gerekli olması 
halinde ihtiyati tedbir yargılamasında keşif yapılması da mümkündür. Hatta 
inceleme konumuz kapsamındaki ihtiyati tedbirler çoğunlukla ifa ve düzenleme 
amaçlı olduğundan, bazı hallerde keşif ve bilirkişi incelemesi zorunluluk arz 
etmektedir. Örneğin, internet üzerinde marka ve bir başka sınai mülkiyet 
hakkının ihlal edildiği iddiası söz konusu olduğunda, o internet sitesinin sahibinin 
kimliği, markanın kullanılıp kullanılmadığı ya da kullanım şeklinin belirlenmesi 
bilirkişi incelemesini gerektirmektedir118. Keza, taklit olduğu iddia edilen 
ürünlerin gerçekten taklit ürün olup olmadıklarının ve miktarının belirlenmesi 
de yerinde keşif yapılmasını gerektirmektedir. Yine, bir sınai hakka tecavüz 
bulunup bulunmadığı, o hak kapsamındaki ürünlerin üretiminin ve üretiminde 

118 ÇOLAK, s. 813; Bu hususta ayrıca bkz. ÖZDEMİR, s. 219.
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kullanılan araçların belirlenmesi, bu araçların başka ürünlerin üretiminde de 
kullanılıp kullanılmadığının, bir fabrikadaki tüm üretim araçlarının mı yoksa bir 
kısım araçların mı üretimde kullanıp kullanılmadıklarının tespiti119 de keşif ve 
bilirkişi incelemesini gerekli kılmaktadır. 

Keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasının gerekli olduğu tedbir talepleri de, 
diğer talepler gibi aciliyet arz ettiklerinden, yani, ihtiyati tedbir yargılamasının 
niteliği gereği işler mümkün olduğunca çabuk tamamlanmalıdır. O nedenle 
incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilmesi durumunda ise, 
yargılamanın tek duruşmada bitirilmesi uygun olur. Ancak birden fazla 
duruşma yapılacaksa duruşma araları kısa tutulmalıdır.

4.2.6. İhtiyati Tedbir Yargılamasında Hukuki Dinlenme Hakkı
Bununla birlikte, Hukuki dinlenme hakkı, Anayasadan (Any m. 36) 

kaynaklanan, usul hukukuna hâkim olan ilkeler arasında yer verilen (HMK m. 
27) ve İnsan Hakları Sözleşmesiyle de (İHAS m. 6) güvence altına alınan yargısal 
nitelikte temel bir haktır. O nedenle mahkemece ilgili kişilere yargılamada yer 
verilerek, mahkeme önünde dinlenilme imkanı tanınmak suretiyle ihtiyati 
tedbir talebinin incelenip sonuçlandırılması yerinde olur. Ancak bu hakkı 
kullanıp kullanmama yetkisi taraflara aittir. Eğer taraflar bu hakkı kullanmaz 
ise, mevcut durum çerçevesinde işin sonuçlandırılması uygun olur. 

Geçici hukuki korumalarda, bu hak yumuşatılmış durumdadır. Zira, 
aciliyet arz eden durumlar ile karşı tarafa haber verilmesinde sakınca olma 
ihtimalinde, sonradan itiraz hakkının kullandırılması suretiyle hukuki dinlenme 
hakkı tanınmak kaydı ile başlangıçta karşı taraf dinlenmeden geçici hukuki 
korumalara karar verilebilmektedir (HMK 390/2, 394/1).

FMH mevzuatında bu konuda bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak 
yapılan atıf nedeniyle HMK hükümleri uyarınca karşı taraf dinlenmeden de 
ihtiyati tedbir kararı verilebilmektedir (HMK 390/2). Bununla birlikte, özellikle 
sınai hakların ihlal edildiği iddiasıyla, dava açılmadan önce yapılan ihtiyati 
tedbir başvurularında, mümkünse ihtiyati tedbir kararı verilmeden hemen 
önce karşı tarafın dinlenilmesi uygun olur120. Eğer delil tespiti ile birlikte 
ihtiyati tedbir de talep edilmişse, tedbir konusu sınai hakkın ihlaline yönelik 

119 Bu hususların tespiti, ihtiyati tedbirde geçerli olan ve mutlaka uyulması gereken “ölçülülük 
ilkesi”nin de gereğidir. Zira bu ilke uyarınca ihtiyati tedbir kararı mutlaka fikri ve sınai 
hakkın ihlaline yönelik araçlar ile tecavüz mahsulü ürünlere yönelik olmalıdır (TÜZÜNER, 
s. 299). Aksi halde sorumluluğun doğması söz konusu olabilir (ÇOLAK, s. 817). Bu ölçülülük 
ilkesi, ihtiyati tedbir kararının uygulanmasında da dikkate alınmalıdır. Eğer, ihtiyati tedbirin 
icrası kararın kapsamını aşarsa, bu hususta haksız uygulama oluşturduğundan sorumluluk 
gerektiren hallerdendir. Nitekim Yargıtay da ihtiyati tedbir kararının kapsamını aşacak 
şekilde infaz edilmesi nedeniyle, uğranılan zararın giderilmesi gerektiğini ifade etmektedir ( 
bkz. Yargıtay 11. HD. T. 08.12.2011, E. 2009/14384, K. 2011/16645).

120 ÇOLAK, s. 812;
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var olduğu iddia edilen vakalar tespit edilip deliller toplanmış olacağından, 
tespitin yapılmasından sonra ve tedbir kararı verilmeden hemen önce karşı 
tarafa savunma hakkı verilmelidir. Zira, söz konusu sınai hakkın kendisi adına 
da tescilli olabileceği, öncelik hakkının bulunabileceği gibi kullanma hakkı da 
olabilme ihtimali vardır. Tüm bu hususlara rağmen, karşı tarafa haber verilmesi 
durumunda mütecavizin taklit ürünleri ve üretiminde kullanılan araçları 
ortadan kaldıracağı ve böylece delilleri yok edeceği ihtimali varsa, yani aciliyet 
gerektiriyorsa, karşı tarafa hukuki dinlenme hakkı verilmeden ihtiyati tedbir 
talebi hakkında karar verilebilmelidir121.

Önemle belirtmeliyim ki, kural hukuki dinlenme hakkı tanındıktan sonra 
geçici korumalar hakkında karar verilmesi olmakla birlikte, uygulamada 
çoğunlukla işin aciliyeti vs nedenlerle, sonradan, yani geçici hukuki koruma 
kararına itiraz hakkı tanınmak suretiyle hukuki dinlenme hakkı tanınarak, 
başlangıçta karşı taraf dinlenilmeden geçici hukuki koruma kararları 
verilmektedir.

4.2.7. İHTİYATİ TEDBİR KARARI, TEMİNATI VE İCRASI
4.2.7.1. İhtiyati Tedbir Kararı
İhtiyati tedbir yargılaması sonunda mahkeme olumlu kanaate varmazsa 

tedbir talebinin reddine, olumlu kanaate varırsa tedbir talebinin kabulüne karar 
verecektir. Olumlu kanaatin hasıl olması durumunda mahkeme işin niteliğine 
uygun olarak her türlü tedbire karar verebilecektir (HMK m. 391/1; FSEK m. 
77; SMK m. 159 ve mülga KHK ilgili hükümleri; BÇK m. 63 ve EDTK m. 34). 
Burada, hâkime geniş takdir yetkisi tanınmıştır. Mal veya hakkın korunmasına 
yönelik, tehlikeyi engelleyip bertaraf edecek her türlü tedbire karar verilmesi 
mümkün kılınmıştır. Zira yukarıda belirtildiği üzere, ihtiyati tedbir türleri ilgili 
kanunlarda sınırlı sayıda düzenlenmemiştir. Diğer bir ifade ile ihtiyati tedbirler 
kanunlarda örnekseme olarak sayılmış ve dolayısıyla hâkime takdir yetkisi 
tanınmıştır. İhtiyati tedbir talebini inceleyen hâkim, ölçülülük prensibini122 göz 
önünde tutarak işin niteliğine uygun her türlü tedbire karar verebilecektir. 

Her türlü tedbirden maksat, ifa, düzenleme ve teminat amacı güden her 
türlü tedbirdir. İşin niteliğine bu tedbir türlerinden hangisi uygunsa mahkeme, 
ona karar vermelidir. Örnek vermek gerekirse, sınai hakların korunması 
hakkındaki kanunlarda, tedbirin özel bir türü olan ve genel hükümler ile (HMK) 
taban tabana zıt olan bir tedbir türü olarak düzenlenen, hak sahibinin uğradığı 
zararın güvence altına alınması için mütecavizin teminat göstermesine ilişkin 
ihtiyati tedbire karar verilebilmesi, bilindiği üzere FSEK’de düzenlenmemiştir. 
Kanaatimce şartlarının bulunması halinde, mahkeme fikri hakların ihlali 
nedeniyle açılan davalarda da ihtiyati tedbirin bu türüne karar verebilmelidir.

121 KURU, s. 634; YILDIRIM, s. 110.; ÖZDEMİR, s. 219 vd.
122 Bu prensip hakkında bkz. yukarıda, II, 3.2.
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Hemen belirtmeliyim ki, mahkeme, ihtiyati tedbir talep edenin davanın 
esası yönünden yaklaşık olarak123 haklı oluğu kanaatine varırsa (HMK m. 
390/3) ihtiyati tedbire karar vermek durumundadır. İhtiyati tedbir kararı da 
diğer kararlar gibi gerekçeli ve denetime elverişli olmalıdır. Mahkeme ihtiyati 
tedbir kararını verirken ve gerekçesini gösterirken, davanın esası hakkındaki 
hükmünü peşinen açıklamadan kaçınmalıdır124. Diğer bir ifade ile ihtiyati tedbir 
talebinin haklı olup olmadığı yönündeki kanaatini yalnız ihtiyati tedbir kararı 
ile sınırlı açıklamalıdır.

İhtiyati tedbir kararında bulunması gerekenler ile kararın kapsamı HMK m, 
391/2 de düzenlenmiştir. Bu hükme göre, ihtiyati tedbir kararında; 1. İhtiyati 
tedbir talep edenin, varsa yasal temsilcisi ve vekilinin ve karşı tarafın adı, 
soyadı ve yerleşim yeri ile talep edenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, 
2. İhtiyati tedbirin, açık ve somut olarak hangi sebep ve delillere dayandığı, 
3. Tereddüde yer vermeyecek şekilde, neyin üzerinde ve ne tür bir tedbire 
karar verildiği, 4. Talepte bulunanın, ne tutarda ve türde bir teminat (HMK 
m. 392) göstereceği belirtilir. Yukarıda belirtildiği gibi, burada da vurgulamak 
gerekirse, ihtiyati tedbir kararları da gerekçeli olmalıdır125.

İhtiyati tedbir talebinin reddine ilişkin kararlara karşı kanun yolu açık 
olduğundan (HMK m. 391/3), istinaf incelemesinde denetim yapılabilmesi 
için ihtiyati tedbir talebinin reddi kararları da gerekçeli yazılmalıdır. Zira, 
Anayasanın 141/3 ncü maddesi gereğince mahkemelerin her türlü kararının 
gerekçeli yazılması zorunluluk arz etmektedir.

4.2.7.2.İhtiyati Tedbirde Teminat ve Teminatın İadesi
İhtiyati tedbirde teminat HMK m. 392 hükmü ile düzenlenmişti. Bu hükme 

göre; ihtiyati tedbir talep edenin haksız çıkması ihtimalinde, karşı tarafın 
ve üçüncü kişilerin uğrayacakları muhtemel zararlarına karşılık teminat 
gösterilmesi zorunludur. Ancak talebin, resmî belgeye, başka kesin bir delile 
dayanıyor olması yahut durum ve koşullar gerektiriyorsa, gerekçesi gösterilmek 
şartıyla teminat alınmamasına karar verilebilir. Adli yardımdan yararlanan 
kişinin ise teminat göstermesi gerekmez (f. 1). 

Bu hükümden anlaşıldığı üzere, ihtiyati tedbir talep edenin haksız çıkması 
durumunda, karşı tarafın (aleyhine tedbir kararı verilen) üçüncü kişilerin 
uğrayacakları muhtemel zararların karşılanması için, tedbir talep edenden kural 
olarak teminat alınması zorunludur. Nitekim, para alacaklarının güvencesi için 
kabul edilen ve tedbirin bir türü olan ihtiyati hacze ilişkin benzer bir düzenlemede 

123 Yaklaşık ispatın yeterli olduğu yönünde bkz. Yargıtay 11. HD, T. 27.06.2012, S. 8593/11162 
(UYAP).

124 KURU, s. 638;
125 Aksi halde, tedbire genel bir takım ifadelerle ve somut gerekçeler olmadan karar verilmesi, 

hem karşı taraf haklarının ihlali anlamına gelecek, hem de kararın uygulanmasını 
güçleştirecektir (m. 391, f. 2’nin gerekçesi).
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İcra İflas Kanununda bulunmaktadır. Kural böyle olmakla birlikte, kuralın istisnaları 
da aynı hükümde örnekseme yöntemiyle sayılmak suretiyle (tadadi olarak) 
gösterilmiştir. Belirtmek gerekirse, ihtiyati tedbir talebinin resmi bir belgeye ya 
da kesin bir delile dayanması halinde veyahut durum ve koşullar gerektiriyorsa, 
mahkeme teminatın gösterilmesinden gerekçesini göstererek tedbir talep edeni 
muaf tutabilir. Örnek vermek gerekirse, elinde delil olarak bir ilam, noterden 
düzenlenmiş belge vs bulunanın tedbirde haksız çıkması oldukça zayıf bir ihtimaldir 
(bkz. madde gerekçesi). Durum ve koşullara örnek ise, dava açmaya hakkı olan bir 
kamu kuruluşunun, bir bankanın tedbir istemesi halleri olabilir.

Bir başka teminat alınmayacak hal ise, adli yardımdan yararlanan kişinin 
tedbir talep etme halidir. Belirtmek gerekirse, adli yardımdan yararlananın 
teminat göstermeden muaf tutulması herhangi bir şarta bağlanmamıştır126. 

Özetlemek gerekirse, kural olarak, hiçbir ayrım yapılmadan tedbire karar 
verildiğinde teminat alınmasına da karar verilmesi zorunludur. Ancak, istisna 
olarak, resmi bir belgeye ya da başkaca kesin bir delile dayanılması halinde 
teminat alınmayabilir. Yine durum ve şartlar gerektiriyorsa çok açık bir şekilde 
gerekçesi gösterilerek teminat alınmayabilecektir. Durum ve şartlara örnek 
vermek gerekirse, talep edenin haksız çıkması halinde aleyhine tedbir istenen 
ve üçüncü kişinin uğrayacakları muhtemel zararların karşılanması bakımından 
tedbir talep edenin güvenilir banka vs müesseselerden olması veya tedbirin 
uygulanmasının herhangi bir zarara sebebiyet verme ihtimalinin hükümsüzlük 
davalarında uygulanan tedbirlerde olduğu gibi zayıf olması, yine tecavüzün 
açıkça belli olması gibi.

Ayrıca belirtmek gerekirse, bazı özel kanun hükümleri teminat aranmaksızın 
ihtiyati tedbir kararı verileceğini açıkça düzenlemişlerdir ( Sermaye Piyasası Kanunu 
m. 17/2, m. 86/7, M. 91/1, m. 93/1; Bankacılık Kanunu m. 109/III, m. 140/V)127.

Teminatın iadesi ve şartları; asıl davada verilen hükmün kesinleşmesinden 
veya tedbir kararının kalkmasından itibaren bir ay içinde tazminat davası 
açılmadığı takdirde teminat iade edilir (HMK m. 392/2). Anlaşıldığı üzere 
teminatın iadesi süre ile birlikte diğer iki şarttan birinin gerçekleşmesine 
bağlanmıştır. Bu şartlar, kararın kesinleşmesi ile tedbirin kalkmış olmasıdır. Bu 
hükümle ihtiyati tedbir kararı nedeniyle alınan teminatın iade edileceği zaman 
vs. ile ilgili tereddütlere son verilmiştir128.

4.2.7.3. İhtiyati Tedbirin İcrası
İhtiyati tedbir kararının icrası ile ilgili FMH’de bir düzenleme bulunmamaktadır. 

O nedenle genel hükümlere göre hareket edilmesi gerekecektir. Genel hükümlere 

126 1086 sayılı HUMK’un aksine, bu hüküm kapsamında devletin de teminat göstermesi 
amaçlanmıştır. Böylece devletle bireyler arasındaki eşitsizliğin giderilmesi 
amaçlanmıştır(ayrıntısı için bkz. madde gerekçesi)

127 KURU, s. 641.
128 Bu hususta bkz. HMK m. 392, f. 2’nin gerekçesi.
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göre ise, ihtiyati tedbir kararının uygulanması kararın verildiği tarihten itibaren 
bir hafta içinde talep edilmelidir. Esas hakkındaki dava süresinde açılsa bile, 
ihtiyati tedbir kararının uygulanması süresinde istenmezse, ihtiyati tedbir kararı 
kendiliğinde kalkacaktır (HMK m. 393/1).

Kararın uygulanması, ihtiyati tedbir kararını veren mahkemenin yargı 
çevresindeki ya da tedbir konusu mal veya hakkın bulunduğu yer icra 
dairesinden istenebilmektedir. Bununla birlikte, ihtiyati tedbir kararını veren 
Mahkeme, bu görevi yazı işleri müdürüne de tevdi edebilir (HMK m. 393/2). 

İhtiyati tedbir kararının uygulanması için gerekirse zor kullanılabilir. Bu 
hususta köy muhtarları ve kolluktan destek istenebilir. Bu kişiler icra eden 
memurum yazılı başvurusu üzerine emirlere uymakla yükümlüdürler (HMK m. 
393/3).

İhtiyati tedbirin uygulanması ile ilgili tutanak düzenlenir, tedbirle ilgili 
tüm hususlar ve varsa konu ile ilgili tarafların her türlü iddiaları bu tutakta 
gösterilir. Tedbirin uygulanması sırasında hazır bulunmayan ilgililere tutanağın 
örneği tebliğ edilir (HMK m. 393/4).

Kanun yoluna başvurulması halinde sadece tedbir dosyası ve delillerin 
sadece örnekleri ilgili mahkemeye gönderilir (HMK m. 393/5). 

Amaçları yönünden ihtiyati tedbir kararının uygulanması bazı farklılıklar 
arz etmektedir. Şöyle ki, ifa amaçlı ihtiyati tedbir kararları ile teminat amaçlı 
ihtiyati tedbir kararlarının bir kısmı sonuç elde edilebilmesi için infazı gereken 
tedbirler olduğundan m. 393/1 hükmüne uygun olarak infaz edilmeli ve 
infazın nasıl yapıldığı, yediemine teslim edilip edilmediği, mühürleme vs. gibi 
tüm hususların ayrıntıları tutanakta gösterilmelidir. Teminat amaçlı tedbirlerin 
önemli bir kısmı ise, talep üzerine mahkemenin bildirimi ile ilgili kurumlar 
tarafından özel sicile işlenmek suretiyle yerine getirilmektedir. Bunların 
aksine, düzenleme amaçlı tedbirlerde durum farklıdır. Bu tür tedbir kararının 
muhataba usulüne uygun bildirilmesi ile sonucun doğması gerekir. Dolayısıyla 
düzenleme amaçlı ihtiyati tedbir kararını tebliğ alan muhatap, tebliğ tarihinden 
itibaren, karara uyması gerekir. Aksi takdirde ihtiyati tedbir kararına muhalefet 
etmiş sayılır129.

Bütün bu hallere örnek vermek gerekirse, FMH kapsamında ifa amaçlı 
ihtiyati tedbir kararının infazı tedbir kapsamındaki ihlallerin ortadan 
kaldırılması ile gerçekleşmiş olur. Şöyle ki, internet sayfasının kapatılması, 
taklit ürünlerin toplatılması ve muhafazası, başka ürünlerin üretiminde de 
kullanılmayan, yani sadece taklit ürünlerin üretiminde kullanılan araçlara 
el konulması, el konulan ürünlerin bozulması söz konusu ise satılması ve 
bedelinin muhafazası, gerekmesi durumunda imhası ve nihayetinde tecavüzün 
durdurulması, önlenmesi ve etkilerinin ortadan kaldırılması için yapılan infaza 

129 Ayrıca bkz. ÖZDEMİR, s. 136 vd.
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yönelik işlemler tutanağa bağlanarak muhataba veya üçüncü kişiye tebliğ 
edilir. Teminat amaçlı olan tedbirler ise, TPMK nezdinde tutulan özel sicile 
işlenmek suretiyle infaz edilmiş sayılır. FMH kapsamında, düzenleme amaçlı 
ihtiyati tedbirin infazı ise kararın muhataba veya ilgili araçlar üçüncü kişide ise 
üçüncü kişiye de usulüne uygun tebliğ edilmekle infaz edilmiş olur. Şöyle ki, 
tecavüz mahsulü ürünlerin üretiminde kullanılan araçlar aynı zamanda fikri 
ve sınai hakka tecavüz oluşturmayan ürünlerin üretiminde de kullanılması 
halinde, ihtiyati tedbirle sadece tecavüz mahsulü ürünlerde araçların 
kullanılması yasaklanabileceğinden, yani diğer ürünlerin üretiminde araçların 
kullanımına izin verilmesi gerekeceğinden, böyle bir tedbir kararını usulüne 
uygun tebliğ (tebliğden maksat, ihtiyati tedbiri uygulayan memurun ihtiyati 
tedbir kararını ve infaz edildiğine dair tutanağı ilgilisine tebliğ edip, bunu 
tutanağa bağlamasıdır) alan kişi karara uyarak, söz konusu araçları sadece 
tecavüz oluşturmayan ürünlerin üretimi ile sınırlı kullanmak durumundadır. 
Aksine davranışı tedbire muhalefet ayılacaktır.

5. İHTİYATİ TEDBİRDE KANUN YOLLARI
5.1. İhtiyati Tedbir Kararına Karşı Kanun Yolu: İstinaf
Mülga 1086 sayılı HUMK’dan farklı olarak 6100 sayılı HMK ile ihtiyati 

tedbir kararlarına karşı kanun yolu getirilmiştir. Böylece, İİK’da düzenlen 
ihtiyati hacizle bu konuda uyum sağlanmıştır130. İhtiyati tedbir kararına karşı 
kanun yolu tanınması bakımından Kanun Koyucu ikili ayrıma gitmiştir. İkili 
ayrımdan kasıt; ihtiyati tedbir talebinin reddi kararına karşı istinaf kanun yolu 
tanınmasına rağmen, ihtiyati tedbir talebinin kabulü kararına karşı istinaf 
kanun yolu tanınmamıştır. 

Şöyle ki, ihtiyati tedbir talebinin reddedilmesi halinde, doğrudan kanun 
yoluna başvurulabilir (391/3). Tanınan kanun yolu istinaftır (HMK m. 341/1). 
İhtiyati tedbir talebinin kabulüne karar verilmesi halinde ise doğrudan kanun 
yolu tanınmamıştır. Bu halde, ihtiyati tedbir kararı verilmişse, bu halde de 
ikili bir ayrıma gidilmiştir. Biri, karşı tarafa hukuki dinlenme hakkı verilmeden 
ihtiyati tedbire karar verilmiş olması, diğeri ise, karşı tarafa hukuki dinlenme 
hakkı verilip ve dolayısıyla karşı taraf dinlendikten sonra ihtiyati tedbir kararı 
verilmesi halidir. 

Eğer karşı taraf dinlenmeden önce ihtiyati tedbir kararı verilmişse, karşı 
taraf öncelikle ihtiyati tedbir kararına karşı itiraz kanun yoluna başvurma 
hakkına sahiptir (394/1). Ancak itiraz üzerine verilecek karara karşı istinaf 
kanun yolu caiz olacaktır. Diğer bir ifade ile itiraz üzerine verilen karara karşı 
istinafa başvurulabilir (HMK m. 394/5; m. 341/1). Bu başvuru öncelikle 
incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. HMK m. 394/1’in zıt anlamına göre 

130 Bkz. HMK m. 392, f. 1’in gerekçesi.
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ise, karşı tarafa hukuki dinlenme hakkı verilmek suretiyle verilen ihtiyati tedbir 
kararına karşı ise itiraz etme hakkı bulunmamaktadır131. Dolayısıyla bu halde 
istinaf yolu da kapalıdır.

İtiraz üzerine verilen karara karşı tanınan istinaf başvurusu öncelikle 
incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Kanun yollarına başvurulması tedbir 
kararının icrasını durdurmaz (m.394/5).

5.2. İhtiyati Tedbir Kararına Karşı İtiraz ve İtirazın İncelenmesi
İhtiyati tedbir kararına karşı itiraz ve incelenmesi HMK m. 394 hükmü ile 

düzenlenmiştir. Bu hükme göre;
5.2.1. İtiraz ve usulü: İhtiyati tedbir talebinin kabulü halinde hem karşı 

tarafa hem de menfaati ihlal edilen üçüncü kişiye itiraz hakkı tanınmıştır (HMK 
m. 394/1).

Karşı taraf, kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati tedbir kararına, tedbirin 
uygulanması sırasında hazır bulunması durumunda tedbirin uygulanmasından 
itibaren, hazır bulunmazsa tedbirin uygulanmasına ilişkin tutanağın kendisine 
tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde ihtiyati tedbirin şartlarına, mahkemenin 
yetkisine ve teminata ilişkin, kararı veren mahkemeye itiraz edebilir (HMK m. 
394/2).

İhtiyati tedbir kararının uygulanması sebebiyle menfaati açıkça ihlal edilen 
üçüncü kişiler de ihtiyati tedbir kararını ve infazını öğrenmelerinden itibaren 
bir hafta içinde ihtiyati tedbirin şartlarına ve teminata itiraz edebilirler (HMK 
m. 394/3).

İhtiyati tedbir kararına karşı itiraz dilekçe ile yapılır. İtiraz sebeplerinin 
dilekçede açıkça gösterilmesi ile birlikte itirazın dayanağı tüm delillerinde 
dilekçeye eklenmesi zorunludur (m. 394/4, c. 1).

5.2.2. İtirazın incelenmesi: İhtiyati tedbir kararına yönelik itiraz dilekçesi 
mahkemeye ulaşır ulaşmaz, yani itiraz üzerine ihtiyati tedbir kararını veren 
mahkeme, itirazın incelenmesi için mutlaka duruşma açmak durumundadır. 
Duruşma açtıktan sonra dinlenmek üzere ilgililerin davet edilmeleri zorunludur. 
Gelmedikleri takdirde mahkeme dosya üzerinden inceleme yapmak suretiyle 
kararını verecektir (m. 394/4, c. 2).

İlgililerin duruşmaya davet edilmeleri için mahkeme tarafından ilgililere 
çıkarılacak tebligata HMK m. 394/4, c. 2 hükmüne uygun şekilde, “dinlenmek 

131 Karşı tarafa hukuki dinlenme hakkı verildikten sonra verilen tedbir kararına karşı itiraz hakkı 
verilmemesinin ve ihtiyati tedbir kararından önce karşı tarafın dinlenmemesi nedeniyle 
itiraz hakkı tanınmasının sebebi, başlangıçta hukuki dinlenme hakkı tanınmayan karşı 
tarafa, ihtiyati tedbir kararının verilmesinden sonra hukuki dinlenme hakkının tanınması 
ve böylece bir eksikliğin giderilmesidir (bkz. m. 3994/1’in gerekçesi). Ayrıca bkz. Yargıtay, 
11 HD. T.03.07.2013, S. 2801/14119.; İstinaf edilebilecek ve edilemeyecek geçici hukuki 
koruma kararları yönünden bkz. SEKMEN/PARLAR, s. 835 vd.
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üzere duruşmaya mazeretsiz gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda dosya 
üzerinden karar verileceği hususu ihtar olunur” şerhinin verilmesi zorunludur. 
Aksi takdirde duruşmaya gelmeyen taraf yönünden usulüne uygun hukuki 
dinlenme hakkı verilmiş olamaz (bkz. m. 394, f. 4’ün gerekçesi)132. İtiraz üzerine 
mahkeme ihtiyati tedbir kararını değiştirebilir veya kaldırabilir (m. 394/4, c. 
Son).

İtiraz üzerine verilen karara karşı kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde 
kanun yoluna (istinafa) başvurulabilir. Bu başvuru öncelikle incelenir ve kesin 
olarak karara bağlanır (m. 394/5, c. 1 ve 2; m. 341, m. 345). Kanun yoluna 
başvurulmuş olması tedbir kararının uygulanmasını durdurmaz (m.394/5, c. 
Son)133. 

6. İHTİYATİ TEDBİRİN KALKMASI/SONA ERMESİ
İhtiyati tedbir kararı, geçici bir karar olduğundan er veya geç sona erer. Bu 

da çeşitli sebeplerle olur134. Şöyle ki;
-Dava açılmadan önce alınan ihtiyati tedbir kararının uygulanmasının talep 

edilmesinden itibaren iki hafta içerisinde esas hakkında dava açılmazsa, ihtiyati 
tedbir kararı kendiliğinden sona erer (HMK m. 397/2). Bu arada uygulanmış 
olması halinde ihtiyati tedbir kararı ancak uygulayan memur tarafından 
kaldırılır135.

- Aksinin belirtilmemesi durumunda nihai kararın kesinleşmesi üzerine 
ihtiyati tedbir kararı kendiliğinden sona erer (m. 397/2).

- Davanın esastan reddi halinde mahkemece tedbirin kaldırılmasına da 
karar verilmelidir136.

Karşı taraf dinlenmeden verilen tedbir kararının, itiraz üzerine ihtiyati 
tedbire karar veren mahkemece kaldırılmasına karar verilebilir (m.394). Bu 
husus yukarıda açıklandı. Karşı tarafın dinlenmesinden sonra verilen ihtiyati 
tedbir kararına karşı itiraz edilemez, dolayısıyla istinaf yoluna da başvurulamaz. 

132 HMK m. 394, f. 4 hükmünün gerçekleştirilmesi, hukuki dinlenme hakkının verilmiş sayılması 
bakımından önemlidir. Geçici hukuki korumanın kısa sürede açıklığa kavuşturulması 
gerektiğinden, usulüne uygun davetiye ile duruşmaya davet edilmek suretiyle hukuki 
dinlenme hakkı verilen taraflar duruşmaya gelmezlerse, dosya üzerinden karar verilmesi 
gerektiği hükme bağlanmıştır (gerekçe) 

133 HMK’nın bu hükmüyle, ihtiyati haciz hükümleriyle paralellik sağlanmıştır. İtiraz üzerine 
mahkemenin vereceği karara karşı kanun yolu açılmıştır. Kanun yolu incelemesi için 
dosya ve delillerin, sadece, örneklerinin kanun yolu incelemesi yapacak olan mahkemeye 
gönderilmesi yeterlidir (m. 394, f. 5’in gerekçesi).

134 Tedbirin geçiciliği dikkate alındığında, hukuki durumun uzun süre askıda kalması ve tedbirin 
karşı taraf üzerinde baskı unsuru olarak kullanılması düşünülemez. Bu sebeple tedbirin, 
kısa sürede davaya dönüştürülmesi, yani asıl talebin yargı organına yöneltilmesi gerekir….. 
(Madde gerekçesi).

135 KURU, s. 641.
136 KURU, s. 645.
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Yani, bu durumda kanun yolu tanınmamıştır. Ancak belirtmek gerekirse, bu 
durum hak arama hürriyetine (Any m. 36) ve hukuki dinlenme hakkının unsuru 
olan silahların eşitliği prensibine aykırıdır137.

- Teminat karşılığında tedbirin kaldırılması ve değiştirilmesi: Aleyhine tedbir 
kararı verilen veya tedbir kararı aleyhine uygulanan kişiler, gösterecekleri 
teminat karşılığında tedbirin kaldırılmasını ya da değiştirilmesini isteyebilirler. 
Mahkeme, duruma göre tedbirin kaldırılmasına veya değiştirilmesine 
karar verebilir (HMK m. 395). Teminat tutarı, tedbirin kaldırılması veya 
değiştirilmesine göre; türü ise HMK m. 87 hükmüne göre tayin edilir.

İtiraza ilişkin 394 ncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrası, kıyas yoluyla 
uygulanır. Ancak tedbirin kaldırılmasına ve değiştirilmesine aynı mahkemede 
yapılan itiraz üzerine verilen karara karşı istinaf yoluna başvurulamaz. Çünkü 
394/5 nci maddeye atıf yapılmamıştır (m. 395, f. 2’nin gerekçesi).

- Durum ve koşulların değişmesi nedeniyle ihtiyati tedbirin değiştirilmesi 
veya kaldırılması: Durum ve koşulların değişmesi halinde, talep edilirse teminat 
aranmadan tedbirin değiştirilmesine veya kaldırılmasına karar verilebilir (HMK 
m. 396/1). Bu kararın öğrenilmesinden itibaren bir hafta içinde taraflar itiraz 
edebilirler. İtiraz üzerine verilen karara karşı istinafa başvurulamaz. Çünkü 
itiraza ilişkin m. 394/3 ve 4 hükümlerine atıf yapıldığı halde m. 394/5’e atıf 
yapılmamıştır138.

İhtiyati tedbir kararının sona ermesinin bir sebebi ise, dosyanın İşlemden 
kaldırılmasında tedbir bir ay süre ile geçerli kalır. Bu sürede dava yenilenmezse 
tedbir hükümsüz kalır (İİK m. 264/4) .

Burada hemen belirtmeliyim ki, ihtiyati tedbir kararı ister kendiliğinden 
isterse mahkeme kararı ile sona ermiş olsun, sona erme ilgili yerlere resen 
bildirilmesi gerekmektedir. Yani talep olmasa bile mahkeme resen bu bildirimi 
yapmak durumundadır (m. 397/3).

7. İHTİYATİ TEDBİRE MUHALEFET VE TAZMİNAT
7.1. İhtiyati Tedbire muhalefetin Cezası
İhtiyati tedbire muhalefetin cezası HMK m. 398 hükmü ile düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesinin 11. 07. 2018 gün ve 1/83 sayılı Kararı 
ile ilk cümlesi iptal edilen iş bu hükmün iptalden önceki haline göre, ihtiyati 
tedbir kararının uygulanmasına ilişkin emre uymayan veya tedbir kararına 
aykırı davranan kimse, bir aydan altı aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılır. 
Bu cezayı vermeye yetkili ve görevli mahkeme, ihtiyati tedbir kararını veren 
mahkeme, ancak esas hakkında dava açılmış ise, bu cezayı verme yetkisi esas 
hakkındaki davanın görüldüğü mahkemedir.

137 Bu hususta bkz. KURU, s. 644. Ayrıca bkz. yukarıda, II, 4.2.6.; dn. 131 ve 132.
138 Bkz HMK madde 396, fıkra 2’nin gerekçesi; KURU, s. 645.
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Bu hükümle, içinde zor kullanma yetkisini barındıran bir mahkeme 
emri olan tedbir kararının etkinliğinin sağlanması amacıyla, ihtiyati tedbir 
kararının uygulanmasına ilişkin emre uymamanın veya tedbir kararına aykırı 
davranmanın bir aydan altı aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılacağı 
düzenlenmiştir139.

Belirtmeliyim ki, disiplin cezasını gerektiren iki eylem kabul edilmiştir. 
Biri, ihtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin emre uymamak, diğeri ise, 
tedbir kararına aykırı davranmaktır. Bu eylemlerden birinin gerçekleşmesi 
ile disiplin suçunun (veya kabahatin) oluştuğu kabul edilmek durumundadır. 
Bu eylemlere örnek vermek gerekirse; FMH kapsamındaki hakların ihlali ile 
üretilen mallar ile üretimde kullanılan araçlara el konulması ve muhafaza altına 
alınmasına ilişkin tedbir kararının uygulanması, bu mal ve araçların toplatılıp 
mühürlenmesi, yediemine teslimi vs.den ibarettir. İşte, karşı taraf veya bir 
başkası mührü bozar, yediemin malları kullanırsa bu vb. eylemler tedbirin 
uygulanmasına ilişkin emre uymamak eylemini oluşturur. Söz konusu araçların 
başka ürünlerin üretiminde kullanılması halinde, tedbir tecavüz mahsulü ürün 
üretiminde kullanılmamayı ön göreceğinden, böyle bir emre rağmen üretim 
araçlarının tecavüz mahsulü ürünlerin üretiminde de kullanılmasına devam 
edilmesi ise tedbir kararına aykırı davranışı oluşturur.

Mülga HUMK m. 113/A hükmü140 ile suç olarak düzenlenen ihtiyati tedbire 
muhalefet eylemi, bu hükümle suç olmaktan çıkartılıp, disiplin cezasını 
gerektiren kabahate dönüştürülmüştür141. 

İhtiyati tedbire muhalefet eylemlerinin müeyyidesi olarak öngörülen 
disiplin hapsi cezasını vermeye görevli ve yetkili mahkemenin, dava henüz 
açılmamışsa tedbir kararını veren mahkeme, dava açıldıktan sonra ise esas 
hakkındaki davayı gören mahkemenin olduğu açıkça ve tereddüde yer 
vermeyecek şekilde düzenlenmiştir.

Hükümle disiplin suçu (kabahat) ve cezası ile görevli ve yetkili mahkeme 
düzenlenmesine rağmen, yargılama usulü gösterilmemiştir. Bu durum da, 
esas davadan ayrı, yani bağımsız bir dava ile mi yargılama yapılıp ön görülen 
cezanın verileceği, yoksa tedbir dosyası veya esas dava dosyası üzerinden mi 
hadise şeklinde yargılama yapılıp karar verilmesi gerektiği netleştirilmelidir. 
Zira, ihtiyati tedbire muhalefet suçunun oluşup oluşmadığının belirlenmesi, 
ceza yargılamasını gerektirmektedir. Belirtmek gerekirse, hükümle ön görülen 
disiplin mahiyetinde hapis cezasının verilebilmesi için, öncelikle ihtiyati tedbir 
kararının usulüne uygun infaz edilip edilmediği, edilmiş ise failin bu infazdan 

139 Bkz. madde gerekçesi.
140 İhtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin verilen emre uymayan veya o yolda alınmış 

tedbire aykırı davranışta bulunan kimse, ait olduğu ceza mahkemesince bir aydan altı aya 
kadar hapisle cezalandırılır. ÜSTÜNDAĞ, Medeni Yargılama Hukuku, s. 487 ve 488 ile dn. 56c).

141 Bkz. ÖZDEMİR, s. 201.
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haberdar olup olmadığı, eylem sonucu infazın bozulup bozulmadığı vs. ile 
ihtiyati tedbir kararına aykırı davranıldığı yönündeki eylemin belirlenmesi 
içinde, tedbir kararına uyulması ve gereğinin yapılması için faile tebligat ve 
ihtar yapılıp yapılmadığı ve eylemin bu aykırılığı oluşturup oluşturmadığının 
tespiti gerekmektedir142.

Kanaatimce, hak sahibinin şikâyeti üzerine inceleme yapılmalıdır. Bu şikâyet 
dilekçe ile yapılmalı143 ve dilekçede şikâyet eden, tedbire muhalefet eden, 
suçu oluşturduğu belirtilen eylem/eylemler gösterilip, failin cezalandırılması 
istenmelidir. Belirtmek gerekirse, böyle bir dilekçe şahsi dava dilekçesi örnek 
alınarak düzenlenmelidir. Yargılaması ise, sağlıklı bir yargılama yapılması 
için, tedbir dosyası veya esas dava dosyası üzerinden hadise şeklinde değil, 
dilekçenin yeni bir esasa kaydı ile bağımsız bir dava şeklinde yargılama yapılıp 
sonuçlandırılmalıdır. O nedenle, Anayasa Mahkemesinin Kararı üzerine 
yeniden yapılacak düzenleme ile belirtilen tereddütler giderilmelidir.

7.2. Haksız ihtiyati tedbirde tazminat
Tedbir talep edenin haksız çıkması durumunda, tedbirin uygulanması 

nedeniyle aleyhine ihtiyati tedbir kararı verilen karşı tarafın veya üçüncü 
bir kişinin ortaya çıkacak muhtemel zararlarının güvencesi için teminat 
gösterilmesi gerektiği yukarıda belirtilmiştir. İşte alınan teminatın fonksiyonu, 
haksız olan tedbir kararının uygulanmasından doğan zararların tazminini 
güvence altına alınmaya yöneliktir. O nedenle söz konusu teminat başka bir 
amaç için kullanılamaz.

İhtiyati tedbir kararı talep edenin haksızda olabileceğini düşünen Kanun 
Koyucu, haksız tedbir nedeniyle zarar görenlerin zararlarının giderilmesine 
yönelik HMK m. 399 hükmünü kabul etmiştir. Bu hükme göre, ihtiyati tedbir 
talebinde bulunulduğu sırada lehine tedbir kararı verilen taraf, 1. haksız 
olduğu anlaşılırsa veya 2. tedbir kararı kendiliğinden kalkar ya da 3. itiraz 
üzerine kaldırılırsa haksız ihtiyati tedbirin uygulanması nedeniyle uğranılan 
zararı karşılamakla yükümlüdür144.

Haksız ihtiyati tedbirden doğan tazminat davasına bakmaya görevli ve 
yetkili mahkeme esas hakkındaki davayı sonuçlandıran mahkemedir. Bu husus, 
m. 399/2’de, bu tazminat davası esas hakkındaki davayı karara bağlayan 
mahkemede açılır, denmek suretiyle açık bir şekilde hükme bağlanmıştır.

Bu davayı açma hakkı, hükmün kesinleşmesinden veya tedbir kararının 
kalkmasından itibaren bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrayacağı 3 ncü fıkrada 

142 Bu suçun işlenip işlenmediğinin tespiti ceza yargılamasını gerektirdiğinden, hükmün 
1086 sayılı Kanundaki karşılığı olan 113/A maddesi kapsamında iddianame ile asliye ceza 
mahkemesinde dava açılmaktaydı ve CMUK’ya göre yargılama yapılmaktaydı.

143 Bkz. ÖZDEMİR, s. 201 vd.
144 Ayrıntılı bilgi için bkz. KURU, s. 645 vd.; ÖZDEMİR, s. 130. FMH yönünden ayrıntılı bilgi için 

bkz. ÇOLAK, s. 817 vd. 
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hükme bağlanmıştır. Burada belirtmeliyim ki, bilindiği üzere ihtiyati tedbire 
muhalefet oluşturan eylemler, TBK m. 49 vd (e BK m. 41 vd) düzenlenen 
haksız fiil niteliğindedir. TBK’nin bu hükümleriyle düzenlenen haksız fiil 
sorumluluğunda zamanaşımı faili ve zarı öğrenmeden itibaren iki yıl, her 
halükarda ise fiilin işlendiği tarihten itibaren on yıldır (TBK m. 72). O nedenle 
zaman aşımı süresi yönünden iki kanun arasında uyuşmazlık doğmuştur. 
Kanaatimce bu uyuşmazlığın HMK m. 399’da değişiklik yapılmak suretiyle 
giderilmesi uygun olur.

Bu hüküm uyarınca dava hakkı tedbirin haksız olduğunun anlaşılması 
üzerine doğmaktadır. Tedbirin haksız olduğu ise üç halden birinin gerçekleşmesi 
ile anlaşılabilir. Bunlar, tedbir isteyen aleyhine esas davada verilen kararın 
kesinleşmesi, tedbirin kalkması veya kaldırılmasıdır.

Bu davanın davacısı, zarar gören karşı taraf veya üçüncü kişiler, davalısı ise 
lehine tedbir kararı verilendir.

Burada önemli olduğu için belirtilmesi gereken bir husus ise, ihtiyati 
tedbirden doğan sorumluluk hem tedbirin haksız olmasından, hem de ihtiyati 
tedbir kararının uygulanmasında tedbir kararında belirtilen sınırın aşılmasından 
doğacak olmasıdır. Diğer bir ifade ile sadece tedbirin haksız olmasından doğan 
zararlar değil, uygulama sırasında tedbir kararının kapsamının aşılmasından 
doğan zararlarda dava konusu yapılabilecektir145.

8. TEDBİRİN ÖZEL BİR TÜRÜ OLARAK GÜMRÜKLERDE EL KOYMA
Yukarıda belirtildiği üzere, kural olarak ihtiyati tedbire mahkemeler karar 

vermeye yetkili ve görevlidir. Bu kuralın tek istisnası tedbirin özel bir türü 
olarak nitelendirilen ve FMH kapsamındaki hakların daha etkin korunması 
ile haksız rekabetin daha etkin önlenmesi bakımından gümrüklerde el koyma 
ihtiyacı hasıl olduğundan ve esasen, TRİPS’den kaynaklanan yükümlülüklerin 
(m. 41 vd hükümleri) yerinene getirilmesi ve böylece gümrüklerle ilgili m. 51 
vd hükümleriyle de uyumun sağlanması düşüncesiyle olsa gerek, bu geçici 
koruma türü özel olarak iç hukukumuzda düzenlenmiştir.

Tedbirin özel bir türü olarak gümrüklerde el koymakla ilgili hukukumuzdaki 
düzenlemeler;

- Gümrük Kanunu m. 57 hükmü,
- Gümrük Yönetmeliği m. 100-112 hükümleri,
- EDTK m. 36 hükmü,
- BÇK m. 63/3-b hükmü,
- SMK m. 159/2-b hükmü, bu hükmün KHKlar da karşılığı olan hükümler,
- FSEK m. 77/2 hükmü ve
- TTK m. 61/2-4 hükmüdür.

145 Bkz. yukarıda dn. 119; ÇOLAK, s. 817.
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Bu hükümler uyarınca, fikri veya sınai hakkın sahibi veya temsilcisinin talebi 
üzerine, FMH kapsamında korunması gereken haklara ilişkin hak sahibinin 
yetkilerine tecavüz eder mahiyetteki eşyaya gümrük idareleri tarafından el 
konulur ve gümrük işlemleri durdurulur. Bu karar hak sahibi veya temsilcisi ile 
beyan sahibi veya 37 nci maddede belirtilen kişilere (malı getiren) bildirilir (GK 
m. 57, f. 1-a).

Bu talep üzerine gümrük idarelerince başvuruyu inceleme süresi 30 
gündür, bu süre içinde başvuru olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlandırılır. 
Başvurunun kabul edilmesi halinde en fazla bir yıl süre ile söz konusu haklar 
gümrüklerde takip edilir. Bir yıl sonra yeniden başvuruda bulunulabilir. Talebin 
reddi kararına itiraz edilebilir (GY m. 103). Söz konusu eşyanın fikri ve sınaî 
mülkiyet haklarını ihlal ettiğine dair açık deliller bulunması halinde ise, hak 
sahibinin başvuruda bulunabilmesi için, talep aranmaksızın gümrük idareleri 
tarafından eşya üç işgünü süresince re’sen alıkonulabilir veya eşyanın gümrük 
işlemleri durdurulabilir (f.1-b). Bu hakların ihlal edildiği gerekçesi ile gümrük 
idaresine yapılan başvurunun kabulü, eşyanın gümrük idaresince gereğine 
uygun bir şekilde muayene edilmeden bırakıldığı veya eşyanın alıkonulması için 
herhangi bir önlem alınmadığı gerekçesi ile hak sahibine tazminat talep hakkı 
vermez. Yine bu hakları ihlal eden eşya ile mücadele kapsamında, başvuru 
üzerine veya re’sen gümrük idaresince hareket edilmesiyle ilgili kişilerin zarara 
uğramasından gümrük idaresi ve yetkilileri de sorumlu tutulamazlar (f.2). 
El koyma kararının hak sahibine tebliğinden itibaren çabuk bozulabilir eşya 
için üç, diğer eşya için on iş günü içinde hak sahibi mahkemeden tedbir kararı 
getirmez ise, eşya hakkında beyan sahibinin talepte bulunduğu gümrük rejimi 
hükümlerine göre işlem yapılır. Haklı bir mazeret varsa, hak sahibinin talebi 
üzerine, gümrük idaresince on iş gününe kadar ek süre verilebilir (f.3).

El koyma gümrük idareleri tarafından bir gün içinde yukarıda belirtilen 
ilgililere bildirilir (GY m. 102). Ayrıca bildirimden itibaren verilen sürede, 
mazeret halinde verilen ek sürede alınması gereken tedbir kararından itibaren 
10 gün içinde esas hakkındaki davanın da açıldığına dair belgenin de tedbir 
kararı gibi ilgili gümrük idaresine ibrazı gerekir. Bozulabilir eşya için verilen 
süre uzatılamaz. Bu süre hak sahibine bildirimden itibaren, re’sen el koymada 
ise başvurudan itibaren işlemeye başlar (GY m. 107).

Eşyanın depolanması, risk ve mali yükümlülükleri hak sahibine ait olmak 
üzere gümrük gözetiminde depo edilebilir (GY m. 109). Yetkili mahkemece 
alınan karar doğrultusunda el konulan eşya imha veya asli nitelikleri 
değiştirilerek tasfiye edilir (f. 4).

Yani FMH kapsamındaki hakları ihlal ettiği kesinleşen eşya mahkeme 
kararına göre işlem görmek durumundadır (GY m. 111). İmha söz konusu 
olursa, Yönetmelik m. 105 vd. hükümlerinde gösterilen usulde yapılır. 
Yolcuların kişisel eşyaları ile ticari olmayan ve gümrük vergisi muafiyeti 
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kapsamında kalan hediyelik eşya hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz. 
Yine FMH kapsamındaki haklara ilişkin hak sahibinin izni ile üretilen eşyanın; 
hak sahibinin rızası dışında bir gümrük işlemine tabi tutulması veya hak 
sahibinin onayladığından farklı şartlarda üretilmesi veya başka şartlarda bir 
marka taşıması halinde, söz konusu eşya bu madde hükümleri kapsamı dışında 
tutulur (f. 5).El konulan eşyanın mahkemece fikri/sınai hakları ihlal ettiğinin 
tespiti aranmadan, Yönetmelikte gösterilen usulle kolaylaştırılmış imha 
kapsamında gümrük kontrolü altında imhasına gümrük idaresi tarafından izin 
verilebilir (f. 6).Bu tür imha Yönetmelik madde 105 hükmünde belirtilen usulde 
yapılacaktır. El konulan eşyanın hak sahibinin belirlediği tutarda teminatla 
iadesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir (f. 7). Bu teminat hak 
sahibinin menfaatini korumaya yeterli olmalıdır. Teminat yatırıldığında eşya 
beyan eden sahibine, ithalatçısına, taşıyıcısına veya yük senedini elinde 
bulundurana teslim edilir (GY m. 108).

İzin verilmeyecek işlemler ise Yönetmelik m. 110 da gösterilmiştir. Hak 
sahibinin yazılı (dilekçe ile) talebi üzerine, FMH mevzuatına göre hak sahibinin 
yetkilerine tecavüz eder mahiyetteki malların ve bu malların üretiminde 
kullanılan araçların gümrüklerde alı konulması ve gümrük işlemlerinin geçici 
olarak 10 gün süre ile durdurulması mümkün kılınmıştır. Talepte bulunma 
hakkı olan yetkili kişi, fikri ve sınai hak sahibi ile lisans alanlar ile bunların 
temsilcileridir146. Talebin kabul edilmesi üzerine bir yıl süre (bu süre her seferinde 
talep üzerine uzatılabilir) gümrük idarelerince işlem yapılabilmektedir.

Ayrıca fikri ve sınai hakların ihlal edildiğine dair açık deliller tespit eden 
gümrük idaresi durdurma ve el koyma tedbirlerini resen işleme koyabilir. 
Gümrük idaresinin resen hareket etmesi, herkesçe bilinen fikri ve sınai 
haklarda mümkündür. Aksi takdirde taklit olgusunun resen anlaşılamayacağı 
durumlarda resen hareketin hukuki dayanağı şüphelidir. Resen hareket yetkisi 
tanınması, tecavüzlere karşı mücadeleci tavırdan kaynaklanmaktadır147. Resen 
hareket etmek suretiyle gümrük işlemlerinin durdurulması ve ürünlere el 
konulması tedbirleri, işleme konulduğu tarihten itibaren üç iş günü geçerlidir. 
Diğer bir ifade ile yetkili kişi üç gün içinde talepte bulunmaz ise resen işleme 
konulan tedbir sona erer148.

Re’sen veya talep üzerine, durdurma ve el koyma tedbirleri işleme 
konulduktan sonra, bu durum gümrük idaresi tarafından hak sahiplerine 
ve ithalatçılara bildirilir. Bu bildirimin tebliğinden itibaren, çabuk bozulacak 
türden olan ürünler için üç iş günü içinde, diğer ürünler için ise 10 iş günü 
içinde, ihtiyati tedbir kararı alabilmek için Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine 

146 TÜZÜNER, s. 302; ARKAN, Cilt (C) 2, s. 230.
147 TÜZÜNER, s. 302.
148 Bu süre talep üzerine el koymada 10 gündür.
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müracaat edildiğini gösteren belgenin ilgili gümrük idaresine sunulması 
gerekmektedir. Bununla birlikte, haklı bir mazeretin bulunması halinde talep 
üzerine söz konusu belgenin ibrazı için 10 iş gününe kadar ek bir süre verilebilir. 
Verilen ek sürede de belge ibraz edilmezse, yani tedbir talebine ilişkin 
belge veya tedbir kararı getirilmezse, durdurma ve el koymaya ilişkin tedbir 
kararları kalkar ve gümrük işlemlerine kaldığı yerden devam edilir. Süresinde 
mahkemeden tedbir kararı getirilirse, bu karar doğrultusunda, tasfiye ve imha 
işlemleri Yönetmelikte gösterilen usulde yerine getirilir. 

Hemen belirtmeliyim ki, Gümrük Kanunu ile mahkeme kararını beklemeden, 
gümrük idaresine el konulan taklit ürünleri re’sen tasfiye, imha veya sahibine 
teslim etme yetkisi tanınmıştır. Bu tedbirlerin yeterli kılınması için en etkin 
yöntem imha işlemidir. Aksi takdirde, yani tedbirlerin yetersiz kalması halinde, 
taklit ürünlerin değişik hileli metotlarla iç pazara sürülmesi mümkündür. O 
nedenle taklit ürünlerin hileli metotlarla (başka ürünlerle karıştırma vs..gibi 
yöntemler) iç pazara girişine engel olmanın en etkin yolu imhadır149.

Taklit ürünlere el konulması, depolanması, muhafazası vs gibi işlemlerin risk 
ve mali yükümlülükleri talep edene ait olmak üzere gümrük idaresince yerine 
getirilir. Gümrük mevzuatının uygulanması nedeniyle gümrük idarelerine 
sorumluluk yüklenemez. Dolayısıyla, bu uygulamalar nedeniyle zarara uğrayan 
kişi genel hükümler (TBK m. 49 vd) uyarınca, bu tedbirleri talep eden kişiye 
tazminat davası açabilirler150. 

Bu hükümlerden anlaşıldığına göre, gümrüklerde el koyma tedbiri, 
mahkeme tarafından değil, gümrük idaresi tarafından karara bağlanmaktadır. 
Bu tedbirin uygulanması neticesinde, gümrük idaresi tarafından normalde 
yapılması gereken işlemler yapılmamaktadır151. Fonksiyonu bakımından, bu 
tedbir, hem taklit ürünlerin ticarete konulmasını engellemek suretiyle ekonomik 
rol oynamakta hem de tecavüz tavalarının ön hazırlığını oluşturmaktadır. O 
nedenle, Öğretide, bu tedbirin niteliği hakkında farklı görüşler bulunmaktadır152. 
Kanaatimce bu tedbir, ihtiyati tedbirin yargı organları tarafından verilmesi 
gerektiği kuralına istisna teşkil eden, idare tarafından resen ve geçici olarak 
karar verilen ifa amacına yönelik idari işlem özelliği taşıyan bir tür tedbirdir.

149 TÜZÜNER, s. 303.
150 TÜZÜNER, s. 304; 
151 TÜZÜNER, s. 301.; BOZBEL, s. 621 vd. Başka bir görüşe göre, ifa amaçlı bir tedbirdir 

(TEKİNALP, &30, No: 94;
152 Bir görüşe göre, bu tedbir geçici idari bir tedbirdir (TÜZÜNER, s. 300 ve 301; ARKAN, C. 2, s. 

229 dn. 11). 
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III.  FMH’DA DELİLLERIN TESPİTİ
1. Genel Olarak
Delil tespiti genel olarak HMK m. 400-505 hükümleri ile düzenlenmekle 

birlikte, FMH kapsamındaki hakların etkin korunmaları bakımından bu 
hakların nitelik ve özellikleri nedeniyle SMK m. 150/3 (mülga 551 sayılı KHK 
m. 139; 554 sayılı KHK m. 51; 555 sayılı KHK m. 27; 556 sayılı KHK m. 65), EDTK 
m. 26/1-a hükümleriyle özel olarak da ayrıca düzenlenmiştir. Bu genel ve özel 
hükümlerle düzenlenen delil tespitleri dava olmayıp delil tespiti işlemleridir153.

FMH hukuku kapsamında açılan tecavüz davaları bakımından delil tespiti 
çok önemlidir. Zira taklit olduğu iddia edilen malların ve üretiminde kullanılan 
araçların yerinde tespit edilmesi önemli sonuçlar doğurmaktadır. Şöyle ki 
mütecaviz olduğu iddia edilenin üretim şekli, kapasitesi ve üretimde kullanılan 
araçların yerinde görülmesi hem tecavüzün boyutunun hem de üretim 
teknolojisinin değerlendirilmesini sağlamaktadır. Keza, taklit ürünlerin ticaret 
mevkiine konulmasında kullanılan hileli yöntemlerin, pazarlama yöntemleri 
vs. gibi hususların yerinde tespitinin de açılacak davanın sonuçlanmasına 
önemli katkı sağlayacaktır. Zira FMH kapsamında açılan davaların etkinliğinin 
sağlanmasında delil tespiti (tecavüz vakaları, ürün miktarları, elde edilen gelir 
vs. ye yönelik), diğer davalara nazaran çok önemlidir. Dolayısıyla delil tespitinin 
bizzat hâkim tarafından mahallinde keşif yapılmak suretiyle yapılması 
önemlidir154. O nedenle Kanun Koyucu, genel hüküm bulunmasına rağmen 
özel hükümler getirme ihtiyacı duymuştur.

Buna rağmen, FSEK ve sınai hakları düzenleyen kanunlardan BÇK da delil 
tespitine ilişkin özel hükme yer verilmemiştir. Bununla birlikte genel ve diğer 
özel hükümlere göre delil tespiti istenebilmesi mümkündür.

Bilindiği üzere, kural olarak delil tespiti, bir dava olmayıp ihtiyati tedbir gibi, 
deliller hakkında geçici hukuki koruma niteliğine sahiptir155. Vaka ve delillerin 
tespit edilip emniyete alınmasını sağlamaktadır156. Buna rağmen, mülga 551 
sayılı KHK m. 150, 554 sayılı KHK m. 62, 555 sayılı KHK m. 33 ve 556 sayılı KHK 
m. 75 ve yine yukarıda belirtilen EDTK m. 26/1-a hükümleriyle düzenlenen 
delil tespitlerinin ise hukuki nitelikleri öğretide tartışmalıdır. Bir görüşe göre157, 
bu hükümlerle delillerin tespiti adı altında yeni bir dava (delil tespiti davası) 
türü düzenlenmiştir. Zira özel düzenlemeler, yukarıda belirtilen hükümlerde 

153 SULUK/KARASU/NAL, s. 408; 
154 TÜZÜNER, s. 302.
155 KURU, s. 649.
156 TÜZÜNER, s. 305
157 TEKİNALP, s. 641, p. 21; s. 486, p. 21.; Bu dava Kanun Koyucu tarafından ihdas edilmiş bir 

tespit davasıdır. O nedenle mahkemenin delilleri toplayıp hasıl olacak sonuca göre bir karar 
vermesi gerekir. Zira bu dava delil tespiti işleminden farklıdır. ARKAN, C. 2, s. 232.
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düzenlenen delil tespiti işleminden farklı olarak hükme bağlanmıştır. O 
nedenle dava sonunda yapılan delil tespiti başka mahkemede tartışma konusu 
yapılamaz ve dolayısıyla kanun yoluna başvurulabilir. Ayrıca, bunun sonucu 
olarak taraflar arasında da kesin hüküm oluşturur. Diğer bir görüşe göre ise158, 
anılan özel hükümlerle düzenlenen delillerin tespiti davası, usul hukukundaki 
delil tespitinin tekrarıdır. Bir başka görüşe göre ise159, FMH’daki delil tespitinin, 
usul hukukuna yapılan atıf nedeniyle, usul hukukundaki delil tespitiyle özel 
bir bağı bulunmaktadır. Her ikisi de aynı amaca hizmet etmektedir. O nedenle 
usul hukukundaki delil tespiti müessesesi FMH’daki bir hükümle dışlanması 
kabul edilemez. Bununla birlikte, özel düzenlemedeki delil tespitinin usul 
hukukundakinin tekrarından ibaret olduğu da söylenmemelidir. Bizce de 
doğru olan, bir başka görüşe göre ise160, bu görüş farklılığının nedeni, SMH’na 
ilişkin kanun ve KHK’lardaki delil tespitini düzenleyen maddelerin başlığının 
“delil tespiti davası” olarak yazılmış olmasıdır. O nedenle de 2004 yılında 
yapılan değişiklikle hükümlerin başlıkları “delil tespiti” olarak düzeltilmiştir. 
Böylece, HMK’da yer alan delillerin tespiti 556 sayılı KHK’da düzenlenmiştir. 
O nedenle de, bu düzenlemeler bir dava türünü değil, delil tespiti işlemini 
düzenlemiştir. Öyleyse, FMH kapsamında dava açan veya açacak olan kimse, 
hem bu özel hükümler hem de HMK’nın genel hükümleri uyarınca delillerin 
tespitini isteyebilir.

Delil tespiti ile tespit davası iki farklı kurumdur, Şöyle ki, kural olarak delil 
tespiti ilişkin olduğu davaya bağlı bir işlemdir (istisna yukarıda belirtildi). Tespit 
davası ise başlı başına bir davadır (HMK m. 106). Konu yönünden delil tespitinin 
konusu maddi vakıalar olduğu halde, tespit davasının konusu sadece hukuki 
ilişkilerdir161. Diğer bir ifade ile delil tespiti ile maddi vakıalar, tespit davası ile 
ise hukuki ilişkiler tespit edilir.

FMH kapsamında tespit davasına örnek vermek gerekirse, tecavüzün 
mevcut olup olmadığının tespiti (SMK m. 149/1-a, mülga 556 sayılı KHK m. 
74, 555 sayılı KHK m. 32, 554 sayılı KHK m. 61, 551 sayılı KHK m. 149, EDTK 
m. 33 ve 26/1-b, BÇK m. 62), buluş sahibinin tespiti (551 sayılı KHK m. 11 
ve 129), eser sahipliğinin tespiti (FSEK m. 15), haksız rekabetin mevcut olup 
olmadığının tespiti (TTK m. 56/1-b) davalarıdır. FMH'de hüküm bulunmayan 
durumda TTK m. 56/1-b uygulama alanı bulur. Örneğin, FSEK, 555 sayılı KHK 
ve 556 sayılı KHK’da delil tespiti özel olarak düzenlenmemiştir162.

158 Hamdi YASAMAN/Sıtkı A. ALTAY/Tolga AYOĞLU/Fülürya YUSUFOĞLU/Sinan YÜKSEL, 
Marka Hukuku Şerhi, İstanbul 2004, 1207.

159 TÜZÜNER, s. 305 ve 306.
160 ÇOLAK, s. 810
161 KURRU, s. 650.
162 TEKİNALP, s.170, p. 35; s. 498, p. 28.
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2. Delil Tespitinin Tanımı ve Amacı
Delil tespiti, ileride açılacak veya açılmış bir dava ile ilgili delillerin bazı 

şartlar altında zamanından önce toplanıp güvence altına alınmasını sağlamak 
için genel olarak HMK ve belirtilen özel kanunlarla kabul edilmiş olan bir geçici 
hukuki korumadır163.

Fikri mülkiyet hukuku bakımından ise, davanın etkinliğinin sağlanması için 
diğer davalara göre önem arz etmekte olduğu kabul edilen delil tespiti de, usul 
hukukundaki delil tespiti ile aynı amaca hizmet etmektedir. Şöyle ki, FMH’da 
delil tespiti ile açılmış veya açılacak bir davanın etkinliğinin sağlanması için 
henüz inceleme sırası gelmemiş delillerin önceden tespit edilip koruma altına 
alınması ile birlikte, tecavüz oluşturan vakalarında izleri silinmeden ve dolayısıyla 
karartılmadan tespit edilip dava süresince korunmaktadır. Diğer bir ifade ile delil 
tespiti, delillerin önceden belirlenip emanete alınmasını ifade eder164.

3. Talep Edilebilme Şartı ve Delil Tespiti İstenebilme Halleri
3.1. Delil tespiti talep edilebilme şartı: Talepte bulunanın hukuki yararının 

bulunmasıdır. Belirtmek gerekirse, Kanunda açıkça öngörülen haller dışında, 
tespitin hemen yapılmaması durumunda delilin veya var olduğu iddia edilen 
vakıanın kaybolacağı yahut ileri sürülmesinin önemli ölçüde zorlaşacağının 
ihtimal dahilinde olmasıdır (HMK m. 400/2). Örneğin, FMH’de öncelik hakkının 
olduğunu bilen, ancak hasta olan bir tanığın önceden dinlenip, ifadesinin 
bir tutanakla tespit edilip, saklanması, yine internet ortamında fikri ve sınai 
hakların ihlal edildiğine ilişkin içeriklerin bilir kişi marifetiyle tespit edilip 
tutanağa bağlanması gibi.

3.2. Delil tespitinin istenebileceği haller: FMH kapsamındaki hakların 
sahipleri hukuki yararları bulunması şartıyla hem genel hükümler (HMK) 
kapsamında hem de fikri ve sınai hakları düzenleyen kanunlarda bulunan özel 
hükümler kapsamın da delil tespiti talebinde bulunabilirler. Ancak, her iki 
durumda da HMK da öngörülen usule uygun talepte bulunulacaktır.

3.2.1. HMK kapsamında delil tespiti istenebilecek haller: Görülmekte olan 
bir davanın taraflarından her biri, davada henüz inceleme sırsı gelmemiş yahut 
ileride açacağı davada ileri süreceği bir vakıanın tespiti amacıyla keşif yapılması, 
bilirkişi incelemesi yaptırılması ya da tanık ifadelerinin alınması işlemlerinin 
yapılmasını talep edebilirler (HMK m. 400/1). Bu hususu da kapsayan örnekler 
yukarıda verilmiştir. 

3.2.2. FMH kapsamında delil tespiti istenebilecek haller
Yukarıda belirtildiği üzere, fikri hakları düzenleyen FSEK ile mülga 555 ve 

556 sayılı KHK’larda delil tespiti özel olarak düzenlenmemiştir. O nedenle 

163 KURU, s. 449.;
164 TÜZÜNER, s. 205.
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bu kanunlar kapsamındaki hakların korunması için gerekli olan delil tespiti 
haksız rekabete ilişkin delil tespiti hükümleri ile, aşağıda belirtilen açıklamalar 
ve hükümlere göre yapılmak durumundadır. Hemen belirtmeliyim ki, SMH 
kapsamında delil tespiti iki halde söz konusu olabilir.

Biri, sınai mülkiyet hakkının ihlali iddiasında olan hak sahibi tazminat 
davası açmadan önce, delillerin, yani tecavüz fiillerinin ile zararın ve zararın 
belirlenmesinin ispatına yarayacak delillerin, tespitini talep edebilir (SMK 
m.150/3, c.1; EDTK m. 26/1-a).

Diğeri, hak sahibi, açılmış tazminat davasında uğramış olduğu zarar miktarının 
belirlenebilmesi için, sınai mülkiyet hakkının kullanılması ile ilgili belgelerin, 
tazminat yükümlüsü tarafından mahkemeye sunulması konusunda karar 
verilmesini mahkemeden talep edebilir (SMK m. 150/3, c. 2; mülga 551 sayılı 
KHK m. 139, 554 sayılı KHK m. 51, 555 sayılı KHK m. 27 ve 556 sayılı KHK m. 65).

Bu hükümler kapsamında ibrazı istenen belgeler yalnız ticari defterlerle 
sınırlı değildir. Bunların yanında geniş anlamda muhasebe evrakları, gümrük 
kağıtları, makine parkı listesi, ambar kayıtları, müşteriler dağıtıcılar, lisans 
alanlar, ikili kişilerle yazışmalar, tecavüzün kaynağı, gelişimi ve etkilediği yerler, 
üreticilerin dağıtıcıların, taşıyıcıların, depolayanların unvanları, adresleri ve 
siparişleri içeren belgeler hükmün kapsamına girer165. 

İhlal eden, bu husustaki mahkemenin ihtar içeren emrine uymazsa, hukuk 
hakiminin zor kullanma yetkisi olmadığından166. HMK m. 219, 220 ve 222/5 
hükümlerini uygulayabilir167. Hemen belirtelim ki; tarafların belgeleri ibrazı 
zorunluğu HMK m. 219’da düzenlenmiştir. Bu hükme göre, taraflar kendilerinin 
ve karşı tarafın delil olarak dayandıkları ve ellerinde bulunan tüm belgeleri 
mahkemeye ibraz etmek zorundadırlar (f. 1, c. 1). Ticari defter gibi sürekli 
kullanılan belgelerin ise sadece ilgili kısımların onaylı örnekleri mahkemeye 
ibraz edilebilir (f. 2). Bu ikinci fıkra hükmünden anlaşıldığına göre, ticari 
defterlerde belge sayılmaktadır. 

Tarafların belgeyi ibraz etmemesi ise HMK m. 220’de düzenlenmiştir. Bu 
hükme göre de, ibrazı istenen belge, ileri sürülen hususun ispatı için zorunlu 
ve bu isteğin kanuna uygun olduğuna mahkemece kanaat getirilir ve karşı 
tarafta belgenin elinde olduğunu ikrar veya ileri sürülen talep üzerine sükut 
ettiği yahut belgenin var olduğu resmi kayıtla anlaşıldığı veya başka bir belgede 

165 TEKİNALP, s. 503, p. 51.
166 Krş, KURU, s. 653, dn. 11.
167 Davacı kendi delilleriyle birlikte davalının ticari defterler ve diğer belgelerine de delil 

olarak dayanırsa, davalının kendi ticari defterlerini ibrazı ve ibrazdan kaçınmasının hukuki 
sonuçları HMK m. 220 hükmüne tabidir.Bu hususta bkz. KURU, s. 382; HAKAN PEKCANITEZ/
MUHAMMET ÖZEKES/MİNE AKKAN/HÜLYA TAŞ KORKMAZ, Medeni Usul Hukuku, 15. Bası, 
Cilt: 2, On İki Levha, İstanbul, 2017, s. 1825 ve 1826; Ayrıca bkz. Yargıtay 19. HD, 05.11.2012, 
9592/15940.
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ikrar olunduğunda mahkeme belgenin ibrazı için kesin süre verir (f. 1). İbrazı 
istenen belgenin elinde bulunmadığını ve özenle aradığı halde bulamadığını 
ileri süren tarafa mahkemece yemin teklif edilir (f. 2). Belgeyi ibraz etmesine 
karar verilen taraf, verilen sürede belgeyi ibraz etmez ve aynı sürede kabul 
edilebilir bir mazeret göstermez ya da belgenin elinde bulunduğunu inkar 
eder ve teklif edilen yemini kabul veya icra etmezse, mahkeme duruma göre 
belgenin içeriği konusunda diğer tarafın beyanını kabul edebilir.

Bu hükümlerden HMK m. 222, f. 5 hükmüne göre ise, tacir olmayan tarafın 
bir davada tacir olan diğer tarafın ticari defterlerindeki kayıtları kabul edeceğini 
beyan etmesine rağmen, diğer taraf defterlerini ibrazdan kaçınırsa, ibrazı talep 
eden taraf iddiasını ispat etmiş sayılır.

Kanaatimce her iki durumda aleyhine delil tespiti istenen kişi geçerli bir 
mazereti olmadan tazminatın hesabı için ilgili defter ve tüm belgeleri vermezse, 
söz konusu, yani tespiti talep edilen delillerin tespit edilmiş sayılmasına karar 
verilebilir.

4. Delil Tespiti Usulü
Fikri mülkiyet hukuku kapsamında delillerin tespiti işlemi de, usul yönünden 

genel hüküm mahiyetinde olan HMK hükümler tabidir. 
4.1. Görevli ve Yetkili Mahkeme
Delil tespiti işleminde görevli ve yetkili mahkeme HMK m. 401 hükmü ille 

düzenlenmiştir. Bu hükme göre; dava açılmadan önce delil tespiti yapmaya, 
esas hakkındaki davaya bakacak olan mahkeme veya üzerinde keşif yahut 
bilirkişi incelemesi yapılacak olan şeyin veya tanık olarak dinlenilecek kişinin 
bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesi yetkili ve görevlidir (f.1). Dava açıldıktan 
sonra ise, her türlü delil tespitinde sadece davanın görüldüğü mahkeme yetkili 
ve görevlidir (f.4). Bununla birlikte tespiti istenen deliller, esas hakkındaki davaya 
bakan mahkemenin yetki sınırları dışında ise, mahkeme o yer mahkemesini o 
delillerin tespiti için istinabe edebilir. Esas hakkında açılan davada, delil tespiti 
yapan mahkemenin yetkisiz ve görevsiz olduğu ileri sürülemez (f. 3).

Buna karşın, dava açılmadan önce delil tespiti yetkisiz mahkemeden 
istenirse, yetki itirazında bulunulması gerekir. Aksi takdirde, m. 403/3 uyarınca 
sonradan açılacak esas hakkındaki davada, tespitin yetkisiz ve görevsiz 
mahkemede yapıldığı ileri sürülemez (m. 401/1 gerekçesi).

Burada belirtmeliyim ki, Noterler Kanunu (NK) kapsamında, noterler 
tarafından yapılacak vaka tespitine(NK m.61 ) ilişkin hükümler saklıdır (f. 2). 
Burada noterler tarafından yapılan tespit işlemleri tutanak şeklinde yapılması 
gerekir (NK m. 102).

4.2. Delil Tespiti Talebi ve İncelenmesi
Delil tespiti talebi ve incelenmesi HMK m. 402 ve m 403 hükümleriyle 

düzenlenmiştir. Bu hükümlerden m. 402’ye göre; delil tespiti talebi dilekçe ile 
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yapılır. Dilekçede tespiti istenen vakıa, somut bir şekilde delil tespiti sebepleri, 
delil tespiti isteyen ile aleyhine tespit istenenin kimliği, ilgililere sorulacak 
sorular belirtilmelidir. Zorunluluklar sebebiyle karşı tarafın gösterilememesi 
halinde talep geçerli yayılacaktır (f. 1). Bunlardan başka, davadan önce 
delil tespiti talebinde bulunan tespit dilekçesinde ileride açacağı davayı da 
göstermesi gerekir168.

Delil tespiti talep üzerine, talepte bulunan taraf mahkeme tarafından 
belirlenen gider avansını mahkemeler veznesine yatırmak durumundadır, 
yani yatırılmalıdır. Aksi halde delil tespiti talebine ilişkin sonraki işlemler 
yapılmayacaktır (m. 402, f. 2). 

Burada önemle belirtmeliyim ki, kural olarak delil tespiti bir dava 
olmadığından, bununla zamanaşımı kesilmiş olmaz (TBK m. 154). Yukarıda 
belirtildiği üzere bunun tek istisnası FMH kapsamındaki bir dava olup olmadığı 
tartışmalı169 olan, delil tespiti davasıdır Mahkemece talep haklı bulunursa, 
tespit kararı dilekçe ile birlikte karşı tarafa tebliğ edilir. Tespit kararında, delil 
tespitinin nasıl ve ne zaman yapılacağı, tespit sırasında karşı tarafında hazır 
bulunabileceği ve varsa ilave soruların bir hafta içerisinde bildirilmesi gerektiği 
belirtilir (m. 402, f. 3).

Acele hallere özgü delil tespiti ise özel olarak HMK m. 403 hükmü ile 
düzenlenmiştir. Bu hükme göre, acele ve zorunluluk hallerinde karşı tarafa 
tebligat yapılmadan da delil tespiti yapılabilir. Bu durumda ise tespit yapıldıktan 
ve gerekli ise bilirkişi raporu alındıktan sonra; talepte bulunanın tespit talebine 
ilişkin dilekçesi, tespit kararı, tespit/keşif tutanağı ve varsa bilirkişi raporunun 
bir örneği karşı tarafa tebliğ olunur. Karşı taraf bir hafta içerisinde delil 
tespiti kararına itiraz edebilir (m. 403). Bu durum hukuki dinlenme hakkının 
verilmesinin gereğidir (madde gerekçesi).

Burada akla şöyle bir soru gelebilir, acaba delil tespiti kararlarına karşı kanun 
yoluna başvurulabilir mi? Belirtmeliyim ki, Kanun bu soruyu cevapsız bırakmamıştır. 
Şöyle ki, delil tespitinin kabulü ve reddine ilişkin kararlara karşı kanun yoluna 
başvurulamaz (HMK m. 341). Çünkü delil tespiti kararları nihai kararlardan değildir. 
O nedenle şartlar değişince yeniden talepte bulunulması mümkündür.

4.3. Delil Tespiti Kararına İtiraz ve İtirazın İncelenme Usulü
Delil tespiti talebi mahkemece haklı bulunursa, tespit talep dilekçesi ile 

birlikte tespit kararı karşı tarafa tebliğ edilir. Kararda delil tespitinin nasıl ve ne 
zaman yapılacağı, tespitin icrası esnasında karşı tarafında hazır bulunabileceği, 
varsa itiraz ve ilave soruların bir hafta içinde bildirilmesinin gerektiği belirtilir 
(HMK m. 402, f. 3).

168 KURU, s. 651.
169 KURU, s. 651; Ayrıca bkz. Yukarıda, III, 1 ve dn. 154 ilâ 160 civarı.
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İtiraz dilekçe ile kararı veren mahkemeye yapılır. Tespit kararına itirazdan 
önce dava açılmış ise itiraz davanın açıldığı mahkemeye yapılması gerekir. 
Yapılan itiraz mahkeme tarafından basit yargılama usulüne (HMK m. 316) göre 
incelenir ve karara bağlanır. O nedenle dosya üzerinden de karar verilebilir (m. 
320). Fakat ihtiyati tedbirde olduğu gibi (m. 394/4, c.3) inceleme duruşmalıda 
yapılabilir. Burada hemen belirtmeliyim ki tespit raporuna da itiraz edilebilir. 
Tespit raporuna itiraz, esas davanın görülmesi sırasında alınan bilirkişi 
raporuna karşı itirazın düzenlendiği hükümlere (m. 281/1) göre yapılır170. Bu 
hükme göre, itiraz tespit raporunun tebliğinden itibaren iki hafta içinde, tespiti 
yapan mahkemeye yapılması gerekir. Şayet tespitten sonra, esas hakkındaki 
dava açılmışsa itiraz davanın açıldığı mahkemeye yapılmalıdır.

4.4. Delil Tespiti Kararında Uygulanacak Hükümler
Delil tespitinde, istenen vakıanın hangi delillerle tespitine karar verilmiş ise, 

tespit kararının yerine getirilmesinde o delilin toplanmasına ilişkin hükümler 
uygulanır (HMK m. 404). Bu hükme göre, delil tespitine karar verilmesi halinde 
bu kararın nasıl icra edileceği, ilgili delile ilişkin hükümlere yollama yapılmıştır. 
Örneğin, defter ve belge incelemesi, bu inceleme ve tespit raporu HMK’ın 
ticari defter ve belgelerin incelenmesine ilişkin hükümlere göre yapılmalıdır. 
Yerinde delil tespiti HMK’nın keşfe ilişkin hükümlerine göre, keza tanık ifadesi 
tespiti, HMK’nın tanık deliline ilişkin hükümlerine göre yapılmalıdır (bkz. 
yukarıda, III, 3.2.2. ve dn. 67 ve 68).

4.5. Tutanak ve Diğer Belgeler
Delil tespitinde tutanak ve diğer belgeler HMK m. 405’de düzenlenmiştir. 

Bu hükme göre, delil tespiti dosyası, asıl dava dosyasının eki sayılır ve onunla 
birleştirilir. Bu nedenle delil tespiti giderleri asıl davanın yargılama giderlerine 
dahildir (m. 323/1, ç, m. 322/1). O nedenle de müddeabihe eklenemez171.

4.6. Delil Tespitinin Asıl Davaya Etkisi
Yukarıda belirtildiği üzere delil tespiti ile hedeflenen amaç, asıl davayı etkin 

kılmaktır. O nedenle, asıl davanın taraflarından her biri, iddia ve savunmalarını 
ispat için tespit tutanakları ve tespit raporlarına dayanabilir (HMK m. 405, c. 
2). Bu durumda iki ihtimal söz konusu olabilir. Biri, karşı taraf tebliğden itibaren 
bir hafta içerisinde tespit kararına itiraz etmez veya itirazı reddedilir ise tespit 
dosyası ile iddia ispat edilebilir. Bunun anlamı; tespit dilekçesi, tespit kararı ve 
tespit raporu karşı tarafa tebliğ edilmez veya edilemezse, davacı delil tespitinin 
davada delil olarak kullanılmasını isteyemez (HGK 10.2.2010, 13.26-73).

170 KURU, s. 653; Delil tespiti kararına karşı istinaf ve temyiz kanun yolunun caiz olmadığı 
hususunda bkz. SEKMEN/PARLAR, s. 835.

171 KURU, s. 654.
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Diğeri ise, karşı tarafın tespit kararına (m. 403) ve tespit raporuna itiraz (m. 
281/1) etmesi halidir. Bu ihtimalde, tespiti yapan mahkemenin ek rapor (m. 
281/2) alması veya yeni bir bilirkişi incelemesi (m. 281/3) yaptırması gerekir. 
Aksi halde, itiraza uğramış tespit raporu davada delil olarak kullanılamaz (6. 
HD 05.02.2013,10304/1625). Tespit edilen delil, tanık ifadesi vs. gibi takdiri 
delileri ise hâkim takdir edebilir172.

IV.  DİĞER GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR
İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delil tespiti dışında kalan diğer geçici hukuki 

korumalar; “geçici hukuki korumalar” kenar başlığı altında, torba madde 
niteliğinde ki, HMK m. 496’da düzenlenmiştir. Bu hükme göre, ihtiyati tedbir 
ve delil tespitinden başka, mahkemece gerekli hallerde, mal veya hakların 
korunmasına yönelik olarak defter tutulmasına ya da mühürleme işlemi 
yapılmasına karar verilebilir (f.1). Özel düzenlemeleri bulunan ihtiyati haciz, 
muhafaza tedbiri, tevdi mahalli tayini ve geçici düzenleme niteliğindeki geçici 
hukuki korumalar kendilerini düzenleyen özel hükümlere tabidir (f.2).

Bu hükümle düzenlenen geçici hukuki korumalar; iki grupta incelenebilir173. 
Örneklerle açıklamak gerekirse, bunlar:

1. İhtiyati tedbir niteliğindeki diğer geçici hukuki korumalar; Nafaka 
davalarındakiler: iştirak (MK m. 329), yardım (MK m. 364 vd), tedbir (MK m. 
169), iştirak (MK m. 182 vd) ve yoksulluk (MK m. 175 vd) nafakaları.

Tazminat davalarına özgü geçici ödemeler (TBK m. 76). Şartları, iddianın 
haklılığını gösteren delil bulunması ve ekonomik durumun gerektirmesidir. 
İtiraz (m. 394/4) edilebilir.

İhtiyati tedbir niteliğindeki geçici hukuki korumalara diğer kanunlardaki bazı 
örnekler; TTK m. 111, 202, 409 ve 1316; FSEK m. 66/4’e göre eser sahibinin 
hakların korunması bakımından gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilir.

2. Delil tespiti niteliğindeki geçici hukuki korumalar: Mülga 551 sayılı 
KHK m. 150; 554 sayılı KHK m. 62; 555 sayılı KHK m. 33; 556 sayılı KHK m. 75 
hükümleri ile düzenlenen tespit davaları174. 

Hüküm bulunmayan hallerde HMK 400-405 hükümleri uygulanır.

SONUÇ
Geçici hukuki korumalar genel olarak HMK’da; ihtiyati tedbirler (HMK m. 

389-399), delil tespiti (HMK m. 400-401) ve diğer geçici korumalar (HMK m. 
406) olmak üzere üç tür olarak düzenlenmiştir.

172 Bkz. KURU, s. 654 ve 655.
173 Ayrıntılı bilgi için bkz. KURU, s. 656 vd.
174 Bu husustaki tartışma ve görüşler için bkz. yukarıda, III, 1.; KURU, s. 660.
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Geçici hukuki korumalar genel olarak HMK’da düzenlemiş olmasına 
rağmen, özellik arz eden konulara ilişkin olmak üzere, o konuları düzenleyen 
kanunlarda da geçici hukuki korumalar özel olarak düzenlenmiştir. Geçici 
hukuki korumaları düzenleyen kanunlardan bazıları da çalışma konumuza 
ilişkin FMH’ye ilişkin mevzuattır.

Bu kapsamda, FMH’ye ilişkin mevzuattın tamamında bazı ihtiyati tedbirler 
özel olarak düzenlenmiştir. Özel hüküm bulunmayan hallerde ise, genel hüküm 
mahiyetinde olan HMK hükümleri uygulama alanı bulacaktır. 

FMH ve haksız rekabet hukukunda özel olarak düzenlenen tedbirler, HMK 
kapsamındaki tedbirlere ilave olarak ve onların tamamlayıcısı olarak kabul 
edilmiştir. HMK’da olduğu gibi FMH ve haksız rekabet hukuku kapsamındaki 
tedbirlerde sınırlı sayıda olmadıklarından, mahkeme işin gereği olarak başka 
tedbirlerde alabilir. 

HMK ile kabul edilen ifa amaçlı ihtiyati tedbir verilemeyeceği yönündeki 
kural FMH kapsamındaki hakların daha etkin korunabilmesi için FMH’da 
yumuşatılmıştır. Diğer bir ifade ile esas hüküm etkisini gösterebilecek, yani 
dava sonunda verilecek hükmün etkinliğini sağlayabilecek mahiyette ihtiyati 
tedbir kararı verilmesi mümkün kılınmıştır. Keza İhtiyati tedbirin etkisi 
bakımından da, ihtiyati tedbir kararının yalnız tarafları yönünden hüküm 
doğuracağına ilişkin HMK’nın kabul ettiği ilkede, FMK’da yumuşatılmıştır. Yani, 
FMH kapsamında özel olarak düzenlenen tedbirlerin önemli bir kısmı üçüncü 
kişilere karşıda hüküm doğurmaktadır. Diğer bir değişle üçüncü kişilere karşıda 
ileri sürülebilmektedir. HMK’nın bu iki ilkesi haksız rekabet hukuku kapsamında 
özel olarak düzenlenen ihtiyati tedbirler yönünden de yumuşatılmıştır (TTK m. 
61).FMH ve haksız rekabet hukuku kapsamında verilebilecek tedbirler HMK 
kapsamında verilebilecek tedbirlere ilave olarak daha çok esas hakkındaki 
hükmün etkisini sağlayabilecek nitelikte (ifa amacına yönelik) özel olarak 
düzenlenen tedbirlerdir.

İnceleme konumuz bakımından önemli bir husus ise, kural olarak ihtiyati 
tedbir mahiyetinde ihtiyati haciz hukukumuzda bulunmamaktadır. O nedenle 
bu yöndeki uygulamanın doğru olmadığı düşünülmektedir. Böyle bir tedbir 
türünün hukukumuzdaki tek örneği, İİK m. 277 vd düzenlenen tasarrufun iptali 
davalarına özgü olan İİK m. 281/2 hükmüdür.

İhtiyati tedbir talep edebilecekler ile karşı taraf FMH’ya ilişkin mevzuatta 
gösterilmiş, yani düzlenmiş olup, ihtiyati tedbir usulü ve ihtiyati tedbirin 
uygulanması yönünden özel hüküm getirilmediğinden, usule ilişkin HMK 
hükümleri uygulama alanı bulmaktadır. Bu bağlamda, haksız ihtiyati tedbirden 
doğan tazminat sorumluluğu FMH ve HRH kapsamında alınan ve uygulanan 
haksız ihtiyati tedbirlerden de doğmaktadır.
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İhtiyati tedbire muhalefetin müeyyidesi disiplin hapsi olarak öngörülmüş 
ve ceza vermeye de ihtiyati tedbir kararını veren mahkemenin yetkili ve görevli 
olduğu hükme bağlanmasına rağmen, bu davanın usulü düzenlenmemiştir. 
Bilindiği üzere, ihtiyati tedbire muhalefet suçunun oluşup oluşmadığının 
belirlenmesi için ihtiyati tedbirin usulüne uygun uygulanıp uygulanmadığı 
ile uygulanmışsa muhalefet edilip edilmediğinin, yani tedbirin infazının 
kaldırılıp kaldırılmadığının tespitine bağlıdır. Bu ise yargılama sonunda ortaya 
çıkarılabilecek bir durumdur. Bundan başka savunma hakkı da verilmelidir. O 
nedenle, bunun müstakil bir dava olarak açılıp görülmesi işin mahiyetine daha 
uygun olacaktır. Bu bakımdan, Anayasa Mahkemesinin iptal Kararı da gözetilmek 
suretiyle bir yasal düzenleme yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 
Zira, birinci cümlesi iptal edilmiş olan bu hükmün HUMK’da ki karşılığı olan m. 
113/A hükmü ile ilgili asliye ceza mahkemesinde dava açılmaktaydı. Kanaatime 
göre esas dava dosyası üzerinden böyle bir yargılamanın yapılabilmesi pek 
mümkün görünmemektedir. O nedenle menfaati bulunanın vereceği dilekçe 
yeni bir esasa kaydedilerek müstakil bir disiplin ceza davası olarak görülmesi 
ve istinaf kanun yolu tanınması daha doğru olur.

FMH Kapsamındaki hakların daha etkin korunması ve haksız rekabetin 
daha etkin önlenebilmesi bakımından gümrüklerde el koyma; geçici hukuki 
korumalardan olan ihtiyati tedbirin özel bir türü olarak düzenlenmiştir. 
Kanaatimce, FMH kapsamındaki hakların diğer haklara nazaran tecavüze daha 
çok maruz kalmaları, geniş coğrafi alanlarda korunmalarının zorunluluk arz 
etmesi, bu hakların kısa ömürlü olmaları ve Ülkemizin taraf olduğu uluslararası 
sözleşmelerin gereği olarak anılan özel hükümlerin getirilmesi doğru olmuştur. 
Benzer nedenler ile tüketicilerin korunması dikkate alındığında haksız rekabetin 
önlenmesi bakımından da özel hüküm getirilmesi yerindedir.

Bilindiği üzere geçici hukuki korumaların ikinci türü ise delil tespitidir:
Delil tespiti de genel olarak HMK madde 400-405 hükümleri ile düzenlenmiş 

olmasına rağmen, FMH kapsamındaki hakların etkin bir şekilde korunmaları 
için delillerin toplanması ve korunması önem arz etmektedir. Bu nedenle, 
FMH’yi düzenleyen kanunlardan FSEK ve BÇK hariç, sınai mülkiyet haklarını 
düzenleyen mevcut ve mülga mevzuatta delil tespiti içinde özel hükümlere 
yer verilmiştir. Bu hükümlerin FSEK ve BÇK kapsamındaki hakların korunması 
bakımından da uygulanması işin mahiyetine uygun olacaktır. 

FMH kapsamında delilerin tespiti HMK hükümleri ile getirilen delillerin 
tespitine ilave olarak uygulama alanı bulmaktadır. Her iki mevzuatla getirilen 
delil tespiti türleri sınırlı sayıda değildir. Delillerin korunması için mahkeme 
başka tespitlere de karar verebilecektir. FMH kapsamında tespiti gereken 
deliller fikri ve sınai hakların ihlal edildiğini/bu haklara tecavüz edildiğini 
gösteren vakıalarıdır.
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FMH kapsamında düzenlenen tazminat davalarında zararın belirlenmesi için 
mütecavizin defter ve tüm belgelerinin ibrazının mahkemece emredilmesi de 
delil tespitinin özel bir türü olarak düzenlenmiştir. Bu husustaki mahkeme emrine 
uyulmaması halinde HMK’nın tarafın belgeleri ibraz etmemesinin sonuçlarını 
düzenleyen hükümleri uygulanmalıdır. Zira hukuk hakiminin zor kullanma yetkisi 
bulunmamaktadır. Zira,FMH’yi düzenleyen mevzuatta hüküm bulunmayan 
hususlar ile delil tespiti usulün de HMK hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

Bilindiği üzere delil tespiti bir usul işlemi olup, tespit davasından farklıdır. 
Zira delil tespiti vakalara ilişkin olmasına rağmen, tespit davası hukuki ilişkilerin 
tespitine hizmet etmektedir. 

Delil tespiti kararına ve tespit raporuna aynı mahkeme nezdinde itiraz 
yolu açık olup, istinaf veya temyiz kanun yolu kapalıdır. İnceleme konusu 
kapsamındaki delil tespiti ile FMH’yi düzenleyen mevzuattan mülga KHK’lar ile 
halen yürürlükte bulunan EDTK’da düzenlenen ve niteliği öğretide tartışmalı 
olan delil tespiti davası iki farklı müessesedir. Delil tespiti davası sonunda 
verilen delil tespiti kararına karşı istinaf veya temyiz yoluna başvurulabilir. 

Hukukumuz da İhtiyati tedbir ve delil tespiti dışında geçici hukuki 
korumalara da yer verilmiştir. Geçici hukuki korumalar genel olarak HMK m. 
406 hükmüyle düzenlenmiştir. Bu genel düzenlemeden başka özel kanunlarda 
da bazı koruma türleri ön görülmüştür. İnceleme konumuz bakımından, FSEK 
m. 66/4 hükmü ile ön görülen ve mahkemece alınması gereken önlemlerle 
EDTK ile mülga KHK’lar da düzenlenen delil tespiti davaları bu kapsamdadır.  
Bununla birlikte, özel olarak düzenlenen bu geçici korumalardan başka FMH 
kapsamındaki hakların korunması için HMK m. 406’da örnek olarak verilen 
defter tutma, mühürleme vs gibi geçici hukuki korumalara da başvurulabilir.

Diğer geçici hukuki korumalarda sınırlı sayıda olmadığından FMH 
kapsamındaki hakların etkin korunması için işin niteliğine ve olayın özelliğine 
uygun geçici hukuki korumalara da esas davanın konusu kapsamında 
başvurulabilir. Bu kapsamda FMH kapsamındaki tazminat davalarının 
yargılaması sırasında şartları varsa talep üzerine mahkemece TBK m. 76 
kapsamında geçici ödemeye karar verilebilir. 

Kanaatimce ihtiyati tedbir etkisi gösteren diğer geçici hukuki korumalara 
karşı şartları varsa istinaf kanun yolu caiz olmalıdır. Delil tespiti özelliği ve etkisi 
gösteren diğer geçici hukuki korumalara karşı ise istinaf yolu kapalı olmalıdır. 
Bunlar için delil tespitine ilişkin hükümler kıyasen uygulanır. Dolayısıyla aynı 
mahkemede itiraz kanun yolu açık tutulmalıdır.

Aksi yönde görüşler olmasına rağmen, kanaatimce şartlarının oluşması 
durumunda talep üzerine geçici korumalara Bölge Adliye Mahkemeleri de 
karar verebilmelidir. Zira, istinaf başvurusunun kabulü üzerine eksikliklerin 
giderilmesi için yapılan inceleme tahkikat işlemidir. Yani dava yeniden 
görülmeye başlanmaktadır. 
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FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ İNTERNET ORTAMINDA KORUNMASI

Doç. Dr. Fülürya YUSUFOĞLU BİLGİN
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

GİRİŞ
İnternetin hayatımıza girmesi, günlük yaşam şeklimizi etkilemiş ve 

değiştirmiştir. Artık insanlar mağazalara gitmeye gerek kalmaksızın mal ve 
hizmetleri satın alabilme, Google gibi arama motorlarına anahtar kelime 
girmek suretiyle sınırsız bilgiye erişebilme, alışılmışın dışında yeni reklam 
teknikleri ve olasılıklarını kullanabilme imkanından yararlanabilmektedirler. 
Günümüzde gerçek veya tüzel kişiler faaliyetlerini tanıtmak için kolayca 
web sayfası oluşturabilmekte ve böylece kendilerini, ürünlerini tanıtma ve 
pazarlama imkanına kolaylıkla sahip olabilmektedir. İnternet aracılığı ile 
kişilerin bilgiye ve ürünlere ulaşma imkânı, öngörülemez ve engellenemez bir 
şekilde artmıştır. Bilgi toplumunda internete erişimin kolaylaşması, iletişim 
olanaklarının artması ve elektronik ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte, fikri ve 
sınai hakların internet ortamında kullanılmasının ve korunmasının önemi hiç 
olmadığı kadar artmıştır.

Ancak teknolojinin gelişmesi ve teknolojinin sunduğu imkanların artmasıyla 
beraber, kişilerin fikri ve sınai haklarının ihlal edilmesi de kolaylaşmış oldu. 
Bilgiden yararlanma imkânı arttıkça, bilginin izinsiz olarak kullanılmasının 
araçları da çoğaldı. Kişilerin ürünlere erişimi ve ürünlerin bütün dünyada 
pazarlanması yaygınlaşırken, ürünlerin sahtelerinin üretilmesi ve satılması, 
markaların internet üzerinde izinsiz olarak kullanılması kolaylaştı. Kişilerin 
kendi ürünleri için farklı reklam teknikleri kullanmaları olasılığı artarken, 
üçüncü kişilerin bu markaların reklam gücünden faydalanması olasılığı da arttı. 

Teknolojinin hayatımıza hızlı bir şekilde girmesi ve hayatımızın merkezine 
yerleşmesine rağmen, hukuki değişiklikler aynı hızla yapılamadı. Yeni 
teknolojinin getirdiği ihtiyaçların ve sorunların tahlil edilmesi ve hukuki 
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düzlemde tartışılması teknolojik gelişmeleri takip etmektedir. Kanuni 
düzenlemeler, internetin getirdiği değişiklikler sonucunda değişen ihtiyaçları 
karşılamak için sürekli olarak değişmektedir. 

Bu çalışmada, özellikle fikri mülkiyet haklarının internet ortamında 
korunması irdelenecektir. Marka hukuku çerçevesinde hakların ihlali ve 
korunması incelendikten sonra, fikir ve sanat eserleri düzleminde hakların 
ihlali ve korunması ele alınacaktır.

I.  MARKANIN İNTERNET ORTAMINDA İHLALİ VE KORUNMASI
Markanın kullanılması suretiyle ihlali, genel olarak doğrudan doğruya 

markadan faydalanmak isteyen kişiler tarafından yapılmaktadır. Ancak 
internetin getirdiği yeni aktörler de markanın kullanılmasına veya tecavüz 
edilmesine aracılık etmektedir. Bu aracılık, onların gerçekleştirdikleri internet 
hizmet sağlayıcısı sıfatlarından kaynaklanmaktadır. Aşağıda genel olarak 
markanın internet ortamında ihlali incelendikten sonra, üçüncü kişiye ait 
markayı kullanmalarına rağmen, hukuka uygunluk sebepleri dolayısıyla 
tecavüz teşkil etmeyen durumlar ele alınacaktır. 

A. Markanın İnternette Kullanılması ve İhlali Konusunda SMK ile Getirilen 
Düzenleme ve Kapsamı

1. Markaya Tecavüzün Genel Şartları
Bu çalışmada, internet ortamında markanın tecavüzünü incelemeden 

önce, genel olarak markaya tecavüzün şartlarını incelemek gerekir. Zira ister 
internet ortamında olsun, ister fiziki ortamda olsun, aşağıdaki şartlar, markaya 
tecavüzün genel şartlarıdır1. 

1. Önceki tarihli bir marka olmalıdır

- Marka tescilli olmalıdır. 
- Marka tescilli değilse, SMK’ya göre bir koruma doğmaz, ancak haksız 

rekabet hükümlerine göre bir koruma doğabilir.

2. Sonraki kullanım ticaret alanında (internet üzerinde kullanım varsa tica-
ri etki yaratma şartı aranır) markasal kullanım olmalıdır

- Markasal kullanım kriteri: Kullanım markasal olmalı ve mal ve hizmet-
lerle ilgili olarak kullanılmalıdır.

- Ticaret alanında kullanım kriteri: Ticaret alanı – özel alanın dışında 
kalacak şekilde kullanımdır. Ticaret alanında kullanım çok geniş olarak 
algılanmaktadır. Örneğin siyasi partilerin internet sitelerinin dahi tica-

1 Marka hakkına tecavüz için bkz, Sabih Arkan,: Marka Hukuku, C. II, Ankara 1998, s. 209 
vd.; Yasaman/Ayoğlu, (Hamdi Yasaman / AnlamAltay/Tolga Ayoğlu/FülüryaYusufoğlu/Sinan 
Yüksel): Marka Hukuku 556 sayılı KHK Şerhi, İstanbul 2004, C. II, s. 1009-1059; ArslanKaya: 
Marka Hukuku, İstanbul 2006, s. 260 vd.
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ret alanında kullandıkları kabul edilmektedir2. Zira siyasi partiler için de 
üyelik parası ödenmektedir.

- Ticari etki kriteri: ticari etki Türkiye’de doğmalıdır. Ticari etki kriteri 
özellikle internet üzerindeki kullanımlar için kullanılan bir ifadedir3.

- Hedefleme kriteri : Türkiye sınırları içindeki tüketicileri hedeflemelidir.

3. Marka ve mal/hizmet arasında, SMK 7/2’de belirtildiği şekilde etkileşim 
olmalıdır.

- Aynı markanın aynı mal ve hizmetler için kullanılması, doğrudan teca-
vüz olarak kabul edilmektedir.

- Aynı/benzer markanın, aynı/benzer mal/hizmetler için kullanılması, 
halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karış-
tırılma ihtimali varsa tecavüz olarak kabul edilir.

- Tanınmış marka söz konusu ise, farklı mal/hizmetler için koruma sağla-
yabilmesi için;

• Markanın itibarından haksız faydalanma 
• İtibarın zedelenmesi
• Ayırt edici niteliğinin zedelenmesi aranmalıdır.

4. Markayı kullanan kişinin, kullanmak için hakkı veya meşru bağlantısı 
olmamalı.

Bu 4 şart bulunuyorsa, markanın ihlal edildiği kabul edilmektedir.
2. Markanın İnternette Kullanılması
Markanın internette kullanılması kavramı, markanın kullanılması 

kavramından soyutlanamaz. Marka Hukukunun amacı, dürüst ticaret hayatı 
içinde markanın verdiği yetkiye uygun olarak kullanılmasıdır. SMK md. 
9/1 ile markanın kullanılması zorunluluğu ve kullanılmaması durumunda 
iptal yaptırımı getirilmiştir. Maddenin gerekçesine baktığımızda markanın 
kullanılması, tescil edildiği mal veya hizmetlerle ilgili olarak kullanılması ve bu 
kullanımın markanın tescil edildiği amaç dahilinde, işlevine uygun, yani ticari 
hayatın içinde, markanın fonksiyonlarının yerine getirilmesi için Türkiye’de 
kullanılması olarak tanımlanmıştır. SMK madde gerekçesinde markanın tescil 
edildiği amacı dahilinde kullanımı, ticari hayatın içinde fonksiyonlarını yerine 
getirecek şekilde kullanımı olarak kabul edilmiştir.

2 District Court of Amsterdam, SED v. Artikel, IER 2017/54, 06.07.2017, ECLI:NL:RBAMS: 
2017:3912; The Trademark Reporter, Annual Review of EU Trademark Law, 2017 in Review, 
March-April 2018, Vol.108, No.2, s.580-581.

3 Ticari etki konusunda ayrıntılı bilgi içnbkz; Zeynep Yasaman, “Avrupa Birliği ve Türk 
Marka Hukukunda İnternet’te Marka İhlallerinde “Ticaret Alanında Kullanım” ile “Ticari 
Etki Yaratacak Şekilde Kullanım” Şartları” (Anılış: Ticari Etki), Necip Ortan’aArmağa’da 
yayınlanacak makale.
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SMK hükümlerine uygun olarak markanın kullanılmış olarak kabul 
edilebilmesi için, (1) marka temel işlevi çerçevesinde kullanılmalıdır, (2) ciddi 
olarak kullanılmalıdır, (3) tescil edildiği mal veya hizmetler için kullanılmalıdır, 
(4) Türkiye’de kullanılmalıdır, (5) marka sahibi tarafından veya onun izniyle 
kullanılmalıdır. 

Günlük hayatta internetin kullanılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu 
kullanımın yaygınlaşması neticesinde, bu konuda kanuni düzenlemelerin 
yapılması da zorunlu hale gelmiştir. Markanın internette kullanımı konusunda 
Türkiye ve AB Hukukunda farklı düzenlemeler mevcuttur. Türk Hukukunda, 
başkasına ait marka kullanılarak internet reklamcılığının yapılması SMK md. 
7/3-d hükmüne göre yasakken; AB Hukukunda bu şekilde bir düzenleme 
bulunmamaktadır.

3. İnternette Markaya Tecavüz Teşkil Edecek Kullanım Şekilleri
SMK md. 7/3-d hükmüne göre, bir kişinin başka bir kişinin markasını veya 

benzerini internet ortamında ticari etki yaratacak şekilde alan adı, yönlendirici 
kod (metatag), anahtar sözcük (adwords) ya da benzeri biçimlerde kullanırsa, 
bu kullanım marka hakkına tecavüz teşkil eder. 

Tecavüz hallerini incelemeye geçmeden önce, SMK 7/3-d ile SMK md. 7/2 
arasındaki ilişkinin irdelenmesi gerekir. SMK md. 7/2 marka ve mal/hizmet 
arasındaki ilişkiyi ve sonucunu düzenlerken, SMK md. 7/3 markaya tecavüz 
teşkil eden kullanım şekillerini düzenlemektedir. SMK md. 7/3 “Aşağıda 
belirtilen durumlar, işaretin ticaret alanında kullanılması hâlinde, ikinci fıkra 
hükmü uyarınca yasaklanabilir” demek suretiyle, kullanım şeklinin marka 
hakkı sahibi tarafından yasaklanabilmesi ve tecavüzün oluşması için marka 
ile ürün arasındaki bağlantının SMK md. 7/2’de tanımlanan bağlantıya uygun 
olması gerektiğini belirtmektedir.

Bir internet sitesine dünyanın her yerinden erişilebilmesi, o internet 
sitesinde gerçekleşen kullanımın her ülkedeki kullanım olarak kabul edilmesi 
için yeterli değildir. Bir markanın Türkiye’de kullanılmış olarak kabul edilebilmesi 
için, internet üzerinden geçekleşen kullanımın Türkiye topraklarıyla yeterli 
ekonomik bağlantı içinde olması gerekir. 

B. Markayı Doğrudan Kullananların Sorumluluğu – Tecavüz Halleri
1. Markalı Malların İnternet Ortamında Satışa Sunulması
a. WIPO’nun Ortak Kararına Göre İnternet Üzerinde Markalı Malların 

Sunumunun Türkiye’de Ticari Etki Yaratması
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) hazırladığı 2001 tarihli “Marka ve 

Diğer Sınaî Hakların İnternette Korunmasına İlişkin Hükümler Hakkında Ortak 
Tavsiye Kararı”4, markaların internet ortamında kullanılması, ihlali ve çözüm 

4 WIPO’nun “Joint Recommendation Concerning Provisions on The Protection or Marks and 
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yolları hakkında önemli bilgiler barındırmaktadır. Bu düzenleme, Türkiye’nin 
de üyesi olduğu WIPO5 Genel Kurulu ve Paris Birliği Kurulu tarafından kabul 
edilen ve rehber görevi görmesi için öngörülen bir karardır6. Türkiye’nin 
de üyeliği dolayısıyla bu kararda yer alan tavsiyelere uyması ve markanın 
internette kullanılmasına ilişkin SMK m.7/f.3, d hükmünün yorumunda bu 
tavsiyeden faydalanması uygun olur.

Ortak tavsiye kararının 2. maddesinde, işaretin bir üye ülkede 3. maddede 
belirtildiği şekilde kullanılmış olarak kabul edilebilmesi için, Üye Ülkede ticari 
etki doğurması gerektiği belirtilmiştir. Marka kullanımı bir üye ülkedeki internet-
kullanıcıları tarafından erişilebilir olsa dahi, marka kullanımının bu üye ülkede 
gerçekleşmiş sayılmayacağı varsayılmaktadır. Sadece üye ülkede ticari yansımalar 
yaratan, diğer bir ifade ile “ticari etki” yaratan kullanımların o üye ülkede 
gerçekleşmiş sayılacağı kabul edilir. Tavsiye kararının 3. maddesinde, ticari etki 
doğurabilecek unsurlar belirtilmiştir. Tavsiye Kararının 3. maddesine göre, 

1) İnternette kullanılan bir işaretin Üye Ülkede7 ticari etki doğurup do-
ğurmadığını değerlendiren yetkili kurum8, konuya ilişkin bütün koşul-
ları göz önünde bulundurmalıdır. Aşağıda belirtilen koşullar tüketici 
olarak sayılmamıştır.
(a) Markayı internette kullanan kişinin, Üye Ülkede fiziken ticaret yaptı-

ğına veya ticaret yapmak için ciddi girişimlerde bulunduğuna ilişkin 
veriler.
(Bu altparagraf iki genel prensibi içerir ve bu bağlamda tüm tamam-
layıcı hususları da barındırır. Öncelikle, üye bir devlette doğrudan iş 
yapmak, o devlette ticari bir etki yaratmanın en belirgin yoludur. 
İkinci olarak, üye bir devlette iş yapmayı planlamak o devlette ticari 
bir etki yaratabilir. Ancak dikkat edilmelidir ki, internette bir işaretin 
kullanılması, kullanıcının bir üye devlette iş yapmayı henüz planla-
mamış olması durumunda bile, o üye devlette ticari etki yaratması-
na sebep olabilir9).

Other Industrial Property Rights the text of the Joint Recommendation, the accompanying 
provisions, and explanatory notes prepared by the International Bureau”, s. 3.TABLE OF 
CONTENTS Joint Recommendation in Signs on The Internet”.

5 Türkiye’nin WIPO’ ya katılımı 14 Ağustos 1975 tarih ve 7/10540 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 
uygun bulunmuş, 12 Mayıs 1976’dan itibaren de Türkiye örgütün üyesi haline gelmiştir.

6 Paris Sözleşmesinin 1/1.maddesinde Paris Birliğinin kurulması, Paris Sözleşmesinin 
13.maddesinde ise Birlik Kurulu hüküm altına alınmıştır. 

7 Bizim için Türkiye.
8 Davalar sırasında Mahkemeler, marka tesciline itiraz veya markanın iptali davalarında 

TPMK.
9 Madde 3/1-a’ya ilişkin açıklayıcı not.
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(b) Markayı kullanan kişinin Üye Ülkedeki ticari faaliyetin seviyesi ve 
niteliği. Aşağıdaki örnekler dahil olmak üzere;
(Bu altparagraf, internette işaret kullanımı ile gerçekleştirilen tica-
ri faaliyetin seviyesi ve niteliğinin o üye devlette ticari etki yaratıp 
yaratmadığına yetkili organın karar vermesi gerektiğini belirtmek-
tedir. Fakat bu, o üye devlette mutlaka ticari faaliyette bulunması 
gerektiği anlamına gelmemektedir; internette işaretin kullanımı, 
işaret kullanıcısı bir ülkede ticari bir aktivitede bulunmuyor veya he-
nüz bulunmuyor olsa bile o ülkede ticari etki doğurabilir10).

(1) İnternette işareti kullanan kişinin Üye Ülkedeki tüketicilere hali 
hazırda hizmet sunması veya bu üye ülkelerdeki kişilerle başka 
şekillerdeki ticari ilişkilere girmesi.
(Bir işaretin, ürün veya hizmetlerin reel olarak dağıtımı veya 
diğer ticari amaçlı ilişkilerde kullanımının, ticari etki yaratma-
sı noktasında, üye devletteki reel veya potansiyel müşterilerin 
coğrafi konumu önemlidir. Müşterilerin, bahse konu faaliyet 
anında fiziken üye devlette olmaları durumunda üye devlette 
konumlandıkları düşünülür. Bu hükümlerin amacına uygun ola-
rak, “konum” tamamen verilere bağlı bir konsepttir ve o ülkede 
bulunmak tek başına yeterlidir. “Başka şekillerdeki ticari ilişki-
ler” kavramı, markayı internette kullanan kişinin, reklam veya 
ürün bilgilerini doğrudan postalaması gibi, potansiyel müşteri-
leri hedefleyen faaliyetlerini içerir.11)

(2) Kullanıcının, söz konusu işareti bir üye ülkedeki tüketicilere 
göndermeyeceğini beyan etmesi ve bu beyanına uygun olarak 
davranıp davranmadığı.
(Bu madde “Bölgesel Çekince” olarak adlandırılabilecek durum 
ile ilgilidir. Eğer bir web sitesi, ürün veya hizmetlerin belirli üye 
devletlerde sunulmadığına dair bir ifade içeriyorsa, böyle bir 
kullanımın o üye devletlerde ticari etki yaratması daha az muh-
temeldir. Bu ifadeler “pozitif” veya “negatif” olarak yazıya dö-
külmüş olabilir. Örneğin; kullanıcı açık bir şekilde belirli üye dev-
letleri hariç tutmuş (X, Y ve Z ülkelerindeki müşterileri teslimat 
yapılmaz) olabileceği gibi, ürün veya hizmetlerin ulaştırılacağı 

10 Madde 3/-1b’ye ilişkin açıklayıcı not.
11 Madde 3/1-b (i)’e ilişkin açıklayıcı not.
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ülkelerin bir listesini tüketici (exclusive) olarak da verebilir (sa-
dece A, B ve C ülkelerine teslimat yapılır) ve dolaylı olarak liste 
dışındaki tüm ülkeleri hariç tutabilir. Bu maddeye göre, “Çekin-
celerin” kullanımı, tek başına, internetdeki işaret kullanıcılarını 
sorumluluktan kurtarmayacağı için, yetkili organ kullanıcının 
belirttiği iradeyi gerçekten taşıyıp taşımadığını sorgulamalıdır. 
“Konum”un saf verilere bağlı bir şekilde kullanılması gerektiği, 
üye devlette ikamet etmek gibi sürekli olarak bir bulunmaktan 
bahsedilmediği hatırlatılmaktadır.
Belirtildiği üzere, “Çekinceler” diğer faktörlerin yanında, bir 
faktör olarak, yetkili organ tarafından, internet de işaret kul-
lanımının söz konusu üye ülkede ticari etki yaratıp yaratmadı-
ğının belirlenmesinde dikkate alınacaktır. Bu sebeple, örneğin 
ürünlerin üye ülkedeki müşterilere reel olarak teslimi gibi diğer 
faktörlerle birlikte değerlendirildiğinde, “çekinceler”in kullanıl-
ması etkisiz kalabilir. Ayrıca yetkili organ, çekincenin açıkça ifa-
de edilmemiş olması, görülebilir bir şekilde yazılmış olmaması 
veya üye devlette anlaşılabilir bir dilde yazılmış olmaması gibi 
sebeplerle geçersizliğine karar verebilir. Sonuç olarak çekince-
lerin geçerli bulunup bulunmaması, üye ülkedeki yetkili organa 
bırakılmıştır.
3. Maddenin 1-b,ii bendinde belirtilen çekince kavramının kap-
samı Madde 12’de belirtilenden daha geniştir. Madde 3’te bu 
kavram, işaret üzerinde hak sahibi olmayan ve diğer hak sahip-
likleri hakkında bilgi sahibi olmak zorunda bulunmayan kullanı-
cı için tedbir niteliğindedir. Hak sahipliği hakkında “global araş-
tırma” yapma ihtiyacını azaltan noktalardan birisi budur ki, bu 
tür global araştırmalar caydırıcı derecede masraflıdır. Madde 
3’ün 1-b,ii bendinde çekincelerin etkisi her olayın özelliklerine 
göre yetkili organın takdirine bırakılmıştır.12)

(3) Kullanıcının, üye ülkedeki tüketicilere satış sonrası hizmetler 
sunup sunmadığı.

(4) Kişinin Üye Ülke içinde başkaca ticari faaliyetlerde bulunması, 
ancak bu faaliyetlerin internet üzerinde gerçekleşmemesi.

12 Madde 3/1-b (ii)’ye ilişkin açıklayıcı not.
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(c) İnternette arz edilen bir mal veya hizmetin, ilgili üye ülke ile bağlan-
tısı, aşağıdakiler dahil olmak üzere;
(Bu altparagraf, internette işaret kullanımı ile gerçekleştirilen ürün 
ve hizmet tekliflerinin belirli bir üye devletle ilgili olduğuna veya 
olabileceğine yetkili kurumun karar vermesi gerektiğini belirtir. Aynı 
şekilde, internette kullanılan işaretin, sadece internetten ürün veya 
hizmet teklif edilmesi durumunda belirli bir üye devlette ticari etki 
yarattığı düşünülmemelidir. Belirli bir üye ülkeyi hedef alan reklam 
örneğinde olduğu gibi, internet üzerinde işaret kullanımı, ürün veya 
hizmetlerin internet üzerinden teklif edilmediği durumlarda da tica-
ri etki yatabilir13.)
(1) Mal veya hizmetleri üye ülkeye teslimatın sağlanıp sağlanmadığı,
(Bu fıkra, belirli ürün ve hizmetlerin pazarlanmasına yönelik, örneğin 
“ürün regülasyonları” gibi, ulusal hukuk kuralları ile ilgilidir. Belirli 
bir üye ülkedeki “ürün regülasyonlarına” uymayan ürün ve hizmet-
lerin pazarlanmasına yönelik internette işaret kullanımının o ülkede 
ticari etki yapma olasılığı daha düşüktür çünkü bu durumda ürün ve 
hizmetler hukuken o ülkede teslim edilmesi mümkün olmaz14.)
(2)  Fiyatların üye ülkenin para birimiyle belirtilip belirtilmediği,

(d) İşaretin internette kullanım şeklinin üye ülke ile bağlantısı, aşağıda-
kiler dahil olmak üzere;
(Bu fıkra yetkili kurumun dikkatini internette işaret kullanımının 
yöntemine çekmektedir. Bir işaret, web sitesinde, e-postada ve 
e-posta başlığında kullanılabilir. Ayrıca internet kullanıcılarını belirli 
web sitelerine yönlendirmede de kullanılabilir. İnternet alan adında 
veya websitesinde görünmeyecek şekilde yönlendirici kodda kulla-
nım buna örnektir. Fakat dikkat edilmelidir ki, bir işaret web sitesi 
olmaksızın da internette kullanılabilir. Bu sebebledir ki bu fıkra açık 
olarak kullanım şekillerinden bahsetmemiştir15.)

(1) İşaretin, Üye Ülkelerdeki İnternet kullanıcılarının erişebileceği 
etkileşimli iletişim araçlarıyla kullanılıp kullanılmadığı;

(2) Kullanıcının, kullanılan işarete ilişkin olarak, bir Üye Ülkede bir 
adres, telefon numarası veya diğer iletişim yolları gösterip gös-
termediği;

13 Madde 3/1-c’ye ilişkin açıklayıcı not.
14 Madde 3/1-c,(i)’ye ilişkin açıklayıcı not.
15 Madde 3/1-d’ye ilişkin açıklayıcı not.
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((1) ve (2)’ye ilişkin ortak açıklayıcı not: Bu bentler tamamiyle, 
belirli bir ülkedeki internet kullanıcılarının, bahis konusu işare-
tin kullanıcısı ile iletişim kurmasını sağlamaya yöneliktir. Üye 
ülke ile açık bir ilişki kuran kişi, o üye ülkedeki adres ve tele-
fon numarasına ek olarak, bir web sitesi aracılığı ile interaktif 
temas sağlayabilir. Bu temas, üye ülkedeki potansiyel müşteri-
lerin doğrudan internet üzerinden sipariş vermesine imkan ve-
rebilir. Benzer şekilde, markalı ürüne ilişkin bilgi, üye ülkedeki 
(potansiyel) müşterilere gönderilen bir e-postada yer alıyorsa, 
e-posta alıcıları doğrudan bu e-postaya cevap vermek suretiyle 
işaretin kullanıcısı ile iletişime geçebilirler. Dolayısı ile kullanı-
mın “etkileşim derecesi” ticari etkinin belirlenmesinde önemli 
bir faktör olabilir16.)

(3) Üst düzey alan adı olarak üye ülkenin alan adını kullanıp kullan-
madığı (.tr)

(ISO standardı ülke kodu 3166’ya bağlamında üst seviye alan 
adları her bir ülkeye işaret eder. Örneğin, “.tr” Türkiye’ye, 
“.ch” İsviçre’ye, “.fr” Fransa’ya, “.ru” Rusya Federasyonu’na 
karşılık gelir. Eğer web sitesi veya e-postayı tanımlayan bir 
alan adı belirli bir ülkeye karşılık gelen üst seviye alan adında 
kayıtlıysa, o ülkeyle bir şekilde bağlantılı (ilişkili) olduğu kabul 
edilebilir17.)

(4) İşaretle ilgili olarak kullanılan metnin, üye devlette ağırlıklı ola-
rak kullanılan dilde olup olmadığı;
(Bu durumda, markalı mallara ilişkin olarak yapılan açıklamalar 
Türkçe ise, sunumun Türkiye’deki müşterilere yapıldığı kabul 
edilir.)

(5) İşaretin, Üye Devlette bulunan İnternet kullanıcıları tarafından 
ziyaret edilen bir İnternet lokasyonuyla ilgili olarak kullanılıp 
kullanılmadığı;
(Belirli bir internet lokasyonunun, örneğin web sitesinin, belirli 
bir üye devletteki internet kullanıcıları tarafından ziyaret edil-
miş olması, bu internet konumundaki işaret kullanımının o ül-
kede ticari etki yaratması için yeterli değildir. Fakat böyle bir 
ziyaret, işaret kullanımının o ülkede ticari etki yaratması nokta-
sında bir faktör olarak değerlendirilebilir18.)

16 Madde 3/1-d, (i) ve (ii)’ye ilişkin açıklayıcı not.
17 Madde 3/1-d, (iii)’ye ilişkin açıklayıcı not.
18 Madde 3/1-d, (v)’e ilişkin açıklayıcı not.
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(e) Kullanılan işaretle, üye ülkedeki hak sahipliği arasındaki bağlantı, 
aşağıdakiler dahil olmak üzere;

(Bu altparagraf kullanılan işaret üzerindeki herhangi bir hakkın 
önemini vurgular. Eğer bir işaret üye bir ülkenin kanunlarında 
korunan bir hakkın konusu ise, bu işaretin internette kullanımı o 
ülkede ticari etki doğurmasına yol açabilir. Bu kullanılan işaret 
ve üzerindeki hakkın bağlantısı iki şekilde olabilir: Birincisi pozitif 
şekilde (fıkra (i)), kullanıcın kendisinin işaret üzerinde hak sahibi 
olmasıdır. Örneğin, belirli bir üye devlette kullanıcının tescilli mar-
kası söz konusuysa, bu durum kişinin o üye ülkede ticari etki yara-
tacak aktiviteler içerisinde olduğuna yönelik bir gösterge olabilir. 
İkincisi negatif şekilde (fıkra (ii)), bir başkasının üye bir ülkenin 
kanunlarına göre işaret üzerinde hak sahibi olmasıdır. Eğer kul-
lanıcı bu haktan haberdar olmasına rağmen işareti kullanıyorsa, 
örneğin bu işaretin itibarından faydalanmak istiyorsa, böyle bir 
kullanım o hakkın korunduğu ülkede ticari etki yaratabilir, çünkü 
bu durumda hak sahibi için işaretin ticari değeri düşer. Böyle bir 
kullanım genel olarak “kötü niyet” olarak adlandırılır. Alan adının 
izinsiz olarak alınması (Cybersquatting) böyle bir yetkisiz kullanı-
mın en açık örneğidir. Bu sebeple bent (ii), yetkili kuruma, böyle 
kötü niyetli kullanımlarla ihlal edilen hakkın korunduğu ülkeler 
arasında bağlantı kurma imkanı verir. Fıkra (ii)’nin kötü niyetli 
kullanımın etkisine işaret ettiğini göstermek için Madde 4(2)(ii)’de 
kullanılan ifadeye yer verilmiştir19.)

(1) Kullanımın bir hakka dayanıp dayanmadığı,
(2) Bu hakkın başkasına ait olması durumunda, bu hakka konu 

işaretin ayırt edici niteliği veya tanınmışlığından haksız men-
faat sağlanıp sağlanmaması veya haksız surette zarar verip 
vermemesi.

2) Yukarıda sayılan koşullar, ticari etkinin doğup doğmadığı konusunun 
belirlenmesinde ön şart değildir. Her bir olayın kendi somut şartları 
çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. Bazı durumlarda sadece bazı 
koşullar etkili olabilirken, bazı olaylarda tüm koşullar etkili olabilir. 
Başka bazı olaylarda, yukarıdaki koşullardan hiçbirisi bulunmayabilir 
ve verilecek karar, başka somut şartlara bağlanabilir. 

19 Madde 3/1-e’ye ilişkin açıklayıcı not.
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(Bu paragraf açık bir şekilde, listelenmiş faktörlerin tüketici veya kü-
mülatif olmadığını, bunun yerine belirli bir olayla ilgili uygulanabilecek 
faktörler için bir kontrol listesi görevi gördüğünü ve yetkili kurumun bu 
listedeki her faktör için görüş bildirme zorunluluğu olmadığını belirt-
mektedir20.)

Markanın kullanılmış sayılması için, markanın ticaret sırasında, ticari etki 
yaratacak şekilde kullanılması gerekir. Bunun için markanın, satışa sunulan mal 
ve hizmetlerin üzerinde kullanılması gerekir. Markanın mal ve hizmet sunumu 
yapan internet sitesinde kullanımı da markanın Türkiye’de kullanımı olarak 
kabul edilebilir21.Ticari etkinin Türkiye’de doğması gerekir. Malın Türkiye’de 
fiziki bir mağazada satılmış olması şart olmayıp,markalı malların Türkiye’deki 
tüketicileri hedeflemesi ve Türkiye’deki tüketicilerin bu ürüne ulaşmalarının 
mümkün olması yeterlidir. Malların fiziken Türkiye’de satılması, markanın 
ticaret alanında kullanımı ile ilgili bir kavramdır.

b. Bir Markanın Fiilen Mal veya Hizmetler Üzerinde Kullanılmaksızın 
Sadece Reklamlarda Kullanılması

Bir markanın fiilen mal veya hizmetler üzerinde kullanılmaksızın sadece 
reklamlarda kullanılması konusunda farklı tavırlar bulunmaktadır. Bozgeyik’in 
bizim de katıldığımız görüşüne göre, markanın mal veya hizmetler üzerinde 
kullanılmaksızın sadece o markaya ait internet sitesinde reklam amaçlı olarak 
kullanılması markanın kullanımı olarak kabul edilmemelidir22. INTA tarafından 
2003 yılında yapılan bir inceleme, farklı ülkelerin bu konudaki tavırlarını 
göstermesi açısından önemlidir23. Burada, sadece AB üyesi ülkelerdeki 
cevaplara yer verilecektir. 

20 Madde 3/2’ye ilişkin açıklayıcı not.
21 Tekin Memiş, “Alan İsmi Etrafında Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar”, Bilişim Toplumuna 

Giderken Psikoloji, Sosyoloji ve Hukuk’ta Etkiler Sempozyumu, 23-24 Mart 2001, (http://
www.geocities.ws/hukukakademisi/Alan.htm adresinden erişilmiştir).

22 Hayri Bozgeyik, “Tescilli Markanın Kullanılması ve Kullanmamaya Bağlı Sonuçlar”, Prof. Dr. 
Fırat Öztan Armağanı, Ankara 2010, s. 457-479, s.464.

23 http://www.inta.org/Advocacy/Documents/Online%20Trademark%20Use.pdf

http://www.geocities.ws/hukukakademisi/Alan.htm
http://www.geocities.ws/hukukakademisi/Alan.htm
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Markanın sadece internet ortamında reklamlarda kullanılması, an-
cak ürünün Ülkenizde bulunmaması markasal kullanım olarak kabul 
edilmekte midir?

Fransa Hayır

Almanya Genelde markanın sadece reklamlarda kullanılmasının markanın kul-
lanımı olarak kabul edilebilmesi için, kullanılan mal ve hizmetler bakı-
mından benzerlik bulunmalıdır. Reklamda sunulan arzın Almanya’daki 
çevrelere yönelik olması gerekir. Markanın internette kullanımının 
markanın Almanya’da kullanımı olarak kabul edilebilmesi için, bu 
kullanımın Almanya’da ticari etki doğurması gerekir24. Markalı ürünün 
internette satın alınması ve Almanya’daki tüketicilere yönelik olması, 
markanın Almanya’da kullanımı olarak kabul edilir. 

İtalya Evet

İngiltere Reklamın İngiliz tüketicilere yönelik olması ve ürünlerin İngiltere’ye 
gönderileceğinin belirtilmesi gerekir. Amerika’da mukim şirketin 
sadece isminin internette kullanılması dışında, ticaretinin reklamını 
İngiltere’de yapması ve İngiltere’ye kitap göndermesi durumunda, 
söz konusu ürünler İngiltere’de bulunmasa bile, markanın İngiltere’de 
kullanıldığı kabul edilir25.

ABAD Walzetraum kararı ile internet üzerinde sadece markalı malın broşü-
rünün kullanılması, markanın internet üzerinde ciddi şekilde kullanımı 
olarak kabul edilmemiştir.

Bir markanın fiilen bu mal veya hizmetler üzerinde kullanılmaksızın sadece 
alan adına kullanımı markanın kullanımı olarak kabul edilmemiştir26.

Fikrimizce, internet üzerinde yapılan tanıtımın Türkiye ile olan ekonomik 
bağlantısı bu noktada çok önemlidir. Eğer internet sitesinde bulunan tanıtım 
sadece reklam ise ve söz konusu şekilde, internet üzerinden Türkiye’ye 
ulaştırılacak şekilde satışa arz edilmemişse, Türkiye’de markanın kullanıldığı 
kabul edilemez. Ancak internet üzerinden satış olmamasına rağmen Türkiye’de 
hali hazırda söz konusu ürünler satılıyorsa, bu durumda internet üzerindeki 
reklam Türkiye’de kullanım olarak kabul edilmelidir. 

c. Web Sitesinin İçeriğinde Mal veya Hizmet Sunumu Gerçekleştirilmemişse
Bir web sitesinin içeriğinde mal veya hizmet sunulmamışsa, yine de mal/

hizmetler bakımından markanın kullanılıp kullanılmadığı hususu, markanın 
ciddi şekilde kullanımı kavramı çerçevesinde anlamlandırılmalıdır. 

ABAD’ın kararlarına göre, markanın ciddi şekilde kullanılmış olarak 
kabul edilebilmesi için, markanın “dışa dönük olarak kullanılması” gerekir. 
Bu çerçevede markanın mal ve hizmetlerle ilgili olarak tüketicilere yönelik 

24 Hotel Maritime kararı, German Court of Justice [BGH], published in GRUR 2005, 431, 432.
25 Euromarket Designs Inc v Peter & Another [2000] ETMR 1025.
26 Bozgeyik, s. 464.
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olarak sunulması markanın dışa dönük kullanımı olarak kabul edilmiştir27. 
“Walzertraum” kararında, web sayfasında bulunan broşürde, çikolatanın 
üretim yöntemi ve ürün gamı yer alsa da ve ürünlerin Rebercafe’den 
alınabileceği belirtilse de, markanın, reklamın merkezinde olmadığı ve 
internet sitesi üzerinde satış yapılmadığı gerekçesiyle, markanın internet 
üzerinde ciddi şekilde kullanılmadığı belirtilmiştir28. İnternette bulunan 
reklamın, Wlazeraum markalı çikolatanın değil, Reber kafenin reklamını 
içerdiği göz önünde bulundurularak, reklamı yapılan unsurun çikolata 
markası olmadığı kabul edilmiştir. Kararda ayrıca, önceden belirtilenler göz 
önünde bulundurulduğunda, satılan çikolata miktarı ile internet arasında bir 
bağlantının kurulmasının mümkün olmadığı belirtilmiştir29.

Almanya’da verilen Maritim kararı, internet sitesindeki tanıtımın ilgili 
ülke ile ekonomik bağlantısı hakkında önemli bir karardır. Kopenhag’da 
bulunan Hotel Maritime’in web sayfasında seçimlik olarak Almanca dili de 
bulunmakta, dolayısıyla sitenin içeriği Almanya’da mukim kişiler tarafından 
da rahatlıkla okunup anlaşılabilmektedir. Almanya’daki önceki tarihli Maritim 
otelinin ve markasının sahibi, önceki tarihli markasına dayanarak, Danimarka 
menşeli web sitesi aleyhine ihtiyati tedbir talep etmiştir. Almanya’da mukim 
hotel sahibinin talebini, Danimarka’daki otel için hazırlanan web sayfasının 
Almanca olmasına rağmen, bu tanıtımın Alman topraklarıyla çok sınırlı 
olmasından dolayı ve Almanya’daki tüketiciler açısından ticari etkisinin çok 
sınırlı olmasından dolayı reddedilmiştir30. Tüketiciler web sayfasında hizmeti 
görseler bile, o anda o hizmete erişememektedir. O hizmetten faydalanmak 
için mutlaka Almanya’dan çıkıp Danimarka’ya gitmeleri gerekir. Bu ise etkinin 
Almanya’da doğmadığını gösterir.

Yargıtay tarafından verilen bir kararda davaya konu sitenin reklam ve 
tanıtım amacıyla kurulduğu, ürün satışının yapılmadığı durumlarda da 
marka ve ürünleri içeren alan adı tescilinin uygun olmadığı belirtilmiştir31. 
Karara baktığımızda, internet sitesi içeriğinde reklam bulunduğu, alış-veriş 

27 ABAD T-298/10, 08.03.2012 tarihli rrieta D. Gross/OHMI – International Biocentric 
Foundation e.a. (BIODANZA) kararı, paragraf no. 54-58, 67; Case T-203/02 Sunrider v OHIM 
– Espadafor Caba (VITAFRUIT) [2004] ECR II-2811, paragraf 39. 

28 ABAD, T-355/09, Reber Holding GmbH&Co. KG v Office forHarmonisation in the Internal 
Market T. 17.01.2013 tarihli kararı, paragraf 47, (http://curia.europa.eu/ juris/document/
document.jsf?text=&docid=132482&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ= 
first&part=1&cid=7457260). Bu karar ABAD’ın C-141/13 no.lu ve 17.07.2014 tarihli kararı 
ile onanmıştır .(http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=en).

29 T-355/09, paragraf 48.
30 Maritim kararı, s. 431, paragraf 24. Ayrıca bkz; Günte Handl/Johachim Zekoll/Peer 

Zumbansen, Beyond Territoriality: Transnational Legal Authority in an Age of Globalization, 
London 2012, s. 207.

31 Yarg. 11. HD. 2014/19146 E. 2015/4360 K. 30.03.2015 T. (www.kazanci.com)

http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=en
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imkanın bulunmadığı, ancak ürünlerin Türkiye içinde hali hazırda satıldığı 
görülmektedir. Bu durumda internet sitesindeki reklam ile Türkiye’deki hali 
hazır satış arasında ekonomik bir bağlantı bulunduğu kesin olup, bu gibi bir 
durumda internet üzerinden satış olmasa da marka hakkına tecavüzün varlığı 
kabul edilmelidir.

2. Markanın Alan Adında Kullanılmasının Tecavüz Olarak Nitelendirilmesi 
Sorunu

Markanın alan adına kullanımı, markanın doğrudan doğruya mal/hizmetler 
üzerinde kullanımı değildir. Dolayısıyla bu kullanımın markasal kullanım olarak 
değerlendirilip değerlendirilmeyeceği önem kazanır. Özellikle markayı içeren 
alan adını taşıyan web sayfalarında, ürünlerin tanıtımı ve satışı yapıldığı 
durumlarda, markanın mal/hizmetlerle bağlantılı olarak kullanıldığı kabul 
edilmektedir32. Netice olarak, bir markanın alan adında kullanımı, ürünlerin 
üzerinde kullanımı olmasa da, alan adının bulunduğu web sayfasında 
ürünlerin ticareti yapılıyorsa, bu alan adının, ürünlerin satışı ile bağlantılı 
olarak kullanıldığının kabul edilmelidir. 

SMK md. 7/3-d hükmüne göre alan adının izinsiz kullanımının marka 
hakkına tecavüz teşkil edip etmediği, SMK md. 7/2’deki kullanım modellerinin 
bulunması halinde mümkün olabilir. 

a. Genel Olarak Alan Adı
İnternet üzerinden gerçekleşen ekonomik işlemlerin artmasıyla, internet 

üzerinden mal ve hizmetlerin sunumu da artmıştır. Diğer yandan şirketlerin 
sunduğu mal ve hizmetlerin tanıtımı da internet siteleri aracılıyla yapılmaktadır. 

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanun33 alan adı tanımlanmıştır34. 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı kendisine verilen yetkiye 
dayanarak, alan adları tahsisine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi görevini 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) devretmiştir35. BTK tarafından 

32 C-206/01, Arsenal, 12.11.2002, par.41; C-17/06, Céline SARL v. Céline SA (“Céline”), 
11.09.2007, par.21-23.

33 RG T.10.11.2008, S.27050 mükerrer.
34 Alan adları hakkın geniş bilgi için bkz; Savaş Bozbel, “Domain Names (İnternet Alan Adları) 

ve ICANN-Tahkim Usulü”, Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2002, C. I, s. 
215-254, s.215-223; Savaş Bozbel, Internet Alan Adlarının (Domain Names) Korunmasında 
ICANN Tahkim Usulü, Anklara 2006; s. 1 vd; Kemal Şenocak, “Tescilli Markanın Aynısının 
veya Benzerinin Alan Adı (Domain Name) Olarak Kullanılması Suretiyle Marka Hakkının 
İhlali” (Anılış: Domain Name), Batider, Yıl 2009, XXV. Sayı 3, s. 89-141, s. 91 vd.

35 02.03.2009 sayılı ve 305 sayılı Bakanlık Makam onayı ile devretmiştir. Bu konuda bkz, 
Nurullah Bal, “İnternet Alan Adları ve İnternet Alan Adı Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla 
Çözümlenmesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVII, Y.2013, Sa. 1-2, s. 315-
351, s. 337 vd.
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“İnternet Alan Adları Yönetmeliği” yayınlanmıştır36. Bu yönetmeliğe 
baktığımızda, alan adlarının devredilebildiği ve satılabildiği, hukuki işlemlere 
konu olabildiği görülmektedir. (Alan Adı Yönetmeliği md. 13). Alan adları AİHM 
tarafından P1-1 protokolü çerçevesinde gayri maddi mülkiyet hakkı olarak 
korunmuştur37. 

Günümüzde internetin gösterdiği gelişim ve sunduğu yenilikler neticesinde 
işletmeciler mal veya hizmetlerini tanıtmak ve faaliyetlerini sürdürmek için 
internet sitesi açmaktadır. Alan adları, hizmetlerin ve ticari faaliyetlerin 
tanıtıldığı sayfaya ulaşmak için kullanılan internet protokol adresini tanımlayan 
adlardır (Alan Adı Yönetmeliği md. 3/1-d)38. Tüketicilere kolaylık açısından, 
alan adının ticari işletmenin adı veya kullandığı marka ile özdeş olmasına özen 
gösterilmektedir. İnternet kullanıcısı kimin web sitesini arıyorsa onun ismini 
veya markasını alan adı olarak farz edip, bu kelimeleri kullanmak suretiyle 
internet sitesine ulaşmaya çalışacaktır. Özellikle marka içeren alan adları 
bakımından internet kullanıcısının gözünde, marka ile alan adı ile ulaşılan site 
özdeşleşmektedir39. Alan adları da tıpkı diğer ticari isimler gibi korunmakta ve 
maddi değer taşımaktadır40. 

Alan adı, marka veya ticaret unvanı gibi tanıtma vasıtası olarak işlev 
görmektedir. Alan adı, tıpkı marka, ticaret unvanı, işletme adı gibi, ticari 
faaliyetler sırasında kullanılan ayırt edici işaret olarak kabul edilmektedir41. 

36 RG T.07.11.2010, S.27752. “.tr” ağ bilgi sistemi (TRABİS), “.tr” uzantılı internet alan adı 
sisteminin ve buna ait merkezi veritabanının işletilmesine, rehberin oluşturulmasına, 
güncellenmesine ve rehberlik hizmetinin sunulmasına ve alan adı başvuru işlemlerinin 
gerçek zamanlı olarak yapılmasına imkân veren, tüm bu faaliyetlerin güvenli ve iş sürekliliğini 
sağlayacak şekilde gerçekleştirildiği sistemi tanımlamaktadır. İşlemler TRABİS aracılığı ile 
www.trabis.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. 

37 AİHM 18 eylül 2007, n° 25379/04, bkz Burak Gemalmaz, Avrupa İnsan Haklar Sözleşmesinde 
Mülkiyet Hakkı, İstanbul 2009, s. 342-343; Malaurie-Vignal, s. 1919-1924.

38 İnternet alan adları, IP-Adresleme sistemine göre isimlendirilmekte olup, bu sistemde her 
alan adına bir IP numarası verilmektedir. Dünya çapında IP adreslerinin tescilini ve genel 
koordinatörlüğünü, ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers- 
İnternet Sayılar ve İsimler Tahsis Birliği) ve bölgesel ve yerel makamlar, hiyerarşik bir sıraya 
göre yapmaktadır. Detaylı bilgi için Bkz. Bozbel, İnternet Alan Adları, s. 23; Şenocak, Domain 
Name, s. 93.

39 İsmail Kırca, “Tescilli bir Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Alan Adı Olarak Kullanılması”, 
Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2002, C. I, s.527-544, s. 527 vd; Marie 
Malaurie-Vignal, “Lesvaleursimmatérielles et virtuelles de l’entreprise, entreprotection et 
liberté”, RecueilDalloz 2013 p.1919- 1924.

40 Alan adları ayırt edici ad ve işaretler arasında kabul edilmektedir. Gemalmaz, s. 341; Füsun 
Nomer, “İnternet Alan Adının (Domain Name) Hukuki Niteliği ve Marka ve Ticaret Unvanı 
gibi Ayırt Edici Ad ve İşaretler ile Arasında Benzerlik Bulunması”, Hayri Domaniç’e 80. Yaş 
Günü Armağanı, C. I, İstanbul 2001, s. 395-418, s.401-405; Malaurie-Vignal, s. 1919-1924.

41 Şenocak, Domain Name, s. 95 vd.; Nomer, “İnternet alan adının (domain name) hukuki 
niteliği ve marka ve ticaret unvanı gibi ayırt edici ad ve işaretler ile arasında benzerlik 

http://www.trabis.gov.tr
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Yargıtay’ın bir kararında da alan adlarının TTK’nın 57/5. maddesindeki 
“işaret” ve “tanıtma vasıtalar” olarak nitelendirilip değerlendirilmesi gerektiği 
belirtilmiştir42.

b. Markaya Tecavüzde Alan Adının Göz Önünde Bulundurulacak Kısmın 
Belirlenmesi

Alan adının bileşenleri, birinci ve ikinci düzey alan adlarıdır. Birinci 
düzey alan adında, jenerik birinci düzey alan adından ve ülke kodundan 
oluşmaktadır. Jenerik birinci düzey alan adı, faaliyetin türünü ve kimler 
tarafından kullanılabileceğini gösterir. Ülke kodu ise, alan adının hangi ülkeden 
alındığını, hangi ülkeye ait olduğunu gösterir. İkinci düzey alan adı ise, kişileri 
ve faaliyetleri ayırt etmek amacıyla kullanılan adlardır. Bileşenler soldan sağa 
doğru numaralandırılır.

www. ekolyapı .com .tr
ön ek ikinci düzey alan adı birinci düzey alan 

adı: jenerik
birinci düzey alan 

adı: ülke kodu

Kural olarak, “com”, “net” gibi alan adı uzantıları ile “www”, “http” 
gibi ifadeler yanına geldikleri ibareye ayırt edici nitelik katmadıklarından 
değerlendirmez. Benzerlik değerlendirilmesi, bu bileşenlerin dışında kalan 
ibareler üzerinden yapılır.

Bazı hallerde kişiler, başkalarına ait markaların aynılarını veya karıştırılma 
ihtimaline yol açacak kadar benzerlerini alan adın olarak seçmektedir. Bu 
durumda karşılaştırmada göz önünde bulundurulan kısımlar ikinci düzey alan 
adlarıdır.

Bazı hallerde markanın bir kısmı ikinci seviye alan adıyken, bir kısmı da 
birinci seviye alan adı olarak kullanılmak suretiyle karıştırılma yaratılmaktadır. 
Örneğin “tele.com”, “pla.net”, turkuaz.su”, karın.ca” gibi kullanımları da 
benzerlik değerlendirilmesinde sadece ikinci seviye değil, birinci seviye alan 
adları da göz önünde bulundurularaktır43.

Benzer şekilde, bazı hallerde markanın tamamı, hem ikinci, hem üçüncü 
seviye alan adına kullanılabilir. Bu durumda da markalar arasında iltibasın 

sebebiyle doğabilecek hukuki sorunlar”, s. 401. Kırca, s. 527. Memişise, alan adının hukuki 
niteliğine ilişkin öğretide tartışmalar bulunduğunu, Alman mahkemelerinin bazı kararlarında 
Medeni Kanun anlamında isim niteliği taşımadığına karar verildiğini belirtmiş, ancak alan 
isminin hukuken isim niteliği taşıdığı görüşünü savunmuştur. Bkz. Memiş, Alan İsmi, s. 203-
214; Fatih Aydoğan, “Markanın Ticaret Unvanına Karşı Korunması, Mevcut Hukukî Durum 
– Değişiklik (Madde) Önerisi – İtiraz Yolu Ve/Veya Alternatif Çözüm Yolu Önerisi”, İÜHFM 
2013, C. LXXI, S. 2, s. 27-50, s. 30.

42 Yargıtay 11. H.D. 28.03.2008 tarih 2007/1677 E. 2008/4071 K. 
43 Tamer Soysal, İnternet Alan Adları Hukuku, Ankara 2014, s.791.
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oluştuğu kabul edilmektedir. Örneğin www.maxx.royal.com veya www.caprice.
gold.com gibi kullanımlar, “MaxxRoyal” veya “Caprice Gold” markalarına 
tecavüz teşkil eder44. Netice itibariyle benzerlik değerlendirilmesinde, “www”, 
“com”, “net” gibi ayırt edici olmayan ibareler göz önünde bulundurulmaz.

c. Markanın Türkiye’de Ticari Etki Yaratacak Şekilde Kullanılması Şartı
Korunan bir markanın üçüncü kişi tarafından alan adında kullanılması marka 

hakkına tecavüz teşkil eder. Markaya tecavüzün bulunması için yukarıda da 
belirttiğimiz gibi, alan adının ticari etki yaratacak şekilde kullanılması gerekir. 
Bu durumda, sadece bir alan adının tahsis edilmesi, tecavüzün gerçekleşmesi 
için yeteli değildir. Ayrıca söz konusu alan adının, markanın tescilli olduğu 
mal ve hizmetlerle ilgili olarak kullanılması gerekir. Eğer marka ile alan adı ve 
markanın tescil edildiği mal/hizmetlerle alan adında kullanılan mal/hizmetler 
aynı ise, kural olarak marka hakkına tecavüzün bulunduğu kabul edilmektedir. 
Ancak mal/hizmetler farklı ise, marka tanınmış olmadığı sürece, tecavüz 
bulunmaz.

Tecavüzün bulunması için, markanın ticaret alanında, ticari etki yaratacak 
şekilde kullanılması gerekir. Bu etkinin de ilgili ülkede doğması gerekir. Bir diğer 
ifade ile Türkiye dışında faaliyet gösteren bir şirketin Türkiye’de tescilli markaya 
tecavüz etmesi için ve netice olarak bu siteye erişimin engellenebilmesi için, 
bu şirketin Türkiye’de ticari etki doğuracak şekilde faaliyette bulunması gerekir. 

Belirttiğimiz gibi, markaya alan adı tarafından tecavüz değerlendirilirken, 
alan adındaki sadece ikinci düzey alan adının göz önünde bulundurulur. Bazen 
aynı ikinci düzey alan adı, farklı birinci düzey alan adlarıyla birlikte kullanılmış 
olabilir. Bu durumda da sadece ikinci düzey teşkil eden kısım göz önünde 
bulundurulur.

- Vatan.com – İngiltere’de mukim ve kebap tedariki ile iştigal eden bir 
şirkete ait web sayfası.

- Vatan.com.tr – kablo ticareti yapan bir şirkete ait web sayfası.
- Vatan.org – genel bilgi paylaşım sitesi.
- Vatan.org.tr – vakıfa ait web sayfası.
Bütün bu alan adlarında vatan ibaresi bulunmaktadır, ancak bütün 

faaliyetler görüldüğü gibi farklı alandadır. Dolayısıyla bunlar arasında piyasaya 
sundukları ürünler arasında ayniyet/benzerlik olmadığı için, Türkiye için 
Vatan kelimesi yaygın olarak kullanılan bir ibare olduğu için ve düşük ayırt 
ediciliğe sahip olduğu için, farklı kişiler tarafından farklı ürünlerde kullanılması 
mümkündür.

44 Sefer Oğuz, İnternet Alan Adı (Domain Name) Haklarının Korunması, Ankara 2014, s.64-65; 
KIRCA, s.534-535.

http://www.maxx.royal.com
http://www.caprice.gold.com
http://www.caprice.gold.com
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Aynı ürünlere yönelik olarak kullanıma bakılacak olunursa, burada ticaret 
alanında kullanım ve Türkiye’de ticari etki gösterme şartları devreye girer. 
Türkiye’de Vatan markasını et ürünlerinde kullanmak için tescil ettiren kişi, 
markasının ihlal edildiğini ileri sürerek www.vatan.com alan adı sahibine karşı 
dava açması mümkün müdür? Hayır. Çünkü www.vatan.com alan adı altında 
faaliyette bulunan kişi, sadece İngiltere’de faaliyette bulunan bir şirkettir. 
Bu şirketin alan adı, Türkiye’de tescilli olan Vatan markası ile aynı olsa da, 
İngiltere’deki şirketin, sadece İngiltere’de faaliyette bulunduğu ve Türkiye’deki 
müşterileri hedeflemediği görülmektedir. 

d. Markaya TecavüzTeşkil Eden Alan Adı Kullanım Halleri
Alan adına kullanım halinde markaya tecavüz, çok farklı şekillerde karşımıza 

çıkmaktadır. Burada, sadece bazı tecavüz halleri incelenecektir. 
(1) Tescilli Unvanın Alan Adı Olarak Kullanıldığı İddiası Karşısında Marka 

Sahibinin Hakkı
Tescilli unvan sahibi unvanını alan adı olarak kullanılması konusunda 

Yargıtay’ın farklı kararları bize yol gösterebilir. 

• Eski Uygulama: Unvan sahibi unvanını alan adı olarak kullanabilir.

Unvan sahibinin unvanını alan adına kullanması markasal kullanım olarak 
değil, ünvansal kullanım olarak kabul edilmekteydi. Marka sahibi, tescilli alan 
adına karşı tecavüz iddiasında bulunamaz45. 

45 Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin E. 2006/302, K.2007/37, T. 

http://www.vatan.com
http://www.vatan.com
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Yargıtay’ın oldukça yeni sayılabilecek (2017 tarihli) bir kararda, ticaret unvanı 
sahibinin ticaret unvanını alan adı olarak tescil ettirmesini markasal kullanım 
olarak kabul etmemiştir. Yarg. 11.HD’nin E. 2016/3969, K. 2017/5976 ve T. 
01.11.2017 tarihli kararı bu konuda son dönemde verilen önemli bir karardır. 
Karara konu olayda, önceki tarihli Marjinal markasının sahibi, davalının iltibas 
teşkil edecek kadar benzer Morjinal ibaresini ticaret unvanı, web sayfası, reklam 
katalogları, basılı ürünler ve antetlerinde kullanmasını markasal kullanım 
olduğunu ileri sürerek, marka hakkına tecavüzün tespitini ve Morjinal ayırt edici 
unsurlu ticaret unvanından terkini, Morjinal ibaresinin alan adı, web sayfası, 
reklam kataloglarında, basılı ürünlerde kullanımının yasaklanmasını talep 
etmiştir. Yargıtay, belirtilen şekillerde Morjinal ibaresinin kullanımının markasal 
kullanım olmadığını belirtmiştir. Dolayısıyla Yargıtay, ticaret unvanının alan adı 
olarak kullanımının markasal kullanım olmadığı yönde karar vermiştir. 

• Yeni Uygulama: Alan adındaki kullanım unvansal kullanım değildir, 
markasal kullanımdır. 

Anadolugrup davasında Yargıtay tarafından 2018 yılında verilen bir karara 
konu olayda, Markasına dayanan davacı, davalının ticaret unvanında yer alan 
bu ibarenin terkinini ve bu ibareyi içeren alan adının tecavüz teşkil ettiğinin 
tespitini ve erişimin engellenmesini talep etmiştir. Yargıtay, ticaret unvanının 
2003 yılında tescil edildiğini, davacının ticaret unvanı konusunda sessiz 
kaldığı için ticaret unvanı kullanımının tecavüz teşkil etmediğini belirterek 
ilk derece Mahkemesinin kararını bu açıdan kısmen bozmuşsa da, alan 
adına erişimin engellenmesinin hukuka uygun olduğuna hükmetmiştir46. Bu 
kararda, ticaret unvanı kullanımı engellenmemiş olsa da, ibarenin alan adına 
kullanımı markasal kullanım olarak kabul edilmiş ve davacının marka hakkını 
ihlal ettiği sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla, ticaret unvanının kullanımının 
engellenemeyeceği hallerde dahi, bu ticaret unvanındaki ayırt edici unsurun 
alan adı olarak kullanılamayacağı sonucuna varılmıştır.

Yargıtay 24.12.2018 tarihli kararında, davalının www..... com alan adlı web 
sitesi içeriğinde davacı markalarının tescil edildiği malların tanıtımının yapılması 
halinde, alan adındaki kullanımın markasal kullanım olarak nitelendirilmesi 
gerektiğini belirtmiştir47. ABAD kararlarına göre de markayı içeren alan adını 
taşıyan web sayfalarında, ürünlerin tanıtımı ve satışı yapıldığı durumlarda, 
markanın mal/hizmetlerle bağlantılı olarak kullanıldığı kabul edilmektedir48.

15.02.2007 tarihli kararı için bkz; Soysal, İnternet Alan Adları, s.876-878; Zaynep Yasaman, 
Infringement of Trademark Rights on the Internet in the European Union and Turkish Law, 
yayınlanmamış Doktora tezi, s. 183.

46 Yarg. 11. HD. 2016/7499 E. 2018/1183 K. 19.02.2018 tarihli karar.
47 Yarg. 11. HD’nin E. 2017/2017, K. 2018/8162, T. 24.12.2018 tarihli kararı.
48 C-206/01, Arsenal, 12.11.2002, par.41; C-17/06, Céline SARL v. Céline SA (“Céline”), 

11.09.2007, par.21-23.
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Bir diğer kararında Yargıtay, Ülker tanınmış markasına dayanan davacının, 
Ülker Mühendislik ibaresinin ticaret unvanından çıkarılması ve alan adına 
erişimin engellenmesi talebini reddetmiştir. Yargıtay, Ülker Mühendislik 
ibaresinin farklı mal/hizmetler için kullanıldığını, ticaret unvanının uzun 
yıllardan beri tescilli olduğunu ve alan adı kullanımı gibi markasal kullanımların 
tescile dayalı olduğunu belirtmiştir. Kararda ayrıca Ülker markası ile Ülker 
Mühendislik şeklindeki kullanımın iltibasa yol açmadığına hükmetmiştir49. Bu 
kararda da alan adı olarak kullanımın markasal kullanım olarak kabul edildiği 
görülmektedir.

Bir kere alan adındaki kullanım markasal kullanım olarak kabul edilirse, artık 
markaya tecavüzün genel kuralları uygulanır ve markanın tecavüzle suçlanan 
alan adından önce veya sonra tescil edilmiş olup olmamasına göre karar verilir. 
Burada unvanın tescilli olması sonuca etki etmez. Yargıtay, tescilli unvanın alan 
adı olarak alınmasının, markanın tescil tarihinden önce olup olmamasına göre 
ikili bir ayırıma gitmiştir. 

• Tescilli unvan sahibi, 
• Unvanını alan adı olarak tescil ettirirse ve alan adı kullanımı marka 

tescilinden sonraki tarihte ise, marka sahibinin markasına tecavüz 
oluşur50. 

• Unvanın alan adı olarak kullanımı, markanın tescilinden önce ise, 
marka hakkına tecavüz yoktur51. 

Her halükarda, alan adlı sayfalarda sunulan mal/hizmetler arasındaki 
benzerlik veya markanın tanınmış olup olmadığı çerçevesinde inceleme 
yapılmalıdır.

Yargıtay’ın genel yaklaşımına bakıldığında, bir kişiye ait markanın, başka 
bir kişi tarafından ticaret unvanında ve alan adına kullanımı durumunda, alan 
adındaki kullanımın markasal kullanım olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır. 
Bu durumda, SMK md. 7/2 çerçevesinde tecavüzün bulunup bulunmadığı 
değerlendirilmektedir. Fikrimizce alan adı kullanımlarında olayın bütün 
bileşenlerinin incelenmesi gerekir. Bu noktada, bazı hallerde alan adındaki 
kullanım dışında, ticaret unvanın web sayfası içeriğinde de kullanılıp 
kullanılmadığı ve web sayfasında tanıtılan ürünlerle ilgili olarak bu ibarenin 
kullanılıp kullanılmadığına da bakmak gerekebilir. Aşağıda da görüleceği üzere, 
web sayfası içeriğinde, logonun kullanımı, markadaki yazı stilinin ve renginin 
kullanımı gibi unsurlar da tecavüzün belirlenmesinde rol oynamaktadır. 

49 Yarg. 11. HD’nin E. 2016/12074, K. 2018/3824, T. 22.5.2018 tarihli karar.
50 Yarg. 11. HD. E. 2013/527, K. 2013/17672, T. 07.10.2013 tarihli kararı; Yarg. 11. HD. E. 

2014/10502, K. 2014/18202, T. 24.11.2014 tarihli kararı.
51 Yarg. 11. HD.’nin E. 2013/15742, K. 2014/4787, T.12.03.2014 tarihli kararı.
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(2) Kişi Adının Alan Adı Olarak Kullanımı Karşısında Marka Sahibinin Hakkı
Bir kişinin kendi adını kullanması marka hakkına tecavüz olarak kabul 

edilemez. Kişinin kendi adını alan adında kullanması ve internet sayfası 
açması kural olarak yasak değildir. Ancak kişi ismi ile tanınmış marka 
arasında karıştırılma ihtimali olduğu durumlarda, kararlarda bir yeknesaklık 
bulunmamaktadır.

Almanya’da verilen Shell.de kararında, tanınmış markanın sahibi Shell 
şirketi, soyadı Shell olan bir kişinin www.shell.de alan adını kullanmasının 
tanınmış markaya tecavüz olduğunu ileri sürmüştür. Davalının ticari faaliyeti, 
basın bültenlerini internet sayfasında yayınlamasından ibarettir. Mahkeme, 
kişinin kendi adı üstünde hakkı olduğunu belirttikten ve davalının dava 
konusu alan adını davacıdan önce aldığı için, “önce gelen alır” kuralına göre 
hak sahibi olduğunu belirttikten sonra, davacının Shell markasının tanınmış 
marka olduğu olgusu üzerinde yoğunlaşmıştır. Mahkeme, tüketicilerin shell.
de alan adlı sayfaya girdiklerinde davacının faaliyetleri hakkında bilgi almak 
için gireceklerini, ancak bu faaliyetlerle karşılaşmayıp davalının faaliyetlerini 
göreceklerini, bunun ise markanın tanınmışlığından haksız faydalanma 
olduğunu belirtmiştir. Mahkeme, markanın silinmesi veya davacıya devri 
yönünde hüküm kurmuştur52. Burada, iyi niyetli olarak kendi adını kullanan 
kişinin, yine de tanınmış markayı alan adı olarak alamayacağı belirtilmiştir. 
Karar, menfaatler dengesi göz önünde bulundurularak verilmiş bir karar olarak 
lanse edilmiştir53. 

Ancak aynı dönemlerde WIPO tarafından verilen www.armani.com 
kararı, aksi yöndedir. Bu kararda A.R.MANI isimli kişi, armni.com alan adını 
kendi ticareti için kullanmaya başlamıştır. Davalı, 1981 yılından beri yaptığını, 
alan adını 1995 yılında tescil ettirdiğini, tarafların ticaretini yaptıkları mal/
hizmetlerin farklı olduğunu belirterek, armani.com alan adı üzerinde hak 
sahibi olduğunu ve davacının markasını ihlal etmediğini ileri sürmüştür. WIPO, 
davalının A.R.MANİ ibaresi üzerinde hak sahibi olduğunu belirterek, Armani 
şirketinin talebini reddetmiştir54.

Kanada’da 2015 yılında verilen bir kararda, soyadı Micheals olan bir kişi 
(David Michaels) michaels.ca alan adını 2001 yılında almıştır. 2009 yılında 
bu alan adlı web sayfasında ürün ticaretine başlamıştır. Amerikalı bir tacir 
olan MichaelsArts&Crafts ise micheals.com alan adının sahibidir. Davacı olan 
Amerikan şirket, 2014 yılından önce, Kanadalı web sayfası sahibi ile anlaşıp 

52 8 Rechtswidrige Verwendung der Domain »shell.de« [2001] I ZR 138/99 (Bundesgerichtshof), 
Bkz, Ventsislaw, s. 37,38.

53 Rechtswidrige Verwendung der Domain »shell.de« [2001] I ZR 138/99 (Bundesgerichtshof, 
para 4 sub 2b)

54 Modefine S.A. v. A.R. Mani, D2001-0537 (WIPO July 20, 2001) (<armani.com>), https://
www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0537.html
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alan adını satın almaya çalışmış, ancak taraflar anlaşamamıştır. Zamanın 
geçmesiyle davalı, davacı şirketin sattığı ürün gamındaki ürünleri satmaya ve 
kullandığı logoyu davacının logosuna benzetince, davacı şirket dava açmıştır. 
Kanada Yüksek Mahkemesi tarafından verilen 24Nisan 2015 tarihli karar 
ile, davalı tarafından gerçekleşen kullanımın, davacının markasını ihlal ettiği 
sonucuna varılmıştır55. 

Fikrimizce, soyadını alan adı olarak kullanan kişiler, markanın 
tanınmışlığından faydalanmak amacıyla hareket etmiyorsa ve farklı alanlarda 
faaliyet gösteriyorsa, alan adını kullanmaları, marka hakkını ihlal etmez. Ancak 
tanınmış markadan faydalanma ile sonuçlanacak bir durum varsa, tanınmış 
marka karşısında, kişinin alan adı olarak kendi adını kullanmaması gerekir. 

(3) Alan Adının Bulunduğu Web Sayfasının Kullanılmaması Durumu
Bazı hallerde alan adları alınsa da hiç kullanılmamaktadır. Bu durumda 

markaya tecavüzün oluşup oluşmadığı önen kazanır. Bir işaretin marka olarak 
kullanıldığının kabul edilebilmesi için, bu işaretin ticari amaçlarla kullanılması 
gerekir. Bu çerçevede bir alan adının sadece tescil edilmesi, bu alan adının 
ticaret alanında kullanımı olarak kabul edilmemektedir. Benzer şekild bir alan 
adının ticari olmayan amaçlarla kullanılması da ticaret alanındaki kullanım 
olarak kabul edilmemektedir. Ancak bir alan adı, tanınmış bir markanın çok 
benzeri olarak tescil edilmişse, bu alan adı kullanılmasa bile artık markanın 
tanınmışlığından haksız faydalanma niyetinin bulunduğu ve tanınmış markanın 
korunması gerektiği sonucuna varılmaktadır. RollsRoyce markasının sahibi 
olmayan üçüncü kişi rollsroyceboerse.de ve rolls-royce-boerse.de markalarını 
tescil ettirdiğinde, Münih Bölge Adliye Mahkemesi, bu alan adının tanınmış 
RollsRoyce markası üzerindeki hakkı ihlal ettiğine hükmetmiştir56.

Netice olarak, ticaret alanında kullanılmayan bir alan adı, marka tanınmış 
olmadığı sürece, marka üzerindeki hakkı ihlal etmez57. Zira söz konusu sayfada 
kullanılacak mal/hizmetlerin türü belirtilmediği sürece karıştırılma ihtimaline 
yol açıp açmayacağı anlaşılmaz. Bununla beraber, alan adındaki kelime ile 
beraber, hangi mal/hizmetler için kullanılacağı da belirtilmişse, artık iltibasın 
varlığı buna göre değerlendirilmelidir. 

55 https://domainnamewire.com/wp-content/michaels-original.pdf, https://domainnamewi-
re.com/2016/03/22/michaels-ca/

56 Reservierungdes Domain-Namens »Rolls-Royce« [1999] U 4484/98 (Oberlandesgerichts 
München).

57 Stefan Kuipers, “Therelationship between Domain names and Trademarks/Trade Names”, 
Lund University, European Business Law, s. 35-37 https://pdfs.semanticscholar.org/c143/
f0e7c4071a2f25a2d098b2506568163fce66.pdf ; Ventsislaw Pantov, “The Prevention of 
Cybersquatting in Europe: Diverging Approaches and Prospects for Harmonization”, Munich 
Intellectual Property Law Center (MIPLC) Master Thesis 2012/13, s. 50.

https://domainnamewire.com/wp-content/michaels-original.pdf
https://domainnamewire.com/2016/03/22/michaels-ca/
https://domainnamewire.com/2016/03/22/michaels-ca/
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Yargıtay karşısına gelen bir davada davacı, “Ekol” ve “Ekol Lojistik” ibareli 
tanınmış markaların sahibi olduğunu ileri sürerek, davalının davanın markaları 
ile iltibas yaratacak şekilde ‘’www.ekollojistik.com’’ adlı internet sitesini ve 
içeriğini kullandığını ileri sürmüştür. Birinci derece Mahkeme, site içeriğinin 
boş olması sebebiyle ticari etki yaratma koşulunun gerçekleşmediğini kabul 
edilerek davanın reddine karar vermiştir. Yargıtay, sitede ‘’Bu alan adı ..Lojistik 
firmasına aittir.’’ ibaresinin bulunduğu, .. lojistik firmasının internet sitesi 
incelendiğinde ise ‘’www.sahlojistik.com’’ uzantılı bir web sitesinin bulunduğu 
ve sitenin .. Lojistik Uluslararası Taşımacılık Ltd. Şti’ye ait olduğu bilgisine yer 
verildiği, sitenin ‘’Hakkımızda’’ başlıklı bölümünde şirket genel müdürü ve 
Orta Asya sorumlusu olarak davalının isminin bulunduğu, dava konusu sitede 
alan adının .. Lojistik firmasına ait olduğunun belirtilmesi karşısında dava 
konusu alan adı ile dava dışı firma arasında irtibat bulunduğu ve karıştırılma 
ihtimalinin doğduğu, ticari amaçla alınan alan adlarında ‘’com.’’ ibaresinin 
kullanıldığı da dikkate alındığında, dava konusu alan adının ticari amaçlı 
kullanılmak üzere alındığının anlaşıldığı, buna göre ticari etki yaratacak şekilde 
kullanım koşulunun oluştuğu yönünde karar tesis edilmiştir58. Bu kararda da 
belirtildiği gibi, web sayfasında, ticari faaliyette bulunan bir başka şirkete atıf 
yapıldığı veçhile, bu alan adının ticari etki yaratabilecek şekilde kullanıldığı 
hususuna katılmaktayız.

(4) Alan Adının Ticari Olmayan Amaçlarla Kullanılması– Fan Sayfaları 
Kullanımları

Ana sorun, ticari olmayan amaçlarla kullanılan alan adlarının (web 
sayfalarının) markayı ihlal edip edemeyeceğidir. Steiff markası, oyuncak 
(pelüş) hayvanlar için kullanılan Almanya’da tanınmış bir markadır. Davalı ise, 
steiff.com alan adını, doldurulmuş hayvanı sevenlerin buluşacağı, kâr amacı 
gütmeyen bir platformda kullanmak üzere tescil ettirmiştir. Mahkeme, ayır 
edici ve tanınmış markanın davalının alan adında aynen kullanıldığını kabul 
etmiştir. Mahkeme, markalar arasındaki ayniyetin ve tanınmış markanın davalı 
tarafından bilindiğini ve alan adının tescili sırasında bu hususun davalının bilgisi 
dahilinde olduğunu belirtmiştir. Mahkeme ticari olmayan amaçlarla dahi olsa, 
tanınmış markanın davalı tarafından ihlal edildiğine karar vermiştir59.

WIPO önüne gelen bir diğer olayda, aleyhine talepte bulunulan kişi 
porsche-buy.com ve porschebuy.com alan adlarını tescil ettirmiş olup, ikinci el 
araba satışları için bu sitede ilanlar almakta, ancak bu ilanların karşısında bir 
maddi talepte bulunmamaktadır. Bu kullanımlar WIPO paneli tarafından ticari 

58 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2014/10178 E. 2014/18794 K. sayılı ve 02.12.2014 tarihli 
kararı.

59 Namensrechtsverletzungdurch Domain-Namen [1998] 2 W 77/97 (Oberlandesgerichts 
Stuttgart).
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olmayan kullanım olarak kabul edilmiştir60. Kararda, ihtilaflı alan adını tescil 
ettiren kişinin niyetinin ticari olması durumunda dahi sonucun değişmeyeceği, 

• Web sayfasına girildiğinde, Porsche şirketi ile bir bağlantıları olmadığına 
ilişkin bir uyarının bulunduğu,

• Porschemarkası, logosu ve diğer ayırt edici işaretlerinin kullanılmadığını, 
bunun yerine farklı bir kaligrafik yazı kullandığını, 

• Tüketicilerin, site sahibinin marka sahibi olduğu, yetkili veya resmi 
satıcı olmadığı konusunda yanılmadıklarını

belirterek, alan adlarının talepte bulunanın haklarını ihlal etmediği 
ve alan adı sahibinin bu konuda Oki Data testte belirtildiği şekilde meşru 
bağlantısı olduğunu kabul ederek, alan adlarının devri taleplerini reddetmiştir. 
Kararda, Porsche araba satışı geçekleştiren kişinin, alan adına bunu markayı 
kullanmaksızın başka şekilde ifade edemeyeceği belirtilmiştir. Bu noktada alan 
adında yer alan kelimeler internet sayfasında yapılan faaliyet açısından sadece 
tanımlayıcıdır. Bu kararda Panel çok önemli bir hususun altını çizmiştir: alan 
adına ilişkin kurallar, marka sahibinin tanınmış markasının ihlal edilmesine 
karşı korunması amacıyla getirilmiş olup (özellikle cybersquatting), marka 
hakkı sahibine, rakiplerin piyasaya girmesini engellemek için konulmamıştır. 
Dolayısıyla marka hakkı sahibinin haklarını ihlal etmeksizin markanın 
hukuka uygun olarak kullanılması, marka hukuku ve alan adı kuralları ile 
yasaklanabilecek bir husus değildir. 

(5) Alan Adları Karşısında Tanınmış Markaların Korunması
Tanınmış markanın, farklı mal/hizmetler için korunabilmesi için, aynı/

benzer marka açısından aşağıdaki 3 şarttan birinin gerçekleşmiş olması gerekir 
(SMK, m. 7/2-c)61:

• Tanınmış markanın itibarından dolayı haksız yarar elde etmek, 
• Tanınmış markanın itibarına zarar vermek
• Tanınmış markanın ayırt edici karakterini zedelemek
Bu üç halden birinin geçekleşmesi durumunda, sonradan kullanılan 

markanın, tanınmış markayı ihlal ettiği sonucuna varılır. Tanınmış markalar 
söz konusu olduğu durumlarda, yukarıda da belirttiğimiz gibi, alan adının 
kullanılmasına dahi gerek olmaksızın, tanınmış markaya tecavüz kabul 
edilmektedir. 

60 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Del Fabbro Laurent [2004] Case No. D2004-0481 (WIPO 
ArbitrationandMediation Center).

61 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz; Gül Büyükkılıç, Marka Hukukunda Tanınmış Markanın 
Sulandırmaya Karşı Korunması, İstanbul 2019, s. 354 vd.
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Yargıtay kararına konu bir olayda, davalı ayakkabıcılık alanında faaliyet 
göstermektedir ve 26 Ekim 1998 tarihinde ‘jaguar.com.tr’, 24 Şubat 2009 
tarihinde de ‘jagclub.com.tr’ alan adını kaydettirmiştir. Davalı internet 
sitesinde ticari faaliyetlerde bulunmakta ve Jaguar Arabaları’na ait “Jaguar 
başı” logosunu kullanmaktadır. “Jaguar başı” logosunu kullanmasının, 
davacıların tescilli ve tanınmış olan “Jaguar” ve “Jaguar+Şekil” markaları ile 
iltibas oluşturacağını, davalılara ait internet sitelerini görüp inceleyen, talep 
eden, sipariş eden kimseler nazarında ürünlerin davacı Jaguar Cars’tan 
kaynaklandığı, “Jagclub” markasının davacıya ait markalardan biri olduğu 
ve bu ürünlerin üreticisi ile davacı arasında işletmesel bir bağ bulunduğu 
algısına yol açacağını belirtmiş ve davacının marka hakkının ihlal edildiğine 
karar vermiştir. Yargıtay, davalı ayakkabı firmasının da dava tarihinden önce, 
07.02.2002 tarihinde, 25. sınıftaki ayak giysileri emtiasında “Jag Club” ve 
“Jaguar başı” ibarelerini marka olarak tescil ettirmesi karşısında, bu hususun 
da incelenmesi gerektiğini belirtmiştir62.

Tanınmış markanın, alan adları karşısında normal markalara göre daha geniş 
bir korumaya kavuştuğu kabul edilmektedir. Bir kişinin tanınmış markasının 
alan adı olarak kullanılması, tanınmış markanın sulandırılması olarak kabul 
edilmektedir63.

e. Tecavüz Teşkil Etmeyen Haklı Kullanımlar
Yukarıda belirttiğimiz gibi, ticari amaçla kullanılmayan alan adları, 

tanınmış bir markayı içermedikleri sürece marka hakkına tecavüz olarak 
kabul edilmemektedir. Ancak tecavüz teşkil etmeyen başka örnekler de 
bulunmaktadır. SMK md. 7/3-d hükmüne göre, başkasına ait markası internet 
üzerinde kullanan kişinin kullanıma ilişkin bir hakkı veya meşru bağlantısı 
bulunmaması gerekir. Diğer yandan SMK md. 7/5’te de, Marka sahibi üçüncü 
kişiler tarafından dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde, markasının 
aşağıda belirtilen biçimlerde kullanılmasını engelleyemez:

a) Gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirtmesi.
b) Malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım 

amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunuluş zamanına ya 
da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması.

c) Özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın 
ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hâllerde 
kullanılması.

Her iki düzenleme de aynı amaca yöneliktir, ancak SMK md. 7/3-d daha 
genel bir ifade kullanmış olup, daha geniş içeriklidir. Bu hallerin dışında ayrıca 
Anayasa’dan kaynaklanan ifade özgürlüğü istisnası da bulunmaktadır. 

62 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 01.12.2011, 2009/14376 Esas, 2011/16272 Karar.
63 Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2012, s. 433-434; Büyükkılıç, s. 586.
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(1) İfade Özgürlüğü Teşkil Eden Kullanımlar
Gündelik hayatta karşı karşıya kalınan olayları anlatmak ve bu olayları 

eleştirmek olağandır. Günlük olayların anlatılması, olay açıklaması olarak 
nitelendirilirken, bir olay hakkında bir kişinin değer yargılarının ve şahsi 
görüşlerinin açıklanması eleştiridir. Olay açıklamaları, objektif bir şekilde 
açıklamayı içerdiği halde, eleştiri, bir olay hakkında kişinin kendi düşünce ve 
hislerini açıklamasıdır. İfade özgürlüğü yapılan bir şeyin eleştirilmesi şeklinde 
karşımıza çıkabilir.

AHİM tarafından verilen önemli bir kararda, eleştiri hakkı ve ifade 
özgürlüğü arasındaki ilişki şu şekilde açıklanmıştır64: “İfade özgürlüğü büyük 
ölçüde eleştiri özgürlüğünün güvence altına alınmasını hedeflemektedir. Bu 
nedenle, düşüncelerin açıklanması ve yayılması sırasında kullanılan ifadelerin 
sert olması doğal karşılanmalıdır.”65. Nitekim bu karardaki ifade özgürlüğü ve 
eleştiri hakkı arasındaki bağlantı ve eleştiri hakkının derecesi ile ilgili tespitler 
Anayasa Mahkemesi Kararlarında da kullanılmıştır. Birçok AYM kararında şu 
husus belirtilmiştir: “İfade özgürlüğü büyük ölçüde eleştiri özgürlüğünün 
güvence altına alınmasını hedeflemektedir ve düşüncelerin açıklanması ve 
yayılması sırasında kullanılan ifadelerin sert olması doğal karşılanmalıdır.” 66. 
Ancak elbette ki, düşünce ve ifade özgürlüğü kişinin haklarını ihlal etmemelidir. 
Küçük düşürmemelidir, itibarına zarar vermemelidir ve TTK anlamında haksız 
rekabet teşkil etmemelidir67.

Doğru bilgi verilse dahi, beyanda kötüleme veya gereksiz yere incitici ifadeler 
varsa, itibara zarar verme ve haksız rekabet fiilinin işlendiği kabul edilmelidir. 
Gereksiz yere incitici beyanlar, amacını aşan değer yargılarıdır; amacın 
aşılmasıyla yargılar (eleştiri de denilebilir), gerçek dışı veya gerçeğe uymayan, 
gerçekle bağdaşmayan veya gerçeğe ters hâle gelmiştir. Ölçüsüzlük ve üslup 
gerçek payının mevcudiyetine rağmen eleştiri kavramı ile uyuşmuyorsa, eleştiri 
(beyan) inciticidir. Ölçüsüzlük hatta gerçeğe uygunluk sınırını zorluyorsa, gene 

64 Lingens/Avusturya, B. No: 9815/82, 8/7/1986, § 41-42, karar için bkz, http://www.
ifadeozgurlugu.adalet.gov.tr/faaliyetler/17_19_eylul/aihm_diger_ulke/lingensvavusturya_
guncelleme.pdf.

65 Kararın devamında, siyasi ifade özgürlüğüne ayrıca önem verilmesi gerektiği belirtilmiştir. 
Ancak makalemiz bakımından, sadece ifade özgürlüğü ve eleştiri özgürlüğü arasındaki 
bağlantının sağlanması önemlidir.

66 AYM Genel Kurul’unun 02.07.2015 tarihli Ali Rıza Üçer kararı için bkz, RG. 12.08.2015 no. 
29443. Bkz paragraf no. 54; AYM’nin 04.06.2015 tarihli Bekir Coşkun kararı için bkz, RG 
1.7.2015, no.29403, bkz. paragraf no. 64. Bütün bu kararların devamında, siyasi ifade 
özgürlüğüne ayrıca önem verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak temel kural olarak, ifade 
özgürlüğünün eleştiri hakkını güvence altına aldığı belirtilmiştir. 

67 Bu konuda bkz; FülüryaYusufoğlu, “Eleştiri Hakkı Işığında Rakip Olmayanların Beyanlarının 
Haksız Rekabet Çerçevesinde Değerlendirilmesi”: Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan, 
İstanbul 2017, s. 831-862.



489

Fikri Mülkiyet Haklarının İnternet Ortamında Korunması
Doç. Dr. Fülürya YUSUFOĞLU BİLGİN

Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı 19-22 Aralık 2019

gereksiz yere inciticilikten söz edilir68. Bu durumda, eleştiri hakkının doğal 
sınırı, gereksiz yere incitici olmaması ve ölçülü olmasıdır. Haber verme amacını 
aşmak suretiyle bir şirketin faaliyetlerini yanlış ve yanıltıcı biçimde kötülemek, 
itibarına zarar verir69.

Ancak gereksiz yere incitici beyanlar ve kötüleme yoksa, amacını aşan 
eleştiren yoksa, gerçeğe uymayan beyanlar yoksa, başkasına ait markanın 
kullanılması marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil etmemektedir.

Bu konuda Yargıtay tarafından verilen ve Anayasa Mahkemesi tarafından 
ele alınan yurticikargomagdurlari.com davası önemlidir. Olayda, Yurtiçi Kargo 
şirketi tarafından işten çıkarılan kişiler mağduriyetlerini dile getirmek için 
www.yurticikargomagdurları.com isimli internet sitesi kurmuşlardır. Yurtiçi 
Kargo şirketi, bu kullanımın marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil 
ettiğini ileri sürmüştür. Davalı vekili ise, söz konusu kullanımın hukuka uygun 
bir kullanım olduğunu belirtmiştir. 

İlk derece mahkemesi,
• Düşünce ve ifade özgürlüğü bakımından, davacı şirkette çalışmakta 

iken görevlerine son verilen kimseler tarafından yapılan protesto 
ile gösterilerin kötüleyici, karalayıcı ve küçük düşürücü olmadıkları 
müddetçe düşünceyi açıklama ve hak arama özgürlüğü kapsamında 
olduğu,

• Alan adındaki kullanımın herhangi bir mal veya hizmetin sunulmasına 
veya kötülenmesine ilişkin olmadığı,

• Markanın tanınmışlığından faydalanma veya imaj transferi 
amaçlanmadığı

• Ticari amaç gütmediği ve ticari etkisi olmadığı,
• Kullanım markasal kullanım olmadığı yönünde karar vermiştir.
Ancak Yargıtay,
• davaya konu alan adında geçen “yurticimagdurlari” ibaresinin, davacı 

yönünden toplumda negatif bir çağrışım meydana getirdiği, dolayısı 
ile bu alan adı kullanımın davacıyı küçük düşüreceği, ticari itibarını 
zedeleyeceği gerekçeleriyle haksız rekabetin söz konusu olduğuna 
karar verilmiştir70.

68 TTK md. 55 gerekçesi.
69 Yargıtay TD, E.1973/1554, K. 1973/2307 ve T. 11.05.1973 tarihli kararına göre; “...Bir 

gazetenin yayınlarıyla basının görevini aşarak davacı ortaklığın faaliyetlerini, yanlış, yanıltıcı 
biçimde kötülemesi haksız rekabettir”, Gönen Eriş, Açıklamalı ve İçtihatlı Türk Ticaret 
Kanunu, Ticari İşletme ve Şirketler, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2004, C.1s. 1018.

70 İstanbul 4. FSHHM 2012/137 E. 2013/117 K. 02.07.2013 T.; Onama Yarg. 11. HD. 2013/15738 
E. 2014/5119 K. 17.03.2014 T. ; Uğur ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, 2018, s.694-695.

http://www.yurticikargomagdurları.com
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• Kararda, bizim de katıldığımız karşıoy yazısı bulunmaktadır. Bu karşı oy 
yazısına göre haksız rekabetin oluşması mümkün değildir. 

Karar alan adı sahibi tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştır71. Ancak 
Anayasa Mahkemesi de,

• ifade özgürlüğüne yönelik müdahalenin kanunla sınırlama ölçütünü 
karşıladığı, meşru amaç taşıdığı ve demokratik toplum düzeninin 
gereklerine uygun olduğuna karar vermiştir72. 

• Anayasa Mahkemesi kararının da karşı oy yazısı vardır. Karşı oy yazısında 
ayrıntılı bir şekilde neden söz konusu kullanımın haksız rekabet teşkil 
etmediği belirtilmiştir. Biz o karşı oya katılıyoruz.

AB ülkelerinden ve WIPO’dan örnekler:
• WIPO panelinde verilen akbankmagdurlari.com alan adını alan kişiye 

karşı tahkime gidilmiştir73. Panel, Akbank’ın hizmetinden memnun 
olmayan kişilerin bu alan adı altında bir araya geldiklerini belirterek, 
bunun eleştiri özgürlüğüne dahil olduğunu belirterek, tecavüzün 
bulunmadığına hükmetmiştir.

• Buna karşın aynı kararda WIPO, diğer ihtilaflı alan adı antiakbank.com 
içerisinde yer alan “anti” kelimesinin kullanımının, yukarıda belirtildiği 
kapsamda tüketici şikayet ve görüşlerinin paylaşılması yönünde bir 
amaç taşımadığını belirtmiştir. Şikayet eden, Banka aleyhine haksız 
rekabete ve diğer emsal bankalar nezdinde ticari itibar kaybına yol 
açabilecek bir terimin tercih edilmiş olduğu, bu sebeple bu alan adı 
seçiminin eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırları içinde kabul edilemeyecek 
nitelikte olduğu kanısına varmıştır. Bu nedenle Hakem, antiakbank.
com alan adını, kritik ya da eleştiri yönünde inandırıcı bir niyet ortaya 
konulabilen bir web sitesi olarak değerlendirmemiştir.

• Sonuç itibarıyla Hakem, şikâyet edilen akbankmagdurlari.com ve 
akbankmagdurlari.net alan adlarını tescil ettirmekte ve kullanmakta 
kötü niyetinin bulunmadığına, antiakbank.com alan adıyla ilgili olarak 
ise kötüniyetli hareket ettiğine karar vermiştir74.

71 AYM, Başvuru Numarası: 2015/3782, Karar Tarihi: 9.1.2019, Resmi Gazete: 20 Mart 2019, 
30720.

72 Anaya Mahkemesi’nin kararının eleştirisi için bkz, Tamer Soysal, “Markanın İnternet 
Ortamında Eleştiri Amaçlı Kullanımı: Anayasa Mahkemesi’nin 9 Ocak 2019 Tarihli Naif Şaşma 
Kararı Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, TAAD, Yıl: 11, Sayı: 40 (Ekim 2019), s. 53-111.

73 WIPO Case No.D2011-1411, Akbank Türk A.Ş. v. Nurullah Akın, bkz; https://www.wipo.int/
amc/en/domains/decisions/text/2011/d2011-1411.html.

74 WIPO Case No.D2011-1411, Akbank Türk A.Ş. v. Nurullah Akın, bkz; https://www.wipo.int/
amc/en/domains/decisions/text/2011/d2011-1411.html.
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• Fransa’da verilen “jeboycottedanone” kararında da Fransız 
Mahkemesi, ifade özgürlüğü çerçevesinde olayı değerlendirmiş ve 
tecavüzün bulunmadığına hükmetmiştir75. 

(2) Ticari Olmayan Kullanımlar
Yukarıda da gördüğümüz gibi, ticari olmayan kullanımlar kural olarak marka 

hakkını ihlal etmemektedir. Ancak tanınmış marka söz konusu olduğunda, 
genelde ticari olmayan kullanımların da marka sahibinin haklarını ihlal 
edebileceği kabul edilmektedir. 

(3) Meşru Bağlantı 
Kullanıma ilişkin bir hak veya meşru bağlantı bulunmaması şartının 

yorumuna, internet alan adı uyuşmazlıklarını çözmek konusunda yetkili 
WIPO vb. merkezlerinin kabul ettiği kural ve ilkeler ışık tutabilecektir76. WIPO 
Panellerinde, markalı ürünleri dağıtanlar, tekrar satanlar veya markalı ürünlerin 
tamiri veya satışı ile uğraşanların, bona fide mal veya hizmet arzında bulunmaları 
durumunda, meşru olarak markayı kullanabileceklerini belirtmiştir. İlgililerin, 
hukuka uygun kullanım geçekleştirip geçekleştirmediklerini belirlemek üzere 
“Oki Data Test” adı altında bazı kıstaslar geliştirilmiştir77. Ancak WIPO’daki 
uygulamaların gelişmesiyle, Oki Data test’in sadece yetkili satıcı ve tamircilere 
uygulanmayacağı, aynı şekilde yetkili olmayanlara da uygulanacağı yönünde 
kararlar gelişmeye başlamıştır78. Üçüncü kişinin, markanın kullanılmasına ilişkin 
bir hakkı veya meşru bağlantısının olduğunun kabul edilebilmesi için Oki Data 
testi kapsamında kümülatif olarak(birlikte) ele alınan kıstaslar aşağıdaki gibidir79;

• İlgili kişi, fiilen söz konusu markalı mal veya hizmetin sunumunda 
bulunmalı veya iyiniyetli bir şekilde sunumda bulunma yönünde 
hazırlıkları olmalıdır.

• İlgili işletme, internet sitesini, yalnızca markalı mal veya hizmetin 
pazarlanması için kullanmalıdır. Kişinin markayı alan adına kullanmak 

75 Karar için bkz; Yasaman, Infringement of TrademarkRights, s. 435 vd.
76 Bkz. Şenocak, s.89. 
77 Bu hususta bkz. WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, (3rd 

Edition 2017), 2.8.1.Bkz.https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/. Bu 
hususta ayrıca bkz. SOYSAL, s.813-814. 

78 Volvo Trademark Holding AB v. Auto Shivuk, WIPO Case No. D2005-0447; Daimler AG v. 
William Wood, WIPO Case No. D2008-1712; IVECO S.p.A. v. ZeppelinTradingCompany 
Limited, WIPO Case No. D2008-1725; ITT Manufacturing Enterprises, Inc., ITT Corporation 
v. Douglas Nicoll, Differential Pressure Instruments, Inc., WIPO Case No. D2008-0936; and 
Magma ProductsInc. v. HerbHalling, WIPO Case No. D2007-0995. 

79 Bu kıstaslar ilk olarak WIPO’nun 2001 tarihli Oki Data kararında belirlenmiş, Oki Data 
Şirketinin başvurusu, somut olayda yukarıda belirtilen kıstasların mevcut olması nedeniyle 
reddedilmiştir. Karar metni için bkz. https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/
html/2001/d2001-0903.html . 

https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/
https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0903.html
https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0903.html
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suretiyle tüketicileri kendi internet sitesine çekmesi ve sonrasında 
başka markalı ürünleri de pazarlaması kabul edilmemiştir80.

• İnternet sitesi, ilgili kişinin marka sahibi ile ilişkisini açıkça belirtmeli 
ve gerçeğe aykırı bir şekilde sitenin resmi site olduğu izlenimi 
uyandırılmamalıdır81.

• İlgili kişi, marka hakkı sahibinin markasını alan adında kullanımını 
kısıtlayacak şekilde markayı içeren alan adısektörünü ele geçirmeye 
çalışmamalıdır. 

Oki Data test, taraflar arasında önceden yapılan ve alan adı kullanımına izin 
veren veya yasaklayan bir anlaşma olduğu durumlarda uygulanmamaktadır. 

Oki Data testinin uygulanacağı alan adlarında genel olarak marka sahibinin 
markası ve bu markanın yanında bulunan “parçalar, tamir veya hizmetin 
yapılacağı yer adı” belirtilir. Aynı zamanda WIPO panelleri, markanın başkaca 
bir belirleme olmaksızın sadece markanın kullanılması durumunda, meşru bir 
hakkın bulunmadığına hükmetmiştir82.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2013 yılında vermiş olduğu kararlarda, 
servis-vestel.com, maltepevestelservisi.net, kadikoyvestelservisi.net, 
uskudarvestelservisi.net alan adlarının, davacı marka sahibinin yetkili bayi 
olduğu izlenimi verecek şekilde kullanıldığı, alan adında geçen “Vestel” 
ibaresinin marka hakkına tecavüz niteliğinde olduğunu belirtilmiştir. Bu 
kararlarda alan adlarını kaydettirenin yasal olarak bayi veya yetkili servis 
olmaması belirleyici olmuştur83. 

Marka hakkına tecavüzün değerlendirilmesinde, kural olarak ikinci düzey 
alan adına bakılması gerektiği ve birinci düzey alan adlarının inceleme dışı 
tutulması gerektiğini yukarıda belirtmiştik. Ancak eğer bir kişinin markası 
ikinci düzey alan adında değil de, alt alan adına kullanılmış ise, yine tecavüzün 
varlığına hükmedilir84. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2013 tarihli bir başka 
kararına konu olayda, davacı BMW markası sahibi firma tarafından, davalının 
işyeri camında, tabelasında, kartvizitlerinde, faturalarında vs. ayrıca www.

80 Bu çerçevede, kişinin alan adına Nikon ibaresini kullanmasına rağmen, başka markalı 
ürünleri de satması hukuka uygun kullanım olarak kabul edilmemiştir. bkz; WIPO Case No. 
D2000-1774.

81 E.g., Houghton Mifflin Co. v. Weatherman, Inc., WIPO Case No. D2001-0211 (WIPO April 25, 
2001) davasında WIPO paneli, site içinde marka sahibinin logosunun kullanıldığını ve site 
içinde taraflar arasında resmi bir bağlantı bulunmadığına ilişkin bir ibarenin bulunmadığını 
belirterek, söz konusu kullanımın hukuka uygun olmayan bir kullanım olduğunu belirtmiştir.

82 WIPO Overview of WIPO Panel Views, s. 43.
83 Yarg. 11. HD. 14.05.2013 T. 2011/7211 E. 2013/9928 K. ; 16.05.2013 T. 2011/7206 E. 

2013/10110 K. , Tamer SOYSAL, İnternet Alan Adları Hukuku (Domain Name Law), Ankara 
2014, s.817.

84 Bozbel, Marka, s. 235. 

http://www.genclerservis.com
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genclerservis.com alan adlı internet sitesinde davacının yetkili satıcısı olduğu 
izlenimi yaratıldığından bahisle markaya tecavüz davası açılmıştır. Mahkemece, 
http://www.genclerservis/bmw-servisi/bmw-yetkili-servisi/ şeklindeki alt 
alan adındaki “bmw-servisi” ve “bmw-yetkili-servisi” ibarelerin aynı zamanda 
ibarelerin web sayfasında kullanıldığı, dolayısıyla davacının marka hakkına 
tecavüz ve haksız rekabet oluştuğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, BMW yetkili 
servisi intibaını uyandıran “bmw-servisi” ve “bmw-yetkili-servisi” ibarelerinin 
belirtilen alt alan adı ile web sayfasında kullanılmasının durdurulmasına ve 
önlenmesine karar verilmiştir85.

Başka bir kararda, www.formula7satis.com internet sitesinin sahibi, 
formula7 markasının sahibi olmamakla beraber, orijinal formula7 ürünler 
satmaktadır. Dolayısıyla ürün almak isteyen kişiler formula7’nin üreticisinden 
almak yerine, yanılma sonucu davalının sitesinden alabilirler. Yargıtay, site sahibi 
firma ile davacı firma arasında bir bağlantı kurulma ihtimalinin oluşabileceğini 
ve alıcıların, davacı sitesinden alışveriş yaptıkları zannıyla davalının sitesinden 
alışveriş yapabileceklerini belirtmiştir. Kararda, davalı tarafından kullanılan 
internet sayfasına erişimin engellenmesi gerektiği belirtilmiştir86. 

Yargıtay önüne gelen bir olayda, davacı “Fakir” markasının sahibi olup, bu 
markalı küçük ev aletleri satışı yapmaktadır. Davalı ise www.fakirevaletleri.
com alan adlı internet sitesinde davacıya ait markalı malların tanıtım ve 
satışını yapmaktadır. Dolayısı ile davalı, davacı ile arasında ticari bir ilişki 
olmamasına rağmen, marka sahibinin markasına ürünlerin cinsini belirten 
ibareler eklemek suretiyle alan adını kullanmaktadır. Davalının, davacıya ait 
markayı ve tescil kapsamındaki “ev aletleri” ürün cinsi adını içeren www.
fakirevaletleri.com şeklindeki alan adını kendi adına tahsis edip kullanması 
hukuka uygun bulunmamıştır. Elektronik ticaretin tüm dünyada gösterdiği 
hızlı gelişme sonucunda, elektronik ticaret yoluyla yapılan satışların, toplam 
satışları içerisindeki yüksek oranı karşısında, markanın kullanılacağı küçük ev 
aletleri ile birlikte kullanma hak ve yetkisi davacı marka sahibine aittir87.

Önemli olan husus, web sayfasının sahibi ile marka sahibi arasında bağlantı 
olmadığının anlaşılmasıdır. 

WIPO önüne gelen aşağıdaki olaylarda, Oki Data test uygulanmış ve 
kullanımın hukuka uygun olduğu belirtilmiştir:

• cadillacperformance.com88

85 Yarg 11. HD., 2012/9986 E. 2013/22141 K. 05.12.2013 T.
86 Yarg. 11HD’nin 09.05.2013 T, 2012/9670 E, 2013/9502 no.lu karar, Çolak, s. 524.
87 İstanbul 4. FSHHM 2011/190 E. 2013/170 E. 03.10.2013 T.; Onama Yarg. 11. HD. 2014/19146 

E. 2015/4360 K. 30.03.2015 T.
88 General Motors LLC v. Flashcraft, Inc DBA Cad Company WIPO Case No. D2011-2117.

http://www.genclerservis.com
http://www.genclerservis/bmw-servisi/bmw-yetkili-servisi/
http://www.formula7satis.com
http://www.fakirevaletleri.com
http://www.fakirevaletleri.com
http://www.fakirevaletleri.com
http://www.fakirevaletleri.com
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• volvospares.com89; 
• nascartours.com90; 
• volvo-auto-body-parts-online.com91; 
• porschebuy.com92; 
• mercedesshop.com93; 
• karenmillenoutletonline.com94.
Hukuka uygun bir kullanımın varlığının kabul edilebilmesi için, marka sahibi 

ile alan adı sahibi arasında bir hukuki ilişkinin varlığı konusunda tüketicilerin 
yanılmaması gerekir. Eğer yer alan ifadeler ve internet sitesi içindeki 
belirlemeler (veya gerekli ibarelerin yer almaması) marka sahibi ile alan adı 
sahibi arasında bir bağlantı bulunduğu yönünde yanıltıcı olarak kabul edilirse, 
marka hakkının ihlal edildiği kabul edilmelidir. 

3. Markanın Anahtar Kelime Reklamcılığında Kullanılması
a. Anahtar Kelime (Adwords) Reklamcılığı
Bir bilgiye ulaşmak istediğimizde, ancak tam olarak hedeflediğimiz bir 

web sayfası olmadığında, arama motoruna anahtar kelime girip, arama 
yapmaktayız95. Anahtar kelime reklamcılığı, arama motoruna bir kelimenin, 
bir markanın girilmesi sonucunda, çıkan “reklam” sonuçlar arasında kişinin 
internet sitesinin görülmesidir. 

Aramalar neticesinde iki tür sonuç karşımıza çıkmaktadır: doğal sonuçlar ve 
reklam sonuçları. Doğal sonuçlar, Google algoritmasının çalışması neticesinde 
gerçekleşen sıralamada çıkan sonuçlar olup, bunlar için bir ücret ödenmesi 
gerekmez. Doğal sonuçlarda internet sitelerinin çıkması, kişilerin adwords 
seçeneklerinden bağımsız bir şekilde geçekleşmektedir. 

Kişinin adwords reklam sonuçları arasında çıkmak için yaptığı tüm 
belirlemeler, internet sitesinin sadece Google arama sonuçlarının üstünde 
(veya altında, yanında) yer alan ve “reklam” olarak belirlenen bölümde 
çıkmasını sağlar. Reklam sonuçları arasında görülmek için bir ücret ödenmekte 
ve internet sitesi, anahtar kelime olarak seçilen marka ile ilgisi olmasa bile, 
“reklam” bölümünde gösterilmektedir. Bu sistemde reklam verenler internet 
kullanıcılarının en çok girdiği anahtar sözcükleri tercih ederek bu kelimeler 

89 Volvo Trademark Holding AB v. Volvospares/Keith White, WIPO Case No. D2008-1860.
90 National Association for Stock Car Auto Racing, Inc. v. Racing Connection/TheRacin’ 

Connection, Inc., WIPO Case No. D2007-1524.
91 Volvo Trademark Holding AB v. Auto Shivuk, WIPO Case No. D2005-0447.
92 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Del Fabbro Laurent, WIPO Case No. D2004-0481.
93 Daimler Chrysler A.G. v. Donald Drummonds, WIPO Case No. D2001-0160.
94 Karen Millen Fashions Limited v. Danny Cullen, WIPO Case No. D2011-1134.
95 Uygulamada en sık Google arama motorunun kullanıldığı bilinmektedir. Nitekim bu alandaki 

bütün önemli uyuşmazlıkların tarafın Google olmuştur.
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girildiğinde reklamlarının kullanıcılar tarafından arama sonuçlarının en 
üstünde (veya altında, yanında) görünmesini sağlamaktadır96.

Reklam bağlantısı, “reklam” başlığı altındaki bölümde yer almaktadır. Adı 
geçen reklam bağlantının altında, yer alan kişinin web sayfasının adresini 
gösteren alan adının linki ve kısa bir ticari mesaj bulunmaktadır. Ticari 
mesaj ve alan adının yer aldığı satırlar “reklam” olarak kabul edilmektedir. 
Bu adwords hizmeti, ücretli bir referans hizmeti olup, tıklama sayısına göre 
hesaplanmaktadır. Google, anahtar kelimesinin seçimi ve reklam metinlerinin 
girilmesi için otomatikleştirilmiş bir usul benimsemiştir. Reklam verenler 
anahtar kelimeyi seçmekte, ticari mesajı yazmakta ve bu linki sitelerine 
yerleştirmektedir.

Yahoo ve Google farklı yaklaşımlar sergilemektedir. Yahoo anahtar kelime 
olarak kullanılan markanın hukuka uygun olarak kullanılması konusunda daha 
duyarlıdır ve bir sorun olması durumunda bir arabulucu olarak davranmaktadır. 
Google ise anahtar kelime reklamcılığını şartsız olarak kabul etmektedir. 

Google gibi arama motorları, anahtar kelime satışı yapmaktadır. Bu şekilde 
bu kelimeleri kullanan kişilerin internet sayfaları, diğerlerine göre üst sıralarda 
yer almaktadır. Bazı kullanıcılar, rakibin markasına referans vererek kendi 
mallarını tanıtmayı amaçlamaktadır. 

b. Anahtar Kelime Reklamcılığı Tecavüz İddiasında İncelenecek Görseller
Bu görsel, bir anahtar kelime girildiğinde, karşımıza çıkan ve ticari mesajı 

da içeren reklamdır. Karıştırılma ihtimal değerlendirilirken, buradaki veriler ve 
bu reklamı gören tüketicilerin yanılıp yanılmayacakları irdelenir. Netice olarak, 
anahtar kelime reklamcılığında, göz önünde bulundurularak metin, yukarıda 
4-5 satır olarak görülen metindir.

c. Anahtar Kelime Reklamcılığında, Marka Tecavüzünden Sorumlu 
Tutulacak Kişiler

Anahtar kelime reklamcılığında, bir yandan adwords hizmetini kullanan 
reklam veren varken, diğer yandan buna teknik imkan sağlayan arama motoru 
bulunmaktadır. Arama motorları her ne kadar ticari bir faaliyette bulunsalar da 
anahtar kelime olarak kullanılan markaları, kendi ticaretlerini tanımlayacak şekilde 
markasal olarak kullanmamaktadır. Markasal kullanımın bulunması için, markanın 
mal ve hizmetlerle ilgili olarak kullanılması gerektiğini hatırlamakta fayda vardır.

ABAD’ın Google France kararında sorumluluk incelenirken, şu hususlar 
üzerinde durulmuştur:

96 Anahtar sözcük reklamcılığında, aynı anahtar sözcüğün birden fazla reklamcı tarafından 
rezerve edilmesi mümkündür. Bu durumda da reklamların yayınlanma sırası, tıklama başına 
ödenen ücret, ilgili linkin tıklanma sayısı ve reklamın arama motoru tarafından belirlenen 
değeri gibi faktörlere göre belirlenmektedir. 
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• Bir işaretin internette reklam amaçlı anahtar kelime olarak kullanılması 
markanın “ticaret sırasında kullanılması” olarak kabul edilmektedir.

• “Ticaret sırasında kullanımın” kimin tarafından gerçekleştirildiğinin 
belirlenmesi gerekir.

• Adwords reklamlarda, bir taraftan marka ile aynı veya benzer ibareyi 
anahtar sözcük seçerek reklam veren bulunmakta, diğer taraftan söz 
konusu markanın anahtar kelime olarak seçilmesine teknik altyapı 
sağlayan arama motoru bulunmaktadır. Her iki kişinin de kullanımı 
farklı niteliktedir97.

• Reklam veren açısından, üçüncü kişiye ait markanın anahtar kelime 
olarak seçilmesi, bu markayı anahtar kelime olarak giren kişilerin 
karşısında reklam verenin reklamının çıkmasını tetikleyen olaydır. Bu 
şekilde, reklam verenin kendi ürünlerinin satışını yaptığı web sayfası 
çıktığı için, bu faaliyet ticari faaliyettir. Markayı kendi mal/hizmetlerinin 
tanıtımında kullandığı kabul edilmektedir.

• Arama motoru da markaların anahtar kelime olarak seçilmesinin alt 
yapısını hazırlamakta ve bu faaliyeti ekonomik çıkar için yapmaktadır. 
Dolayısıyla arama motorlarının bu faaliyeti de ticari faaliyettir98.

• Ancak arama motoru sahibi söz konusu markayı SMK md. 7/2’de 
belirtildiği şekilde kullanmamaktadır. Zira arama motoru söz konusu 
kelimeleri kendi ürünlerinin sunumunda kullanmamaktadır.

• Arama motoru, her ne kadar ticari faaliyette bulunsa da, bu ticari 
faaliyet, SMK md. 7/2’te belirtildiği şekildeki ticari faaliyet değildir.

• Google gibi bir arama motoru davaya konu işlemi ile her ne kadar 
ticaret esnasında faaliyet göstermekte ise de, marka hukuku anlamında 
bir “kullanımı” bulunmamaktadır. Bunun gerçekleşebilmesi için, arama 
motorunun markayı kendi ticari iletişimi için kullanması gerekmektedir.

Netice olarak, anahtar kelime reklamcılığı dolayısıyla marka hukuku 
kurallarına göre sorumlu tutulabilecek kişiler reklam verenlerdir. Arama 

97 Google France kararı, para.52.
98 Google france kararı, para. 56.
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motorlarının sorumluluğu, aşağıda da görüleceği gibi, internet servis 
sağlayıcılarının sorumluluğu çerçevesinde incelenmektedir.

d. Markanın Anahtar Kelime Olarak Kullanım Şekillerine Göre Tecavüzün 
Belirlenmesi – ABAD Yaklaşımı

(1) Markanın Aynısının, Aynı Mal/Hizmetler İçin Anahtar Kelime Olarak 
Kullanılması

Normalde, markanın aynısının mal ve hizmetlerle kullanımı SMK md. 7/2-a 
hükmüne göre, marka hakkına tecavüz olarak kabul edilmektedir. Oysa aynı 
markanın, aynı mal/hizmetler için anahtar sözcük olarak kullanılması ABAD 
kararlarına göre doğrudan doğruya marka hakkına tecavüz olarak kabul 
edilmemektedir. Markanın anahtar sözcük olarak kullanımının marka hakkına 
tecavüz teşkil edebilmesi için markanın işlevlerinden birisinin zarar görmesi 
gerektiği belirtilmektedir. Markanın aynısının kullanılması durumunda 
dahi, ancak bu markanın işlevlerinden birisi zarar görüyorsa, markanın ihlal 
edildiğine hükmedilmiştir99.

Google France kararının 90 paragrafında şu hususlar belirtilmiştir100: 
• bir reklamda, taraflar arasındaki ticari bağlantıya işaret edilmese de, 
• olağan derecede dikkatli ve bilgili tüketiciler 
• reklam metnindeki veriler ve ticari mesajı göz önünde bulundurarak
• ürünlerin menşei hakkında, taraflar arasında ticari bağlantı olduğu 

konusunda yanılıyorsa veya bağlantı olup olmadığı veya reklam verenin 
üçüncü kişi olup olmadığı hususunda belirsizlikler yaşanıyorsa, 

• markanın kaynak gösterme fonksiyonu zarar görmüştür. 
ABAD, kullanımın markanın kaynak gösterme işlevine zarar verip vermediğini, 

reklamın sunuluş biçimine bağlı olduğunu belirtmiş ve iki ihtimali incelemiştir:
(1) Reklam bağlantısında yer alan ticari metinde açık bir şekilde marka 

sahibi ile reklam veren arasında bir bağlantı olduğuna dair bir ibare 
varsa, tecavüz bulunmaktadır.

(2) Reklam sahibi ile marka sahibi arasında bağlantı kuracak bir ibare 
olmamasına rağmen, reklamdaki belirsizlik dolayısıyla makul derece 
dikkatli ve bilgili tüketiciler bağlantı olup olmadığını veya reklam 
verenin tamamen bağımsız üçüncü kişi olduğunu anlayamıyorsa, 
tecavüz bulunmaktadır101.

Eğer bağlantı açıksa veya bağlantı bulunmadığı hususu muğlaksa, tecavüzün 
varlığı kabul edilmektedir. 

99 Google France kararı, parag. 75 vd.
100 23 Mart 2010 tarihli ve C-236/08 sayılı karar.
101 Google France, parag.89,90.
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Google France kararında, markanın kaynak gösterme, reklam, yatırım 
fonksiyonlarından birisinin zarar görmesi, markaya ihlalin geçekleşmesi için 
zorunlu bir şart olarak kabul edilmiştir.

Fikrimizce, markanın aynısının anahtar kelime olarak kullanımının 
marka hakkına tecavüz teşkil etmesi gerekir. Zira herşey bir yana, markanın 
tanınmışlığından haksız faydalanma bulunmaktadır. Burada, markanın reklam 
fonksiyonuna zarar vermesinin ötesinde, markanın reklam fonksiyonundan 
faydalanma bulunmaktadır.

(2) Markanın Benzerinin Anahtar Kelime Olarak Kullanılması
ABAD’ın BergSpechte/Guni kararı, Google France kararından iki gün 

sonra verilen ve markanın benzerinin anahtar kelime olarak kullanılmasını 
irdeleyen bir karardır102. ABAD, birkaç kelimeden oluşan markanın sadece 
bazı kelimelerinin anahtar kelime olarak kullanılmasını, benzer markanın 
kullanılması ve karıştırılması ihtimali kapsamında irdelenmiştir.

Kararda karıştırılma ihtimali, 
• Markaya benzer bir markanın anahtar kelime olarak girilmesi sunucunda
• görüntülenen reklamın, 
• makul ölçüde bilgili ve dikkatli internet kullanıcısı tarafından
• reklamda sunulan mal ve hizmetlerin 
• markanın sahibi tarafından veya bu işletmeye ekonomik olarak bağlı 

bir işletme tarafından sunulup sunulmadığı veya üçüncü kişi tarafından 
sunulduğunun 

• anlaşılamaması veya güçlükle anlaşılması
durumunda mevcut olarak kabul edilmiştir103. Kararda, taraflar arasındaki 

ekonomik bağlantının belirsiz olduğu durumlarda, karıştırılma ihtimalinin 
bulunduğunu belirtmiştir.

BergSpechte/Guni kararında ABAD, markanın sahibi ile reklamın sahibi 
arasındaki bağlantının kullanıcılar açısından belirsiz olması durumunda, 
Google France kararında belirtildiği gibi markanın kaynak gösterme 
fonksiyonun zedelendiğini ve bunun aynı zamanda karıştırılma ihtimaline yol 
açtığını belirtmiştir104. ABAD, markaların aynısının kullanımının tecavüz teşkil 
etmesi için aranan kaynak gösterme fonksiyonun zarar görmesi ile markanın 
benzerinin karıştırılma ihtimaline yol açması için aranan kıstasları aynı kabul 
etmiştir. Dolayısıyla markanın ister benzeri, ister aynısı anahtar sözcük olarak 
kullanılmış olsun, her halükarda marka sahibi ile reklam sahibi arasında bağlantı 
olmadığı hususunda tüketiciler nezdindeki algı belirleyici rol oynamaktadır.

102 25 Mart 2010 tarihli ve C-278/08 no.lu karar.
103 BergSpechte/Guni, parag. 39.
104 BergSpechte/Guni, parag.36.
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BergSpechte/Guni kararında, anahtar kelime olarak girilen marka 
ile reklamda kullanılan markaların benzerliği değerlendirilmemiştir; 
değerlendirilen husus reklamın biçimi ve içeriği itibariyle, kaynak konusunda 
tüketicilerin yanılgıya düşüp düşmemeleridir. Tekrar hatırlatmakta fayda 
görmekteyiz ki, bu durumda incelenen husus, reklam bölümünde yayınlanan 
ve toplam 4-5 satırdan oluşan alan adı te ticari mesajın değerlendirilmesidir. 
İntenet sitesinin açılması suretiyle tüketicilerin yanılıp yanılmadıkları 
incelenmemektedir. Ancak karıştırılma ihtimalinin bulunması için, mutlaka 
anahtar kelime olarak girilen markanın reklam metninde yer almasına gerek 
yoktur. Nitekim Inteflora v. Marks&Spencer kararında ABAD, reklam metni 
içinde görünmemesine rağmen, sırf Interflora markasının alan adı olarak 
girilmiş olmasını marka hakkına tecavüz olarak kabul etmiştir105. 

(3) Tanınmış Markanın Anahtar Kelime Olarak Kullanılması 
Tanınmış markalara tecavüzün bulunması için halk tarafından karıştırılma 

ihtimali aranmamaktadır; bunun yerine bağlantı kurma ihtimali yeterli 
görülmektedir106. Markanın itibarından haksız faydalanma veya itibarına zarar 
verme veya ayırt edici karakterinin zedelenmesi durumunda, tanınmış marka 
üzerindeki hakkın ihlal edildiği kabul edilmektedir. 

ABAD, Google France kararında Louis Vuitton markasınn tanınmış marka 
olduğu varsayımından hareket etmeden karar vermiştir. Ancak yaklaşık 1,5 yıl 
sonra verilen Interflora v. Marks&Spencer kararında, Interflora’nın tanınmış 
marka olduğunu vurgulayarak karar tesis etmiştir. 

Interflora davasında ABAD, Inteflora markasının Marks&Spencer şirketi 
tarafından kullanımının marka hakkına tecavüz teşkil edeceğine hükmetmiştir. 
Bunun sebebi Inteflora markası altında sunulan hizmetin niteliği olmuştur. 
Zira normal ürün markasından farklı olarak Interflora markası, çiçek sipariş 
ve teslimi konusunda faaliyette bulunan dünyada yayılmış durumda olan 
birden çok çiçekçinin oluşturduğu aynı standart uygulamaya sahip ticari bir 
ağa verilen isimdir. Dolayısıyla Marks &Spencer şirketi, Interflora ibaresini 
anahtar kelime olarak girerek, Interflora’ya alternatif sunmaktan ziyade, 
Interflora çiçek sipariş ağına dahilmiş izlenimini uyandırabilir107. Burada 
tecavüze hükmedilmesinin sebebi, Interflora’nın bir hizmet ağı oluşturmasının 
sonucunda, Marks&Spencer’ın da bu ağa dahil olduğu yönünde tüketicilerin 
yanılacağı varsayımı olmuştur.

105 İnteflorav.Mars&Spencer davası, 22.09.2011 tarihli ve C-323/09 karar.
106 ABAD’ın Adidas kararında, işaretler arasındaki benzerlik karıştırılmaya sebebiyet verecek 

düzeyde olmasa dahi, tüketici nezdinde işaretler arasında bağlantı kurulacağı belirtilmiştir. 
Adidas v. Salmon AG, C-408/01 no.lu ve 23.10.2003 tarihli karar, para.31.

107 Interflora kararı, paragraf 51.
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e. Markanın Reklam Aracı Olarak Kullanımının Haklı Sebep Olup Olmadığı 
Hususun İncelenmesi

Google France kararında Adalet Divanı, anahtar kelime reklamcılığı aracılığı 
ile tüketiciler açısından kullanılan markaya alternatif fırsatların sunulduğunu, 
aradığı marka dışında, rakipler tarafından da kullanılan benzer mallar arasında 
seçim yelpazesinin oluştuğunu belirtmiştir. ABAD’a göre, tüketicilerin reklam 
metni konusunda yanılmamaları durumunda, reklam olarak belirtilen 
bağlantıları, alternatif olarak algılama eğilimindedir108. 

Nitekim Interflora kararında ABAD, anahtar kelime reklamcılığını 
kullanan kişinin aslında tüketicilere bir alternatif sunduğunu markadan 
haksız faydalanma olmadığı sürece, tüketicilere alternatif sunmanın rekabet 
kurallarına uygun olduğunu ve haklı sebep oluşturduğunu belirtmiştir109. 

ABAD genel olarak, başkasına ait markanın aynısının arama motoruna 
girilmesi durumunda, markanın kaynak gösterme, reklam ve yatırım 
fonksiyonlarının otomatik olarak zarar görmeyeceğini, verilen reklamların bir 
alternatif sunduğunu ve tüketicilerin bundan faydalanacağını kabul etmiştir110.

ABAD’ın anahtar kelime reklamcılığı konusundaki genel tavrı, bunun 
hukuka uygun bir kullanım olduğu ve haklı sebep teşkil ettiği yönündedir. 

Anahtar kelime reklamcılığı, arama motoruna üçüncü kişinin markasını 
girmek suretiyle, reklam verenin ürünlerinin tanıtımının yapılmasıdır. Bu 
durumda arama motoru kullanılarak yapılan marka aramalarından, reklam 
veren faydalanmaktadır. Anahtar kelimenin girilmesi, reklamın çıkmasını 
tetiklemektedir111. Bunun bir reklam çeşidi olduğu kesin olup, ticari metinde 
anahtar kelime olarak kullanılan markanın kullanılması/kullanılmamasının 
karşılaştırmalı reklam olup olmadığı tartışmalıdır. ABAD kararlarında, bunun 
karşılaştırmalı reklam olduğu belirtilmemiş olsa da, bu reklamlar neticesinde 
tüketicilere bir alternatif sunulduğu belirtilmiştir. 

Karşılaştırmalı reklam tanımı Türk Hukukunda açıkça verilmemiştir. 
Sadece hangi hallerde yapılan karşılaştırmalı reklamların hukuka uygun 
olacağı belirtilmiştir. Buna karşın AB düzenlemelerinde karşılaştırmalı 
reklamın tanımlandığı görülmektedir. Aldatıcı ve Karşılaştırmalı Reklamlara 
İlişkin 2006/114/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin 
2/a maddesinde112, “karşılaştırmalı reklam açıkça veya ima yoluyla rakibi 

108 Google France kararı, parag.68,69.
109 Interflora parag.91.
110 Google France kararı, parag. 96,97; Interflora kararı, parag.54-59.
111 Savaş Bozbel, “Adwords Reklamlar Karşılaştırmalı Reklam Teşkil Eder mi? Avrupa Adalet 

Divanının verdiği Kararlar Işığında bir Değerlendirme” (Anılış: Adwords Reklamlar), İstanbul 
Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,Year:9, No.18, 2010/2, p. 97-113, s.106.

112 DIRECTIVE 2006/114/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 
December 2006 concerning misleading and comparative advertising, OJ L 376/21.
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ya da rakibin mallarını veya hizmetlerini belirten reklamlardır” şeklinde 
tanımlanmıştır. Bu tanımdan da görüldüğü gibi, karşılaştırmalı reklamdan söz 
edilebilmesi için, ürünlerin, hizmetlerin karşılaştırmasına gerek yoktur; rakibin, 
malların veya hizmetlerin belirtilmesi yeterlidir. Bir kişinin yaptığı reklamda, 
rakibinin adını belirtmesi karşılaştırmalı reklam olarak kabul edilmektedir.

Hangi karşılaştırmalı reklamların hukuka uygun karşılaştırmalı reklamlar 
olduğu hususu ise Türkiye’deki kanuni düzenlemelerinde belirtilmiştir. “Ticari 
Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği” md. 8, hangi hallerde 
yapılan karşılaştırmalı reklamların hukuka uygun olduğu belirtilmiştir. 
Yönetmeliğin 8/1-a hükmüne göre, rakibin markasının kullanılması yasaktır113. 
Bu durumda, Türkiye’de rakibin markasının kullanılması, direktifte verilen 
tanım çerçevesinde karşılaştırmalı reklam teşkil etmektedir. Bunun dışında, 
karşılaştırmalı reklam olarak kabul edilmese dahi, rakibin tanınmışlığından 
haksız ve parazite faydalanma olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca bu durumun 
tipik bir haksız rekabet örneği olduğunu düşünmekteyiz.

f. Üçünü Kişiye Ait Markanın Anahtar Kelime Olarak Kullanımının Tecavüz 
Çerçevesinde Değerlendirilmesi Yargıtay’ın Yaklaşımı 

Anahtar kelime reklamcılığında üçüncü kişinin markasının kullanımı 
konusunda Yargıtay’ın tavrı ABAD’ın tavrından farklıdır. Yargıtay kararlarına 
göre, başkasına ait bir markanın anahtar kelime olarak kullanılması, marka 
hakkı sahibinin haklarını ihlal etmektedir. Nitekim fikrimizce de anahtar kelime 
kullanımı bir reklam türü olup, kişinin reklam yapmak için başkasının markasını 
kullanması, bu kişinin markasından faydalanma niyetini göstermektedir. 
Reklamlarda başkalarına ait markanın kullanımının haklı kullanım olarak kabul 
edilebilmesi için, haklı bir sebebin bulunması gerekir. Örneğin, kendi internet 
sayfasında söz konusu markalı ürünlerin satılması durumunda, üçüncü 
kişi, bu ürünü arayan kişilere, ürünün satıldığı yerler hakkında bilgi vermesi 
amacıyla satışını yaptığı markayı anahtar kelime olarak kullanabilir114. Ancak 
anahtar sözcük olarak kullanılan markalı ürünler satılmıyorsa, bunun yerine bu 
ürünlere alternatif oluşturacak ürünler satılıyorsa, özellikle tanınmış markanın 
olduğu durumlarda, markanın itibarından faydalanma söz konusu olmaktadır. 
Oysa SMK md. 6/5’e göre, tanınmış markanın tanınmışlığından, imajından 
faydalanmak marka hakkına tecavüz teşkil etmektedir. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, kişinin yaptığı reklamlarda rakip bir işletmenin 
markasını kullanması karşılaştırmalı reklam teşkil etmektedir. Oysa “Ticari 
Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği” md. 8/1-a hükmü, rakibin 

113 10 01.2015 tarihli RG 29232. Bu Yönetmeliğin 8.maddesinin (a) bendi 28.12.2018 tarih ve 
30639 sayılı R.G.’de yayımlanan Yönetmeliğin 2. maddesi hükmü gereğince Yönetmeliğe 
eklenmiştir. Bu hükme göre, karşılaştırmalı reklamlarda Rakiplere ait ürün adı, marka, logo, 
ticaret unvanı, işletme adı veya diğer ayırt edici unsurlara yer verilmemesi gerekir. 

114 Bu sayfada satılan ürünlerin orijinal olması da önemlidir. 
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adının karşılaştırmalı reklamlarda kullanılmasını yasaklamaktadır. Dolayısıyla, 
başkasına ait markanın reklamlarda kullanılması karşılaştırmalı reklam 
olarak kabul edilebileceği için, bu kullanım Türk Hukukundaki düzenlemelere 
aykırıdır. Nitekim Yargıtay kararlarının Türkiye’de mer’i düzenlemelere uygun 
olduğu görülmektedir. 

Yarg. 11 HD’nin 03.07.2013, E. 2012/12304, K. 2013/14141 kararında, 
Google arama motorunda, davacının tescilli “promena” markası girildiğinde, 
davalının ‘intengo.com’ sitesinin çıktığı, davalının davacıya ait ‘promena’ 
markasını adwords reklam sisteminde kullandığı, her iki tarafında aynı 
sektörde faaliyet göstermeleri nedeniyle karıştırılabilirlik oluştuğu belirtilmiş 
ve markaya tecavüz halinin oluştuğuna karar verilmiştir115.

Yargıtay “tatil sepeti” kararında, davalı “tatilbudur.com” internet sitesinin 
sahibi, anahtar kelime olarak “tatil sepeti” kelimesini satın almıştır. Yargıtay 
tarafından onanan birinci derece mahkemesi kararına göre116;

“…davacıya ait olan ve onun tescilli markasını teşkil eden “tatil sepeti” 
ibaresinin Google arama motorunda arandığında, arama sonucunda davalıya 
ait internet sitesi olan “www.tatilbudur” sitesinin, “Türkiye’nin Tatil Sitesi-Tatil 
budur” tanıtıcı başlığı altında ve hem de davacıdan önce sayfada ilk sırada 
“Reklam” sözcüğü eşliğinde çıktığı, reklam ibaresi rahatlıkla okunabilir şekilde 
yazılmış olsa dahi, internet kullanıcısının reklamın davacı marka sahibince 
verildiğini zannetmesinin önüne geçecek nitelikte olmadığı, bu şartlar 
altında, arama motorunda “tatil sepeti” sözcüklerini tıklayan vasat dikkat, 
zeka ve bilgi seviyesindeki bir internet kullanıcısının, davacının “tatilsepeti.
com” adlı sitesi ile davalıya ait “www.tatilbudur.com” arasında bir bağlantı 
kurmasının, davalının sitesinin de davacının sitesi bünyesinde yer aldığını 
düşünmesinin mümkün olacağı, her iki markada da “tatil” sözcüğünün 
bulunması markalar arasında karıştırılma ihtimalini de oluşturacağı, davacının 
“tatil sepeti” markasını Adwords olarak belirleyen davalının basiretli bir tacir 
gibi bu markaların karışabileceğini tahmin ederek böyle bir reklam vermekten 
kaçınması gerektiği, bir kimsenin bir başkasına ait imaj, itibar ya da şöhretten 
haksız olarak yararlanmak istemesinin haksız rekabetin tipik bir görünümü 
oluşturduğu, 556 Sayılı KHK’nın 9/II-e maddesinin varlığı ve markanın veya 
benzeri bir işaretin başkası tarafından kullanılması halinde marka sahibinin 
önleme yetkisinin doğduğu, olaydaki reklam şeklinin, karşılaştırmalı reklamın 
dürüst rekabet ilkeleri çerçevesinde yapılması gerektiği ilkesine de aykırı 
olduğu, rakip şirketin markasının, ticaret unvanının ya da sloganlarının anahtar 

115 Tamer Soysal, “Marka Hukuku Perspektifinden İnternet Ortamında Anahtar Kelime (Meta-
Tagging) ve Adwords Reklamcılık Uygulamaları, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi” (Anılış: 
Adwords) , Y. 2018, S. 12, s. 716, 717.

116 Yarg. 11. HD’nin E. 2015/12152, K. 2016/9489, T. 12.12.2016 tarihli kararı. Karar için bkz, 
Soysal, Adwords, s. 717, 718.
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kelime olarak kullanıldığı hallerde dürüst bir kullanımdan söz edilemeyeceği 
gerekçesiyle davanın kabulüyle…”

“Çiçek Sepeti” kararında da söz konusu kelimeleri anahtar kelime olarak 
kullanan davalının eylemi marka hakkına tecavüz olarak kabul edilmiştir117. 
Keza “Cescesor” markasının yazıcı sarf malzemeleri üretim ve satışında 
kullandığı tescilli markası olduğunu, davalının ise kendi markasının aynısını 
anahtar kelime olarak kullanmak suretiyle marka hakkına tecavüz ettiğini ve 
“cescesor” kelimesi arama motorlarında arandığında davalıya ait “teknopi.
com” sitesinin çıktığını belirtere marka hakkına tecavüz olduğunu iddia 
etmiştir. Mahkeme, davalının eyleminin marka hakkına tecavüz olduğuna 
hükmetmiştir118.

Yukarıda belirttiğimiz Yargıtay uygulaması, fikrimizce ABAD’ın uygulamasına 
göre daha pragmatik çözümler sunmakta olup, Türkiye’de mer’i hukuki 
düzenlemelere daha uygundur.

4. Markanın Yönlendirici Kod (Meta Tag) Olarak Kullanılması
Anahtar sözcükler, yönlendirici kodlardan (meta tag) farklıdır. Yönlendirici 

kod, web sitesi sahibinin, kullanıcıların siteye ulaşmasını kolaylaştırmak için 
web sitesinin kaynağında yazdığı kelimelerdir. Anahtar sözcükler ise kullanıcılar 
tarafından aradıkları siteye ulaşmak için arama motoruna yazılan kelimelerdir. 
Web sitesi sahipleri, sitelerine daha çok kişinin ulaşmasını sağlamak için, 
sık kullanılan anahtar kelimeleri yönlendirici kod olarak seçebilmekte ve 
kullanmaktadır. 

Bir intenet sitesine girildiğinde, hangi kelimelerin yönlendirici kod olarak 
kullanıldığını görebilmek için, sitenin sağ tarafına doğru gidip sağ klik yapıp, 
“sayfa kaynağını görüntüle” ibaresi tıklanmalıdır. Hangi kelimelerin metatag 
olarak seçildikleri görülebilmektedir. 

Normalde arama motorları metataglerde yer alan kelimeleri 
kullanmamaktadır. Arama motorları, sitenin içeriğine göre oluşturdukları 
algoritmalara göre, siteleri sıralamaya tabi tutmaktadır. Eskiden metatagler 
aramalarda kullanılırken, bu uygulamanın geride kaldığı bilinmektedir119.
Metaglerde yer alan anahtar kelimelerin, arama motorunu yönlendirici bir 
rolü olduğu düşünülmekteydi. Eskiden var olan uygulamaya göre, kişiler 
arama motorlarını yönlendirmek amacıyla metataglerde istedikleri kelimeleri 
yazmaktaydı ve arama motorları bu metataglerdeki kelimelere göre internet 
sitelerini sıralamaktaydı. Oysa bu uygulamanın artık geçerli olmadığı ve arama 
motorlarının farklı şekillerde işlediği bilinmektedir. 

117 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 06/03/2015, 2014/18838 Esas, 2015/3055 Karar.
118 Yarg. 11. HD’nin E. 2014/4455, K. 2015/2092, T. 17.02.2015 tarihli kararı. Bkz, Soysal, s. 719.
119 Niki, R. Woods, “InitialInterestConfusion in MetatgCases: TheMoveFromConfusiontoDiver 

sion”, BerkleyTechnologuLawJournal, V.22, s. 394.
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Günümüzde yönlendirici kodlar önemini yitirmiştir, zira Google gibi bazı ara 
motorları yönlendirici kodları baz alarak arama ve sıralama yapmamaktadır. 
Ancak eğer web sayfasında yönlendirici kod kullanıldıysa ve arama motoru 
bu yönlendirici kodu sıralamanın yapılmasında esas olarak aldıysa, analoji 
yoluyla anahtar kelime reklamcılığına benzer bir çözüm yolu göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bu durumda, yönlendirici kod olarak başkasına ait markayı 
seçen kişi, üçüncü kişinin markasını ihlal etmiş olur120. 

C. Markayı Kullananlara Aracılık Edenlerin Sorumluluğu – İnternet Servis 
Sağlayıcılarının Sorumluluğu

Türk Hukukunda internet ortamındaki aracı sağlayıcıları ve sorumlulukları 4 
farklı hukuki düzenleme ile kanunlaştırılmıştır. 

1) 2007 tarihli 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakkında Kanun (5651 sayılı Kanun)

2) 2014 tarihli 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun

3) TTK md. 58/4
4) BK md. 49/1’e göre sorumluluk
5) FSEK md. Ek md. 4

Hizmet sağlayıcılarının sorumluluğu “uyar ve kaldır” şeklinde 
düzenlenmiştir. Eğer yer sağlayıcı kendisine yapılan bildirimden sonra tecavüz 
teşkil eden yayını kaldırdıysa, artık sorumlu tutulmayacaktır. Yer sağlayıcının 
sorumluluğu, ancak kendisine yapılan bildirime rağmen içeriği kaldırmaması 
halinde söz konusu olacaktır. Burada sadece marka ile ilgili olan düzenlemeler 
irdelenecektir. 

1. Aracı Hizmet Sağlayıcılarının Belirlenmesi
Elektronik ticaret faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi için temel olarak 

internet ortamında bunun için belirli bir yerin tahsis edilmiş olması (yer 
sağlama), bu yerde söz konusu mal veya hizmete ilişkin yazı, resim gibi görsel 
araçların sunulması (içerik sağlama) ve söz konusu yerde bulunan içeriklere 
kullanıcılar tarafından erişimin sağlanması (erişim sağlama) hizmetlerine 
ihtiyaç bulunmaktadır. Yer sağlayıcı ve erişim sağlayıcı, aracı hizmet sağlayıcı 
olarak kabul edilmektedir.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun md. 2/ç 
hükmüne göre, Hizmet sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan 
gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder.

120 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz ve karşılaştırınız; Yasaman, Trademark Infringement, s. 305 vd.
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6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun md. 
2/d hükmüne göre, Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadi ve ticari 
faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel 
kişileri ifade eder. Örneğin erişim ve yer sağlayıcılar, aracı hizmet sağlayıcıdır. 
Ancak sadece yer ve erişim sağlayıcı olarak sınırlandırılmamalıdır. Örneğin 
airbnb gibi hizmet sağlayıcılar da aracı hizmet sağlayıcıdır.

6563 sayılı Kanunda görüldüğü üzere, erişim ve yer sağlayıcı, aracı hizmet 
sağlayıcı olarak kabul edilmiştir.

5651 sayılı Kanun’un 2. maddesine göre, 
e) Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan 

her türlü gerçek veya tüzel kişileri (örneğin TTNET, Turkcell gibi)
f) İçerik sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her 

türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri 
(web sayfalarının içeriklerini sağlayanlar – hepsiburadaki münferit mağazalar, 
facebook’taki profil sahibi gibi),

m) Yer sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya 
işleten gerçek veya tüzel kişileri (facebook, twitter, instagram, hepsiburada, 
sahibinden gibi platformlar, içerik sağlayıcılara, içeriklerini koyabilecekleri 
ortamları sağlayanlar), 

ifade eder.
Bu aktörlerin sorumlulukları 5651 sayılı kanunla düzenlenmiş olup, SMK’ya 

göre sorumlu tutulamazlar.
a.  Erişim ve Yer Sağlayıcının Sorumluluğu SMK’ya Göre Sorumluluk 

Olarak Kabul Edilmemesi
Gerek SMK md. 29, gerek yürürlükten kaldırılan 556 sayılı KHK md. 61, 

marka hakkına tecavüz teşkil eden halleri saymıştır. Bu hükümlere bakıldığında, 
(1) markayı izinsiz olarak kullanmak suretiyle marka hakkına tecavüz eden, 
(2) markayı taklit eden, (3) markayı satan, dağıtan, (4) verilen lisans haklarını 
izinsiz olarak genişleten kişi marka hakkına tecavüz eder.

Yer sağlayıcının ve erişim sağlayıcının faaliyeti, yer sağlamak olup, 
yukarıda katalog şeklinde sayılan tecavüz fiillerini ancak söz konusu markayı 
faaliyetlerinde kullanan kişi işleyebilir.

Yürürlükten kaldırılan 556 sayılı KHK md. 61/1-e hükmüne göre, (a) ila (c) 
bendlerinde yazılı marka hakkına tecavüz fiillerine iştirak veya yardım veya 
bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin 
yapılmasını kolaylaştırmak, marka hakkına tecavüz kabul ediliyordu. Ancak 
2009 yılında 5833 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle söz konusu düzenleme 
kaldırılmıştır. Görüldüğü üzere, tecavüze yardım etme ve kolaylaştırma şeklinde 
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yer alan durum, markaya tecavüz hali olmaktan çıkartılmıştır. Kanun’un 
tarihi gelişimi göz önünde bulundurulduğunda, tecavüzü kolaylaştırma 
şeklinde belirlenen tecavüz hali KHK’dan kaldırılmıştır. SMK’ya da bu hüküm 
alınmamıştır. Netice olarak yer sağlayıcının marka hakkına tecavüz etmesi 
mümkün olmayıp, buna imkân sağlayan hüküm 2009 yılında Türk Marka 
Hukuku mevzuatından çıkartılmıştır. Aşağıda görüleceği gibi, yer sağlayıcının 
sorumluluğu 5651 sayılı Kanunda farklı bir sebebe dayandırılmıştır.

5651 sayılı Kanun Türkiye’de internet ortamında gerçekleşen ihlaller 
bakımından getirilmiş kanun olması nedeniyle “özel kanun” niteliğini 
taşımaktadır. Bu bakımdan, internet ortamında gerçekleştirilen ihlallerden 
kaynaklanan sorumluluk bakımından bu Kanun uygulanmaktadır121. 

5651 sayılı Kanun düzenlemeleri kişilik haklarına saldırılara ilişkin 
ihtilaflara uygulanabildiği gibi marka veya fikri haklara dair uyuşmazlıklara da 
uygulanmaktadır. Nitekim bu yaklaşım AB E-Ticaret Yönergesinde de kabul 
edilen yaklaşım olup, burada düzenlenen sorumluluk rejiminin, ceza hukuku, 
kişilik hakları ve genel olarak bütün hukuka aykırılıklar için geçerli olduğu 
kabul edilmiştir122. Markayı bizzat kullanmayan aracı hizmet sağlayıcılarının 
sorumluluğu 556 sayılı KHK veya SMK çerçevesinde belirlenmemiş olup, 5651 
sayılı Kanuna göre belirlenmelidir. 

b. Sanal Ortamda Gerçekleşen Ticaretteki Aktörler ve bu Aktörler 
Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

5651 sayılı Kanunda, internet servis sağlayıcılarının sorumluluk şartları 
düzenlenmiş ve sorumluluk konusunda muafiyetler getirilmiştir. Yer sağlayıcı, 
5651 sayılı Kanun md.5’e göre, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya 
hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü 
değildir. Aynı şekilde 5651 sayılı Kanun md. 6/2’e göre erişim sağlayıcı, kendisi 
aracılığıyla erişilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadıklarını ve 
sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü değildir.

Uygulamada sorun özellikle marka sahibi ile yer sağlayıcı arasında çıkmakta 
ve marka sahibi yer sağlayıcıdan içeriğin çıkarılmasını talep etmektedir. Oysa 
yer sağlayıcının ayrıca içerik sağlayıcı ile hukuki ilişki içinde olduğu ve ona 
karşı da bazı yükümlülükleri olduğu unutulmamalıdır. Bahsedilen varsayımda 
markaya tecavüz olduğu durumlarda, üç aktör vardır: markası ihlal edilen kişi, 
markayı ihlal fiilini gerçekleştirebilecek içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcı. Bu üç 
aktör arasında, 

• marka sahibi ve içerik sahibi arasında markaya tecavüz ihtilafı,

121 Mustafa Ateş, “Sosyal Medya Aktörlerinin Hukuki Sorumluluğu ve Bilhassa Telif Haklarının 
İhlalinden Doğan Sorumlulukları”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2013, s. 59-114, s.107

122 The European Commission with “the Digital Single Market Strategy”.
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• marka sahibi ile yer sağlayıcı arasında içeriğin uyarıya rağmen yayından 
çıkarılmaması ihtilafı

• yer sağlayıcı ile içerik sağlayıcı arasındaki ilişkide de, yer sağlayıcının 
içeriği yayından çıkarma hakkı olmamasına rağmen çıkarmasına ilişkin 
ihtilaf yaşanabilir. Yer sağlayıcı ile içerik sağlayıcı arasında yer sağlama 
sözleşmesi bulunmaktadır123.

Dolayısıyla içerik sağlayıcının marka hakkına tecavüz teşkil ettiği ileri 
sürülen içeriği kaldırma talebiyle karşılaşması durumunda, içerik sağlayıcıya 
karşı da sorumluluk altında olduğu unutulmamalıdır. Aşağıda da görüleceği 
gibi, yer sağlayıcının içerik sağlayıcı yokmuş gibi davranması ve içeriği ilk 
talepte hemen kaldırması beklenemez. Görüleceği gibi, yer sağlayıcının bir 
hâkim gibi davranıp, tecavüzün bulunup bulunmadığını doğru bir şekilde 
değerlendirmesi de beklenemez.

c. Aracı Hizmet Sağlayıcıların Belirlenmesi ve Önemi
Bir hizmet sağlayıcının aracı hizmet sağlayıcı olarak belirlenmesi önemlidir. 

Eğer bir hizmet sağlayıcı “aracı hizmet sağlayıcı” olarak tanımlanabilirse, bu 
hizmet sağlayıcı yer ve erişim sağladığı kişilerin fiillerinden sorumlu olmaz. 
5651 sayılı Kanun md. 5/1 ve 6/2 hükmüne göre, yer sağlayıcı ve erişim 
sağlayıcı ulaşılmasına aracılık ettikleri bilgileri kontrol etmek veya hukuka 
aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. 
6563 sayılı Elektronik Ticaret Kanunu md. 9/1 hükmüne göre, aracı hizmet 
sağlayıcılar, hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel 
kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu 
mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu 
olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

Benzer şekilde AB’nin 2000/31 sayılı Elektronik Ticaret Yönergesi’nin12412. 
maddesi erişim sağlayıcı için, 14.maddesi de yer sağlayıcı için genel bir 
gözetim ve kontrol sorumluluğu getirmemiştir. Her iki aracı sağlayıcı, 
belirtilen maddelerdeki şartların geçekleşmesi durumunda sorumluktan 
muaf kabul edilmektedir. Sorumluluktan muafiyetleri “güvenli liman” olarak 
adlandırılmaktadır125. Bundan dolayı, internet üzerinde faaliyet gösteren bir 
aktörün aracı hizmet sağlayıcı olarak kabul edilmesi önemlidir. 

123 Ümit Gezder, İçerik Sağlayıcısının ve Yer Sağlayıcısının Hukuki Sorumluluğu ve Sorumluluk 
Muafiyeti, İstanbul 2017, s. 122 vd.

124 Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on 
certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in 
the Internal Market (‘Directive on electronic commerce’), https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/? uri=CELEX:32000L0031&from=EN

125 Safeharbour.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=EN
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ABAD kararları ile yer ve erişim sağlayıcılarının kimler olabileceği hususu 
açıklık kazanmaktadır. Bir çok farklı yer sağlayıcı faaliyeti bulunabilir. Arama 
motorlarının reklam hizmetleri (anahtar kelime reklamcılığı hizmetleri)126, 
on-line satış platformları127, sosyal iletişim ağı hizmet sağlayıcıları128 da ABAD 
kararları ile ECD md.14’ün koruma kapsamına alınmıştır. ECD md 12 ise İnternet 
erişim sağlayıcılarına129 ve açık erişim wi-fi ağ sağlayıcılarına130 uygulanmıştır. 
Ancak ABAD bazı hizmetlerin bu ECD’nin dışında olduğunu belirtmiştir. 

2. Aracı Hizmet Sağlayıcılarının Sorumluluğu 
a. Sorumluluktan Muafiyet Şartları
Türk mevzuatında, yer sağlayıcı yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya 

hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü 
olmayıp, yer sağladığı hukuka aykırı içeriği bu Kanunun maddelerine göre 
haberdar edilmesi halinde yayından çıkarması gerekir (5651 s. Kanun m.5, 6). 

Aynı şekilde erişim sağlayıcının sorumluluğu da ancak haberdar edilmesiyle 
başlar. 5651 sayılı Kanun md. 6/1-a’ya göre, “Herhangi bir kullanıcısının 
yayınladığı hukuka aykırı içerikten, bu Kanun hükümlerine uygun olarak 
haberdar edilmesi halinde erişimi engellemekle” yükümlüdür. 

Keza 6563 sayılı Elektronik Ticaret Kanunu md. 9/1 hükmüne göre, Aracı 
hizmet sağlayıcılar, hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan gerçek ve 
tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe 
konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz 
konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

TTK md. 58/4’e göre sorumluluk:
Haksız rekabet fiilinin iletimini başlatmamış, iletimin alıcısını veya fiili 

oluşturan içeriği seçmemiş veya fiili gerçekleştirecek şekilde değiştirmemişse, 
bu maddenin birinci fıkrasındaki davalar hizmet sağlayıcısı aleyhine açılamaz; 
tedbir kararı verilemez. Mahkeme haksız rekabet eyleminin olumsuz 
sonuçlarının kapsamlı veya vereceği zararın büyük olacağı durumlarda ilgili 
hizmet sağlayıcısını da dinleyerek, haksız rekabet fiilinin sona erdirilmesini 
veya önlenmesine ilişkin tedbir kararını hizmet sağlayıcı aleyhine de verebilir 
veya içeriğin geçici olarak kaldırılması dâhil somut olaya uyan uygulanabilir 
başka tedbirler alabilir.

126 CJEU, 23 March 2010, case C-236/08 - Google France SARL and Google Inc. v Louis Vuitton 
Malletier SA et al (Google France).

127 CJEU, 12 July 2011, case C-324/09 - L’Oréal SA andOthers v eBay International AG andOthers 
(L’Oréal).

128 CJEU, 16 February 2012, case C-360/10 - Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten 
en Uitgevers CVBA (SABAM) v Netlog NV (Netlog).

129 C-70/10 - Scarlet Extended.
130 C-484/14 - McFadden. 



509

Fikri Mülkiyet Haklarının İnternet Ortamında Korunması
Doç. Dr. Fülürya YUSUFOĞLU BİLGİN

Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı 19-22 Aralık 2019

Bu düzenlemeleri bir bütün olarak incelediğimizde, AB kararlarında “güvenli 
liman” (safe harbour) olarak adlandırılan sorumsuzluk istisnasına dahil olmak 
ve sorumluluktan kurtulmak için bazı şartların ortaya çıktığını görmekteyiz.

1) Hizmet sağlayıcının faaliyetlerinde pasif olması ve faaliyetlerin sadece 
teknik işlemlere ilişkin olması gerekir.

2) Tecavüz fiilinden haberdar olmamalıdır
3) Tecavüzden haberdar olur olmaz tecavüzün sonlandırılması için gerekli 

işlemleri yapmalıdır.
Aşağıda bu şartlara kısaca değinmek gerekir.
(1) Hizmet Sağlayıcısının Faaliyetinin Pasif Olması ve Faaliyetin Sadece 

Teknik İşlemlere İlişkin Olması 
Esasında, Türk hukukunda hizmet sağlayıcının faaliyetinin pasif olması 

gerektiğine ilişkin açık bir şart bulunmamaktadır. Oysa E-Ticaret Yönergesinin 
başlangıç kısmında bulunan 42. gerekçesine bu husus belirtilmiştir. Nitekim 
TTK md. 58’de hangi hallerde hizmet sağlayıcısına karşı dava açılamayacağına 
ilişkin 58/4 hükmüne göre, 

• iletimi başlatmamış olması, 
• alıcıyı belirlememiş olması, 
• içeriği seçmemesi ve 
• içeriği değiştirmemesi gerekir. 
Bu şartlardan, içeriği seçmeyen ve değiştirmeyen kişinin sorumlu 

olmayacağı belirtilmiştir. Bu ise hizmet sağlayıcısının pasif olması gerektiğine 
işaret eder. Güvenli liman istisnasından faydalanabilmek için, aktif bir rol 
oynamamak gerekir. 

ABAD tarafından verilen L’Oréal kararında, eBay platformunun, 
hizmetlerinin şartlarını belirlemesi, bu hizmet karşılığında bir ücret alması 
ve tüketicilere genel bilgiler vermesi, onun aktif bir rol oynaması olarak 
değerlendirilmemiştir131. Buna karşın eBay’in, satılan ürünlerin takdim şeklini 
optimize etmesi veya bu satışları desteklemesi ve tanıtması, eBay’in aktif rol 
oynaması olarak kabul edilmiştir132.

Netice olarak, hizmet sağlayıcı olarak güvenli liman korumasına girebilmek 
için, hizmet sunanın sadece teknik işlemleri yapması ve ürünün satışını 
iyileştirici bir faaliyette bulunmaması gerekir. 

Bu konuyla ilgili olarak verilen Yargıtay kararlarında baktığımızda, yer 
sağlayıcının sorumluluğunun doğması için, site içeriğine bir katkısının 
bulunması gerektiği sonucuna varıldığı görülecektir. 

131 C C-324/09 - L’Oréal, par. 115. Seealso C-236/08 - Google France, par. 116.
132 C-236/08 - Google France, par. 118.
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Yarg. 18. Ceza Dairesi’nin E. 2016/15028, K. 2017/8888, T. 13.9.2017 tarihli 
kararına göre,

“Sanığın savunmalarında “N.D. A.Ş isimli firmadan hosting kiraladığını, 
oto yıkamayla ilgili ilan verdiğini, ancak kiralamış olduğu hosting alanı büyük 
olduğu için internet üzerinden bu alanları başka kişilere sattığını bu alanların 
içerisinde müstehcen yayın yapan escort siteleri, sex hikayeleri, porno siteleri 
gibi içerikte sitelerin olduğunu gördüğünü, siteleri kiralarken bir kaç kişiyle 
görüşüp parasını aldığını ancak iletişim başkanlığı tarafından kendisine hosting 
alanında kanuna aykırı yayınların olduğuna dair yazı geldiğini, kendisinin de 
site isimlerini kontrol ederek hepsini kapattığını, kiralamış olduğu hosting 
alanında yayınlanan müstehcen görüntülerin haber olmadan meydana 
geldiğini,” belirtmesi, 5651 Sayılı Kanun’un 5/1.maddesindeki “Yer sağlayıcı, 
yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu 
olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.” ve yine aynı Kanunun 6518 
Sayılı Kanunla değişik 2. ve 8. fıkralarındaki “ Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka 
aykırı içeriği bu Kanunun 8. ve 9. maddelerine göre haberdar edilmesi hâlinde 
yayından çıkarmakla yükümlüdür. Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan 
veya bu Kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında 
Başkan tarafından on bin Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasına kadar idari 
para cezası verilir.” şeklindeki düzenlemeler karşısında, sanığın bu sitelerdeki 
teknik ve hukuki sorumluluğunun belirlenmesi açısından site içeriklerine 
bir katkısının olup olmadığı, sanık tarafından yönetilip yönetilmedikleri, 
başkalarının faaliyetine bir iştirakinin bulunup bulunmadığı, sitelerin kapatılıp 
kapatılmadığı hususlarında ve ayrıca bahse konu sitelerin içeriğinin tespitine, 
müstehcenlik barındırıp barındırmadığına, var ise bunun niteliğine yönelik 
denetime elverişli olacak şekilde bilirkişi raporu aldırılarak, eylemlerin suç 
oluşturup oluşturmadığı, suç oluşturması halinde site içerikleri gözetilip 
içtima hükümleri tartışılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin 
düşünülmemesi…”

(2) Hizmet Sağlayıcının Tecavüz Fiilinden Haberdar Olmaması 
Yukarıda belirttiğimiz gibi, aracı hizmet sağlayıcılarının genel bir şekilde 

inceleme ve araştırma yükümlülükleri bulunmamaktadır. Gerçekleştirdikleri 
faaliyetler gereği yer ve erişim sağlayıcılarının, yayınladıkları içerikleri inceleme 
yükümlülükleri bulunmamaktadır. 

Yer sağlayıcının ne şekilde haberdar edileceği 5651 sayılı Kanun 2/r 
hükmünde belirtilmiştir. Bu hükme göre, uyarı yöntemi; İnternet ortamında 
yapılan yayın içeriği nedeniyle haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişiler 
tarafından içeriğin yayından çıkarılması amacıyla öncelikle içerik sağlayıcısına, 
makul sürede sonuç alınamaması hâlinde yer sağlayıcısına iletişim adresleri 
üzerinden gerçekleştirilecek bildirim yöntemidir.
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Görüldüğü üzere Kanuna göre bildirimin öncelikle içerik sağlayıcıya 
yapılması, oradan sonuç alınamaması halinde erişim sağlayıcıya bildirimin 
yapılması öngörülmüştür. Ancak bildirimin içerik sağlayıcıdan önce yer 
sağlayıcıya yapılması halinde de sonuç değişmeyecektir. Önemli olan husus 
sıranın takip edilmesi değildir, yer sağlayıcısının tecavüzden haberdar edilmiş 
olmasıdır.

(3) Yapılan Bildirime Rağmen, Hukuka Aykırı İçeriği Yayından Kaldırmamış 
Olması

Markanın açıkça ihlal edildiği halde, yer sağlayıcının yayının kaldırılması 
talebine uymaması, marka sahibine karşı sorumluğuna yol açar. Ancak, hukuka 
uygunluk sebepleri bulunuyorsa veya hukuka aykırılık yoksa, yer sağlayıcı söz 
konusu içeriği yayından kaldırmasa da sorumluluğu doğmaz133.

Ancak markaya ihlal açık değilse, başka bir ifade ile yer sağlayıcının uyarı 
bildiriminde belirtilen ihlali değerlendirmesi ile konunun yargıya intikal etmesi 
ihtimalinde mahkemenin yapacağı değerlendirme bir olmayabilir. Ayrıca, 
bu şekilde bir uyarı yönteminin, içerik sahibinin söz konusu içeriğin hukuka 
aykırı olmadığını ispat etme olanağı verilmeksizin, sadece bir uyarı yöntemi 
ile kaldırılması ifade özgürlüğüne aykırı olabileceği gibi, internette rekabeti 
engelleyici sonuçlara da yol açabilir134. İspat etme, ancak Mahkemeler 
karşısında hukuka uygun bir sonuca yol açar. Yer sağlayıcı hakim olmadığı için, 
hakim gibi davranması ve karar vermesi beklenemez.

İhlalin açık olmadığı halde içeriğin yayından kaldırılması, içeriğin gereksiz 
yere kaldırılmasına yol açar. Bu halde içeriği yayından haksız bir şekilde 
kaldırılan içerik sahibinin açacağı sorumluluk ve tazminat davaları ile karşı 
karşıya kalması mümkün olabilir; zira yukarıda da belirttiğimiz gibi, yer 
sağlayıcının içerik sağlayıcıya karşı sözleşmesel bir yükümlülüğü vardır.

Zarar Görenden Gelen İhtarı Esas Alabilmesinin Şartları - Anayasa 
Mahkemesi Kararında Yer Alan Kriter – İlk Bakışta İhlal Şart

Yer sağlayıcının sorumluluğunun söz konusu olabilmesi için aranan kriterin 
tespiti Anayasa Mahkemesi tarafından yapılmıştır135. Her ne kadar söz konusu 
Anaya Mahkemesi kararına konu olay erişim sağlayıcıların erişimi engelleme 
kararının mahkemelerce verilmesi ile ilgili olsa da, özü itibariyle yer sağlayıcılar 
için de uygulanabilir. Erişim sağlayıcılar ile yer sağlayıcıların sorumluluğu paralel 
şekilde düzenlenmiştir. 5651 sayılı Kanun md.5/1’e göre yer sağlayıcı md. 
6/2’de erişim sağlayıcı içeriği kontrol etmek zorunda değildir. 5651 sayılı Kanun 

133 Örneğin 2018 tarihli Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararına konu “şikayetvar” davası, Yarg. 11. 
HD. 2016/14151 E. 2018/5088 K. 10.09.2018 T. (www.kazanci.com).

134 Gezder, s.130-131.
135 AYM, Ali KıdıkBaşv. No. 2014/5552, 26.10.2017, par.56-63.

http://www.kazanci.com)
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md. 5/2’de yer sağlayıcının, md. 6/1’de erişim sağlayıcı, kendilerine bildirilen 
hukuka aykırı içeriği yayından çıkarmak, erişimi engellemekle yükümlüdür. Her 
iki hizmet sağlayıcıya ilişkin düzenleme, her türlü hukuka aykırılığı içerecek 
şekilde düzenlenmiştir. Bu hukuka aykırılık markaya tecavüz de olabilir, kişilik 
haklarının ihlali de olabilir. Gerek Mahkeme, gerek yer sağlayıcı tarafından 
verilen karar, ihlalin bulunup bulunmadığına ilişkindir. Ancak Mahkemeden 
farklı olarak, yer sağlayıcı uyuşmazlıkları çözmek konusunda ehil değildir; bir 
diğer ifade ile adaleti sağlama ve ihlalin bulunup bulunmadığına karar verme 
konusunda meslek icra etmemektedir. Gerçek anlamda tecavüzün bulunup 
bulunmadığı yönünde karar verme konusundaki tek merci Yargı’dır. 

Erişimin engellenmesi talebiyle Ceza Mahkemesine başvurulduğunda, 
aleyhlerine erişimin engellenmesi talep edilen taraf söz konusu talepten 
haberdar edilmemiş ve kendini savunamamıştır. AYM Kararına göre, erişimin 
engellenmesi kararı bir koruma tedbiri olup istisnai hallerde uygulanabilmelidir. 
Bu bakımdan bu istisnai tedbirin de ancak ihlal teşkil ettiği ileri sürülen internet 
yayınının “apaçık” ihlal teşkil ettiğinin daha ilk bakışta anlaşıldığı durumlarda 
işletilebilir. Buna “ilk bakışta ihlal doktrini” denilmektedir136.

Anayasa Mahkemesinin söz konusu karara konu olayda, Mahkeme 
tarafından verilecek olan ve kişilik haklarını ilgilendiren erişimin engellenmesi 
kararının verilebilmesi için, talepte bulunan kişinin ilk bakışta haklı olması 
gerektiği belirtilmiştir. AYM kararının 62. paragrafında, erişimin engellenmesi 
kararını veren Hakimle ilgili olarak şu şekilde bir tespitte bulunulmuştur: 
“Mevcut başvuruya konu erişimin engellenmesi kararının dayanağı olan 5651 
sayılı Kanun’un 9. maddesinde öngörülen sulh ceza hâkiminin yirmi dört saat 
içinde duruşma yapmaksızın, karşı tarafı dinlemeksizin, delil toplamaksızın, 
talepte bulunan tarafından kendisine sunulan delillerle sınırlı bir inceleme 
sonunda erişimin engellenmesine karar vermesi usulünün istisnai olduğunun 
kabul edilmesi gerekir. Bu usul ancak internet yayınının kişilik haklarını apaçık 
bir şekilde ihlal ettiğinin daha ilk bakışta anlaşıldığı durumlarda işletilebilir. Bir 
kimsenin çıplak resimlerinin veya video görüntülerinin yayımlanması gibi kişilik 
haklarının ihlal edildiğinin daha ileri bir inceleme yapılmaya gerek olmaksızın 
ilk bakışta anlaşılabildiği hâllerde 5651 sayılı Kanun’un 9. maddesinde 
öngörülmüş olan istisnai usul işletilebilir.” AYM kararının 63. paragrafında da 
şu husus belirtilmiştir: “Böyle durumlarda “ilk bakışta ihlal doktrini” internet 
ortamında yapılan yayınlara karşı kişilik haklarının hızlı bir şekilde korunması 
ihtiyacıyla ifade hürriyeti arasında adil bir denge sağlayacaktır”. 

Görüldüğü üzere, Sulh Ceza Hakimi’nin dahi erişimin engellenmesi talebi 
ile karşı karşıya gelmesi durumunda, ancak açık bir ihlal durumunda erişimin 

136 AYM, Ali Kıdık Başv. No. 2014/5552, 26.10.2017, par.56-63.
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engellenmesi kararı verebileceği belirtilmiştir. Söz konusu usul, Hakim için 
dahi istisnai bir usul olarak belirlenmiştir. AYM kararının devamında, 67. 
paragrafında da hakkının ihlal edildiğini ileri süren tarafın, hakkını Genel 
Mahkemelerde arayabileceği belirtilmiştir: “İlk bakışta ihlal durumunun 
bulunmadığı hâllerde talep başka bir inceleme yapılmaksızın reddedilir. 
Genel mahkemelerde görülen davalarda ise talebin kabul edilebilmesi için 
ihlal iddiasının ispatlanması gerekir. Böyle durumlarda genel mahkemeler ilk 
bakışta ihlal bulunmadığını belirterek talebin reddine karar veremez. İhlalin 
olup olmadığı, bilirkişi dâhil mümkün olan bütün delillerle ispatlanmalıdır.”

Anayasa Mahkemesi’nin kararında önemli bazı sonuçlara varılabilir:
• İçerik ancak açıkça hukuka aykırı ise içeriğe erişim engellenebilir. Aynı 

şekilde yer sağlayıcının verdiği karar da içeriğin yayından çıkarılması 
suretiyle içeriğe ulaşımın engellenmesidir.

• İlk bakışta ihlal durumu yoksa, Mahkeme dahi içeriğe ulaşımın 
engellenmesi talebini başkaca inceleme yapmaksızın reddetmelidir 
(AYM kararı paragraf 67). Zira ilk bakışta apaçık ihlal yoksa, ihlal 
iddiasında bulunan ihlal iddialarını ispatlamakla mükelleftir. Bu ispat ise 
Mahkemeler nezdinde, yargılama sırasında yapılmalıdır.

• Açık ihlalin olmaması durumunda, ihlalin bulunup bulunmadığının 
ispatlanması, çekişmeli yargının konusudur ve Mahkemeler önünde 
değerlendirilmesi gerekir.

• En önemlisi, yukarıdaki tespitler, erişimi engelleme talebi ile karşı karşıya 
kalan Hakim için öngörülen tespitlerdir. Hukuki meselelerin çözümünde 
ehil olmadığı bilinen yer sağlayıcının daha ağır şartlara tabi tutulması 
ve ihlalin açık olmamasına rağmen içeriği yayından kaldırmamasından 
sorumlu tutulması düşünülemez. Yer sağlayıcı da ancak açık olan 
ihlaller dolayısıyla sorumlu tutulabilir. Yer sağlayıcı hukuki meseleleri 
çözümleme ile yükümlü olmamakla birlikte ehil de değildir çoğunlukla.

Son olarak Anayasa Mahkemesinin Wikipedia davasında vermiş olduğu 
26.12.2019 tarihli kararında da ilk bakışta ihlal ilkesine dayanmaktadır137. 
İdare tarafından verilen erişimin engellenmesi kararının haklılığı tartışılırken, 
demokratik toplum düzenini tehlikeye atıp atmadığının belirlenmesi daha ileri 
bir incelemeyi gerektiriyorsa ve müdahalenin haklılığı ilk bakışta anlaşılmıyorsa, 
yayınların idare tarafından engellenmesi biçimindeki istisnai usul yerine yine 
5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesinde öngörülmüş olan “mahkeme yolunun” 
işletilmesi gerekir138. Wikipedia kararının devamında, idare tarafından verilen 

137 Wikimedia Foundation Inc ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru no.su: 2017/22355, Karar tarihi 
26.12.2019, RG 15 Ocak 2020.

138 Wikipedia kararı, parag. 77.
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içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararının, ancak gecikmesinde 
sakınca bulunan, dolayısıyla ivedilikle müdahale etmeyi gerektirecek hallerde 
işletilmesi gereken istisnai bir yol olduğu belirtilmiştir139.Wikipedia davasında, 
yapılan bazı yayınların 5651 sayılı Kanun 8/A maddesine göre milli güvenlik ve 
kamu düzeninin korunması sebebiyle engellenmesi talep edilmiştir. Ancak bu 
davada, ihlalin ilk bakışta anlaşılmaması durumunda, İdare’nin erişim engeli 
koymaması gerektiği ve Mahkeme’lere başvurması gerektiği belirtilmiştir. 
Markaya tecavüz hususlarının, milli güvenlik ve kamu düzenine aykırılık gibi 
konulara göre daha muğlak olduğu düşünülürse, uzman olmayan yer ve erişim 
sağlayıcının, istisnai olan bu yola başvurmaları konusuna dikkatle yaklaşılmalıdır. 
Uzman olmayan bu kişilerin, açık olmayan ihlallere rağmen hâkim gibi davranıp 
karar vermeleri beklenemez. Açık ihlal olmayan bir durumda uyarı üzerinde 
içeriği kaldırmayan aracı hizmet sağlayıcı sorumlu tutulamaz.

Yarg. 11. HD’nin E. 2018/4667, K. 2019/5975, T. 30.9.2019 tarihli “şikayetvar.
com” kararı bu konuda verilen çok önemli bir karardır. Karara göre;

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davalı 
tarafın internet sitesinin, tüketicilerin almış oldukları mal ve hizmetlerle 
ilgili olumlu veya olumsuz düşüncelerini belirttikleri bir platform olduğu, söz 
konusu platformun yapısı gereği şikâyet edilen veya hakkında olumlu görüş 
bildirilen şirketlerin markalarının belirtilmesinin zorunluluk arz ettiği, söz 
konusu markalar kullanılmadan anılan sitenin fonksiyonunu icra etmesinin 
mümkün bulunmadığı, dolayısıyla davalı sitesindeki marka kullanımının 
işaretin kullanımına ilişkin meşru bir bağlantı bulunması durumu içerisinde 
değerlendirilebileceği, siteye giren ortalama tüketicilerin, söz konusu sitenin 
müspet veya menfi görüş ve düşünce belirtme platformu olduğunu, resmi 
bir mecra olmadığını rahatlıkla anlayabilecekleri, davalı sitesinde davacının 
logosunun kullanılmasının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet açısından 
ihtilafın esasına herhangi bir etkisinin bulunmadığı, davalının sitesinde 
davacı marka ve logosunun kullanılmasının 556 Sayılı KHK’nın 12. maddesi 
kapsamında değerlendirilmesinin de mümkün olduğu, 5651 Sayılı Kanun 
uyarınca yer sağlayıcı olan davalının sitesinde yayınlanan tüm iddiaların maddi 
hukuk açısından doğru olup olmadığını araştırmasının beklenemeyeceği, 
davalı sitesindeki iddiaların ve şikâyetlerin, yanlış ve hakikate uygun olmadığını 
ispatlamadan salt davacının kaldırılması yolundaki beyanı ile kaldırılmamasının 
da davalının sorumluluğunu gerektirdiği biçimindeki iddianın kabulünün de 
mümkün olmadığı, davalı sitesinde belirtilen olumsuzlukların gerçek olup 
olmadığının davalı tarafından bilinmesinin mümkün olmadığı gibi dava dosyası 
kapsamında davacıya ilişkin şikâyetlerin gerçek olmadığını ispatlayan herhangi 
bir delil de bulunmadığı, davalının sitesindeki beyanların ve fiillerinin TTK 

139 Wikipedia kararı, parag. 87.
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m.55/1. (a)-5 kapsamında değerlendirilemeyeceği ve davalının fillerinin veya 
sitesindeki açıklamaların söz konusu bent kapsamında davacı ile haksız rekabet 
yaratmadığı, davalının, davacıya cevap hakkı vermemesi veya ücretsiz yayınladığı 
şikayetlere karşı davacının vermek istediği cevapları ücret, abonelik gibi şartlara 
bağlamasının hukuka uygun davranış olmayacağı, ancak davacı yanın davalı 
şirkete cevap verme hakkını kullanmak üzere başvurdukları hususunda yeterli 
delil sunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Hizmet sağlayıcının sorumluluğu, içeriğin hukuka aykırılığının tespit 
edilmesinden sonra başlar. Hizmet sağlayıcı, henüz içeriğin hukuka aykırı olup 
olmadığının belli olmadığı dönem için sorumlu tutulamaz.

b. Yer Sağlayıcının Haksız Fiilden Dolayı Sorumluluğu
Yer sağlayıcısının fikri hakların ihlalinden dolayı sorumlu tutulmaması 

yönünde Kanundaki ve yukarıda belirtilen yönetmeliklerdeki düzenlemelere 
paralel olarak, yer sağlayıcısının haksız fiil sorumluluğunun da incelenmesi 
gerekir. BK md. 49/1’e göre, Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar 
veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Bilindiği üzere haksız fiilin şartları; (1) 
hukuka aykırılık, (2) kusur, (3) zarar, (4) illiyet bağıdır.

Bu durumda, yer sağlayıcısına bilgi verilmiş olmasına rağmen fikri hak 
sahibinin (marka, eser) haklarının ihlal edildiğinin açık olduğu durumlarda, 
kendisine hak sahibi tarafından bilgi verilmiş olmasına rağmen yayının 
kaldırılmaması, haksız fiil oluşur. Bu noktada, marka veya telif hakkına 
tecavüzden sorumlu tutulamasa da, yer sağlayıcı haksız fiilden sorumlu 
tutulabilir.

VI.  FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN İNTERNET ORTAMINDA İHLALİ VE 
KORUNMASI

A. Fikir ve Sanat Eserlerinin İnternette Kullanılmasına İlişkin Düzenlemeler 
Eserlerin internette yayınlanması, kamuya iletim çerçevesinde 

değerlendirilmektedir. Bir kişinin eserinin internet ortamında yayınlanabilmesi 
için, eser sahibinden bu konuda gerekli izinlerin (lisansların) alınması gerekir. 

FSEK’teki düzenlemelere baktığımızda, FSEK md. 23’te yayma hakkının, 
FSEK md. 25’te de umuma iletim hakkının düzenlendiği görülmektedir. FSEK 
md. 23, eserin genel olarak ticaret mevkiine koyma hakkı olarak kabul edilirken, 
FSEK md. 25, internetteki iletimi de içerecek şekilde düzenleme getirmektedir. 
Yayma hakkının maddi varlığı olan eser örnekleri için söz konusu olduğu genel 
olarak kabul edilmektedir140. Eserlerin internet yoluyla dağıtılması ve ticaret 

140 Fırat Öztan, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Ankara 2008, s. 28; Tekin Memiş, Fikri Hukuk 
Bakımından Internet Ortamında Müzik Sunumu, Ankara 2002, s. 111 vd; Mustafa Aksu, 
“Fikir Ve Sanat Eserleri Hukukunda Yayma Hakkının Tükenmesi Ve Avrupa Adalet Divanının 
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mevkiine konulması ise yayma değil, FSEK md. 25’te düzenlenen umuma 
iletim hakkı olarak kabul edilmektedir141.

FSEK md. 23/1’e göre, “bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, 
kiralamak, ödünç vermek, satışa çıkarmak veya diğer yollarda dağıtmak hakkı 
münhasıran eser sahibine aittir”. Yayma, çoğaltılmış bir eserin işlenmesinin 
dağıtma, satış, kiraya verme, ödünç verme gibi herhangi bir yolla “ticaret 
mevkiine konulması”, anlamındadır. FSEK md. 23/2’de ise yayma hakkının 
tükenmesi düzenlenmektedir. FSEKmd.23/2’ye göre: “Eseri sahibinin izniyle yurt 
dışında çoğaltılmış nüshaların yurt içine getirilmesi ve bunlardan yayma yoluyla 
faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir. Yurt dışında çoğaltılmış 
nüshalar her ne surette olursa olsun eser sahibinin ve/veya eser sahibinin iznini 
haiz yayma hakkı sahibinin izni olmaksızın ithal edemez. Kiralama ve kamuya 
ödünç verme yetkisi eser sahibinde kalmak kaydıyla, belirli nüshaların hak 
sahibinin yayma hakkını kullanması sonucu mülkiyeti devredilerek ülke sınırları 
içinde ilk satışı veya dağıtımı yapıldıktan sonra bunların yeniden satışı eser 
sahibine tanınan yayma hakkını ihlal etmez.”

Eser sahibinin eserini yayma hakkı mutlaktır. Ancak bu hak, eserin ilk yayımı 
ile sınırlıdır. Yayma hakkı, eser sahibine eserin ticareti ve dağıtımı konusunda bir 
tekel hakkı tanımadığı gibi, malın nihai alıcıya intikal etmesine kadar geçecek 
süre içinde yapılacak satışları ve bu satışların şartlarını düzenleme ve yasaklama 
yetkisi de vermez. Tükenme ilkesi, eser sahibi veya onun rızasıyla üçüncü bir kişi 
tarafından belirli bir coğrafi bölgede piyasaya sunulan eserlerin tedavülünün, 
yayma hakkına dayanılarak engellenmesini ifade etmektedir142. Eserin ilk satışı 
eser sahibinin isteğine bağlıdır. Fakat eserin veya çoğaltılmış nüshalarının bir 
kere satışına izin verildikten sonra bu izin aynı zamanda izleyen satışlar için de 
geçerli olur. Eserin ilk iradi satımı ile birlikte hak sahibinin tekel niteliğindeki 
yayma hakkı tükenir143. Eser daha sonraki kişilere serbestçe satılabilir.

Sanal ortamda sunulan eserler üzerinde hakkın tükenmesi ilkesinin 
uygulanmayacağı görüşü ağırlıktadır. Hakkın tükenmesi ilkesinin sadece fiziksel 

3 Temmuz 2012 Tarihli Usedsoft/Oracle Kararının Hukukumuza Bu Açıdan Etkisi Bağlamında 
Değerlendirilmesi”, TFM 2015/1, s. 1-27, s. 2;. Savaş Bozbel, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, 
İstanbul 2012, s. 111 vd; Emre Gökyayla, Telif Hakkı ve Telif Hakkının Devri Sözleşmesi, 2. 
Baskı, Ankara 2001, s. 172.

141 Öztan, s. 28; Memiş, Fikri Hukuk Bakımından Internet Ortamında Müzik Sunumu, s. 111 vd; 
Bozbel, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, s. 111 vd; Gökyayla, s. 172. Karşbkz; Fethi Merdivan 
( Yavuz/Alıca/Merdivan), Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Yorumu, Cilt I, Ankara 2014, s. 948 
vd, s. 975 vd.

142 Tükenme konusunda ayrıntılı bilgi için bkz; Adem Aslan, Türk ve AB Hukukunda Fikri 
Mülkiyet Haklarının Tükenmesi (Mukayeseli), İstanbul 2004, s. 1 vd; Öztan, s. 368 vd; 
Mustafa Fadıl Yıldırım, Bilgisayar Programlarında İkinci El İşlemler, FMHY 2010, s. 573, 578 
vd.; Bozbel, s. 114, 435.

143 Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s.166-167; Özcan, s.125.
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olarak dağıtımı yapılan eserler bakımından söz konusu olabileceği, buna karşın 
internetteki eserler bakımından yayma hakkının tükenmeyeceği genel olarak 
kabul edilmektedir144. Tükenme ilkesi, eser sahibinin haklarına istisna getiren 
bir ilkedir. Bilindiği gibi istisna getiren kurallar dar yorumlanmalıdır. Dolayısıyla 
eser sahibinin haklarının ihlali, “tükenme” ardında gizlenmemesi gerekir.

B. ABAD’ın Son Dönemdeki Kararları Işığında Fikir ve Sanat Eserlerini 
Doğrudan Kullananların Sorumluluğu – Tecavüz Halleri

1. Hiperlink Verenlerin Sorumluluğu 
Hiperlink, internette bir web sayfası okuyucusunu, bu sayfadan farklı 

bir sayfaya yönlendirmek için bulunan bağlantıya verilen isimdir. Kişi bu 
bağlantıya tıklayınca hedef sayfaya erişmektedir. Hiperlink, sayfalar arasındaki 
yönlendirmeyi sağlayan bağlantı arayüzüdür. Bir hiperlinke tıklayan kişi, 
bilginin yer aldığı farklı bir sayfaya yönlendirilir. Kural olarak hukuka uygun 
olarak izin çerçevesinde internet üzerinden yayınlanmış bir içeriğe hiperlink 
vermek, hukuka aykırı değildir. Eğer link verilen sayfadaki içerik, hak sahibi 
tarafından kullanımına izin verilen bir içerikse, link vermek suretiyle telif 
haklarının ihlal edilmediği ve kamuya sunma hakkına uygun bir davranış 
olduğu kabul edilmektedir145.

GSM Media davasında ABAD, hukuka aykırı bilgilerin yer aldığı, kişinin 
telif haklarının ihlal edildiği bir siteye hiperlink vermenin, bazı hallerde iletim 
hakkını ihlal ettiğine hükmetmiştir. 

Link veren sayfayı işleten kişi eğer kâr amaçlı olarak sayfayı işletiyorsa, link 
verilen internet sayfasındaki hukuka aykırılığı bildiği varsayılır. Bu varsayımda, 
link vermek suretiyle yapılan yönlendirmenin, izinsiz kamuya iletim olduğu 
kabul edilir.

Buna karşın 
• linklerin verilmesi kar amacı güdülmeksizin yapılıyorsa ve 
• link veren kişi hedef sayfadaki yayınların hukuka aykırılığını bilmiyorsa 

144 Ancak doktrinde aksi fikrin de bulunduğunu belirtmek gerekir. Ağırlıktaki fikre göre, 
internette sunulan eserler üzerindeki haklar tükenmez. Bu yöndeki görüşler için bkz; 
Veysel Başpınar/Doğan Kocabey, İnternette Fikri Hakların Korunması, Ankara 2007, s. 112; 
Memiş, s. 112; Aslan, s. 204; Öztan, s. 364; Ayşenur Şahin, Fikri Hukukta Eser Sahibinin Mali 
Haklarının Korunması, İstanbul 2010, s. 123 vd. Buna karşın, internet üzerindeki eserler 
üzerindeki hakların da tükenebileceği yönde bkz; Sevilay Eroğlu, Rekabet Hukukunda 
Bilgisayar Programlarının Korunması, İstanbul 2000, s. 104, 105; Mustafa Fadıl Yıldırım, 
“Bilgisayar Programlarında Akdi ve Teknik Kullanım Sınırlamaları ve Kullanıcının Hukuki 
Konumu”, AÜEHFD 2003, Cilt VII, S. 1-2, s. 573-575, 577 ; Yıldırım, FMHY 2010, s. 573, 578 
vd; Aksu, s. 8 vd.

145 C-466/12, NilsSvensson v. RetrieverSverige AB, 13.02.2014, par. 24-28; Detaylı bilgi için 
Bkz. Demirbaş A. (2018). Telif Hukukunda İnternet Linki ve Avrupa Adalet Mahkemesi’nin 
Svensson ve Bestwater Kararları, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5(1), 
s.176-178.
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veya makul bir şekilde ihlali bilebilecek durumda değilse, hyperlink 
vermek izinsiz kamuya iletim olarak kabul edilmemektedir146. 

Ziggo BV davasında, peer-to-peer (kişiden kişiye) yöntemiyle gerçekleşen 
dosya paylaşımı olanağı sağlayan “dosya paylaşım platformaları”nın bilgiyi 
endekslemeleri ve bu konuda bir arama motoru sağlamaları kamuya iletim olarak 
kabul edilmiştir. Bu kararda nazara alınan husus, platformun faaliyetinin bilinçli 
olması, aynı esere erişimi bulunan kişi sayısı, platform işleticilerinin söz konusu 
ihlali bilmesi ve platfomun gelir elde etme amacıyla kurulması olmuştur147.

Bu kararda “kamuya iletim” kavramı, kümülatif olarak bulunması gereken 
iki bileşene ayrılmıştır- İletim ve Kamu: 

• İletim kavramı: İletim kavramının söz konusu olabilmesi için birbirinden 
farklı kriterler göz önünde bulundurulmuştur;
• Fiillerin bilinçli olarak yapılması. Dava konusu olayda satıcı link 

sağlanan sitelerin fikri hakları ihlal eden siteler olduğu hususunda 
uyarılmıştı. Ayrıca satıcının bu konuda bilgi sahibi olmaması kabul 
edilemezdi.

• Önceden kullanılan teknik araçlardan farklı teknik araçların 
kullanılması.

• Farklı bir “kamunun” erişimine izin verilmesi.
• İletimin kar amacı güdüp gütmemesi.

• Kamu kavramı;
• Telif hakkı sahibi tarafından göz önünde bulundurulmayan bir 

topluluğa yapılan iletim, yeni bir “kamuya” iletim olarak kabul 
edilmelidir.

• Multimedya ürününü satın alan kullanıcılar farklı bir “tüketici kitlesi” 
oluşturmaktadır.

Frederik Wullems kararında, satış öncesi zamanda multimedya oynatıcısına 
dahil edilen hyperlinkeler ile telif haklarının ihlal edildiği web sayfalarına 
bağlantı veren ürünlerin satılması, izinsiz olarak kamuya sunum olarak kabul 
edilmiştir. Davada alıcıların, satıcının müdahalesi olmaksızın, söz konusu telif 
haklarına tecavüz sayılan internet sayfaları hakkında bilgi sahibi olamayacakları 
tespit edilmiştir. Buradaki “kamu” multimedya oynatıcısını satın alan kişiler ve 
potansiyel olarak satın alacak kişiler grubu olarak belirlenmiştir. Göz önünde 
bulundurulan bir diğer kriter, multimedya oynatıcısının, ürün satışlarını 

146 GS Media BV v. Sanoma Media Netherlands BV and others, C-160/15 no.lu ve 08.09.2016 
tarihli ABAD kararı. 

147 Stichting Brein v Ziggo BV, XS4ALL Internet BV, C-610/15 sayılı ve 14.06.2017 tarihli ABAD 
kararı.
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kar elde etme amacıyla yapması ve yerleştirmiş olan bağlantıların ürünün 
popülaritesini arttırmasıdır148. 

2. Radyo/TV Kuruluşlarının Yayınlarının Kamuya İletim Olarak Kabul 
Edilip Edilmemesi

Züst net davasında ABAD, bir radyo/tv yayının kablolu bir ağ aracılığı ile 
yeniden yayınını, farklı teknik araçlarla fikri hakkın kamuya iletimi olarak kabul 
edilmiştir. Bununla beraber bu yayınla hedeflenen “kamu”, yeni izleyicilerden 
oluşan bir “kamu” olarak kabul edilmemiştir, zira yayını yapan kanal zaten bu 
kamuyu göz önünde bulundurmuştur. Bu durumda kamuya iletimin yapılması 
için ayrıca bir izinin alınmasına gerek olmamıştır. Yeni bir izleyici kitlesinin 
bulunmamasından dolayı, kamuya iletim hakkının ihlal edilmediği sonucuna 
varılmıştır149.

VCAST kararında, bulut bilişim temelli video kayıt servisinde, TV 
programlarının kaydedilmesi izinsiz olarak kamuya sunum olarak kabul 
edilmiştir. Sebep, radyo/tv yayıncısının orijinal iletiminin ve video kayıt 
hizmetlerinin farklı teknik araçlarla yapılmış olmasıdır150. Olayda, yayıncının 
yayını hak sahibinin izni ile gerçekleştirdiği, ancak VCAST aracılığı ile video 
kayıt sisteminin farklı bir teknik araç teşkil ettiği tespit edilmiştir. İki iletimin 
farklı tüketici kitlesine yapıldığı ve eser sahiplerinin telif haklarının izinsiz bir 
şekilde kamuya iletildiği belirtilmiştir151. 

3. Verinin Bir Sayfadan Alınıp Başka Sayfaya Konulması
Renckoff kararında, internette bulunan bir fotoğrafın başka bir kişi 

tarafından kendi işlettiği web sayfasına alınması (link vermek değil, doğrudan 
fotoğrafın alınması şeklinde bir fiil), izinsiz olarak kamuya sunum olarak kabul 
edilmiştir. Karara konu olayda, bir fotoğrafçının yayınladığı fotoğrafı, bir öğrenci 
sunumunda kullanılmıştır. Daha sonra okul, fotoğrafın da bulunduğu sunumu 
internette yayınlamıştır. Fotoğrafçı kamuya iletim haklarının ihlal edildiğini 
ileri sürmüştür. Karara göre, bir fotoğrafın bir internet sayfasında kullanımı 
konusunda verilen izin, sadece o sayfanın ziyaretçilerini hedeflemektedir. 
Dolayısıyla farklı bir sayfaya aynı fotoğrafın alınması, farklı ve yeni bir tüketici 
kitlesi tarafından fotoğrafın görüntülenmesi anlamına gelmektedir. ABAD, 
kamuya sunum hakkında tükenme ilkesinin geçerli olmadığını ve bir fotoğrafın 
başka bir sayfaya konulmasını link vermekten farklı olarak değerlendirmiştir. 

148 StichtingBrein vs. JackFredrikWullems, C-527/15 no.lu ve 26.04.2017 tarihli ABAD kararı.
149 StaatlichgenehmigteGesellschaft der Autoren, Komponistenund Musikverle gerregistrierte 

GenossenschaftmbH (AKM) V Zürs.net BetriebsGmbH, C-138/16 noçlu ve 16.03.2017 tarihli 
ABAD kararı.

150 VCAST Ktd v. RTI SpA, C-256/16, 29.11.2017 tarihli ABAD kararı.
151 Fikrimizce buda DigiturkBeinconnect platformuna benzer bir yapı bulunmaktadır.
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Fotoğrafın başka bir sayfaya aynen alınması durumunda, hak sahibinin fotoğraf 
üzerindeki kontrolünü kaybettiği belirtilmiştir152.

4. İnternette Eserler Üzerindeki Hakların Tükenmemesinin Sonucu Olarak 
Tekrar Satışların İhlal Olarak Kabul edilmesi 

İnternette sunulan eserler üzerindeki hakların tükenip tükenmediği 
yukarıda da belirttiğimiz gibi, tartışılan ve üzerinde hemfikir olunmayan bir 
konudur. ABAD tarafından verilen güncel bir kararda, elektronik kitaplar 
üzerindeki hakların tükenmeyeceği belirtilmiştir153.

Tom Kabinet kararında ABAD, internet üzerinde ikinci el elektronik kitap 
satışının kamuya iletim olarak değerlendirmiş ve eser sahibinin iznine tabi 
olduğunu belirtmiştir154. Tom Kabinet, internette satılan e-kitapların ikinci 
ellerini satışa sunmuştur. Davacı olan Yayıncılar Meslek Birliği, davalı tarafından 
yapılan ikinci el e-kitap satışlarının telif hakkı sahiplerinin fikri haklarını 
ihlal ettiğini ileri sürmüştür. Tom Kabinet ise, yapılan satışların, hakların 
tükenmesi çerçevesinde kaldığını ve eser sahibinin haklarını ihlal etmediğini 
ileri sürmüştür. ABAD, kitapların internet üzerinden satışı ve indirilmesinin 
(download) “yayma” olmadığını, kamuya iletim olduğunu ve kamuya iletimde, 
hakların tükenmesi ilkesinin geçerli olmadığını belirtmiştir. ABAD, WIPO Telif 
Hakları Anlaşmasın ve Yönergenin yapılması sırasındaki hazırlık çalışmalarını 
dayanak olarak göstererek, AB düzenlemelerinde tükenme ilkesinin sadece 
fiziki ürünler için öngörüldüğünün altını çizmiştir. Bu durumda sadece fiziken 
basılı kitaplar için hakkın tükenebileceği kabul edilmiştir. Kararda, e-kitapların 
eskimediği ve satışlarının fiziki kitaplara göre çok daha kolay olduğu, 
e-kitapların da fiziki kitap olarak kabul edilemeyeceği ve gerçek anlamda 
ikinci elden bahsedilemeyeceği belirtilmiştir. Dijital ortamdaki e-kitaplar, 
gerçekte “yeni kopya” olarak değerlendirilmiştir. Kamuya iletimde, kaç kişinin 
aynı anda veya artarda kitaba erişim imkanına sahip olduğu da irdelenmiştir. 
Kararda, bir okuma platformu hizmeti veren davalının sunduğu kitaplara, aynı 
anda olmasa bile, artarda birçok kişinin erişebileceği ve bu veriler ışığında bir 
satıştan değil, kamuya iletimden bahsedilmesi gerektiği belirtilmiştir. Adalet 
Divanı, kamuya iletimin söz konusu olabilmesi için, iletimin önceden kullanılan 
araçlardan farklı araçlarla yapılması gerektiğini veya iletimin yeni bir tüketici 
kitlesine yapılması gerektiğini belirtmiştir. Buradaki farklı kamu (farklı tüketici), 
eser sahibi tarafından ilk başta göz önünde bulundurulmayan ve iletiminin 

152 Land Nordrhein-Westfalen v Dirk Renckhoff,, C-161/16 no.lu ve 08.08.2018 tarihli ABAD 
kararı.

153 ABAD 3 Temmuz 2012 tarihli UserSoft davasında (C-128/11) bilgisayar programları 
üzerindeki hakların tükeneceğini kabul etmiştir. Tom Kabinet kararında, ABAD’ın bu kararına 
da değinilere, User Soft kararının münhasıran bilgisayar programlarına özgü bir karar olduğu 
belirtilmiştir. Kararın yorumu hakkında bkz; Aksu, s. 3 vd.

154 Case C-263/18 Nederlands Uitgeversverbond and Groep Algemene Uitgevers v Tom Kabinet 
Internet BV and Others, 19.12.2019 tarihli ABAD kararı.
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hedeflemediği kişilerdir. Tom Kabinet davasında, elektronik kitap üzerinde fikri 
hak sahibinin, kullanıcı lisansı alan kişilerin kitapları okuması için yetki verdiği 
ve bu okumanın bu kişilere ait araçlarla olması gerektiği belirtildikten sonra, 
e-kitapların satılması ile beraber, kamuya iletimin farklı bir tüketici kitlesine 
yöneldiği ve netice olarak hakkın tükenmemiş sayılacağı belirtilmiştir.

FSEK md. 25/2’ye göre eser sahibi, eserinin aslı ya da çoğaltılmış 
nüshalarının telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma 
dağıtılmasına veya sunulmasına ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda 
eserine erişimini sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya 
yasaklamak hakkına sahiptir. Eser sahibinin, eserine kimlerin erişeceğini 
münhasıran belirleme hakkına sahiptir. Buradaki erişim imkanı, eser sahibinin 
izin verdiği platform üzerindeki erişim ile sınırlıdır. Zira eser sahibi, o platforma 
erişen kişilerin kendi eserine erişebileceği konusunda izin vermiştir. Bunun 
dışındaki platformlarında erişim veya öngörülenden farklı kişiler tarafından 
erişim, kamuya iletim hakkı olup, eser sahibinin iznine tabidir.

C. Fikir ve Sanat Eserlerini Kullananlara Aracılık Edenlerin Sorumluluğu – 
İnternet Servis Sağlayıcılarının Sorumluluğu

Marka ile ilgili inceleme yapılırken, aracı hizmet sağlayıcıların 
sorumluluklarının, 2007 tarihli 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 
Hakkında Kanun ve 2014 tarihli 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun ile düzenlendiği belirtilmiştir. Bu düzenlemelerle, aracı 
hizmet sağlayıcılarının sorumluluklarının gözetim ve kontrol sorumluluğu 
olmadığı, erişim veya yer sağladıkları içeriklerin hukuka aykırı olup olmadığını 
kontrol etmek zorunda olmadıkları belirtilmişti. Aracı hizmet sağlayıcılarının 
sorumluluğu uyar-kardır sorumluluğu olup, ancak haberdar edildikleri hukuka 
aykırı içerikleri kaldırmadıklarında söz konusu olur. 

FSEK md. Ek 4/3 ile aracı hizmet sağlayıcılarının sorumluluklarına ilişkin bir 
düzenleme getirilmiştir. Bu hükme göre, “Dijital iletim de dahil olmak üzere 
işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik 
sağlayıcılar tarafından eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu Kanunda 
tanınmış haklarının ihlali halinde, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlale 
konu eserler içerikten çıkarılır. Bunun için hakları haleldar olan gerçek veya 
tüzel kişi öncelikle bilgi içerik sağlayıcısına başvurarak üç gün içinde ihlalin 
durdurulmasını ister. İhlalin devamı halinde bu defa, Cumhuriyet savcısına 
yapılan başvuru üzerine, üç gün içinde servis sağlayıcıdan ihlale devam 
eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulması istenir. İhlalin 
durdurulması halinde bilgi içerik sağlayıcısına yeniden servis sağlanır. Servis 
sağlayıcılar, bilgi içerik sağlayıcılarının isimlerini gösterir listeyi her ayın ilk iş 
günü Bakanlığa bildirir. Servis sağlayıcılar ile bilgi içerik sağlayıcıları, Bakanlıkça 
istendiği takdirde her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür. Bu maddede 
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belirtilen hususların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından 
çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.”

FSEK md. Ek 4/3’te aracı hizmet sağlayıcısının sorumluluk şartlarının 
düzenlenmediği, sadece fikri hakların ihlali halinde, ihlalin durdurulması için 
izlenmesi gereken yolun düzenlendiğini belirtmek gerekir155. Bu hüküm, aracı 
hizmet sağlayıcılarının sorumluluğunu düzenlemediği veçhile, bu sorumluluğa 
yukarıda da belirtilen 5651 ve 6563 sayılı Kanunlarda yer alan düzenlemeler 
uygulama alanı bulacaktır. 

AB’de 2019 yılında kabul edilen 2019/790 sayılı Dijital Tek Pazarda Telif 
Hakları Yönergesi ile AB’de, bazı içerik paylaşım hizmeti sağlayıcıları için özel 
bir düzenleme getirilmiş olup, ECD md. 14 ile düzenlenen “güvenli liman” 
yönergesindeki sorumluluktan muafiyetten faydalanamayacaktır. AB Üyesü 
ülkelerin söz konusu düzenlemeyi 7 Haziran 2021 yılına kadar ülkelerindeki 
hukuka aktarma yükümlülüğü altındalar156.

SONUÇ
Fikri hakların internet ortamında kullanılması ve korunması son zamanlarda 

çok tartışılan bir konudur. Hukukun birçok dalında düzenlemeler az değişiklikle 
varlıklarını sürdürürken ve uyuşmazlıklara uygulanırken, fikri haklara ilişkin 
düzenlemeler ve özellikle fikri hakların internet üzerinde kullanılmasına 
ilişkin düzenlemeler sürekli olarak yenilenip gelişmektedir. Her ne kadar SMK 
ile getirilen düzenlemelerle markalara tecavüze ilişkin büyük değişiklikler 
yapılmasa da, internet üzerinde markanın kullanılması ve ihlaline ilişkin 
birçok ikincil düzenleme çıkarılmıştır. Bu çerçevede, WIPO tarafından 2001 
yılında çıkarılan “Marka ve Diğer Sınaî Hakların İnternette Korunmasına İlişkin 
Hükümler Hakkında Ortak Tavsiye Kararı”nın temelinde markanın internette 
kullanılması bulunmaktadır. Burada, hangi hallerde Türkiye’de fiilen satılmayan, 
ancak internet üzerinden satışa sunulan markalı malların, Türkiye’deki etki 
doğuracağı belirtildiği gibi, münhasıran internette kullanılan işaretin Üye 
Ülkede ticari etki doğurması kavramı getirilmiş ve açıklanmıştır. Bu kavram, 

155 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz; Başpınar/Kocabey, s. 266; Cansu Topal, “FSEK Ek Madde 
4 ile Hak İhlallerinin Ortadan Kaldırılması Usulüne Dair Kanun Değişikliği Çalışmaları”, Fikri 
Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2014, s. 371-391, s. 374-376; Ayhan İzmirli L, Avrupa Birliği ve Türk 
Hukuklarına Göre İnternet Ortamında Fikri mülkiyet Haklarının İhlali ve Korunması, Ankara 
2012, s.221; Zeynep Yasaman, “Avrupa Birliği Digital Tek Pazarda Telif Hakları ve Bağlantılı 
Haklar Yönergesinden Sonra İnternet Hizmet Sağlayıcılarının Telif Ve Marka Hakkı İhlallerinde 
Sorumluluk Farklılıkları ve Türkiye’deki Durum”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2018.

156 AB’de 2019 yılında kabul edilen 2019/790 sayılı Dijital Tek Pazarda Telif Hakları Yönergesi 
yürürlüğe girmiş olup, bu Yönergede düzenlenen çevrimiçi içerik paylaşım platformlarının 
sorumluluğu hakkında bilgi için bkz; Yasaman, Dijital Tek Pazar; Ece Gönülal, “Dijital Tek 
Pazarda Telif Hakkı ve Bağlantılı Haklar Yönergesi ile Beraberinde Getirdiği Tartışmalar”, 
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2019/2.
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markanın internetteki kullanımına özgülenmiş bir kavram olup, ticari alanda 
kullanım kriterinden faklı bir kavramdır. Benzer şekilde, her ne kadar markaya 
tecavüz kavramı 556 sayılı KHK ile temelde aynı olsa da, markanın internette 
kullanım şekilleri değiştiği için, bu kullanımlara söz konusu kuralların ne şekilde 
uygulanacağı faklı kullanım şekillerine göre değişiklik göstermektedir. 

Markanın alan adında kullanımı ve bu kullanımın tecavüz teşkil edip 
etmediği konusu internetin gelişmesiyle birlikte önem kazanan bir konu 
olmuştur. Özellikle alan adının ticaret unvanı karşısında durumu, uygulamada 
sıkça karşımıza çıkan sorunlardan birisidir. Nitekim bu konuda Yargıtay’ın 
içtihatları, alan adındaki kullanımın markasal kullanım olduğu yönünde istikrar 
kazanmıştır. Ancak her halükarda, başkasının markası ile iltibasın oluşması 
için, ilgili web sayfasında satışa sunulan ürünlerin, önceki markanın tescil 
edildiği ürünler ile aynı/benzer olmalıdır. Nitekim unutulmaması gereken 
husus, markaya tecavüzün genel koşullarının burada da uygulama alanı 
bulduğudur. Benzer şekilde, alan adının bulunduğu web sayfasının kullanılıp 
kullanılmaması veya ticari olmayan amaçlarla kullanılması da tartışılan diğer 
konular arasındadır. Ayrıca, tanınmış marka kavramının, geleneksel şekilde 
kullanılan markalarda olduğu gibi, internet üzerinde kullanılan markalar için 
de geçerli olduğu görülmektedir. Tecavüz ihtimaliyle beraber, tecavüz teşkil 
etmeyen kullanım şekillerinin de tespit edilmesi önemlidir. İfade özgürlüğü, 
ticari olmayan kullanımlar, meşru bağlantı halindeki gibi kullanımlar, marka 
hakkına tecavüz teşkil etmez.

Markanın anahtar kelime reklamcılığında kullanılması, ABAD kadar Türk 
Yargısını da meşgul eden bir konu olmuştur. Anahtar kelime reklamcılığında, 
iltibas incelemesinde göz önünde bulundurulan kısım, “reklam” başlığı 
altındaki bölümde yer alan internet sitesinin linkinin ve buna ilişkin ticari 
mesajın yer aldığı yaklaşık 4-5 satırlık kısımdır. Bu noktada, Türk yargı 
kararlarının ABAD kararlarından farklılaştığı görülmektedir. ABAD kararlarına 
baktığımızda, markanın üçüncü kişiler tarafından, meşru bağlantı olmaksızın 
anahtar kelime olarak kullanımı, başlı başına marka hakkına tecavüz olarak 
değerlendirilmemiştir. Anahtar kelime reklamcılığı dolayısıyla tecavüzün 
oluşması için, ayrıca markanın fonksiyonlarından birisinin zarar görmesi 
aranmaktadır. Eğer markası kullanılan kişinin markasının fonksiyonlarından 
birisi zarar görmüyorsa, artık marka hakkına tecavüzden değil, hukuka uygun 
bir kullanımdan bahsedilmektedir. Oysa Türk Yargı kararlarına baktığımızda, 
üçüncü kişiye ait markanın anahtar kelime reklamcılığında kullanılması, 
marka hakkına tecavüz olarak kabul edilmiştir. Fikrimizce bu konudaki 
Yargıtay’ın yaklaşımı ABAD’ın yaklaşımına göre daha yerinde bir yaklaşımdır. 
Markanın yönlendirici kod olarak kullanılması, teknolojinin gelişmesiyle 
önemlini yitirmiştir. Nitekim bu örnek, fikri haklar konusundaki yaklaşım ve 
uygulamaların, teknik gelişmelere bağlı olarak geliştiğini gösteren bir örnektir. 
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İnternet ortamında, içerik sunan kişiler dışında, ayrıca bu içeriklerin 
sunumuna aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları da bulunmaktadır. Bu 
çerçevede erişim ve yer sağlayıcının sorumluluğunun belirlenmesi önemlidir. 
Bu kişilerin sorumlulukları her ne kadar uyar-kardır şeklinde sorumluluk olarak 
öngörüldüyse de, aracı hizmet sağlayıcılarının, talep karşısında otomatik olarak 
içeriği kaldırma veya erişimi engelleme yükümü altında değildir. Zira Anayasa 
Mahkemesi’nin ve Yargıtay’ın güncel bir kararında da belirtildiği gibi, aracı 
hizmet sağlayıcılar özellikle fikri haklara tecavüz konusunda karar verebilecek 
merciler değildir. Aracı hizmet sağlayıcı, ileri sürülen iddiaların maddi hukuk 
açısından doğru olup olmadığını araştırma yetkisine ve bu konuda karar 
verme yetkisine sahip değildir. Eğer aracı hizmet sağlayıcı, sağladığı hizmetler 
konusunda pasif bir konumdaysa ve sadece teknik konularda hizmet sunuyorsa, 
tecavüz fiilinden haberdar değilse ve yapılan bildirimden sonra içeriği 
yayından kaldırmışsa, “güvenli liman” olarak belirlenen muafiyetten faydalanır 
ve sorumlu tutulmaz. Nitekim gerek 5651 sayılı Kanun, gerek 6563 sayılı 
Kanun, aracı hizmet sağlayıcısına kontrol görevi yüklememiştir; sorumluluğu 
uyar-kaldır sorumluluğudur. Ancak buradaki “kaldırma” fiilinin geçekleşmesi 
noktasında, kendisine bildirilen hukuka aykırılık konusunda karar vermeye her 
zaman yetkili olmadığı hatırlanmalıdır. Ancak açık bir hukuka aykırılık varsa, 
aracı hizmet sağlayıcısının içeriği kaldırmaması veya erişimi engellememesi 
sorumluluğuna yol açabilir. Aracı hizmet sağlayıcılarının sorumluluğu, içeriğin 
hukuka aykırı olduğu tespit edildikten sonra başlar. 

Eserlerin internet ortamında sunulması ve korunması da son dönemlerde 
önemli artan bir konudur. Tecavüz konusunda karşımıza en sık çıkan hallerden 
biri, hiperlink verilmesi durumunda hiperlink veren kişinin sorumluluğudur. 
Bu noktada, eğer hedef sayfadaki bilgi hukuka uygun olarak sunulan bir 
bilgiyse, hiperlink vermenin hukuka uygun olduğunu belirtmek gerekir. Buna 
karşın eğer hedefteki sayfadaki eserler, hukuka aykırı bir şekilde yayınlanan 
eserlerse, bu durumda link veren kişinin bu durumdan haberdar olup olmaması 
ve siteyi işleten kişinin siteyi kâr amaçlı olarak işletip işletmemesi önem 
kazanır. Radyo/tv kuruluşlarının yayınlarının kamuya iletim olarak kabul edilip 
edilmemesi tartışılan bir diğer önemli konudur. Burada kamuya iletim hakkının 
ihlal edilmiş olup olmaması, izleyici kitlesinin yeni ve eser sahibi tarafından ilk 
başta hedeflenmemiş bir izleyici kitlesi olup olmamasına göre değişmektedir. 
Kuşkusuz en önemli konulardan birisi, internet ortamında sunulan eserler 
üzerindeki hakların tükenmiş olup olmadığıdır. Bu konuda ABAD tarafından 
verilen Tom Kabinet kararı, e-kitaplar üzerinde tükenmenin söz konusu olmadığı 
ve fiziki olmayan ürünler üzerindeki hakların tükenmeyeceği yöndedir. 

Aracı hizmet sağlayıcının sorumluluğu, 5651 sayılı Kanun ve 6563 sayılı 
Kanun ile düzenlenmiştir. Her ne kadar FSEK md. Ek 4/3’te sorumluluğa ilişkin 
bir düzenleme bulunsa da, bu düzenleme ile sadece internette vuku bulan 
tecavüzlerde izlenmesi gereken yol gösterilmiş olup, sorumluluk hususuna 
değinilmemiştir.
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FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ 
HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİ İLE KORUNMASI*

Av. Doç. Dr. Cahit SULUK
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
İstanbul Barosu

I.  GİRİŞ
Literatürde patent koruması, buluş sahibi ile devlet arasındaki bir sözleşme 

teorisine dayandırılır.1 Buna göre buluş sahibi, buluşunu toplumun bilgisine 
ve kullanımına sunar.2 Devlet de bunun karşılığında süreli olarak o kişiye tekel 
hakkı (patent koruması) sağlar. Koruma süresi sona erince buluş toplumun 
malı olur. Kişi, buluşunu toplumla paylaşmadığı sürece patent korumasından 
faydalanamaz. Eğer teknik olarak mümkünse patent korumasına bir alternatif 
olarak, kişi buluşunu gizli tutar ve ticari sır korumasından süresiz olarak 
yararlanabilir.

Yasa koyucular buluş sahibine münhasır yetkiler vererek bir süre buluşu 
rekabete karşı korur. Buluşları korumakla yasa koyucular, buluş konusu ürün 
grubunda pazardaki rekabetin süreli olarak sınırlandığının, hatta somut olaya 
bağlı olarak yok edilebileceğinin farkındadır. Bunun göze alınmasının altında 
özetle şu nedenler yatar: Yenilik ve buluşları destekleyerek buluş sahiplerini 
ödüllendirmek veya teşvik etmek, teknik bilginin yaygınlaşmasını sağlamak, 
böylece ülke ekonomisini uzun vadede dünya ekonomileri ile rekabet edebilir 
konuma getirmek. Demek ki yasa koyucular, buluşların promosyonu ile serbest 
rekabet arasında denge kurarlar. Bu dengenin sağlanabilmesi bakımından 
patent korumasının süreli olması gereklidir. 

* Bu makalenin ilk hali International Review of Intellectual Property and Competition Law 
(IIC), V. 43, No: 7/2012 sayısında yayımlanmıştır.

1 Antony D’AMATO ve Doris Etselle LONG: International Intellectual Property Law, Kluwer, 
London 1997, s. 358.

2 Patentin üç yıl süreyle kullanılmaması veya kullanıma ara verilmesi bir zorunlu lisans 
nedenidir (SMK m. 129).
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Diğer yandan patent hukukunda ülkesellik ve tescil ilkeleri geçerlidir. Buna 
göre, bir buluş hangi ülke(ler)de tescil edilmişse, sadece o ülke(ler)de korunur. 
Tescili yapılmayan ülkelerde buluş, topluma bağışlanmış demektir. Bu nedenle 
tescilin yapılmadığı ülkelerde dileyen herkes buluşu kural olarak serbestçe 
kullanabilir. 

Buluşlarla ilgili bu açıklamalar kural olarak tasarım3, yeni bitki çeşitleri ve 
entegre devre topografyaları gibi diğer sınaî ürünler bakımından da geçerlidir.

Bu temel açıklamadan sonra genelde fikri mülkiyet, özelde de patent 
sisteminin ekonomik ve hukuki açıdan sorgulanmasının elinizdeki çalışmanın 
sınırlarını aştığı burada not edilmelidir.4 Fikri mülkiyet haklarının kümülasyonu 
ve bu bağlamda fikri mülkiyet hakları bakımından öne sürülen hepsine 
birden (one size fits all) veya tek hak sistemi (one-right system) gibi konular 
da çalışmamızın sınırlarını aşmaktadır.5 Bu çalışmada, fikri mülkiyet-haksız 
rekabet arasındaki ilişki ve bunlar arasındaki koruma çizgisi belirginleştirilmeye 
çalışılacaktır. Fikri mülkiyet sisteminin ekonomisi çalışmamızın sınırlarını 
aşsa da, yeri geldikçe fikri mülkiyet ve haksız rekabet korumasının sınırlarını 
belirlerken fikri mülkiyet korumasının felsefesinden yararlanılacaktır. 

Çalışmamızda, karşılaştırmalı hukuk ışığında haksız rekabet hükümleri 
ile tescilsiz sınaî ürünlerin korunmasına ilişkin Türk hukuk uygulamasına 
odaklanılacaktır.6 Bu bağlamda öncelikle Türk sınaî mülkiyet mevzuatı ile 
haksız rekabet hükümlerine kısaca yer verilecektir. Daha sonra karşılaştırmalı 
hukuktaki duruma değinilecek ve bu bilgiler ışığında Türk içtihat hukukunda 
hangi şartların arandığı incelenecek ve bu kararların kritiği yapılacaktır. 
Son olarak, fikri mülkiyet-haksız rekabet kesişimine ilişkin kişisel görüş ve 
değerlendirmelere yer verilecektir. 

3 Tescilsiz tasarımlara ilişkin özel düzenlemeler saklıdır. SMK’daki düzenlemeyle birlikte 
hukukumuzda tescilsiz tasarımlar üç yıl koruma görmektedir (SMK m. 69/2).

4 Bu konuda çok sayıda çalışma vardır. Örnek olarak bkz. Fritz MACHLUP and Edith PENROSE: 
“The Patent Controversy in the Nineteenth Century”, Journal of Economic History 10/1950, 
p. 1 vd.; Fritz MACHLUP: “An Economic Review of the Patent System” Washington, US 
Government Printing Office 1958 available online in http://mises.org/etexts/patentsystem.
pdf (son ziyaret 18.2.2012); Edmund KITCH: “The Nature and Function of the Patent System”, 
Journal of Law and Economics 2/1977, p. 266 vd.; William LANDES and Richard POSNER: The 
Economic Structure of Intellectual Property Law, Cambridge, MA, Harvard University Press, 
2003; Alexander PEUKERT: “Intellectual Property as an End it Itself”, 2/2011, EIPR, p. 67 vd.

5 ATRIP’in 2008 ve 2009 yıllarındaki iki kongresinin ürünü olan bir çalışma bu konuya 
ayrılmıştır. Bu çalışmada patent sisteminin ekonomik ve hukuki boyutları da sorgulanmıştır. 
Bkz. Anette KUR and Vytautas MİZARAS (Eds.): The Structure of Intellectual Property Law 
- Can One Size Fit All?, Edward Elgar, UK 2011. Bu konuda ayrıca bkz. Cahit SULUK: “Avrupa 
Birliği ve Türk Hukukunda Tasarımların Kümülatif Olarak Korunması (Çoklu Koruma)”, FMR,  
C. I, S. 3/2001, s. 43 vd.

6 Çalışmamızın konusu bakımından tescilsiz işaretler bir sorun alanı olmadığı için kapsam 
dışında tutulacaktır.

http://mises.org/etexts/patentsystem.pdf
http://mises.org/etexts/patentsystem.pdf
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II.  HAKSIZ REKABETE İLİŞKİN TÜRK HUKUKUNDAKİ DÜZENLEMELERE 
GENEL BAKIŞ

Türk hukuku, Kara Avrupası hukuk ailesine mensuptur. 1926 tarihli Medeni 
Kanun ile yine aynı tarihli Borçlar Kanunu İsviçre’den, 1956 tarihli Türk Ticaret 
Kanunu (TTK) büyük ölçüde Almanya’dan alınmıştır.7 2011 yılında yürürlüğe 
giren 6102 sayılı yeni TTK’da8 1956 tarihli TTK’nın haksız rekabete ilişkin 
sistematiği genel olarak korunmuştur. 1956 tarihli mülga TTK’nın yerine geçen 
6102 sayılı TTK’da haksız rekabete ilişkin hükümler daha da geliştirilerek geniş 
bir alan düzenlenmiştir.9 Yeni Yasanın 54-63. maddeleri haksız rekabete ayrılmış 
olup, bu düzenlemelerin mehazı 1986 tarihli İsviçre Haksız Rekabet Kanunudur.

Ticari olmayan haksız rekabet halleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 
57. maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin mehazı İsviçre Medeni 
Kanunudur. Ticari haksız rekabet halleri ise, TTK’nın 54 ve devamındaki 
maddelerinde düzenlenmiştir. Sınaî ürünlerin kullanımı, genellikle ticari 
olduğu için uygulamada haksız rekabete ilişkin TTK’nın ilgili hükümlerine 
dayanılmaktadır.10

TTK’nın 54. maddesinde haksız rekabet, rakipler arasında veya tedarik 
edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük 
kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar şeklinde 
tarif edilmiştir.11 Aynı maddede haksız rekabetin amacı şöyle belirlenmiştir: 
“Haksız rekabete ilişkin bu Kısım hükümlerinin amacı, bütün katılanların 
menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır”. Böylece haksız 
rekabet kuralları rakip ve tüketici yanında toplumu da içine alan bir koruma 
amacına kavuşturulmuştur.12 Yeni düzenlemeyle bireysel koruma yanında 
sosyal korumaya da vurgu yapılmıştır.

7 Adnan GÜRİZ: “Source of Turkish Law”, s. 1 vd., özellikle 8-9 in Tuğrul ANSAY/Don VALLACE: 
Introduction to Turkish Law, Kluwer, 5. Ed., Lahey 2005.

8 RG, 14.2.2011, S. 27846.
9 Nitekim 6102 sayılı yeni TTK’nın genel gerekçesinde emek ilkesinin güçlendirildiği ve etki 

alanının genişletildiği belirtilmiştir. Yasanın m. 55/(1), a/4’te “başkasının malları, iş ürünleri, 
faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan önlemler almak” haksız rekabet halleri 
arasında sayılmıştır. Bu hükmün gerekçesinde 1956 tarihli mülga TTK’nın 57/5 hükmüne 
denk geldiği ayrıca belirtilmiştir. 

10 Ayrıntılı bilgi için bkz. Hamdi PINAR: Das Recht der Werbung in der Türkei im Vergleich zum 
Deutschen und Europaeischen Recht, Frankfurt am Main 2002, 5 vd.

11 Alman hukukunda 2004 tarihli UWG ile honest practice (gute sitten) ibaresi, yerini AB 
mevzuatıyla da uyumlu olan unfairness (unlauterkeit) ifadesine bırakmıştır. Buna gerekçe 
olarak Paris Konvansiyonunun mükerrer 10. maddesindeki honest practice ifadesinin boş 
bir formül olduğu, honest kelimesinin bir tanımının bulunmadığıdır. Bkz. Frauke HENNING 
- BODEWIG: “A New Act Against Unfair Competition in Germany”, IIC, No: 4/2005, s. 425, 
dpn. 18. 6102 Sayılı Yeni TTK’daki düzenleme de bu yöndedir. Bkz. m. 54.

12 Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK: Tasarımların Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunması, 
BTHAE, Ankara 2014, s. 13.
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TTK’nın 55. maddesinde hangi eylemlerin haksız rekabet teşkil edebileceği 
örnek kabilinden sayılmıştır. TTK 55/1-a.4’e göre; “başkasının malları, iş 
ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan önlemler almak” 
haksız rekabettir. Yine TTK 1/-c’ye göre şu haller haksız rekabet teşkil eder; 
“Başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma; özellikle;

1. Kendisine emanet edilmiş teklif, hesap veya plan gibi bir iş ürününden 
yetkisiz yararlanmak,

2. Üçüncü kişilere ait teklif, hesap veya plan gibi bir iş ürününden, bunların 
kendisine yetkisiz olarak tevdi edilmiş veya sağlanmış olduğunun bilinmesi 
gerektiği hâlde, yararlanmak,

3. Kendisinin uygun bir katkısı olmaksızın başkasına ait pazarlanmaya 
hazır çalışma ürünlerini teknik çoğaltma yöntemleriyle devralıp onlardan 
yararlanmak”.

Türk hukukunda imalat ve ticaret sırları, özel bir yasa ile düzenlenmemiştir. 
Know-howa ilişkin de özel bir yasa yoktur.13 Konu, TTK 55/1-d’de ele alınmıştır: 
“Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek; özellikle, gizlice ve izinsiz 
olarak ele geçirdiği veya başkaca hukuka aykırı bir şekilde öğrendiği bilgileri ve 
üretenin iş sırlarını değerlendiren veya başkalarına bildiren dürüstlüğe aykırı 
davranmış olur”.

III.  KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ DURUM
Tescilsiz fikri ürünlere ilişkin ülke düzenlemeleri ve uygulamaları, hukuk 

geleneğine bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Paris ve TRIPS gibi 
uluslararası anlaşmalarda konu düzenlenmemiştir.14 Yine konuya ilişkin henüz 
AB düzeyinde uyumlaştırma yapılmamıştır.15 Bu yüzden hiç koruması olmayan 

13 Rekabet Kurumunun yayımladığı Teknoloji Transferi Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyet 
Tebliğinin 4. maddesinde know-how şöyle tanımlanmıştır: “Know-how: Tecrübe ve denemeler 
sonucu elde edilen uygulamaya yönelik, gizli, esaslı ve belirlenmiş bilgi paketi anlamına gelir”. 
Bkz. Tebliğ No: 2008/2, RG, 23.1.2008, S. 26765. Yine Rekabet Kanununun uygulanmasına 
ilişkin olarak Dosyaya Giriş Hakkının Korunmasına ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin ayrı bir 
Tebliğ yayımlamıştır. Bkz. Tebliğ No: 2010/3, RG, 18.4.2010, S. 27556.

14 Paris Anlaşmasının 10 mük. maddesinden ima yoluyla gizli bilginin korunabileceği çıkarılabilir. 
Ancak anılan hüküm çok genel ifadeler içerdiği için körü körüne taklidi düzenlediği 
söylenemez. TRIPS m. 39/I’de gizli bilgilerin korunacağı düzenlenmiş ve fakat körü körüne 
taklit hükme alınmamıştır. Bkz. Estelle DERCLAYE and Mattihas LEISTNER: Intellectual 
Property Overlaps - A European Perspective, Hart Publishing, Oxford 2011, s. 21-23.

15 Haksız rekabete ilişkin iki yönerge kabul edilmiş ve fakat tescilsiz ürünler konusu ele 
alınmamıştır. Bkz. Directive 2005/29/CE of the European Parliament and of the Council 
of 11 May 2005 concerning unfair business to consumer commercial practices in 
the internal market (2005) OJ L149/22. Bu yönergenin açıklayıcı memorandumunda 
(explenatory memorandum) körü körüne taklidin, yönergenin kapsamı dışında olduğuna 
vurgu yapılmıştır. Bkz. COM (2003) 356 final, 10, para. 40. Directive 2006/114/EC of the 
European Parliament and of the Council of 12 December 2006 concerning misleading and 
comparative advertising (2006) OJ L376/21. 
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ya da koruma süresi sona eren bir fikri ürünün haksız rekabet hükümleriyle 
korunup korunmayacağı hususu üye ülke hukukları çerçevesinde ele 
alınmaktadır.16

Anglosakson hukuk ailesine mensup Amerikan hukuku17 ile İngiliz 
hukukunda18 tescili yapılmayan veya koruma süresi sona eren fikri ürünlerin 
gerek işlevsel gerekse görsel bakımdan birebir taklit edilebileceği kabul 
edilmektedir. Anglosakson hukukundaki anlayışa göre, fikri mülkiyet koruması 
olmayan bir ürünün taklidi, rekabetçi bir ekonomiye hayat verir.19 Ürün taklidi, 
pazarda rekabeti artırır ve fiyatları aşağı çeker.20 Bu yüzden fikri mülkiyet 
koruması olmayan ürünlerin taklidi tüketici bakımından faydalı sonuçlar 
doğurur. Fikri mülkiyet koruması olmadığı sürece pazara yeni girenlere, benim 
de ürünüm (me too product) var demesine daima izin verilmelidir.

Anglosakson sisteminin tam aksine, Fransız içtihat hukukunda emek 
ilkesi çok geniş bir şekilde yorumlanmaktadır.21 Bu bağlamda anılan hukukta, 
parasitik rekabet ilkesi (parasitic competition) geliştirilmiş olup, bu tür 
rekabete karşı sert bir haksız rekabet koruma anlayışı hâkimdir. İlke gereği körü 
körüne taklit (slavish imitation) haksız rekabet sayılmaktadır.22 Bununla birlikte 
doktrinde Fransız mahkeme kararlarının bu konuda istikrarsız olduğuna dikkat 
çekilmektedir.23

Bazı Kara Avrupası ülkeleri ise bu iki uç noktanın ortasında bir yerde 
durmaktadır.24 Sözgelimi, İspanya Haksız Rekabet Yasasının 11. maddesine 
göre, fikri mülkiyet koruması olmayan bir ürünün taklidi kural olarak serbesttir. 

16 DERCLAYE/LEISTNER, s. 2 ve 114.
17 Bu yöndeki Amerikan Yüksek Mahkeme kararlarına örnek olarak bkz. Sears, Roebuck & Co. 

v. Stiffel Company, No: 108, 376 U.S. 225 (1964), S. LEXIS 2365;  Bonito Boats, Inc. v. Thunder 
Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141 (1989); National Basketball Ass’n v. Motorola, Inc., 105 F.3d 
841, 41 U.S.P.Q.2d (BNA) 1585 (2d Cir. 1997). Bu çalışmada markalar incelenmemiştir. Bu 
yüzden ABD’de tanınmış markalar bakımından kabul edilen dilution ilkesi çalışmamızın 
sınırlarını aşmaktadır. 

18 Örnek olarak bkz. UK High Court - Chancery Division, Hodgkinson & Corby v. Ward s Mobility 
Services [1995] FSR 169.

19 Bkz. Dipnotu 17’deki Bonito Boats kararı.
20 English Court of Appeal, L’Oreal v Bellerue (2007) EWCA, Civ 968.
21 Cour d’appel de Paris 14 June 2006 Propr. Industr. 2006, comm. 81 (Ansgar OHLY: “Free 

Access, Ingcluding Freedom to Imitate, as a Legal Principle - A Forgotten Concept ?” in 
Anette Kur and Vytautas Mizaras (Eds.): The Structure of Intellectual Property Law - Can 
One Size Fit All?, Edward Elgar, UK 2011, s. 99 dpn.5’ten naklen). Ohly’nin anılan çalışması 
şurada da yayımlanmıştır: IIC 2010 506-524.

22 DERCLAYE/LEISTNER, s. 160.
23 DERCLAYE/LEISTNER, s. 163-164 ve 178-179.
24 Bu konuda ayrıca bkz. OHLY s. 100 ve 108. Ohly, Avrupa mahkemelerinin üç halde taklide 

izin vermediğine işaret etmektedir: i) Tüketicinin yanıltılması, ii) Başkasının imajını kullanma 
veya bu imaja zarar verme, iii) Körü körüne taklit (slavish imitation). Bkz. s. 104.

http://en.wikipedia.org/wiki/Case_citation
http://en.wikipedia.org/wiki/Case_citation
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Ancak bu taklit, başkasının ürünü ile karışıklığa veya başkasının ününden 
yararlanmaya yol açarsa haksız rekabet gerçekleşir. Alman hukukunda da 
kural olarak taklit serbestisi (freedom of imitation-Nachahmungsfreiheit) 
benimsenmiştir. Bununla birlikte Almanya’da bazı şartlar altında tescilsiz 
ürünler haksız rekabet hükümleri çerçevesinde korunmaktadır. 1909 tarihli 
eski Alman haksız rekabet yasasının yerini alan 2004 tarihli yeni Yasanın 4/
(9) maddesinde şu haller haksız rekabet kabul edilmiştir: a) İlgili ürün rekabet 
edebilme açısından ayırt edici olmalı: Bu durumun haksız rekabet oluşturması 
için şu üç şart birlikte aranır: i) Ortada bir ürün olmalı, ii) Ürünün ticari hayatta 
belirli bir tanınmışlığı olmalı, iii) Karıştırılma ihtimali olmalı, b) Ürünün iyi 
bir imajı olmalı ve ticari itibarından faydalanmaya çalışılmalı, c) Sözleşme 
görüşmeleri esnasında ürün taklitçi kişiye gösterilmiş olmalı. Bu üç durumdan 
birinin bulunması halinde Alman hukukunda tescilsiz bir ürün haksız rekabet 
hükümleri ile korunur.

Bir genelleme yapmak gerekirse Anglosakson ve Kara Avrupası hukuklarına 
mensup ülkeler, konuya farklı pencerelerden yaklaşmaktadır. İlki, fikri mülkiyet 
koruması yoksa, artık herkes bu alanda serbestçe rekabet yapabilir. İkincisi ise 
fikri mülkiyet koruması bulunmayan ürünlerin de taklidine, haksız rekabet 
hükümlerine başvurarak birtakım sınırlar koymaktadır. Anglosakson yaklaşımı 
gayet net ve açık iken, Kara Avrupası ülkelerinde durumun bu kadar açık ve 
sınırların belirgin olduğu söylenemez. Bu yüzden ilgili ülke mahkemeleri somut 
olaya bağlı olarak kararlar vermektedir. Türkiye, ikinci grup ülkeler içinde yer 
almaktadır.

IV.  TESCİLSİZ FİKRİ ÜRÜNLERE TÜRK İÇTİHAT HUKUKU İLE SAĞLANAN 
HAKSIZ REKABET KORUMASI

A. GENEL OLARAK
Fikri mülkiyet hukukunda tanımlanan ve koruma şartları belirlenen eser, 

buluş ve tasarım fikri ürünler korunmaktadır.25 Korumanın kapsamı belirlenirken 
istisna ve sınırlamalar da mevzuatta özel olarak belirlenmiştir. Sözgelimi fikri 
mülkiyet koruması sürelerle sınırlanmıştır. Fikri mülkiyet hakları taklide karşı 
koruma sağlar. Zira anılan hukuk dalındaki korumanın amacı bizatihi fikri ürünü 
korumaktır. Buna karşılık haksız rekabet hukuku taklit eyleminin gerçekleşme 
şekliyle ilgilenir; yoksa bizatihi taklidin kendisiyle değil. Başka bir deyişle taklit 
eylemi per se haksız rekabet teşkil etmez.26 Bu nedenle anılan hukuk dalı 
piyasa davranış hukuku şeklinde nitelenmiştir.27 Taklit eyleminin gerçekleşme 
şekliyle ilgilenen haksız rekabet hükümleri, taklide karşı dolaylı bir koruma 

25 ŞEHİRALİ ÇELİK, s. 15.
26 Bu yönde ŞEHİRALİ ÇELİK, s. 376.
27 ŞEHİRALİ ÇELİK, s. 17-18.
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sağlayabilir. İşte bu dolaylı korumanın sınırları iyi çizilmelidir. Bu yapılırken 
iki hukuk dalının amaçları ile korudukları menfaatler dikkate alınmalıdır. Aksi 
halde fikri mülkiyet sistemi bundan zarar görecektir.

Haksız rekabet koruması esasen yargı içtihatları ile şekillenen bir hukuk 
dalıdır. Türk içtihat hukukunda tescilsiz buluşların ve tasarımların haksız 
rekabet hükümleri ile ayrıca korunacağı kabul edilmektedir. Bu husus bir HGK 
kararında da kesin bir dille ifade edilmiştir28: “Ülkemizde tasarım tescilleri 
TPE tarafından yapılmakta olup bir endüstriyel tasarımın 554 Sayılı KHK 
hükümlerine göre korunabilmesi için tasarımın tescil edilmesi gereklidir. 
Tescil ilkesi, tescilsiz tasarımların korunmayacağı anlamına gelmez. Tescilsiz 
tasarımlar genel hükümlere göre korunacaktır”. Başka bir karar da bu yöndedir29: 
“ … Davacıya ait tasarımların tescilsiz olduğu ve üretim tarihleri itibariyle 
yeni sayılamayacakları her ne kadar tescilsiz tasarımların TTK’da düzenlenen 
haksız rekabet hükümleri uyarınca korunması mümkün olsa da somut olaydaki 
kapakların piyasada birçok firma tarafından Türkiye’de ve Dünyada önceden 
ve halen uzun yıllardan bu yana üretilmekte olduklarının tespit edildiği …”. Bu 
görüş dayanağını mülga Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK’nin 
1/1. Maddesinde yer alan ; “tescilsiz tasarımlar genel hükümlere tabidir” 
hükmünde bulmaktaydı. Anılan hüküm SMK’ya alınmamış; hatta SMK ile sui-
generis tescilsiz tasarım koruması kabul edilmiştir. Mehazını AB mevzuatından 
alan bu koruma üç yılla sınırlanmıştır. Ne var ki içtihat hukukunda bu değişiklik, 
tescilsiz ürünlerin artık haksız rekabet hükümleriyle korunmayacağı şeklinde 
anlaşılmamaktadır; aşağıda son dönem kararlara bakıldığında tescilsiz 
ürünlerin, şartların varlığı halinde haksız rekabet korunacağı anlaşılmaktadır. 
Hatta Yargıtay’a göre30; “… bir tasarım tescil belgesi iptal edilmiş olsa bile, ilk 
defa yurt dışından kamuya sunulmuş bir tasarımın Türkiye’de kullanılması 
durumunda şayet Türkiye'de bu tasarımı ilk defa kullanan kişi büyük emek 
ve para harcayarak bu tasarımı kullandığı ürünü tanıtmış ve başkası da sırf 
bu tanınmışlıktan istifadeye yönelik bu tasarımı aynen kullanmaya çalışır 
ise, haksız rekabet söz konusu …” olacaktır.

Yargıtay’a göre eser niteliğinde olmayan ham verilere ilişkin iddialara 
da genel hükümler uygulanır31: “Bu durumda, davacının 1994 yılındaki 
çalışması sırasında kullandığı deneklerden alınan kan örneklerinin analizinden 
oluşan ham verilerin yer aldığı tabloların hususiyet içeren ilim ve edebiyat 
eseri olarak nitelendirilmesi mümkün olmadığı halde uyuşmazlığın genel 

28 HGK, 26.3.2019, E. 2017/11-152, K. 2019/356 - Kazancı (son erişim; 10.12.2019). Aynı 
yönde HGK, 6.6.2018, E. 2017/11-99, K. 2018/1173 - Kazancı (son erişim; 10.12.2019).

29 11. HD, 27.6.2018, E. 2016/13608, K. 2018/4848 - Kazancı (son erişim; 10.12.2019).
30 11. HD, 9.5.2016, E. 2015/10572, K. 2016/5221 - Kazancı (son erişim; 10.12.2019).
31 11. HD, 5.5.2014, E. 2014/2084, K. 2014/8456 - Kazancı (son erişim; 10.12.2019).
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hükümler çerçevesinde değerlendirilmesi gerekirken, davacının mali ve 
manevi haklarına tecavüz oluşturduğundan bahisle davanın kısmen kabulü 
doğru görülmediğinden kararın temyiz eden davalılar yararına bozulması 
gerekmiştir”.

Genel hükümlerden maksat mülga TTK’nın 57. maddesinin beşinci bendidir. 
Bu hüküm 6102 sayılı yeni TTK’nın 55/1-a.4 hükmüne aktarılmıştır. Yine aynı 
yasanın 56. (yeni TTK 54) maddesindeki haksız rekabetin tanımından yola 
çıkılarak emek ilkesine dayanılmaktadır. Yargıtay kararlarında haksız rekabet 
koruması bakımından süre sınırı olmadığına da dikkat çekilmektedir.

Yargıtay eski tarihli (1995 öncesi) kararlarında tescilsiz buluşların ve 
tasarımların haksız rekabet hükümleri ile korunacağını kabul etmekteydi. Bu 
kararlardan birinde şu ifadeler kullanılmıştır32: “... Buharlı ütü makinesinin 
İhtira Beratı Kanununa göre, patentinin alınmamış olmasının, bunu imal eden 
davacının makine üzerindeki haklarını Türk Ticaret Kanununun haksız rekabet 
hükümlerinden yararlanarak korunmasına bir engel teşkil etmemesine, ... 
”. Başka bir olayda dava konusu tescilsiz ürünün buluş ve tasarım özellikleri 
bakımından Yargıtay şu ifadeleri kullanmıştır33: “… Davalı tarafından üretilen 
Climaks markasını taşıyan sobanın davacı tarafından üretilen ‘Delonghi’ 
markasını taşıyan sobanın dış görünüm, dizayn ve teknik sistem yönünden 
ayniyet derecesinde benzemesi sebebiyle davalı eyleminin haksız rekabet 
teşkil ettiğinin tespitine …”. 

1995 tarihli mülga Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK ile mülga 
Endüstriyel Tasarım Hakları Hakkında KHK’nın yürürlüğe girmesinden 
önceki Yargıtay’ın yukarıdaki kararlarının modern patent sistemi ile uyumlu 
olmadığı açıktır. Ne var ki Yargıtay, 1995 sonrası kararlarında da bu görüşünü 
sürdürmüştür. Bir olayda ABD’de tescilli ve fakat Türkiye’de tescili bulunmayan 
patente ilişkin ihtisas mahkemesi çok isabetli bir şekilde şu değerlendirmeyi 
yapmıştır34: “… Davacı ürününün ABD’de tescilli beş adet patente konu 
olduğunun belirtildiği, etiketleme makineleri için davacının TPE nezdinde 
tescilli tasarım veya patent belgesinin bulunmadığı, o halde yalnızca ABD›de 
geçerli patent belgesinden doğan hakların Türkiye›de ihlalinden bahsetmenin 
söz konusu olamayacağı, ayrıca bu buluşun veya ürünün Türkiye›de haksız 
rekabet yolu ile korunmasının da talep edilemeyeceği, aksi düşüncenin Türk 
Patent Enstitüsüne hiçbir bedel ödemeden ve ülkemizde geçerliliği bulunmayan 
bir buluşa veya ürüne koruma verilmesi anlamına geleceği, bu hususun patent 

32 11. HD, 28.12.1990, E. 8343, K. 8476 - Gönen ERİŞ: Türk Ticaret Kanunu - Ticari İşletme ve 
Şirketler, C. I, 3. Bası, Seçkin, Ankara 2004, s. 1084-1085.

33 11. HD, 26.2.1996, E. 1996/769, K. 1996/1151 - Yayımlanmamıştır. Aynı yönde 11. HD, 
26.2.1996, E. 1996/770, K. 1996/1167 - Cahit SULUK ve Ali ORHAN: Uygulamalı Fikri 
Mülkiyet Hukuku, C. III: Tasarımlar, Seçkin, Ankara 2008, s. 919.

34 İstanbul 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi, 18.4.2006, E. 2004/893, K. 2006/120 - 
Yayımlanmamıştır.
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belgesinin süreli olması ve 20 yıllık sürenin sonunda buluşun tüm insanlığın 
hizmetine sunulması ve herkesin bundan istifade etmesini sağlayan amacına 
ve 551 sayılı KHK.nın 133/2. maddesine aykırılık teşkil edeceği, ayrıca özel yasa 
düzenlemelerinin bulunduğu hallerde genel hukuk (haksız rekabet) kurallarına 
başvurulmasının da mümkün olmadığı …”. İhtisas mahkemesinin kararında 
dayandığı 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması KHK’nın 133. maddesinin 
ikinci fıkrası şöyledir: “Hakkı sona eren patentin konusu, sona erme sebebinin 
gerçekleşmiş olduğu andan itibaren, toplumun malı sayılır”.

2008 tarihinde Yargıtay, ihtisas mahkemesinin yukarıda anılan kararını, 
kanaatimizce çok hatalı bir şekilde şu gerekçeyle bozmuştur35: “… Patent ve 
faydalı model hakkında düzenleme getiren 551 sayılı KHK’da Türkiye’de 
tescil edilmemiş olan buluşların korunmayacağı yönünde bir hüküm 
bulunmamaktadır. TTK.’nun haksız rekabete ilişkin 56 vd. maddelerinin varlığı 
karşısında mahkemenin ilk gerekçesi, hukuka uygun bir gerekçe olarak kabul 
edilemez”. 

2007 tarihli başka bir Yargıtay kararına36 konu olayda Rolex firmasının, 
Arpaş firmasına karşı açtığı davada davacı, iltibas gerekçesiyle haksız rekabet 
iddiasında bulunmuştur. Davalı firma ise davacıya ait ürünlerin iltibas iddiasına 
konu özelliklerinin yeni ve özgün olmadığı, bu özelliklerin pek çok ünlü saat 
üreticileri tarafından üretilen saatlerde aynen kullanıldığı, davacı ürünlerinin 
9 ila 20 kat daha pahalı olduğu için tüketicilerin farklı markalı (Rolex ve 
Arpaş) taraf ürünlerini karıştırmalarının düşünülemeyeceği savunmasında 
bulunmuştur. Yerel mahkeme; “… uyuşmazlık konusu saatlerin bilekliklerinin 
aynı tip olup metalik baklanın kilitlenme sistemlerinin benzer mekanizmaya 
sahip bulundukları, benzer kancalı tırtıklı çerçevelerle süslendikleri, davalıya ait 
iki model saatin dizayn, bilezik tipi, kadranlardaki hanelerinin biçimi, kadran 
camının boyut ve fon çerçevelendirilmesinin davacı ürünleriyle benzerlik 
taşıdığı,…” gerekçesiyle haksız rekabet iddiasını kabul etmiş, Yargıtay da bu 
kararı aynen onamıştır.

2006 tarihli bir kararında ise Yargıtay, tescili bulunmayan ürünün haksız 
rekabet hükümleriyle korunacağını kesin bir dille kabul etmiştir37: “… Davacı 
iddiasının TTK.’nun 56. vd. maddelerinde düzenlenen haksız rekabetin 
önlenmesine yönelik olması nedeniyle; uyuşmazlıkta 551 sayılı Patent 
Haklarının Korunması Hakkındaki KHK ve 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların 
Korunması Hakkındaki KHK hükümlerinin uygulama yeri bulunmamasına, 
dava konusu alternatör ve ilgili parçaların ABD uyruklu C.E. Neihoff firması 
tarafından geliştirilip, üretildiği ve aralarındaki 15.06.1995 tarihli satış, dağıtım 
ve montaj anlaşması ve yine 01.06.1996 tarihli lisans sözleşmesi uyarınca 

35 11. HD, 4.3.2008, E. 2006/11131, K. 2008/2607 - Yayımlanmamıştır.
36 11. HD, 20.09.2007, E. 2006/2930, K. 2007/11564 - Yayımlanmamıştır.
37 11. HD, 31.01.2006, E. 2004/14198, K. 2006/917 - SULUK/ORHAN, s. 877-879. 



538

Fikri Mülkiyet Haklarının Haksız Rekabet Hükümleri İle Korunması
Av. Doç. Dr. Cahit SULUK

Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı 19-22 Aralık 2019

söz konusu ürünlerin tek yetkili kılınan davacı Tepaş Ltd. Şti. tarafından 1995 
tarihinden itibaren Türkiye’de üretildiğinin ve 23.10.2002 tarihli bilirkişi raporu 
ile de davalının ürettiği alternatörlerin davacı ürünleri ile haksız rekabet 
oluşturacak şekilde taklit edildiklerinin belirlenmesine ve davalının kendi 
ürünlerini daha önceden geliştirip ürettiğinin ve korunması gerekli bir hak 
sahibi olduğunun da kanıtlanamamasına, ayrıca ihale kapsamında üretilen ve 
teslim edilen ürünlerin Maksam Makine San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanan 
teknik şartnameye uygun olması koşulunun; teknik zorunluluk gerektirmeyen 
ve herkesin kullanımına açık olmayan özellikler bakımından davalının haksız 
rekabetten kaçınma yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağına …”.

Yargıtay’a göre, bir ürün bazı özellikleri bakımından benzer olup, bazı 
özellikleri farklı ise haksız rekabetin varlığı, sadece benzer özellikler yönünden 
kabul edilmelidir38: “… Taraflara ait sobaların bir bütün halinde benzerliğinden 
söz edilemez ise de, fan ve rezistans bölümlerinin birbirlerine benzediği 
aşikârdır. Bu bölümlerin sobaların üst bölümlerinde olması teknik bir zorunluluk 
kabul edilebilir. Ancak, bu bölümlerin ayniyet derecesinde davalılar tarafından 
imal edilmesi TTK.nun 57/5 uyarınca haksız rekabet teşkil eder. Diğer bölümler 
için benzerlik, fonksiyonları gereği olduğundan ve esasen sistem benzerliği 
bulunmadığından, fan ve rezistans dışındaki bölümler için haksız rekabet 
bulunmadığının kabulü gerekir”.

Yargıtay’ın konuya ilişkin 2008 sonrası yeni kararları aşağıda (V) 
incelenecektir.

B. KORUMAYA İLİŞKİN İLKELERİN BELİRLENMESİ
Doktrin ve Yargıtay içtihatlarında tescilsiz fikri ürünleri korumanın 

şartları bakımından çok değişik görüşler ileri sürülmüştür. Bu görüşlerin 
derlenmesinden birtakım ilkelere varmak hiç de kolay değildir. Yine de bu 
görüşler ışığında aşağıda birtakım ilkeler belirlenmeye çalışılacaktır39.

1. Ürün Sahibinin Belirlenmesi
Tescilsiz bir fikri ürünün taklidi nedeniyle haksız rekabet hükümlerine 

dayanılabilmesi için ürünün, davacı tarafından geliştirilmiş olması gerekir. Eğer 
bir ürün, haksız rekabet davasının davacısı tarafından geliştirilmemişse dava 
reddedilecektir. Nitekim bir olayda Yargıtay, sahibi belirlenemeyen bir tasarıma 
dayalı açılan haksız rekabet davasını tam da bu gerekçeyle reddetmiştir40.

38 11. HD, 1.3.1995, E. 1994/7381, K. 1995/1771 - SULUK/ORHAN, s. 912-913. Aynı yönde 11. 
HD, 28.2.1995, E. 1994/7383, K. 1995/1754 - SULUK/ORHAN, s. 913-914.

39 Bu konuda ayrıca bkz. İsmail FİDAN: Tescilsiz Tasarımların Korunması (Yayımlanmamış 
Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2011, s. 27 vd.

40  HD, 14.11.2002, E. 2002/8869, K. 2002/10383 - SULUK/ORHAN, s. 809.
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Tescilsiz fikri ürünler üzerinde sınaî bir hak yoktur41. Buna rağmen 
Yargıtay, tescilsiz ürünler bakımından üstün haktan ve hak sahipliğinden söz 
etmektedir42: “…Taraf ürünleri arasında benzerlik bulunup - bulunmadığı, 
benzerlik var ise teknik bir zorunluluktan kaynaklanıp kaynaklanmadığı ve 
benzerlik var ise üstün hakkın hangi tarafta olduğunun araştırılıp, uzman 
bilirkişilerce inceleme yaptırılmasından hâsıl olacak sonuca göre karar 
verilmesi gerektiği nedeniyle hükmün davacı yararına bozulmasına karar 
verilmiştir. / Bozmaya uyan yerel mahkemece; bozma doğrultusunda yapılan 
araştırma sonucunda, davacı şirketin ürettiği fırınlar ile davalı şirket fırınlarının 
dış görünüş, parçalar, fonksiyon ve prensip olarak ayniyete yakın benzerlikler 
taşıdığı gibi benzerliğin teknik bir zorunluluktan kaynaklanmadığı, üstün 
hakkın, önceden imalata başlayıp yurtdışından teknoloji ile transfer eden 
davacıda olduğu gerekçesiyle davalıların haksız rekabetlerinin tespitiyle 
menine …”. 

Bu karardan da anlaşılacağı üzere Yargıtay, tescilsiz fikri ürün sahibine üstün 
hak bahşettiği için dava konusu ürünle ilgili yapılan lisans sözleşmesinden 
doğan hakların da üçüncü kişilere karşı ileri sürülebileceği sonucuna ulaşmıştır. 
Böylece tescilsiz sınaî ürün sahibi ve lisans sahibi, adeta tescilli bir hakkı varmış 
gibi yetkilerle donatılmıştır.

2. Yenilik/Özgünlük/Orijinallik
Fikri mülkiyet hukukunda yenilik, özgünlük ve orijinallik kavramları 

birbirinden önemli farklılıklar gösterir. Buna karşılık Yargıtay, tescilsiz bir fikri 
ürünün korunması bakımından bazı kararlarında yenilik, bazılarında özgünlük, 
bazılarında orijinallik kavramına yer vermiştir. Bazı kararlarında ise bu 
kavramları yan yana ve birbiri yerine kullanmaktadır43. Yargıtay, bu kavramların 
tanımını da yapmamaktadır. Kullanım şekillerine bakıldığında Yargıtay’ın bu 
kavramlara iki anlam yüklediği anlaşılmaktadır. İlk olarak, ilgili ürün, ilk kez bir 
kişi tarafından geliştirilmiştir. İkinci olarak, ilgili ürün taklit mahsulü değildir. 
Yargıtay bazı kararlarında tescilsiz tasarımlar bakımından mutlak (dünyada) 

41 Mer’i hukukumuzda bunun istisnasını SMK’da kabul edilen tescilsiz tasarım koruması 
oluşturmaktadır (m. 56/4-5; 59/2; 69/2; 78/5; 82/4). Yine tescilsiz işaretler bakımından 
SMK 6/3 hükmü burada anılabilir.

42 11. HD, 9.5.1996, E. 1996/2680, K. 1996/3230 - SULUK/ORHAN, s. 911-912.
43 Bu belirsizlik öğretide de yaşanmaktadır. Nitekim öğretide konu tasarımlar bakımından 

incelenirken yeni ve orijinal (özgün) terimleri kullanılmıştır. Bkz. Hamdi YASAMAN: “Sınai 
Resim ve Modeller”, BATİDER, C. XII, S. 2-3/1984, s. 96-97. Başka bir yazar ise tanıtıcı 
unsurların haksız rekabet mevzuatıyla korunmasını şu şartlara bağlamaktadır: i) Mal veya 
hizmetin ayırt edilmesini sağlayan bir orijinallik, ii) Tanıtıcı unsurların kamuya sunulmasından 
itibaren var kabul edilen bir tanınmışlık, iii) Mal ve hizmet ile tanıtıcı unsurların estetik ve 
teknik olarak işlevsel ilişki içinde bulunmaması. Bkz. Saibe OKTAY (ÖZDEMİR): Sınai Haklara 
İlişkin Lisans Sözleşmeleri ve Rekabet Hukuk Düzenlemelerinin Lisans Sözleşmelerine 
Uygulanması, Beta, İstanbul 2002, s. 147.
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yenilik aramıştır44. Diğer bazı kararlarında ise nispi yeniliği yeterli bulmuştur45. 
Yargıtay başka bir olayda yeni ve özgün olmayan tecilli bir tasarımın hükümsüz 
kılınacağı ve bu tasarımlar yönünden haksız rekabet iddialarının da dinlenme-
yeceği sonucuna ulaşmıştır46. Diğer bir olayda ise Yargıtay koruma kriteri ola-
rak yeniliğe vurgu yapmıştır47.

Yargıtay’ın, tescili yapılmamış ürünlerin haksız rekabet hükümleriyle 
korunacağı yönündeki kararları, HGK tarafından da aynen benimsenmiştir. 
Ancak HGK, yukarıdaki kararların aksine, tescili yapılmamış ürünler bakımından 
yeniliğin aranmayacağı görüşündedir48: “… Davacı, (tescilli bir) endüstriyel 
tasarım hakkına tecavüz iddiasında bulunmadığına göre, böyle bir davada 
yenilik niteliği aranmaması gerekir”49. 

Önemle belirtelim ki, Yargıtay’ın anılan kavramlara ilişkin kullanım 
şekillerinin istikrarlı olduğu da söylenemez. Nitekim Yargıtay bir kararında 
anonim tasarımı dahi korumuştur50: “TTK’nun 56’ncı maddesinde haksız 

44 11. HD, 12.11.2002, E. 2002/7938, K. 2002/10327 - SULUK/ORHAN, s. 839-840; Bkz. 11. 
HD, 16.4.1996, E. 1996/1905, K. 1996/2864 - SULUK/ORHAN, s. 806; 11. HD, 13.4.1999, E. 
1998/8008, K. 1999/2775 - SULUK/ORHAN, s. 908-909.

45 11. HD, 01.06.2004, E. 2004/5538, K. 2004/6175 - SULUK/ORHAN, s. 836-837. Yargıtay’ın 
başka bir kararı da aynı ifadeleri taşımaktadır. Bkz. 11. HD, 30.05.2002, E. 2002/2440, K. 
2002/5406 - SULUK/ORHAN, s. 837-838.

46 11. HD, 3.10.2000, E. 2000/4318, K. 2000/7424 - SULUK/ORHAN, s. 840. Yargıtay’ın başka 
bir kararı da bu yöndedir: 11. HD, 14.1.2002, E. 2001/10647, K. 2002/13 - SULUK/ORHAN, 
s.  842-843.

47 11. HD, 20.11.1987, E. 7269, K. 6440 - ERİŞ, s. 1026.
48 HGK, 27.4.2005, E. 2005/11-231, K. 2005/273 - SULUK/ORHAN, s. 855-857. Yukarıda 

anılan kararların aksine, HGK kararında yeniliğin aranmayacağına dikkat çekilmektedir. Bu 
kararlar birbiriyle çelişmekle birlikte, bir yönüyle de örtüşmektedir. Şöyle ki, çelişmektedir; 
çünkü yukarıdaki kararlarda açıkça mutlak ve nispi yenilik aranmaktadır. Örtüşmektedir; 
çünkü gerek yukarıda anılan kararlarda gerekse HGK kararında ilgili ürünün, dünyada veya 
Türkiye’de ilk kez davacı tarafından geliştirilmesi aranmaktadır.

49 Bu karar oybirliğiyle çıkmamıştır. HGK üyelerinden bazıları karara muhalefet ederek haklı 
olarak şu şerhi düşmüşlerdir: “Davaya konu tescilsiz tasarıma konu kumaşların, aynı özelliği 
haiz benzerleri için ‘Türkiye’de en az elli yıldan beri kullanılagelen ve ekose olarak bilinen 
şekil-renk kompozisyonlarının değişik varyasyonları niteliğinde olduğu, hitap ettiği alıcı 
kitlesi üzerinde orijinal hiçbir etkisinin söz konusu olamayacağı’ İstanbul Asliye 2. Ticaret 
Mahkemesinin 1998/2459 esasında görülen davada alınan 18.11.2000 günlü bilirkişi 
raporundan da anlaşıldığı gibi söz konusu kumaş tasarımlarının yenilik ve ayırt edici 
unsurları olmadığı gibi, tescilsiz dava konusu tasarımların, TTK.nun 57/5. maddesindeki 
uygulamadan doğan boşlukları gideren 554 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden farklı 
ve avantajlı koruma hükümlerine tabi tutulmasının doğru olmayacağı bu nedenle tescilsiz 
kumaş tasarımlarının davalılarca üretilmesi haksız rekabet oluşturmayacaktır”. 

50 11. HD, 20.02.2006, E. 2005/1847, K. 2006/1636 - SULUK/ORHAN, s. 831-832. Türk hukuk 
öğretisinde isabetli bir şekilde kamuya mal olmuş, yaygın olarak kullanılan bir ürünün 
herkesçe kullanabileceği kabul edilmektedir. Bkz. Ünal TEKİNALP: Fikri Mülkiyet Hukuku, 4. 
Bası, Arıkan Yayınevi, İstanbul 2005, s. 653; Cahit SULUK: “Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda 
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rekabet, aldatıcı hareket veya iyi niyet kaidelerine aykırı sair suretlerle 
ekonomik rekabetin her türlü suiistimali olarak tanımlanmış olup aynı yasanın 
57’nci maddesinde başlıca haksız rekabet halleri sayılmıştır. Ancak, haksız 
rekabet teşkil edebilecek durumlara ilişkin bir sınırlama getirilmemiştir. O 
halde, davalı-birleşen davanın davacısının kullandığı anonim nitelikteki 
perde desenli modelin karşı tarafça birebir taklit edilip edilmediği, özellikle 
kullanım şeklinden faydalanıp faydalanılmadığı üzerinde durulması, bu 
yöndeki taraf kanıtlarının toplanması, bilirkişi kurulundan ek rapor alınması 
ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken …”.

Özetle, Yargıtay’ın yenilik/özgünlük ve orijinallikle ilgili kararları kendi içinde 
tutarlı olmadığı gibi, bazen bu kriterler de aranmamıştır. İçtihat hukukundaki 
bu belirsizlik hukuku öngörülebilir olmaktan çıkarmaktadır.

3. Benzerliğin Teknik Zorunluluktan Kaynaklanıp Kaynaklanmadığı
Yargıtay’a göre tescilsiz sınaî ürünler haksız rekabet hükümleriyle 

korunmalıdır. Ancak taraf ürünlerindeki benzerliğin teknik zorunluluktan 
kaynaklanması halinde haksız rekabet korumasından söz edilemez51. Başka bir 
deyişle, Yargıtay’a göre teknik zorunluluk olmadığı halde görünüş ve sistem 
benzerliği haksız rekabettir52. Bu yöndeki başka bir karar şöyledir53: “…Dava 
konusu sobalar arasında teknik zorunluluktan kaynaklanmayan dış görünüş, 
renk, boyut, dizayn, kullanılan sistem ve teknik esas unsurlar bakımından 
ayniyete varan benzerlik olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne…”. 

Yargıtay’a göre54; “…teknik zorunluluk olmadığı halde davalılar tarafından 
üretilen Malaksöz ve Dekantör makinelerinin dizayn ve çalışma sistemi açısından 
davacı ürünlerinden aynen taklit edilmiş olup bu durum haksız rekabet …” 
teşkil eder. Örnek olarak sunulan bu kararları çoğaltmak mümkündür. 

4. İltibasın Aranıp Aranmayacağı
Yargıtay’ın iltibasa ilişkin kararları çok büyük farklılıklar göstermektedir. 

Bunların bazıları taban tabana zıt istikamettedir. İltibas aramaksızın tescilsiz 
sınaî bir ürünün taklidini tek başına haksız rekabet kabul eden kararlar olduğu 
gibi aksi yönde de kararlar bulunmaktadır. 

Tasarımların Kümülâtif Olarak Korunması (Çoklu Koruma)”, FMR, C. I, S. 3/2001, s.  65; Ahmet 
KEŞLİ: “Türk Hukukunda Bir Sorun: Tescil Edilmemiş ve Koruma Süresi Dolmuş Endüstriyel 
Ürünler ve Konuya İlişkin Bir Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi Kararının Takdimi”, FMR, 
C. II, S. 2/2002, s. 18; Tahir SARAÇ: Patentten Doğan Hakka Tecavüz ve Hakkın Korunması, 
Seçkin, Ankara 2003, s. 39 dpn. 46; Ayşe ODMAN BOZTOSUN: “Haksız Rekabet Hukukunda 
Emeğin Korunması İlkesinin Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirilmesi”, Ticaret Hukuku 
ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, C. XXI, 9-10 Aralık 2005, BTHAE Yayınları, s. 216.

51 11. HD, 24.10.2005, E. 2004/12686, K. 2005/10213 -  FMHD, C. I, S. 2/2006, s. 213-214.
52 11. HD, 16.10.2000, E. 2000/5107, K. 2000/7961 - SULUK/ORHAN, s.  906-907.
53 11. HD, 1.6.1995, E. 1995/3472, K. 1995/4507 - SULUK/ORHAN, s.  908.
54 11. HD, 3.12.1996, E. 1996/7985, K. 1996/8508  - SULUK/ORHAN, s.  918-919.
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Yargıtay’a göre, benzerliğe rağmen müşterilerin marka, kalite ve fiyat gibi 
diğer unsurları nazara alıp almadıklarına bakılarak karar verilecektir. Başka 
bir deyişle Yargıtay’ın bu kararına göre taraf ürünlerinin benzerliği tek başına 
(per se) haksız rekabet teşkil etmez; ayrıca iltibas da aranır55: “... Bu dava 
ihtira beratının geçerliliğinin tespitine ilişkin olmayıp TTK nun 56 ve devamı 
maddeleri anlamında haksız bir rekabetin bulunup bulunmadığına ilişkindir. 
Bu durumda bilirkişilerden her iki fırın arasında gözle görünür bir benzerlik 
bulunup bulunmadığı, aşikâr bir benzerlik varsa bu benzerliğin teknik bir 
zaruretten ileri gelip gelmediği, benzerlik teknik bir zaruretin sonucu değilse 
davalının imal ettiği İdeal fırınının ne sebeple davacının Matador tipi fırınına 
benzetilmek istendiği; bu fırınların müşterileri ekmek fırını işleticileri gibi belirli 
vasıfları haiz kimseler olmasına göre bunların sırf şekil benzerliği yüzünden 
birinin yerine diğerini alıp alamayacakları, yani aldanıp aldanmayacakları; 
yoksa bu benzerliğe rağmen müşterilerin marka, kalite ve fiyat gibi diğer 
unsurları mı nazara alıp tercihte bulunacakları hakkında mütalaaları 
alınıp hâsıl olacak sonuç dairesinde bir hüküm kurulmalıdır. Dairemizin 
22.2.1985 tarih 616-897 sayılı kararında ifadesini bulan yerleşik içtihadı da 
bu doğrultudadır”.

Yargıtay başka bir kararında da isabetle şu tespiti yapmıştır56: “… Dava 
konusu mamullerin cins ve vasıf itibariyle alıcıları tarafından markaya önem 
verilerek satın alındıkları, sözü edilen mamullerde taraflara ait değişik yazı 
ve markalar bulunduğu, böylelikle alıcıların satın alırken olağan bir şekilde 
bu ayrımı yaptıklarının kabul edilmesi gerektiği hususları göz önünde 
tutulduğunda ortada bir iltibastan da bahsedilemez. ... ”.

Bir olayda Yargıtay, dava konusu ürünün buluş ve tasarım özelliklerini iltibasa 
dayanarak haksız rekabetle koruyan mahalli mahkeme kararını onamıştır57: 
“… Mahkemece, iddia ve savunmaya, toplanan delillere, bilirkişiler kurulu 
raporuna nazaran, davalılar tarafından üretilen ispanyoletlerin davacının 
lisansör firmadan sağladığı Know-How kapsamında ürettiği ispanyoletleri ile 
görünüm, tasarım ve mekanizma bakımından benzerlik gösterdiği ve iltibasa 
sebebiyet verdiği, bu hususun haksız rekabet olup, …”.

Yargıtay başka bir kararında da isabetle iltibasa dikkat çekmiştir58: “Dairemiz 
yerleşmiş içtihatlarına göre iltibasın objektif olarak mevcudiyeti gerekli olup, 
iltibasın varlığından bahsedebilmek için normal ve orta seviyede bir alıcının, 
taklit edilmiş marka veya şekil benzerliği nedeniyle yanılma ve aldanmaya 
düşüp düşmeyeceği başlıca ölçü olarak kabul edilmektedir”. 

55 11. HD, 14.03.1989, E. 1988/5517 K. 1989/1602 – SULUK/ORHAN, s. 808.
56 11. HD, 20.10.1992, E. 992/4360, K. 992/10104 - SULUK/ORHAN, s.  715-716
57 11. HD, 1.5.1995, E. 1995/3045, K. 1995/3926 - SULUK/ORHAN, s.  932-933.
58 11. HD, 22.2.1985, E. 1985/616, 1985/987 - ODMAN BOZTOSUN, s. 218
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Özetle, Yargıtay anılan kararlarında isabetli bir şekilde haksız rekabetin 
varlığı için taklidin yeterli olmadığına, ayrıca iltibasın da aranması gerektiğine 
dikkat çekmiştir59. Öğretideki ağırlıklı görüş de haksız rekabetin oluşması 
bakımından iltibas şartı aranmalıdır60.

Yukarıda zikredilen kararlarında Yargıtay, açıkça iltibasa vurgu yaparak, 
kararlarının bu yönde istikrar kazandığına dikkat çekse de başkaca kararlarında 
bizce hatalı bir şekilde iltibası aramadığı görülmektedir. Yargıtay bu yöndeki 
kararlarında; hiçbir teknik zorunluluk olmadığı halde başkasının ürününe 
benzerliğin bulunmasını başlı başına haksız rekabet kabul etmektedir. 
Sözgelimi, iltibastan hiç söz edilmeyen bir kararında markalar farklı olsa bile 
taraflara ait ürünlerin tasarım ve fonksiyonel olarak benzeşmesi haksız rekabet 
sayılmıştır61.

Yargıtay’ın bir kararında62 da değinildiği üzere iltibas esas itibariyle tanıtma 
vasıtaları ile olur. Bunlar ya ayırt edici ad ve işaretler ya da tasarımlar şeklinde 
karşımıza çıkar. Açıklanan nedenlerle kural olarak buluş ve entegre devre 
topografyaları gibi sınaî ürünler, iltibasa yol açmaz. Buluşlar bakımından, 
özellikle nihai kullanıcının görmesinin mümkün olmadığı özellikler yönünden 
iltibastan söz edilemez. Nitekim bu hususa, 6102 sayılı Yeni TTK’nın 55. 
maddesinin gerekçesinde de işaret edilmiştir. Gerekçeye göre; i) Karıştırılma, 
dış görünüş (tanıtım, takdim-görünüş) ve duyuruş (ses yönünden benzerlik) 
anlamına gelir. ii) İç benzerlikten doğan karıştırma; elektrik devresi veya 
yarı iletken devre iltibasa girmez. Yine anılan gerekçeye göre; “… haksız 
rekabete ilişkin hükümlerin fikri mülkiyete ilişkin düzenlemelerde kümülatif 
uygulanması yönünden de gerekli görülemez”.  Yargıtay bazı kararlarında, 
teknik zorunluluk bulunmayan hallerde bu tür özelliklerin de haksız rekabet 
hükümleriyle korunacağı görüşündedir. Yargıtay, bu kararlarında haksız 
rekabetin oluşması için benzerliği tek başına yeterli gördüğü için haksız rekabet 
iddialarını kabul etmektedir.

59 Örnek olarak bkz. 11. HD, 19.1.1995, E. 1994/6093, K. 1995/186 - SULUK/ORHAN, s.  889; 
11. HD, 09.11.2006, E. 2005/8094, K. 2006/11480 - SULUK/ORHAN, s.  890-891; 11. HD, 
5.2.2001, E. 2000/9855, K. 2001/859 - SULUK/ORHAN, s.  892; 11. HD, 16.12.1999, E. 
1999/8502, K. 1999/10454 - SULUK/ORHAN, s.  907-908; 11. HD, 4.10.2004, E. 2004/281, K. 
2004/9256 - SULUK/ORHAN, s.  928-929; 11. HD, 25.06.2002, E. 2002/2718, K. 2002/6598 
- SULUK/ORHAN, s. 886-887.

60 Ömer TEOMAN:  Yaşayan Ticaret Hukuku, C. I: Hukuki Mütalaalar, Kitap: 1995-1996, Beta, 
İstanbul 1997, s. 10; İ. Yılmaz ASLAN: “Endüstriyel Tasarım Haklarının Kullanılması Haksız 
Rekabet ve Rekabet Hukuku İlişkileri: Bir Mahkeme Kararı Üzerine Düşünceler”, FMR, C. I, S. 
1/2001, s. 24; SULUK/ORHAN, s. 826; KEŞLİ, s. 17-18. Aksi yönde FİDAN, s. 50.

61 11. HD, 25.11.1997, E. 1997/6736, K. 1997/8571 - SULUK/ORHAN, s.  914-915. Yargıtay’ın 
şu kararı da bu yöndedir: 11. HD, 3.12.1996, E. 1996/7985, K. 1996/8508 - SULUK/ORHAN, 
s.  918-919.

62 11. HD, 22.2.1985, E. 1985/616, K. 1985/987 - ODMAN BOZTOSUN, s. 218.
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V.  YARGITAY’IN KONUYA İLİŞKİN 2008 SONRASI İÇTİHADI
Yukarıda Yargıtay’ın hem 1995 öncesi hem de sonrası kararlarından 

örneklere yer verildi. Burada ise özellikle 2008 sonrası kararları incelenecektir.
Yargıtay’ın 2008 yılında verdiği bir kararındaki konuya ilişkin değerlendirmesi 

şöyledir63: “Dava konusu modüler depo sistemleri uzun yıllar önce yurt dışında 
piyasaya sunulmuş ve Türkiye’de herhangi bir kişi adına tescilli tasarım 
niteliğinde olmadıklarına göre, ilke olarak söz konusu tescilsiz tasarımlar 
herkesin serbestçe kullanımına açık olup, bu tasarımların uygulandığı ürünler 
nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklar da genel hükümlere göre çözümlenecektir. 
O halde, somut uyuşmazlıkta da yukarıda açıklanan ilke ve TTK’nun 56. ve 57/5. 
maddelerinin birlikte değerlendirilmesi gereklidir. / Dairemizin 30.05.2002 
tarih ve 2240/5406 sayılı kararında da belirtildiği üzere, ilk defa yurt dışında 
kamuya sunulmuş bir tasarımın belli bir süre sonra Türkiye’de kullanılması 
durumunda şayet, Türkiye’de bu tasarımı ilk defa kullanan kişi büyük emek 
ve para harcayarak bu tasarımın kullanıldığı ürünü tanıtmış ve bir başkası da 
sırf bu tanınmışlıktan istifadeye yönelik olarak bu tasarımı aynen kullanmaya 
kalkışır ise, bu davranışın haksız rekabet olduğunun kabulü gerekmektedir. / 
Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere, haksız rekabetin varlığı için; ilk defa 
yurtdışında piyasaya sunulan ve Türkiye’de de herhangi bir tescilli sınai hak 
ile korunmayan tasarının uygulandığı ürünün, Türkiye’de ilk kez piyasaya 
sunulup, büyük emek ve para harcanarak tanınmış olması yeterli olmayıp, 
bir başkasının bu emek ve tanınmışlıktan haksız surette yararlanmaması ve 
iltibası önleyecek tedbirleri alması gereklidir”. 

Yargıtay’ın bu yöndeki içtihadının büyük ölçüde istikrara kavuştuğu 
söylenebilir64. Bu içtihattan da anlaşılacağı üzere tescilsiz bir ürünün haksız 
rekabet hükümleriyle korunabilmesi için şu şartlar birlikte aranır:

i) İlk defa yurt dışında kamuya sunulsa bile tescilsiz bir ürünü ilk defa 
Türkiye’de davacının kullanması,

ii) Davacı, büyük emek ve para harcayarak ürünü Türkiye’de tanıtmalı,
iii) Üçüncü kişi, sırf bu tanınmışlıktan faydalanmak için bu ürünün/

tasarımın aynısını kullanmalı. Önemle vurgulayalım ki Yargıtay’a göre 
taklit gerçekleşse bile eğer üçüncü kişi, iltibası önleyecek tedbirleri alırsa 
haksız rekabet yine olmaz. Zira bu halde aldatıcı hareket ve hüsnüniyet 
kaidelerine aykırılık yoktur.

63 11. HD, 21.3.2008, E. 2008/1816, K. 2008/3687 - Yayımlanmamıştır. Dikkat edilirse bu 
kararda, 2002 tarihli başka bir karara gönderme yapılmıştır. Ancak yukarıda örnek kabilinden 
anılan kararlar ile bu karar arasında bir paralellik yoktur.

64 Yargıtay’ın şu kararları da aynı ifadeleri taşımaktadır. 11. HD, 30.6.2015, E. 2015/1456, 
K. 2015/8754; 11. HD, 4.6.2015, E. 2014/10921, K. 2015/7758; 11. HD, 19.12.2014, E. 
2014/11783, K. 2014/20103; 11. HD, 18.10.2018, E. 2016/10703,  K. 2018/6467; 11. HD, 
20.3.2018, E. 2016/7972, K. 2018/2136 - Kazancı (son erişim; 10.12.2019). 
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Yargıtay yeni bir kararında bu görüşünü pekiştirmiştir65: “… Dava 
konusu ürüne yönelik emek ve tanınmışlıktan davalı tarafın haksız surette 
yararlandığının ispatlanamadığı, davacıya ait tasarımın benzerini üreterek 
piyasaya sunan davalının eyleminin sadece bu nedenle aldatıcı ve dürüstlük 
kurallarına aykırı bir hareket olarak nitelendirilemeyeceği, aynı sektörde 
faaliyet gösteren firmaların ticari hayatta dürüstlük ilkesine uygun bir 
şekilde ve iltibastan kaçınmak suretiyle piyasaya mal veya hizmet ürettikleri 
takdirde, piyasada ilk kez üretim yapan, ürünün tanınmasını sağlayan kişinin 
üstün hakkı bulunduğundan söz edilerek, sonradan faaliyete başlayan kişilerin 
eylemleri haksız rekabet olarak nitelendirilemeyeceği, aksinin kabulünün 
rekabet hukuku ilkelerine aykırı olarak piyasada tekel yaratılması ve serbest 
rekabetin ortadan kaldırılmasına sebebiyet vereceği …”.

Özetle Yargıtay’ın bu içtihadına göre, tescilsiz ürünler haksız rekabet 
hükümleriyle korunacaktır66. Ancak rakipler, başkasının emek ve 
tanınmışlığından yararlanmamak ve iltibasa karşı gerekli önlemleri almak 
şartıyla tescilsiz ürünün ticaretini yapabilecektir.

2008 sonrası içtihatta belirttiğimiz kırılmanın yanında Yargıtay’ın başka 
yönde kararları da vardır. Bir olayda; “davacı vekili, tasarımcı ... tarafından 
müvekkili için tasarlanan “Taklamakan” isimli tescilsiz oturma gurubu 
tasarımının ödüller almış bir tasarım olduğunu, tasarlandığı yıldan bu 
yana müvekkilince üretilerek satıldığını, tasarım ile ilgili tüm mali hakların 
müvekkiline ait olduğunu, tasarımın 554 Sayılı KHK kapsamında tescilli bir 
tasarım olmaması nedeni ile 6102 Sayılı TTK’nın 54 vd hükümlerine göre 
koruma altında bulunduğunu, davalı yanın “www.rinaldimobilya.com” 
isimli internet sitesinde müvekkiline ait tasarımı aynen taklit ettiğini…” ileri 
sürmüştür. Yerel mahkeme tasarımın harc-ı alem olduğu gerekçesiyle davayı 
reddetmiştir. Bun karşılık istinaf mahkemesi ile Yargıtay şu tespiti yapmıştır: 
“… Dosya kapsamına göre dava konusu “Taklamakan” isimli tasarımın, ilk kez 
1999 tarihinde tasarlanarak davacının internet sitesinde, tasarımcısı ... adıyla 
yayımlandığı, davacı ile ilişkilendirilebilecek biçimde birçok müze ve etkinlikte 
ve çeşitli yerlerde sergilendiği, 2001 tarihinden itibaren de çeşitli firmalara, 
davacı tarafından “Taklamakan” ismiyle satışa sunulduğu, buna göre 

65 11. HD, 25.2.2019, E. 2017/4648, K. 2019/1511; 11. HD,  13.2.2018, E. 2016/7095, 
K. 2018/1019; 11. HD,  13.6.2017, E. 2016/1124, K. 2017/3694 - Kazancı (son erişim; 
10.12.2019).

66 Yargıtay, ortada tescilli (veya telife konu) bir ürün bulunmadığı için bu davalar genel 
hükümler çerçevesinde ticaret mahkemesinde görülür. Bkz. 11. HD, 8.10.2019, E. 
2019/4271, K. 2019/5627 - Kazancı (son erişim; 10.12.2019). Buna karşılık tescilsiz tasarıma 
dayalı açılan bir davada davalı, kendi tesciline dayanarak savunma geliştirirse bu dava ihtisas 
mahkemesinde görülür. Bkz. 11. HD, 26.6.2018, E. 2016/11492, K. 2018/4792 - Kazancı (son 
erişim; 10.12.2019).
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davacının anılan tasarımı dava dışı ... isimli bir çalışanına yaptırarak TTK’nın 
55/a.4. maddesi uyarınca dava konusu tasarım üzerinde hak sahibi olduğu, 
“www.rinaldimobilya.com” isimli internet sitesinde satışa sunulan ürünün, 
davacıya ait tasarımla haksız rekabet oluşturacak derecede benzer bulunduğu 
…”. Yargıtay başkaca gerekçelerle davayı reddetmiştir. 

Başka bir olayda tescilli tasarıma tecavüzün yanında tescilsiz tasarım 
yönünden haksız rekabet tespiti yapmıştır67: “Mahkemece, iddia, savunma, 
toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, asıl dava bakımından, davalının 
kendisine ait katalog ile tanıtım ve satışa arz ettiği 2 ve 5 numaralı ürünlerin 
davacının 2011/5273-1-5 Sayılı tasarım tescilinden doğan haklara zarar verdiği, 
1, 3, 6 numaralı ürünlerin de davacının kataloğunda bulunan ürünlerin kopyası 
olduğu ve haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüyle 
tecavüzün önlenmesi ve men’ ine, tasarım hakkına tecavüz sebebiyle 2.500 TL 
ve haksız rekabet sebebiyle 2.500 TL olmak üzere toplam 5.000 TL …”.

Başka bir olayda da haksız rekabet iddiasını kabul etmiştir68: “Dava, 
tescilsiz tasarıma dayalı haksız rekabetin tespiti, önlenmesi, maddi ve manevi 
tazminatın tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, davalının kataloğunda 
yer alan kelebek kostümü ürününün davacı kataloğunda yer alan kostümle 
karşılaştırılmak suretiyle haksız rekabetin varlığı tespit edilmiş ve haksız 
rekabetin önlenmesine karar verilmiştir. Davalının kataloğuna, davacı 
kataloğundaki ürünü koymak suretiyle haksız rekabette bulunduğu tespit 
edildiğine göre, davacının ekonomik geleceğin sarsılması sebebiyle uğradığı 
zarar belirlenmeli, uğranılan zarar miktarının tam olarak tespit edilememesi 
halinde ise TBK’nin 50/2. maddesi uyarınca hakim tarafından zarar miktarı 
hakkaniyete göre belirlenmelidir”. 

VI.  DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Rekabet, bir tarafın sömürülmesi ve hakkın kötüye kullanılması niteliğinde 

olmadıkça toplum için yararlı sonuçlar doğurur. Rekabet bir haktır. Ancak bu 
hak, diğer haklar gibi kötüye kullanılmamalıdır. Dürüst ticari faaliyete aykırı 
eylemler haksız rekabet teşkil eder; haksız rekabet bir nevi iş hilesidir. Haksız 
rekabet, hukuk düzenince kişiye tanınan rekabet hakkının kötüye kullanılması, 
kanuna ve dürüstlük kurallarına aykırı hareket edilmesidir. Haksız rekabete 
ilişkin hükümler, kaynağını hakkaniyet düşüncesinden alan dürüstlük kuralı 
dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Gerçekte haksız rekabet mevzuatı doğrudan fikri ürünleri korumaz. Haksız 
rekabet mevzuatı, rekabet hakkının kötüye kullanımına ve iltibasa karşı dolaylı 
bir koruma sağlar. 

67 11. HD, 2.7.2018, E. 2016/10669, K. 2018/4977 - Kazancı (son erişim; 10.12.2019).
68 11. HD, 7.5.2018, E. 2016/10894, K. 2018/3250 - Kazancı (son erişim; 10.12.2019).
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Bilindiği üzere fikri mülkiyet hakları bakımından genel olarak kümülatif 
koruma ilkesi kabul edilmektedir. Ancak bazen gri alanlar oluşabilir ve somut 
olayda hiçbir fikri mülkiyet hakkı bulunmayabilir. İşte bu tür gri alanların haksız 
rekabet hükümleriyle korunup korunmayacağı konusunda farklı yaklaşımlar 
vardır. Bir yaklaşıma göre bu tür boşluklar haksız rekabet hükümleriyle 
doldurulmalıdır. Aksi halde paraziter rekabet (parasitic comptetition) devreye 
girer ve bu durum, haksız kazanç sağlamaya yol açar. Diğer bir yaklaşıma göre 
ise ticari sır ve iltibas gibi ayrık durumlar bir tarafa bırakılırsa fikri mülkiyet 
koruması olmayan alanlar serbest rekabet alanlarıdır. Aşağıda açıklayacağımız 
gerekçelerle biz ikinci yaklaşımın daha isabetli olduğu kanaatindeyiz.

Fikri mülkiyet mevzuatı ile haksız rekabet mevzuatı arasında özel hüküm-
genel hüküm ilişkisi vardır69. Bu ilişkide özel kanun önce uygulanır. Eğer özel 
kanun, konusunu eksiksiz olarak düzenlemişse ve genel kanuna göre daha 
kapsamlı ve üstün koruma sağlıyorsa, genel kanunu bertaraf eder. Ayrıca özel 
kanunla getirilen sınırlamalar, genel kanuna dayanılarak bertaraf edilemez. 
Yani, özel kanun bir konuda sınırlama öngörerek korumayı esirgemişse, 
artık genel kanuna dayanılarak o korumadan yararlanılamaz. Özel kanunda 
yer alan boşluklar, ancak özel kanunun (lex specialis) amacına uygun olması 
şartıyla genel kanuna (lex generalis) dayanılarak doldurulabilir70.

Diğer yandan hak sahibi, kural olarak şartları varsa fikri mülkiyet 
mevzuatının yanında haksız rekabet hükümlerine de dayanabilir. Yani haksız 
rekabet hükümleri, fikri mülkiyete ilişkin sui generis düzenlemelerin yanında, 
ikinci derecede değil; gereğinde ve şartları varsa doğrudan ve birinci derecede 
uygulanır. Zira korumanın dayandığı ilkeler birbirinden farklıdır71. Gerçekten bu 
iki koruma modelinin kümülâsyonu koruma tiplerinin nitelik farkından dolayı 
doğaldır. Bununla birlikte kümülâtif koruma ilkesi uygulanırken genel hüküm-
özel hüküm ilişkisi dikkate alınmalıdır. Sözgelimi, somut olayda bir fikri mülkiyet 
koruması olmamasına rağmen iltibas varsa haksız rekabet gerçekleşebilir. 
Haksız rekabet uygulamasında önemli olan, başkasının ürününe benzetme 
eyleminin kendisi değil, eylemin nasıl gerçekleştirildiğidir. 

Emek ilkesinden hareketle taklit eylemi, tek başına (per se) haksız rekabet 
olarak nitelendirilemez72. Aksi halde haksız rekabet koruması, fikri mülkiyet 
korumasına bir alternatif olarak ortaya çıkar ve bu korumayı işlevsiz ve anlamsız 

69 Dilek CENGİZ: Türk Hukukunda İktibas veya İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz, Beta, 
İstanbul 1995, s. 51-52; Sabih ARKAN: Marka Hukuku, C. II, AÜHF Yay., Ankara 1998, s. 225; 
SARAÇ, s. 218.

70 CENGİZ, s. 52; SARAÇ, s. 218.
71 TEKİNALP, s. 36; SARAÇ, s. 219; DERCLAYE/LEISTNER, s. 305.
72 Bu yönde ODMAN BOZTOSUN, s. 224; ŞEHİRALİ ÇELİK, s. 376. Aksi yönde FİDAN, s. 50.
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hale getirir73. Bu bağlamda özgün vasıf üzerindeki fikri mülkiyet koruması sona 
ermesine veya tescil yapılmadığı için koruma hiç başlamamasına rağmen, 
bu özgün vasfın korunması için haksız rekabet kurallarına dayanılabilmesi, 
hakkın süreye bağlı olma ilkesiyle açıkça çelişir74. İltibasın varlığı bu duruma 
istisna teşkil eder75. Bu bağlamda Türk Yargıtay’ı, modern patent sistemini 
ve hukuk kuralları arasındaki yukarıda sözü edilen ilişkiyi dikkate almaksızın 
kararlar vermiştir. Tescilsiz fikri ürünlerin haksız rekabet hükümleriyle 
korunacağını benimseyen Yargıtay, hukukun genel prensiplerine uygun 
bir içtihat geliştirememiştir76. Yargıtay’ın uygulaması bireysel menfaatleri 
toplumun menfaatine tercih etmek anlamına gelir. Bu uygulama toplumun 
sömürülmesine neden olur. Oysa TRIPS’in 7. maddesinde de dikkat çekildiği 
üzere; “fikri mülkiyet haklarının korunması ve uyulamaya konulması, teknolojik 
yeniliklerin ilerlemesine ve teknolojinin transferi ve yayılmasına, teknolojik 
bilgilerin üreticilerin ve kullanıcıların karşılıklı çıkarlarına katkıda bulunmalı, 
sosyal ve ekonomik refaha, keza hak ve yükümlülüklerin dengelenmesine 
yardımcı olmalıdır”. Gerek mülga PatKHK ve EndTasKHK’nın gerekse SMK’nın 
1. maddeleri de bu görüş doğrultusunda kaleme alınmıştır. Fakat Yargıtay 
uygulaması bu amaca ulaşmayı önleyici mahiyettedir77.

1995 öncesi Yargıtay’ın konuya ilişkin içtihadı modern patent ve tasarım 
koruması ile uyumlu değildi. Emek ilkesine dayanılarak tescilsiz buluşların 
ve tasarımların korunacağı yönündeki Yargıtay’ın bu içtihadında, 1995 
sonrasında değişiklik beklenirdi. Zira buluş yaparak emek harcayan kişilerin 
bu emekleri, sınai mülkiyet mevzuatında (lex specialis) öngörülen şartlarla 
ve sürelerle sınırlı bir şekilde zaten korunmaktadır. Başka bir deyişle 
uygulama, özel hüküm - genel hüküm ilişkisi gereği özel düzenlemelere 
öncelik tanınarak şekillendirilmeliydi. Ancak Yargıtay, yeni düzenlemelerden 
sonra da eski içtihadında tespit edebildiğimiz kadarıyla 2008 yılına kadar 

73 Bu yönde ODMAN BOZTOSUN, s. 228.
74 TEKİNALP, s. 36.
75 Nitekim bu ihtimal mülga EndTasKHK’nın 22, gerekse SMK’nın 59/4. maddesinde açıkça 

düzenlenmiştir. Belirtilen hükme göre, tescilli olan ve görsel zorunluluk arz eden (must 
match) bir tasarım üç yılla sınırlı olarak korunur. Sürenin dolmasından sonra, ürünün kaynağı 
konusunda toplumu yanıltmamak, yani iltibasa yol açmamak kaydıyla dileyen herkes bu 
özellikteki bir tasarımı kullanabilir. 

76 O kadar ki yukarıda (dpn. 75) da belirtildiği üzere must match özellikteki tasarımlar üç 
yıl süreyle korunur. Yargıtay konuya ilişkin önceki kararlarını emek ilkesine dayandırarak 
süresi dolan must match parça tasarımlarının kullanılmasını tek başına haksız rekabet 
olarak nitelendirmiştir. Örnek olarak bkz. 11. HD, 07.06.2007, E. 2006/1112, K. 2007/8653 
- SULUK/ORHAN, s. 857-860; 11. HD, 01.06.2006, E. 2005/4002, K. 2006/6561 - SULUK/
ORHAN, 859-860. Yargıtay’ın eski tarihli kararları da bu yöndedir. Bkz. 11. HD, 2.7.1996, E. 
1996/4596, K. 1996/4958 – SULUK/ORHAN, s. 924-925; 11. HD, 23.6.1997, E. 1997/2514, 
K. 1997/4904 - SULUK/ORHAN, s. 922-923.

77 Bu konuda ayrıca bkz. ŞEHİRALİ ÇELİK, s. 9.
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değişiklik yapmamıştır. Bu nedenle uygulamada haksız rekabet koruması, 
özel hükümlerle düzenlenen sınaî mülkiyet haklarına bir alternatif koruma 
biçimi olmuştur. 

Ticari sırların korunması gibi ayrık durumlar ve ekstra şartlar bir tarafa 
bırakılırsa, çalışmamızın ilgili yerlerinde de vurguladığımız üzere tescilsiz sınai 
ürünlerin haksız rekabet hükümleriyle korunması, iltibasın varlığına bağlı ve 
bununla sınırlı olmalıdır. Bu önerimizin birden çok nedeni vardır: 

İlk olarak, emek ilkesinden hareketle fikri mülkiyet korumasına alternatif 
bir haksız rekabet koruması, fikri mülkiyet korumasını işlevsiz ve anlamsız 
hale getirecektir. Böyle bir yaklaşım, sınaî haklardaki tescil sistemini de 
zaafa uğratacaktır. Fikri mülkiyet hakları ve koruma kapsamına ilişkin ilkeler 
mevzuatta belirlenmiştir. Ucu açık ve sınırları belirsiz haksız rekabet koruması, 
fikri mülkiyet sisteminin altını oymakta ve bu korumayı zayıflatmaktadır. En 
azından Türk hukuk pratiği açısından bu tespitimizi doğrulayan uygulamalar 
yaşanmıştır78.

İkinci olarak, koruma açısından gri alan bırakmayalım düşüncesiyle fikri 
mülkiyet koruması yanında bir de taklide karşı haksız rekabet korumasına yer 
verilmesi, uygulamada üçüncü kişilerin serbest rekabet alanlarını sınırlayacaktır. 
Bu durum, üçüncü kişilerin hukuk güvenliğini de tehdit edecektir. Somut 
olaydan hareket eden ve ilkeleri bir tarafa bırakan mahkemelerin, her bir 
somut olayda hangi yönde karar verebileceğini kestirmek genellikle mümkün 
olmamaktadır. Bu tespitimiz, özellikle hukuk işçiliğinin zayıf olduğu ülkeler 
bakımından geçerlidir. Nitekim yukarıda metni verilen Yargıtay kararlarından 
da anlaşılacağı üzere Türkiye’de tescilsiz sınaî ürünler bakımından hukuk 
öngörülebilir olmaktan çıkmıştır. 6100 Sayılı yeni TTK’yı hazırlayanlar bu 
durumun farkında olmalılar ki, 55. maddenin gerekçesinde, iltibası bir tarafa 
bırakarak; “… haksız rekabete ilişkin hükümlerin fikri mülkiyete ilişkin 
düzenlemelerde kümülatif uygulanması yönünden de gerekli görülemez” 
ifadesine yer vermişlerdir. 

Üçüncü olarak, her bir fikri mülkiyet hakkı, çıkarları dengeleyici bir şekilde 
koruma sağlar. Haksız rekabet koruması ise bir yandan rekabetin kötüye 

78 Bu durumun farkında olan avukatlar, dayanabilecekleri bir patent olmasına rağmen patent 
hakkına dayanmamakta; bunun yerine emek ilkesinden hareketle haksız rekabet davası 
açmaktadır. Nitekim İstanbul 13. Ticaret Mahkemesinin 2009/34 Esasında kayıtlı dosyada 
kendi makinesinin taklit edildiğini iddia eden ve Türkiye’de de tescilli bir Avrupa Patentinin 
sahibi olan davacı, haksız rekabet hükümlerine dayanmak suretiyle tedbir kararı almıştır. 
Davacı taraf, bilinçli bir şekilde patentine dayanmamıştır. Dosyaya ibraz edilen bilirkişi 
raporunda şu ifade yer almaktadır: “tescilsiz patent üzerindeki haklar, aynen tescilsiz 
marka ve endüstriyel tasarımlar üzerindeki haklarda olduğu üzere, hukukun genel hükümleri 
(haksız rekabet) çerçevesinde koruma sağlamaktadır” (vurgular aslında yoktur). Yargıtay’ın 
yeni içtihadı ile birlikte artık bu stratejiler sonuç vermeyecektir. 
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kullanılmasına önlerken diğer yandan serbest rekabeti garanti altına alır. İşte 
hem fikri mülkiyet hem de haksız rekabet kurallarının bu hedefleri dikkate 
alınarak, haksız rekabet korumasının sınırları belirlenmelidir. Başta Türk hukuk 
uygulaması olmak üzere bazı Kara Avrupası hukuklarında pergelin ucunun 
yerinde durmadığı, buna bağlı olarak da çizilen açının şaştığı kanaatindeyim.

Son olarak, yasa koyucunun özel olarak düzenleyerek fikri mülkiyet hakkı 
oluşturmadığı bir konuda sübjektif koruma da yoktur. Bu alan serbest bir 
alan olup, ticari espiyonaj ve iltibas gibi ekstra olgularla rekabet suiistimal 
edilmediği sürece herkes bu alanda gemisini yüzdürebilmelidir. Karışıklığa yol 
açılmadığı sürece körü körüne taklit (slavish imitation) de dâhil olmak üzere 
artık üçüncü kişilerin rekabeti, haksız rekabet hükümleri ile sınırlanmamalıdır79. 
Bu bağlamda gri alandaki boşluğu doldurmak ile serbest rekabet arasında 
tercihteki fayda - maliyet analizinde serbest rekabetin daha avantajlı olduğu 
kanaatindeyiz. 

Yargıtay’ın 2008 sonrası ağırlıklı içtihadına baktığımızda tescilsiz bir ürünün 
haksız rekabet hükümleriyle korunabilmesi için şu şartlar birlikte aranır:

i) İlk defa yurt dışında kamuya sunulsa bile tescilsiz bir ürünü ilk defa 
Türkiye’de davacının kullanması,

ii) Davacı, büyük emek ve para harcayarak ürünü Türkiye’de tanıtmalı,
iii) Üçüncü kişi, sırf bu tanınmışlıktan faydalanmak için bu ürünün/

tasarımın aynısını kullanmalı. Önemle vurgulayalım ki Yargıtay’a göre 
taklit gerçekleşse bile eğer üçüncü kişi, iltibası önleyecek tedbirleri alırsa 
haksız rekabet yine olmaz. Zira bu halde aldatıcı hareket ve hüsnüniyet 
kaidelerine aykırılık yoktur.

Yargıtay bu yeni içtihadıyla artık per se taklidin haksız rekabet teşkil 
etmediğine karar vermiştir. Bu içtihat büyük bir gelişmedir. Yargıtay bu 
içtihadında haksız rekabetin amacı şu şekilde belirlenmiştir80: “… Haksız 
rekabetin önlenmesindeki amaç, serbest piyasa düzeninde herkesin dürüstlük 
kuralları içerisinde hareket etmek suretiyle rekabet kurallarına uygun olarak 
piyasada faaliyet göstermesi ve sonuçta; mal ve hizmetlerin nihai tüketicilerinin 
aldatılmasına izin verilmeksizin kaliteli mal ve hizmetlerin piyasa kurallarına 
göre oluşan en uygun fiyatla satışa sunulmasıdır. Bu durumda, sonradan aynı 
sektörde faaliyet gösteren kişiler ticari hayatta dürüstlük ilkesine uygun bir 
şekilde ve iltibastan kaçınmak suretiyle piyasaya mal veya hizmet ürettikleri 

79 Körü körüne taklit olmasına rağmen, uygun bir markalama (appropriate labelling) ile 
karışıklık önlenebilecektir. Örnek olarak bkz. BGH GRUR 2005, 349, 352. Lego Kararında da 
BGH, karışıklığın önlendiğini gerekçe göstererek haksız rekabet iddiasını reddetmiştir. Bkz. 
GRUR 2007, 795. İtalyan Corte di Casssazione’un da Lego Kararı aynı yöndedir. Bkz. Corte di 
Cassazione, 28 February 2008, No. 5437 (Ohly, s. 108’den naklen).

80 11. HD, 18.10.2018, E. 2016/10703,  K. 2018/6467 - Kazancı (son erişim; 10.12.2019).
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takdirde, piyasada ilk kez üretim yapan ürünün tanınmasını sağlayan kişinin 
üstün hakkı bulunduğundan bahisle, sonradan faaliyete başlayan kişilerin 
eylemleri haksız rekabet olarak nitelendirilemez. Böyle bir üstün hakkın 
varlığının kabulü aynı zamanda, rekabet hukuku ilkelerine aykırı olarak 
piyasada o mal veya hizmetle ilgili tekel yaratılması ve serbest rekabetin 
ortadan kaldırılması suretiyle ekonominin sağlıklı bir biçimde gelişmesini 
engelleyeceğinden kabul edilemez”.
Yargıtay işini özünü yakalamış görünmektedir. Yeni içtihatta iltibasa vurgu ya-
pılması en büyük kazançtır. Ne var ki yukarıda (V) verilen başkaca kararlardan 
bazıları farklı yöndedir. Kanaatimizce bunun nedeni, hatalı olan önceki içtihat 
birikimidir. Yargıtay, yeni içtihadını dikkatli bir şekilde sürdürürse sorunun bü-
yük ölçüde çözüleceği kanaatindeyiz.
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SINAİ HAKLARA İLİŞKİN HUKUKİ İŞLEMLER VE SINAİ HAK SİCİLİ 

Prof. Dr. Gül OKUTAN NILSSON*

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Sınai haklar, maddi değeri olan fikri mülkiyet konuları olarak, 6769 sayılı 
Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ve Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulamasına Dair 
Yönetmelik (SMK Uygulama Yönetmeliği) çerçevesinde, devir, lisans, rehin, 
haciz gibi hukuki işlemlere konu olabilmektedir. Bu işlemler SMK’nın 148 ve 
158. maddeleri ile SMK Uygulama Yönetmeliği’nin 125 ilâ 130. maddelerinde 
yer alan ortak hükümlerde düzenlenmiş, ayrıca marka, patent ve tasarımlarla 
ilgili olarak her bir hak türü için özel düzenlemeler de sevk edilmiştir. Aşağıda 
öncelikle hangi sınai hakların, hangi tür hukuki işlemlere konu olabileceğine ve 
sözleşmeler için öngörülen şekil şartına kısaca değinildikten sonra, işlemlerin 
sicile kaydı ve kaydın etkisi incelenmiştir. Ardından devir, lisans, rehin ve haciz 
işlemleri ile hakların miras konusu olması başlıkları kısaca tek tek ele alınmıştır.

I.  GENEL OLARAK SINAİ HAKLARIN KONU OLABİLECEĞİ HUKUKİ 
İŞLEMLER

SMK m.148’e göre, sınai haklar veya bunlara ilişkin başvurular; devredilebilir, 
miras yolu ile intikal edebilir, lisans konusu olabilir, rehin verilebilir, teminat 
olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir. 

Bu hüküm, marka, tasarım, patent ve faydalı modellere uygulanabilir olmakla 
birlikte, coğrafi işaretlerin ve geleneksel ürün adlarının anılan hukuki işlemlere konu 
olamayacağı SMK m. 148 f. 1’de açıkça belirtilmiştir. Bunun nedeni, coğrafi işaret 
ve geleneksel ürün adlarının bireysel hak konusu olmamasıdır. Bu haklar, kolektif 
nitelikte haklar olup1, kullanım şartını yerine getiren tüm kişilerce kullanıma açıktır. 

* İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 
Çalışmanın medeni hukukla bağlantılı bazı kısımları ile ilgili olarak görüşlerine danıştığım 
değerli meslektaşım Prof. Dr. İlhan Helvacı’ya ve usul ve icra hukuku ile ilgili olarak bana 
destek olan değerli meslektaşım Dr. Öğr. Üyesi Evrim Erişir’e teşekkür ederim. Ancak, 
çalışmadaki her türlü hata, şahsıma aittir.

1 Tekinalp, Ü., “Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Öne Çıkan Yenilikleri”, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 
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SMK m.148’de sayılan sınai hak türlerinin yanı sıra, 5147 s. Kanun’un 17 ve 
18. maddeleri uyarınca entegre devre topografyaları ile 5042 s. Kanun’un 49 
vd. maddeleri uyarınca yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı hakları veya başvuruları 
da anılan hukuki işlemlere konu olabilir. 

SMK m.148’de, sınai hakların, devir, lisans gibi maddede sayılan işlemlerin 
yanı sıra “diğer hukuki işlemlere” de konu olabileceği belirtilmiştir. Bu bağlamda, 
sınai haklarla ilgili olarak Türk Medeni Kanunu (TMK) ve Türk Borçlar Kanunu 
(TBK) çerçevesinde, intifa hakkı (TMK m. 794)2, ürün kirası (TBK m. 357)3 veya 
bağışlama (TBK m. 285) sözleşmesi yapılması mümkündür. Marka hakkı ile 
ilgili olarak franchise sözleşmesi yapılması da söz konusu olabilir4. 

Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu (TTK) çerçevesinde sınai hakların, bir ticaret 
şirketine sermaye olarak konulması (TTK m.128/2), şirket birleşmesi veya 
bölünmesi yoluyla (TTK md. 134 vd) veya bir ticari işletme devri kapsamında 
devredilmesi (TTK m.11/3) söz konusu olabilecektir5. 

Sayılanlara ek olarak, sınai hakların, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu 
kapsamında rehin verilmesi (TİTRK m.5/1/c) de gündeme gelebilir. 

Son olarak, bu hakların, haciz konusu edilmesinin yanı sıra, iflas masasına 
dahil olmaları (İİK m.184) da mümkündür6. 

II.  SÖZLEŞMELERİN ŞEKLİ 
SMK m.148 f.4, SMK uyarınca gerçekleştirilecek hukuki işlemlerin şekli 

hakkında, aşağıdaki hükmü sevk etmiştir: 
“Hukuki işlemler, yazılı şekle tabidir. Devir sözleşmelerinin geçerliliği, 

ancak noter tarafından onaylanmış şekilde yapılmış olmalarına bağlıdır.” 
Hükme göre, ister borçlandırıcı ister tasarrufi nitelikte olsun, tüm hukuki 

işlemler adi yazılı şekle tabidir. Yalnızca marka, patent, tasarım veya faydalı 
modelin devri, noter tasdikli yazılı sözleşme ile gerçekleştirilebilmektedir. 

SMK m.24 f.3 uyarınca bir marka üzerinde lisans hakkı edinmiş olan lisans 
sahipleri, sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa, lisanstan doğan haklarını 

Kanunu Sempozyumu (Ed. Feyzan Hayal Şehirali Çelik), Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma 
Enstitüsü, Ankara 2017, 5-84, s. 37; Götting, H-P., Gewerblicher Rechtschutz, 10. Auf. Beck, 
München 2014, s. 427.    

2 Tekinalp, Ü. Fikri Mülkiyet Hukuku (“Tekinalp, FM”), Vedat, 5. Bası, İstanbul 2012,§28 N. 1, 
s. 462; Kaya, A., Marka Hukuku, Arıkan, İstanbul 2006, s. 206; Ünal, M., Marka Tescilinden 
Doğan Haklarla İlgili Hukuki İşlemler, Seçkin, Ankara 2007, s. 29. 

3 Kaya, S. 206; Ünal, s. 29. 
4 Ünal, s. 29. 
5 Tekinalp, FM, §28 N. 5, s. 463;Yasaman, H. (Altay, S. A.), Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, 

C. II, Vedat, İstanbul 2004, s. 686-687; Kaya, s. 212.
6 Yasaman/Altay, s. 719; Tekinalp, FM, §28 N. 22, s. 467; Çolak, U., Türk Marka Hukuku, On İki 

Levha, 4. Baskı, 2018, s. 723.  
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üçüncü kişilere devredemez veya alt lisans veremez. Aynı hüküm, SMK m.75 
f.3’te tasarımlar için, SMK m.125 f.3’te patentler için ve SMK m.145 f.1 atfıyla 
faydalı modeller için de öngörülmüştür. Böylece, bir marka, tasarım, patent 
veya faydalı modelle ilgili olarak lisans hakkı edinmiş olan lisans sahibi, lisans 
veren tarafından kendisine izin verilmiş olması durumunda, sahip olduğu 
lisans hakkını devredebilir veya alt lisans verebilir. Bu durumda bu işlemlerin 
şeklinin nasıl olması gerektiği sorusu gündeme gelmektedir. 

Alt lisans sözleşmesi, lisans alanın, kendi hakkını devretmeksizin, kendisine 
tanınmış olan hak çerçevesinde, başkalarına lisans vermesi işlemidir7. Diğer bir 
deyişle, lisans alan, aynı zamanda lisans veren konumuna girmektedir8. Alt lisans 
sözleşmesi de bir lisans sözleşmesi olduğundan, adi yazılı şekilde yapılmalıdır. 

Buna karşılık, lisans hakkının devri işleminde bir devir söz konusu olduğu 
için, acaba, noter tasdikli sözleşme mi yapılması gerekecektir? Kanaatimizce, 
lisans hakkının devri, TBK m.205 çerçevesinde, lisans sözleşmesinin tarafında 
değişiklik yaratan bir “sözleşmenin devri” işlemidir. TBK m.205 f.3 uyarınca, 
“Sözleşmenin devrinin geçerliliği, devredilen sözleşmenin şekline bağlıdır”. 
Dolayısıyla, devir konusu lisans sözleşmesi adi yazılı şekle tabi olduğuna göre, 
bu sözleşmenin devrinin de adi yazılı şekilde yapılması gerekli ve yeterlidir. 

III.  HUKUKİ İŞLEMLERİN SİCİLE KAYDI VE KAYDIN ETKİSİ
A. Kurucu/Açıklayıcı Etki Açısından Sınai Hak Sicilinin Değerlendirilmesi 
Sicile yapılan kayıtların etkisinin “kurucu” veya “açıklayıcı” olması, 

kaydın yeni bir hukuki durum yaratıp yaratmaması bakımından yapılan bir 
sınıflandırmadır. Eğer sicile kayıt, bir hakkın veya yeni bir hukuki durumun 
doğması için şart ise, tescilin kurucu nitelikte olduğundan bahsedilir. Buna 
karşılık, sicile kaydedilmeden önce dahi var olan bir hukuki olgu, sicile yapılan 
kayıt ile aleniyet kazanıyor ise, bu durumda açıklayıcı tescil mevcuttur9. 

SMK m.148 f.5 hükmüne göre, devir, lisans, rehin, haciz gibi hukuki işlemler, 
taraflardan birinin talebi üzerine, ve gerekli ücretin ödenmesi de dahil olmak 
kaydıyla, yönetmelikte belirlenen diğer şartların yerine getirilmesi halinde 
sicile kaydedilir. 

7 Tekinalp, FM, §28 N. 30, s. 469; Yasaman/Altay, s. 744-745. 
8 Tekinalp, FM, §28 N. 30, s. 469; Özel, Ç., Marka Lisansı Sözleşmesi, Seçkin, Ankara 2002, s. 51. 
9 Ülgen, H., Hukuki Görünüş Nazariyesi, Vedat, İstanbul 2005, s. 146. Ticaret hukukundan 

örnek vermek gerekirse, TTK m. 12 uyarınca, gerçek kişinin tacir sıfatını kazanması, 
işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işletmeye başlaması ile söz konusu olur. TTK m. 40 
uyarınca, her “tacir”in, işletmenin açıldığı günden itibaren 15 gün içinde ticari işletmesini 
tescil ve ilan ettirmesi gerekir. Ancak bu tescil ve ilan açıklayıcıdır, zira tacir sıfatı, zaten 
işletmenin faaliyete geçmesi ile kazanılmıştır. Buna karşılık anonim şirketlerde tüzel kişilik, 
ticaret siciline tescil ile kazanılır (TTK m.355). Burada tescil kurucudur, zira tescil yapılmadan 
önce tüzel kişilik yoktur; tüzel kişiliğin doğması tescil şartına bağlanmıştır.
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Sınai hak siciline yapılan kayıtlar kurucu değil, açıklayıcı niteliktedir10. Bu 
husus, hem SMK m.148 f.5 hükmünden, hem de özel olarak sadece garanti 
markası veya ortak marka ile ilgili olarak kayda kurucu etki atfeden SMK m.148 
f.7 hükmünden anlaşılmaktadır11. SMK m.148 f.5’e göre; 

«Sicile kaydedilmeyen hukuki işlemlerden doğan haklar iyiniyetli 
üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez».

SMK m.148 f.7’e göre ise; 
“Garanti markasının veya ortak markanın devri ya da ortak marka 

için lisans verilmesi, sicile kayıt halinde geçerlidir.” 
Birden fazla kullanıcının menfaatini ilgilendiren garanti markası ve ortak 

marka bakımından devrin geçerliliği ve ortak markanın lisans hakkının 
geçerliliği, sicile kaydın yapılmasına bağlanmıştır. Bu hükmün karşıt anlamından, 
garanti markası ve ortak marka dışındaki her tür marka ile tasarım, patent ve 
faydalı modellere ilişkin hukuki işlemlerin sicile kaydının, açıklayıcı nitelikte 
olduğu anlaşılmaktadır. Böylece, hukuki işlem, kanunda öngörülen şekle 
uygun olarak yapıldığı anda geçerli olur, hüküm doğurur ve fakat bu işlem, 
sicile kaydedilmediği sürece “iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez”.

B. Olumlu / Olumsuz Etki ve Sicil Kayıtlarına Güvenin Korunması Açısından 
Sınai Hak Sicilinin Değerlendirilmesi 

SMK m.148 f.5’te yer alan, 
«Sicile kaydedilmeyen hukuki işlemlerden doğan haklar iyiniyetli 

üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez».
hükmünün anlamı açıklanmaya muhtaçtır. Özellikle bu hükmün, tapu siciline 
güven ilkesine eşdeğer bir anlam içerip içermediği incelenmelidir. Bunun için 
önce, sicile yapılan kayıtların etkisi bağlamında kullanılan “olumlu/olumsuz 
etki” kavramlarının ve bu bağlamda “iyiniyet”in ne olduğunun açıklığa 
kavuşturulması gerekir. 

10 Tekinalp, FM, §28 N. 10, s. 464; Arkan, S. Marka Hukuku, Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Yayınları, Ankara 1998, C. I, s. 185; Çolak, s. 705; Çağlar, H. Marka Hukuku, Adalet, 
Ankara 2015, s. 100; Karan, M./Kılıç, M. Markaların Korunması 556 sayılı KHK Şerhi ve İlgili 
Mevzuat, Turhan, Ankara 2004, s. 330; Utku, D. Sınai Hakların Rehni, Yetkin, Ankara 2009, s. 
251; YHGK. T. 09.02.2011, E. 2010/689 K. 2011/46; Y. 11. HD. T. 16.09.2009, E. 2009/4473, 
K. 2009/879. 

11 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname zamanında 
da sadece garanti markası ve ortak markanın devrinin geçerliliği sicile kayıt şartına 
bağlandığından (556 s. KHK m. 60), bu düzenlemenin, diğer markaların devirleri bakımından 
tescilin açıklayıcı olduğu hususunu desteklediği belirtilmekteydi (Arkan, s. 185).
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1. Sicilin Olumlu / Olumsuz Etkisi Kavramı ve Sınai Hak Sicilinin Olumsuz 
Etkisi  

Sicilin etkisinin “olumlu” veya “olumsuz” olması, sicile kaydı gereken 
hususların üçüncü kişilerce bilinip bilinmediğinin varsayılması konusunda 
yapılan bir nitelendirmedir. 

Sicil kayıtlarının, üçüncü kişilerin bir hukuki durumu bilip bilmemeleri ile 
ilgili etkisi, özellikle sicile kaydı gereken bir hususun kaydedilmemesi, yani 
sicil kaydının yapılmaması durumunda anlam ve önem kazanır. Şöyle ki, 
sicilin olumsuz etkisi, sicile kaydı gerekirken kaydedilmemiş olan bir olgunun, 
üçüncü kişilerce bilinmediğinin kabul edilmesi anlamına gelir.12 Bir başka 
deyişle, tescili veya ilanı gerektiği halde tescil veya ilan edilmeyen bir husus 
bakımından, üçüncü kişiler kural olarak iyiniyetli sayılır. Burada iyiniyet, tescil 
veya ilanı gereken hususu bilmemek veya durumun gereklerine göre kişiden 
beklenen özen gösterilseydi dahi bilebilecek durumda olmamak (yani bilmesi 
gerekmemek)13 (TMK m.3) olarak anlaşılmalıdır. Dolayısıyla eğer bu husus, 
üçüncü kişiye karşı ileri sürülmek istenirse, üçüncü kişinin bunu bildiği veya 
en azından gerekli özeni gösterseydi bilebileceği ispatlanmalıdır. Eğer bu ispat 
yapılırsa, tescil veya ilan edilmeyen husus, üçüncü kişiye karşı ileri sürülebilir. 

Buna karşılık, tescil ve ilanı gereken bir hususun, tescil ve ilan edilmesi 
durumunda, üçüncü kişilerin bu hususu bilmediklerini iddia edememesi, 
sicilin olumlu etkisini oluşturur.14 Tescil ve ilan, iyiniyeti ortadan kaldırır15. Bu 
durumda üçüncü kişi fiili olarak sicili incelemiş olsun olmasın, bu hususu bildiği 
varsayılır. Bu anlamda, olumsuz etki bakımından, aksi ispatlanabilir bir iyiniyet 
karinesi varken, olumlu etki bakımından aksinin ispatı mümkün olmayan bir 
faraziye mevcuttur. 

12 Ülgen, s. 162; 165; Canaris, C-W., Die Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht, Beck, 
München, 1971, s. 152; Şehirali Çelik, F. H. “Sınai Mülkiyet Hukukunda Sicile Kaydedilmeyen 
Hukuki İşlemlerden Doğan Hakların İyiniyetli Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülememesi – SMK 
m. 148.5 ve ötesi”, Prof. Dr. Sabih Arkan’a Armağan, İstanbul 2019, s. 1108-1160, s. 1150. 

13 Yasaman/Altay, s. 686. 
14 Şehirali Çelik, s. 1150. Bu husus, Ticaret Sicili bakımından TTK m.39 f.3’te şu şekilde 

düzenlenmiştir: “Üçüncü kişilerin, kendilerine karşı sonuç doğurmaya başlayan sicil 
kayıtlarını bilmediklerine ilişkin iddiaları dinlenmez.”Aynı şekilde, Tapu Sicili bakımından da 
TMK m.1020 f.3’e göre, “Kimse tapu sicilindeki bir kaydı bilmediğini ileri süremez”. 

15 Ancak tescil ve ilanın, üçüncü kişilerin iyiniyet iddialarını ortadan kaldırması, sadece 
kanunun sicile tescilini öngördüğü hususlar bakımından söz konusudur. Yoksa kanunen sicile 
tescili öngörülmediği halde, bir şekilde tescil edilmiş olan her hususu üçüncü kişilerin bildiği 
kabul edilemez. Aksi durum, hukuk güvenliğini sarsardı. Bu husus, Ticaret Sicili bakımından 
TTK m.36 f.4’te şu şekilde düzenlenmiştir: “Tescili zorunlu olduğu halde tescil edilmemiş 
veya tescil edilip de ilanı zorunlu iken ilan olunmamış bir husus, ancak bunu bildikleri veya 
bilmeleri gerektiği ispat edildiği takdirde üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir.”
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Görüldüğü üzere, sicilin olumlu ve olumsuz etkisi, üçüncü kişilerin sicile 
kaydı gereken hususları biliyor veya bilmiyor kabul edilmeleri ile ilgilidir.16 
Sicilin olumsuz etkisi, özellikle sicil kayıtlarının açıklayıcı olduğu hallerde önem 
kazanır. Zira kayıt kurucu nitelikte ise, kayıt yapılana kadar öyle bir hukuki 
durum var olmayacağı için, bunun üçüncü kişiye karşı ileri sürülebilmesi, 
üçüncü kişinin iyiniyetinden bağımsız olarak  zaten mümkün değildir. 

Sınai hak sicili, SMK m.148 f.5 hükmünde açıkça öngörüldüğü üzere, olumsuz 
etkiyi haiz bir sicildir.17 Sicile kaydettirilmeyen işlemlerden doğan haklar, 
iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülememekte, diğer bir deyişle üçüncü 
kişilerin, bu hakların varlığından haberdar olmadığı kabul edilmektedir. Hakkın 
üçüncü kişiye karşı ileri sürülebilmesi için, üçüncü kişinin ilgili işlemi bildiğinin 
veya bilmesi gerektiğinin, yani iyiniyetli bulunmadığının ispatı gerekmektedir.

Buna karşılık olumlu etkiye ilişkin bir hüküm, SMK’da yer almamaktadır. 
Örneğin Ticaret Sicili bakımından olumlu etkiyi düzenleyen TTK m.39 f.3’e 
göre, “Üçüncü kişilerin, kendilerine karşı sonuç doğurmaya başlayan sicil 
kayıtlarını bilmediklerine ilişkin iddiaları dinlenmez.” Aynı şekilde, Tapu Sicili 
bakımından da TMK m.1020 f.3’e göre, “Kimse tapu sicilindeki bir kaydı 
bilmediğini ileri süremez”. Sınai hak sicili bakımından anılanlara paralel açık 
bir hüküm SMK’da yer almamakla birlikte, SMK m.148 f.5 hükmünün karşıt 
anlamından bu sonuca ulaşmak mümkündür. Mademki sicile kaydedilmeyen 
hukuki işlemlerden doğan haklar iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez, 
o halde sicile kayıt yapılması ile birlikte artık bu kişilere karşı da ilgili hakkın 
ileri sürülebilmesi gerekir. Böylelikle sicile yapılan kayıt, aslında üçüncü kişilere 
“farazi bir bildirim”18 yapıldığı anlamına gelmekte, iyiniyeti ortadan kaldırmakta 
ve böylece ilgili hak, herkese karşı ileri sürülebilir hale gelmektedir.

16 Buradaki olumlu veya olumsuz nitelik, adeta kaydı yaptırması gereken kişinin menfaati 
açısından yapılan bir niteleme olarak da ortaya çıkmaktadır. Kaydı yaptırması gereken kişi 
bu kaydı yaptırmamışsa, kaydı gereken hususa dayanamamakta, bu hususu üçüncü kişilere 
karşı ileri sürememektedir. Dolayısıyla bu kişi bakımından olumsuz bir sonuç doğmaktadır. 
Tam tersine gereken kayıt yaptırılırsa, yine bu kişi bakımından kayıt herkese karşı ileri 
sürülebilir nitelik kazanmakta, böylece olumlu bir sonuç doğmaktadır. Buna karşılık, tescil 
işleminin kural olarak kurucu nitelikte olduğu tapu sicili bakımından, sicilin olumlu ve 
olumsuz etkisi terimleri farklı anlamda kullanılmaktadır. Tapu siciline tescilin kural olarak 
kurucu olması nedeniyle, tapu sicilinin olumsuz etkisi denilince; sicile tescil edilmeyen bir 
hakkın sadece üçüncü kişilerce bilinmediği değil, böyle bir hakkın mevcut dahi olmadığı 
kabul edilmekte ve olumsuz etki bu anlamda kullanılmaktadır. Diğer bir deyişle tapu siciline 
tescilin yapılmaması, ayni hakkın kurulmasını ve devredilmesini önlemekte, bu anlamda 
olumsuz etki yaratmaktadır. Buna karşılık olumlu etki, yine tapu sicilinin kurucu niteliği 
gereği, sicile tescil edilmiş bulunan hakkın var olduğu ve bir hak sicilde var ise, üçüncü 
kişilerin de bu hakkın varlığına güvenebileceği anlamında kullanılmaktadır. Bkz. Akipek, 
J./ Akıntürk, T., Eşya Hukuku, İstanbul 2009, s. 305; Sirmen, L., Eşya Hukuku, s. 191, 195; 
Oğuzman K. / Seliçi Ö. / Oktay-Özdemir, S., Eşya Hukuku, İstanbul 2013, s. 234 vd.

17 Aynı doğrultuda, Şehirali Çelik, s. 1151 vd.
18 Utku, s. 251. 
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2. Sicil Kayıtlarına Güvenin Korunması Açısından Sınai Hak Sicilinin 
Değerlendirilmesi 

Sicil kaydına güven kavramı, sicil kayıtlarının doğru olmadığı halleri 
ilgilendiren bir kavramdır ve sicil kayıtlarının gerçeğe uygun olmaması 
(yolsuz tescil) durumunda, bundan haberi olmayan ve olması da gerekmeyen 
(iyiniyetli) üçüncü kişilerin sicildeki kaydı doğru kabul ederek yaptıkları 
işlemlerin sonucuyla ilgilidir. Esasen burada gerçeğe aykırı bir hukuki görünüş 
mevcuttur ve iyiniyetli üçüncü kişinin bu hukuki görünüşe güveninin korunup 
korunmayacağı ve eğer korunacaksa ne şekilde korunacağı meselesinin 
çözümlenmesi gerekmektedir. 

Bilindiği üzere TMK m.3 gereği, iyiniyet ancak “kanunun iyiniyete 
hukuki bir sonuç bağladığı durumlarda” korunur. Diğer bir deyişle iyiniyet, 
sadece kanundaki “özel birtakım kurallar sayesinde ve özel birtakım olaylar 
bağlamında”19 korunmaktadır ve genel geçer bir iyiniyet koruması mevcut 
değildir. Bu nedenle, kanunun hangi hallerde iyiniyete hukuki bir sonuç 
bağladığına ilişkin olarak kanunun yorumu önem kazanmaktadır. 

Sicil kayıtlarına güvenin korunması, olumlu ve olumsuz etki halleri 
bakımından ayrı ayrı ele alınmaktadır. 

Öncelikle, olumsuz etki kapsamındaki hallerde, sicile kaydedilmesi 
gerekirken kaydedilmemiş olan bir olgunun, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri 
sürülememesi, bu kişilerin, böyle bir olgunun var olmadığına dair güveninin 
de korunması anlamına gelmektedir. 

Sınai hak sicilinin, SMK m.148 f.5 hükmü nedeniyle olumsuz etkiyi haiz bir 
sicil olduğu yukarıda ifade edildi. Örnek vermek gerekirse bir markayı, sicilde 
kayıtlı sahibinden (A’dan) devralan fakat markayı devraldığını sicile tescil ve 
ilan ettirmeyen bir kişi (B), markadan doğan haklarını, iyiniyetli üçüncü kişiye 
(C’ye) karşı ileri süremeyecektir. Bu durumda örneğin, markanın evvelki sahibi 
A’dan lisans hakkı almış olan iyiniyetli C, yıllık lisans bedelini, B yerine, sicilde 
hala marka sahibi gözüken A’ya öderse, borcundan kurtulacaktır20. Markayı 
devralmış olan B, devir işlemini sicile tescil ettirmemiş ve sair yollarla da C’ye 
bildirmemiş ise ve lisans bedelini ödediği sırada C’nin devir işlemini bilmesi de 
gerekmiyor ise, C’nin yanlış kişiye ödeme yaptığından bahisle lisans bedelini 
yeniden ve bu kez B’ye ödemesi talep edilemeyecektir. Ancak bu örnekte, şekle 
uygun devir sözleşmesinin yapılması ile esasen marka devredilmiş olduğundan 
ve sicile tescil sadece açıklayıcı nitelik taşıdığından, markayı devralan B, 
markayı devretmiş olmasına rağmen yıllık lisans bedelini tahsil eden A’ya rücu 
imkanına sahiptir. Ayrıca B, markayı devraldığını C’ye bildirdiği andan itibaren 

19 Akkanat, H. Türk Medeni Hukukunda İyiniyetin Korunması, Filiz, İstanbul 2010, s. 182. 
20 Arkan, s. 183-184; Şehirali Çelik, s. 1146-1147. 
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C’nin iyiniyeti ortadan kalkacağı için, devir sicile tescil edilmemiş olsa bile C 
bundan böyle yıllık lisans bedellerini B’ye ödemelidir. 

Bir başka örnek, marka, patent veya tasarım üzerindeki lisans veya 
rehin hakkının tescil edilmemesi üzerinden verilebilir. Örneğin bir marka, 
patent veya tasarım üzerinde lisans veya rehin hakkı elde eden ve fakat bu 
hakkını sicile kaydettirmeyen kişi, marka, patent veya tasarımın bir başkasına 
devredilmesi durumunda, iyiniyetli devralana karşı lisans veya rehin hakkını 
kullanamayacaktır.21 Zira sicile kaydedilmeyen hak, iyiniyetli üçüncü kişiye karşı 
ileri sürülemeyecektir. Marka, patent veya tasarımı devralan kişinin, devir anında 
sicilde gözükmeyen lisans veya rehin hakkının varlığını başka bir yoldan öğrendiği 
veya bunu bilmesi gerektiği ispat edilemezse o kişiye karşı bu hak dermeyan 
edilemeyecektir. Tüm bu hallerde marka, patent veya tasarımın iyiniyetli yeni 
sahibi, ilgili sınai hakkı, sicile kaydettirilmemiş haklardan/yüklerden ari olarak 
devralmaktadır. Bu durumda da yine, üçüncü kişi, sicile kaydettirilmesi gerekirken 
kaydettirilmemiş bir hakkın, var olmadığını kabul etmekte haklı görülmekte ve 
onun hukuki durumu buna göre tesis edilmektedir. İyiniyetli üçüncü kişi, hakkını 
sicile kaydettirmemiş olan kişinin taleplerine karşı korunmaktadır. 

Görüldüğü üzere olumsuz etki kapsamındaki hallerde güven koruması, 
“sicilin susmasına güven”22 (“olumsuz aleniyete güven”) bağlamında 
gerçekleşmektedir. İyiniyetli üçüncü kişi, sicile kaydedilmemiş, sicilde 
gözükmeyen hakkın mevcut olmadığını varsaymakta haklı görülmekte ve bu 
hakka dayalı taleplere karşı korunmaktadır. Esasında, sicile kayıt açıklayıcı 
olduğundan, hakkı doğuran işlem (devir, lisans, rehin gibi) yapıldığı anda 
geçerlidir; ancak bu işlem sicile kaydedilmediği ve işlemin üçüncü kişi 
tarafından bilindiği veya bilinmesi gerektiği ispatlanmadıkça, işlemi tescil 
ettirmesi gereken kişi, iyiniyetli üçüncü kişiden, kendi hakkına dayalı herhangi 
bir talepte bulunamamaktadır. Burada, sicile hakkını tescil ettirmeyen kişi ile 
üçüncü kişi arasındaki ilişki düzenlenmektedir. Bu ilişkide iyiniyetli üçüncü kişi, 
sicile tescil edilmeyen hakka dayanan taleplere karşı bir koruma kalkanına 
alınmaktadır. Sınai hak sicili, bu anlamda olumsuz aleniyete güvenin korunduğu 
bir sicil olarak ortaya çıkmaktadır. 

Herhangi bir sicilin, olumlu etki kapsamındaki hallerde güven korumasına 
mazhar olması ise, sicilde var olan kayıtların doğru olduğuna dair güvenin 
(“olumlu aleniyete güven”) korunduğu anlamına gelmektedir. Olumlu 
aleniyete güven korumasına mazhar bir sicilde gözüken kayıtlar gerçeğe aykırı 
olsa dahi, iyiniyetli üçüncü kişinin kaydı doğru varsayması haklı görülerek, bu 
kişinin yaptığı işlem ayakta tutulmaktadır. Burada, sicilde kayıtlı gözüken kişi 

21 Ünal, M. Marka Tescilinden Doğan Haklarla İlgili Hukuki İşlemler, Seçkin, Ankara 2007, s. 94, 
174; Utku, s. 255. 

22 Ülgen, s. 163; Canaris, s. 494. 
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ile iyiniyetli üçüncü kişi arasındaki ilişki düzenlenmekte ve üçüncü kişinin, sicile 
dayanarak, yetkisiz kişiden bir hak kazanması sağlanmaktadır. Böylelikle, 
üçüncü kişi, kendisinin başkalarına karşı ileri sürebileceği bir hakkı elde 
etmektedir.

Örneğin tapu sicili bakımından TMK m.1023, böyle bir güven korumasını 
açıkça düzenlemiştir: 

«Tapu kütüğündeki tescile iyiniyetle dayanarak mülkiyet veya başka 
bir ayni hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur.»

Anılan hüküm TMK m.1025 ile desteklenmiştir:
“Bir ayni hak yolsuz olarak tescil edilmiş veya bir tescil yolsuz olarak 

terkin olunmuş ya da değiştirilmiş ise, bu yüzden ayni hakkı zedelenen 
kimse tapu sicilinin düzeltilmesini dava edebilir. 

İyiniyetli üçüncü kişilerin bu tescile dayanarak kazandıkları ayni 
haklar ve her türlü tazminat istemi saklıdır.” 

Tapu sicili bakımından yolsuz tescil kavramı ise, TMK m.1024’te açıklanmıştır. 
Buna göre, 

“Bağlayıcı olmayan bir hukuki işleme dayanan veya hukuki sebepten 
yoksun bulunan tescil yolsuzdur.” 

Örneğin bir işlemin kurucu unsurları eksik olabilir veya işlem geçerli olmakla 
birlikte, sonradan gerçekleşen sicil dışı bir değişiklik (örneğin miras, cebri icra 
gibi tescilsiz hak iktisabı halleri) nedeniyle sicil kaydı yolsuz hale gelebilir. Bu 
gibi hallerde, TMK m. 1023 ve 1025 uyarınca, yolsuz tescile dayanarak işlem 
yapan iyiniyetli üçüncü kişiler, bu işleme dayanarak ayni hak kazanırlar. Anılan 
hükümler, tasarruf yetkisizliğini tamir edici bir etki doğurmaktadır. 

Tapu sicilindeki tescilin yolsuz olmasına rağmen, iyiniyetli üçüncü kişinin 
tescile güveninin korunmasının arkasında, tapu siciline tescilin kural olarak 
kurucu olması yatmaktadır. Miras, cebri icra gibi istisnai tescilsiz iktisap halleri 
hariç, bir ayni hakkın kazanılması için tapu siciline tescil gerektiğinden, tapu 
sicilinde tescilli olan hakların gerçekten de var olduğuna dair üçüncü kişilerin 
güveni korunmaktadır. 

SMK’da ise, sınai hak sicili bakımından buna benzer bir düzenleme yer 
almamaktadır. Bu nedenle, sınai hak sicilinin, tapu sicilinde olduğu gibi bir 
güven korumasına mazhar bir sicil olup olmadığı tartışmalıdır.

Doktrinde hakim görüş, sınai haklara ilişkin sicil kayıtlarının TMK m.1023 
anlamında tapu siciline güven ilkesine denk bir güven korumasına mazhar 
bir sicil olmadığı yönündedir23. Bu görüşe göre, sicilde hak sahibi gözükmekle 

23 Şehirali Çelik, s. 1148 vd. Marka sicili bakımından Arkan, s. 183-184; Ünal, s. 68; patent sicili 
bakımından Ayiter, N. İhtira Hukuku, Ankara 1968, s. 105-106. 
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birlikte gerçekte hak sahibi olmayan kişiden hak iktisabı mümkün değildir. 
Örneğin tescilli marka sahibi A’nın, markasını şekil şartına uygun bir devir 
sözleşmesiyle B’ye devretmesine rağmen devrin sicile kaydedilmemesi 
nedeniyle hala sicilde marka hakkı sahibi olarak gözükmesi durumunda, A 
aynı markayı iyiniyetli C’ye devredemez. Zira kayıt açıklayıcı olduğuna göre, 
ilk devir sözleşmesinin şekle uygun olarak akdedilmesiyle marka geçerli 
olarak devredilmiştir. Devreden, markayı bir kere devrettikten sonra tekrar 
devredemez, zira tasarruf yetkisi yoktur ve bu nedenle iyiniyetli üçüncü kişi 
markayı, sicile güvenerek dahi iktisap edemez.24 

Buna karşılık doktrin ve uygulamadaki karşı görüşe göre, sınai hak sicili TMK 
m.7 uyarınca resmi bir sicildir, alenidir, kamu güvenini mazhardır ve sicilde 
malik olarak gözüken kimse markanın sahibi sayılır.25 

Kanaatimizce yukarıdaki görüşlerden birincisine hak vermek gerekir. 
Öncelikle SMK m.148 f.5, sadece hukuki işlemle kazanılan hakkın sicile 
kaydettirilmemesi durumunda, bu hakkın iyiniyetli üçüncü kişiye karşı ileri 
sürülemeyeceğini düzenlemektedir. Diğer bir deyişle, olumsuz bir durum 
olan sicile kayıt yaptırmamaya sonuç bağlanmış, üçüncü kişi, hak sahibinin 
taleplerine karşı korunmuştur. Buna karşılık, sınai hak sicilindeki yolsuz kaydın 
konusu olan hakkın var olduğuna güvenerek işlem yapan kişinin bu güveninin 
korunacağına, işlemin geçerli sayılacağına veya bu işleme dayanılarak yetkisiz 
kişiden hak kazanılacağına dair TMK m.1023 benzeri olumlu bir sonuç 
düzenlenmemiştir. 

Sicilde kayıtlı olmayan bir hakkın iyiniyetli üçüncü kişiye karşı ileri 
sürülememesine Alman hukukunda, “olumsuz aleniyet ilkesi” (der Grundsatz 
der negative Publizität) de denilmektedir. Olumsuz aleniyet ilkesinin, sicilin 
susmasına, yani sicile tescili gereken bir hakkın sicilde gözükmemesi durumuna 
sonuç bağladığı, buna karşılık sicilde kayıtlı bulunan hususun gerçeğe aykırı 
olması durumuna sonuç bağlamadığına işaret edilmektedir.26

Kanaatimizce sınai hak sicili bakımından da durum budur. Sınai hak siciline 
kaydedilmemiş bir hukuki işlemden doğan hak, iyiniyetli üçüncü kişiye karşı 
ileri sürülemeyecektir. Buna karşılık, SMK m.148 f.5 hükmüne dayanılarak, 
sınai hak sicilinde var olan, ancak gerçek hukuki durumu yansıtmayan bir kayıt, 
doğru, geçerli bir kayıtmış gibi kabul edilerek üçüncü kişinin hak iktisabına 
dayanak yapılamayacaktır. Zira SMK m.148 f.5 bu durumu kapsamamaktadır. 
Bu nedenle, örneğin kaydın geçersiz bir hukuki işleme dayanması veya maddi 

24 Arkan, s. 183-184; Ünal, s. 68; Ayiter, s. 105-106; Şehirali Çelik, 1154 vd. 
25 Karan/Kılıç, s. 330-331 ve bu kaynaktaki görüşü benimseyen YHGK. 2010/689 E. 2011/46 K. 

sayılı, 09.02.2011 tarihli karar.
26 Canaris, s. 152. Ticaret sicili bakımından da aynı durum geçerlidir. Bkz. Ülgen, s. 162 vd, 173. 
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hukuki durumda vuku bulan değişiklikler nedeniyle sicil kaydının sonradan 
geçersiz hale gelmesi durumunda, sicildeki duruma itibar edilmesi yoluyla hak 
kazanılamayacaktır. Bir başka söyleyişle, sicildeki kayda güvenerek, gerçekte 
hak sahibi olmayan kişiden bir hak iktisap edilemeyecektir. 

Sınai hak sicilinin, kurucu nitelikte tescil yapılan bir sicil olmaması bu sicili 
tapu sicilinden ayrıştırmaktadır. Tapu sicilinde kural, tescil işleminin kurucu 
etkiye sahip olmasıdır. Bir ayni hakkın geçerli şekilde iktisabı için kural olarak 
sicile tescil şarttır. Bu nedenle de üçüncü kişilerin, tapu sicilinde gözüken bir 
ayni hakkın var olduğuna dair inançlarının korunması anlamlıdır. Buna karşılık, 
sınai hak sicili açıklayıcı bir sicildir. Burada kural, hakkın sicil dışında iktisap 
edilmesidir. Dolayısıyla sicilin her durumda gerçek hak sahibini yansıttığının 
kabul edilmesi daha güçtür. Kanun, sicile tescil edilmeyen işlemlerin iyiniyetli 
üçüncü kişilere karşı ileri sürülemeyeceğini düzenleyerek, sicile yapılacak 
tescili teşvik etmeye çalışmaktadır. Ancak tescil nihayetinde açıklayıcıdır. 

Hiç şüphesiz, bu düzenleme eleştiriye açıktır. De lege ferenda sınai hak 
siciline yapılan kayıtların kurucu nitelikte olması ve üçüncü kişilerin güveninin 
tapu sicilindeki gibi korunması gerektiği doktrinde ifade edilmektedir27. 

Kanaatimizce sınai hak sicilinin TMK m.7 gereği resmi bir sicil olması da, 
bu sicildeki kayıtlara güvenilerek yetkisiz kişiden hak iktisap edilebileceği 
anlamına gelmemektedir. TMK m.7’ye göre; 

“Resmi sicil ve senetler, belgeledikleri olguların doğruluğuna kanıt 
oluşturur. 

Bunların içeriğinin doğru olmadığının ispatı, kanunlarda başka bir 
hüküm bulunmadıkça, herhangi bir şekle bağlı değildir.”

Görüldüğü gibi hüküm sadece, resmi sicil kayıtlarının “aksi ispat edilene 
kadar” doğru sayılacağına dair bir adi karine öngörmekte ve sicil kaydına 
dayanan kişiye ispat kolaylığı sağlamaktadır.28 Yoksa hükümde, sicil kaydındaki 
yanlışlığı bilmeyen üçüncü kişilerin bu kayıtları mutlak olarak doğru kabul 
edebileceğine ve bu kayıtlara dayanılarak yapılan işlemlerin geçerli sayılacağına 
dair bir düzenleme yer almamaktadır. Tam tersine, TMK m.7 f.2’ye göre, sicil 
kayıtlarının aksi ispat olunabilir ve sicil kaydının yanlış olduğu, üçüncü kişiye karşı 
ileri sürülebilir. Önemli olan mesele, sicil kaydının aksinin ispat edilebilmesine 
rağmen, sicildeki kayda güvenerek işlem yapan kişinin yaptığı işlemin geçerli 
olup olmayacağıdır. TMK m.7 ise bu hususu düzenlememektedir. Böyle bir 

27 Ünal, s. 68; Utku, s. 262. 
28 Kuru, B. / Arslan, R. / Yılmaz, E., Medeni Usul Hukuku, 22. Baskı, Ankara 2011, s. 375; 

Alangoya, H. Y. / Yıldırım, M. K. / Deren-Yıldırım, N., Medeni Usul Hukuku Esasları, 6. Bası, 
İstanbul 2006, s. 342; aynı doğrultuda Üstündağ, S., Medeni Yargılama Hukuku, 7. Bası, 
İstanbul 2000, s. 618. 
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işlemin geçerli sayılması için, yolsuz sicil kaydına dayanılarak yapılan işlem 
yoluyla hak kazanılabileceğini öngören, diğer bir deyişle tasarruf yetkisizliğini 
gideren TMK m.1023 benzeri, ilave bir düzenleme olmalıdır.

Kaldı ki eğer TMK m.7, sicilde gözüken ve doğru olmayan kayıtların iyiniyetli 
üçüncü kişilerce mutlak şekilde doğru kabul edilebileceğini öngörse idi, tüm 
resmi ve aleni sicilleri kamu güvenini haiz sicil saymak gerekirdi. Oysa hangi 
sicilin kamu güvenini haiz olduğu ve ne ölçüde böyle bir etki yaratacağı, her bir 
sicil bakımından ilgili mevzuatta düzenlenmektedir ve tüm siciller bakımından 
genel geçer bir güven koruması bulunmamaktadır.

Örneğin tapu sicili bile, kamu güveninin her türlü işlem bakımından 
korunduğu bir sicil değildir. TMK m.1023, tapu siciline güvenilerek sadece 
“ayni hak” kazanılabileceğini öngörmüştür. Bu nedenle bu hükme dayanılarak 
kişisel (nispi) hak kazanılamayacağı, söz gelimi, sicilde malik gözükmesine 
rağmen gerçekte malik olmayan kişi ile kira sözleşmesi yapıldığı takdirde, kira 
hakkının -şerh edilmiş olsa bile- gerçek malike karşı ileri sürülemeyeceği kabul 
edilmektedir29. 

Bir diğer örnek ticaret sicilinden verilebilir. Ticaret sicili de, resmi bir sicil 
olmasına rağmen, kamu güvenini haiz bir sicil kabul edilmemekte ve ticaret 
siciline güvenerek hak iktisabı mümkün bulunmamaktadır.30 Bunun nedeni, 
TMK m.1023 benzeri bir genel hükmün ticaret sicili ile ilgili olarak Ticaret 
Kanunu’nda yer almamasıdır.31 Dolayısıyla TMK m.7’den hareketle tüm 
resmi sicillerin ve bu arada sınai hak sicilinin kamu güvenini haiz olduğunun 
söylenemeyeceği kanaatindeyiz. 

Sonuç olarak bir sicildeki yolsuz kayda dayanarak işlem yapan iyiniyetli 
bir kişinin, yetkisiz kişiden hak iktisap edebilmesi için, kanunun bu hususu 
düzenlemiş ve hak iktisabını korumuş olması gerekmektedir. Kanaatimizce SMK 
m.148 f.5, bu anlamda yolsuz tescile dayalı hak iktisabını koruyan bir hüküm 
değildir. Anılan hüküm, iyiniyetli üçüncü kişinin güvenini, sadece olumsuz 

29 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 239; Nomer, H. N. /Ergüne, M. S., Eşya Hukuku, 
Onikilevha, 4. Bası, İstanbul 2017, s. 127; Sirmen, s. 198; Antalya, G. / Topuz, M., Eşya 
Hukuku C. IV/1, 3. Bası, Seçkin, Ankara 2019, s. 587. 

30 Ülgen, s. 174; Arkan, S., Ticari İşletme Hukuku, 24. Bası, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma 
Enstitüsü, Ankara 2018, (“Arkan, Ticari İşletme”) s. 274; Bozer, A. / Göle, C. Ticari İşletme 
Hukuku, 4. Bası, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2017, s. 315-316; 
Poroy, R. / Yasaman, H., Ticari İşletme Hukuku, Vedat, İstanbul 2018, s. 236; Ülgen, H. / 
Helvacı, M. / Kaya, A. / Nomer Ertan, F. Ticari İşletme Hukuku, 6. Bası, Vedat, İstanbul 2019, 
s. 384 vd.; Akkanat, s. 105. 

31 Arkan, Ticari İşletme, s. 274; Ülgen, s. 174; Akkanat, s. 109. Ancak TTK, istisnai olarak 
güvenin korunduğu bazı hükümler içermektedir. Örn. bkz. tescil ile ilan arasında farklılık 
olması durumunda ilana güvenin korunacağı hakkında TTK m. 36 f. 3, limited şirket payı 
hakkında TTK m. 598 f. 3. 
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aleniyet anlamında, yani tescil edilmemiş olan bir hakka dayalı taleplerin 
iyiniyetli üçüncü kişiye karşı ileri sürülememesi bakımından korumaktadır. 

Bu bağlamda iyiniyetli üçüncü kişiye karşı, sicilde gözükmeyen hakkın 
ileri sürülememesinin, sadece hukuki işlemleri ilgilendirdiği ve fakat haksız 
fiil hallerini kapsamadığı da belirtilmelidir. Zira hukuki görünüşe güvenin 
korunması bağlamında iyiniyet, sadece sicilin incelenmesini gerektiren ve sicil 
kayıtlarının üçüncü kişinin iradesine etki etme imkânı bulunan durumlarda rol 
oynar; haksız fiil durumunda ise rol oynamaz.32 Haksız fiili işleyen bakımından, 
sicildeki hak sahibinin kimliği önemli değildir. Bu nedenle kanaatimizce bir hak, 
sicile kaydettirilmemiş olsa dahi, tecavüz halinde, gerçek hak sahibi tecavüz 
edene karşı dava açabilir.33 Bununla birlikte, doktrinde, sicilde gözüken “şeklî” 
hak sahibinin tek başına veya gerçek hak sahibine ek olarak dava hakkına sahip 
olması gerektiği hususunda da farklı görüşler bulunmaktadır.34 

IV.  SINAİ HAKLARIN DEVRİ
A. SMK Uyarınca Devir 
Sınai haklar, SMK uyarınca, iradi işlemle veya mahkeme kararıyla 

devredilebilirler. 
1. İradi İşlemle Devir 
SMK uyarınca iradi devir, noter onaylı yazılı devir sözleşmesi ile 

gerçekleştirilir (SMK m.148 f.4). Bu şekil, ilgili hükümde açıkça belirtildiği 
üzere, işlemin geçerlilik şartıdır. 

Devir sözleşmesi tasarruf işlemidir; sözleşmenin akdiyle hak devrolur. 
Yukarıda belirtildiği üzere, taraflardan birinin talebi, ücretin ödenmesi ve SMK 
Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi halinde hakkın 
devri sicile kaydedilir ve ilgili bültende yayınlanır (SMK m.148 f.5). Ancak tescil 
açıklayıcıdır (SMK m.148 f.5). 

32 Ülgen, s. 164; Arkan, Ticari İşletme, s. 273. 
33 Ancak, yukarıdaki örnekte, markasını B’ye devretmekle birlikte sicilde hala marka sahibi 

gözüken A’dan markayı devraldığını zanneden C’nin durumu farklı değerlendirilmelidir. 
Zira burada herhangi bir haksız fiil durumu değil, sicile bakılarak ve güvenilerek yapılan bir 
işlemin geçersizliği nedeniyle ortaya çıkan bir haksız fiil durumu söz konusudur. Kanaatimizce 
bu örnekte, devraldığı marka hakkını sicile kaydettirmeyen B, marka sahibi olması nedeniyle 
C’nin markayı kullanmasını her halükarda önleyebilmeli ve bu amaçla kusurdan bağımsız 
olan men ve ref davalarını açabilmeli, buna karşılık kusura bağlı olan tazminat davasını 
açamamalıdır. Zira her ne kadar C’nin iktisabı geçersiz ise de, C’nin tecavüzü kusurlu 
olmadığından C’ye karşı kusura dayalı tazminat davası açılamamalıdır. 

34 Gerek sicilde gözüken, gerek hakkı devralıp henüz tescil ettirmemiş hak sahibinin mütecavize 
karşı dava açabilmesi gerektiği hakkında bkz. Arkan, s. 186; sicilde hak sahibi gözüken kişinin 
mütecavize karşı dava açabilmesi gerektiği hakkında Karan/Kılıç, s. 331. 
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Yine yukarıda belirtildiği üzere, tescilin açıklayıcı olmasının tek istisnası, 
garanti markası ve ortak markalar için öngörülmüştür. SMK m.148 f.7 hükmüne 
göre, garanti markası veya ortak markanın devri sicile kayıtla geçerli olur. Diğer 
bir deyişle, sadece garanti markası ve ortak markanın devri bakımından sınai 
hak siciline tescil kurucu etkiye sahiptir. 

2. Mahkeme Kararıyla Devir 
SMK m.10’da sayılan hallerde markanın, SMK m.71 uyarınca tasarımın ve 

SMK m.111 uyarınca patentin mahkeme kararıyla devri mümkündür. SMK 
m.10, ticari vekil veya temsilcinin, haklı bir sebebi veya marka sahibinin izni 
olmadan, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kendi adına tescil 
ettirmiş olması halini düzenlemekte ve bu halde marka sahibinin, tescilin 
kendisine devrini talep etmesine imkân sağlamaktadır. 

Tasarım veya patent bakımından mahkeme kararıyla devir ise, tasarım veya 
patentin gaspı durumunda söz konusu olmaktadır. Tasarım veya patent gerçek 
hak sahibi dışında bir kişi adına tescil edilmişse gerçek hak sahibi tasarımın 
veya patentin kendisine devredilmesini mahkemeden talep edebilir.

Her ne kadar markanın gaspı durumunda mahkeme kararıyla devre ilişkin bir 
düzenleme SMK’da yok ise de, bir markanın aynısının veya ayniyet düzeyinde 
benzerinin tescili durumunda da mahkeme kararıyla devrin mümkün olduğu 
belirtilmektedir.35

B. TTK Uyarınca Devir 
1. Ticari İşletmeyle Birlikte Devir 
TTK m.11 f.3 hükmü, ticari işletmenin devrinde, devir sözleşmesinin 

kapsamına ilişkin aşağıdaki hükmü içermektedir: 
«… Aksi öngörülmemişse, devir sözleşmesinin duran malvarlığını, 

işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret unvanı ile diğer fikrî mülkiyet 
haklarını ve sürekli olarak işletmeye özgülenen malvarlığı unsurlarını 
içerdiği kabul olunur».

Anılan hüküm uyarınca, kural olarak ticari işletme devri, fikri mülkiyet 
haklarının da devrini kapsar, ancak taraflar isterlerse fikri mülkiyet haklarını 
devrin kapsamı dışında bırakabilirler. 

Türk Ticaret Kanunu, ticari işletme devrine ilişkin olarak, tek bir sözleşmeyle 
tüm varlıkların devredilebilmesine ilişkin yeni bir usul benimsemiştir. TTK m.11 
f.3 hükmüne göre, 

«Ticari işletme, içerdiği malvarlığı unsurlarının devri için zorunlu 
tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün 
hâlinde devredilebilir ve diğer hukuki işlemlere konu olabilir. (…) Bu 

35 Çolak, s. 716. 
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devir sözleşmesiyle ticari işletmeyi bir bütün hâlinde konu alan diğer 
sözleşmeler yazılı olarak yapılır, ticaret siciline tescil ve ilan edilir.»

Hükümde, malvarlığı unsurlarının devri için kural olarak zorunlu olan 
tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmadığı, devrin bir bütün 
halinde gerçekleşeceği düzenlenmiştir. Bu nedenle 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu, TTK m.11 f.3 uyarınca yapılan işletme devirlerinde “külli halefiyet” 
ilkesini benimsemiştir.36

Anılan hüküm, tescilin etkisine dair açıklık içermemekle birlikte, Ticaret 
Sicili Yönetmeliği’nin 133. maddesinin 3. fıkrasında, ticari işletmenin devrinin, 
devir sözleşmesinin tescili ile hüküm ifade edeceği, diğer bir deyişle tescilin 
kurucu olduğu düzenlenmiştir.37 Böylece tescil anında, işletmeye dahil 
malvarlığı – fikri mülkiyet hakları dahil– bir bütün halinde devrolur. 

Ticari işletme devrinde, işletme kapsamına dahil sayılan ve tarafların 
sözleşmeyle devir dışı bırakmadığı tüm haklar tek işlemle devralana 
geçtiğinden, bu kapsamdaki fikri mülkiyet hakları için de ayrıca noterden devir 
sözleşmesi yapılmasına gerek kalmamaktadır. Devrin sınai hak siciline kaydı 
için, ticaret sicil belgesinin ibrazı yeterli görülmüş ve SMK Yönetmeliği’nde 
de bu yönde açık hüküm sevk edilmiştir (SMK Yön m.125/4). Böyle bir kayıt 
açıklayıcı niteliktedir, zira hakkın devri, birleşme veya bölünmenin ticaret 
siciline tescili anında gerçekleşmiştir. 

Ancak şu husus belirtilmelidir ki, TTK m.11 f.3 uyarınca külli halefiyet yoluyla 
ticari işletme devri yöntemi, uygulamada sadece gerçek kişilerin sahip olduğu 
işletmelerin devrinde kullanılabilmektedir. Zira Ticaret Sicil Yönetmeliği, 
sadece bu tür devir sözleşmelerinin tesciline dair hüküm içermektedir.38 
Bu nedenle uygulamada, ticaret şirketlerinin sahip olduğu işletmelerin 
devrinde, 6102 sayılı TTK öncesinde olduğu gibi, cüz’i halefiyet yoluyla devir 
gerçekleştirilmekte, diğer bir deyişle devir konusu işletmeye dahil her bir 
varlık, ilgili varlığın devri için gereken tasarruf işleminin şekli ne ise (örn. resmi 
senet, adi veya noter tasdikli yazılı sözleşme vb.) o şekle uygun olarak tek tek 
devredilmektedir. Eğer işletme devri bu şekilde gerçekleştiriliyorsa, o takdirde 
işletmeye dahil olan ve devri istenen sınai hakların da SMK’daki devir şekline 
uygun olarak tek tek devredilmesi gerekir. 

36 Çelikboya, K. Ticari İşletmenin Devri, Onikilevha, İstanbul 2017, s. 190 vd. Ancak, işletme 
devrinde, işletmeye dahil tüm unsurlar tek işlemle bütün halinde devredilirken, işletme 
sahibinin, işletme dışında kalan malvarlığı devrolmamaktadır. Bu nedenle işletme devrinde 
tam külli halefiyetten değil, devrin kapsamı malvarlığının sadece bir kısmını kapsadığından, 
kısmi külli halefiyetten bahsedilmektedir (Çelikboya, a.g.e. s. 191).  

37 Çelikboya, Ticari İşletme Devri s. 164; Ülgen/Helvacı/Kaya/Nomer Ertan, s. 186. 
38 Bu husus ve eleştirisi hakkında bkz. Çelikboya, K. “Anonim Şirketin TTK m. 11 f. 3 uyarınca 

Ticari İşletmesini Devretmesi”, Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan, Onikilevha, İstanbul 
2017, 163-214. 
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2. Birleşme ve Bölünme ile Devir
TTK uyarınca ticaret şirketlerinin birleşmesi, bir veya birden fazla ticaret 

şirketinin tüm malvarlığının mevcut veya yeni kurulacak bir şirkete devrolması 
ve devrolunan şirketin tüzel kişiliğinin sona ermesidir. Böylece devrolunan 
şirketin tüm malvarlığı, devralan şirket tarafından iktisap edilir (TTK m.136). 

Bir sermaye şirketinin bölünmesi ise, (i) bölünen şirketin tüm malvarlığının 
kısımlara ayrılarak birden fazla şirkete devredilmesi ve bölünen şirketin sona 
ermesi (tam bölünme) veya (ii) bölünen şirketin sadece bir kısım malvarlığının 
en az bir şirkete devredilmesi ve bölünen şirketin kalan malvarlığı ile tüzel 
kişiliğini devam ettirmesi (kısmi bölünme) şeklinde ortaya çıkar (TTK m. 159). 

Gerek birleşme gerek tam veya kısmi bölünmede, birleşme veya bölünme 
konusu varlıkların devri, «külli halefiyet» ilkesi uyarınca gerçekleşir (TTK 
m.153 f.1, m.179 f.4). Buna göre, devre tâbi malvarlığı unsurları, varsa devir 
kapsamında bulunan fikri mülkiyet hakları dahil, birleşme veya bölünmenin 
ticaret siciline tescili anında bir bütün halinde devrolur. Bu bakımdan da 
birleşme veya bölünme kapsamında bulunan fikri mülkiyet hakları için ayrıca 
noter tasdikli devir sözleşmesi yapılmasına gerek yoktur. Şirket birleşmesi 
veya bölünmesi yoluyla gerçekleşmiş olan sınai hak devrinin sınai hak siciline 
kaydı için, ticaret sicil belgesinin ibrazı yeterlidir (SMK Yön m.125 f.4). Böyle bir 
kayıt açıklayıcı niteliktedir, zira hakkın devri, birleşme veya bölünmenin ticaret 
siciline tescili anında gerçekleşmiştir. 

3. Ayni Sermaye Koyma Yoluyla Devir 
TTK uyarınca, nakit dışı değerler ayni sermaye olarak kabul edilmekte ve 

ayni sermaye taahhüdü ve ayni sermayenin şirket tarafından iktisabı özel bir 
usule bağlanmaktadır. TTK m.128 f.1 uyarınca, ayni sermaye taahhüdü şirket 
esas sözleşmesinde yer alır. Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre ise, ayni 
sermaye içerisinde sicile tabi değerler varsa, bunların sermaye olarak kabul 
edilebilmesi için, sermaye taahhüdünün ilgili sicile kaydedilmesi gerekir. TTK 
m.128 f.2’nin açık düzenlemesine göre, “özel sicile yapılan kayıt, iyiniyeti 
kaldırır”. 

Bu hükmün amacı, şirkete sermaye olarak taahhüt edilecek olan sicile 
tabi varlığın, sermaye koyulma sürecinin tamamlanmasına ve şirketin ilgili 
varlığı iktisap etmesine kadar geçecek olan süre içerisinde başkalarına 
devrinin önlenmesidir. Bu doğrultuda, bir marka, patent veya tasarımın ayni 
sermaye olarak taahhüt edilmesi söz konusu ise, bu taahhüt, sınai hak siciline 
kaydedilmeli ve böylece şirketin ilgili sınai hakkı kendi adına tescilini talep 
etme imkânı korunmalıdır.39

39 Ayrıntılı bilgi için bkz. Yusufoğlu, F., Anonim Şirketlerde Gayri Maddi Hakların Sermaye 
Olarak Konulması, Vedat, İstanbul 2016, s. 176 vd. 
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İlgili sınai hakkın şirket tarafından iktisabı, şirketin kuruluşunun veya 
sermaye artırımının ticaret siciline tescili ile birlikte gerçekleşir40(TTK m.128 
f.4). Bu halde, marka, patent veya tasarımın devri için ayrıca noterden devir 
sözleşmesi yapılmasına gerek yoktur. Devrin sınai hak siciline kaydı için, ticaret 
sicil belgesinin ibrazı yeterli görülmüştür. (SMK Yön m.125 f.4). 

C. Marka ve Tasarımın Kısmi Devri
SMK m.148 f.6 uyarınca markanın kısmi devri mümkündür. Anılan hükme göre, 

«Marka, tescil edildiği mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için 
devredilebilir». 

Örneğin bir marka hem 16. hem de 32. sınıfta tescilli ise, markanın 
sadece 32. sınıftaki tescili devredilebilir. Aynı sınıf içerisindeki alt grupların 
devrinin de, karıştırılma ihtimali yaratmamak kaydıyla, mümkün olduğu kabul 
edilmektedir.41 

Kısmi devir halinde, kısmen devredilen markaya yeni bir tescil numarası ve 
yeni tescil belgesi verilir (SMK Yön m.125 f.3).

Tasarımlar bakımından kısmi devir ancak çoklu tasarım tescillerinde 
mümkündür (SMK Yön m.125 f.3). Esasen tasarım bölünemez. Çoklu tasarım 
durumunda kısmi devir de tasarımın bölündüğü anlamına gelmemektedir. Zira 
çoklu tasarım, birden çok tasarımın, aynı başvuru ile tescilinin talep edilmesi 
durumunda ortaya çıkar.42 Ancak çoklu tasarım tescilinde dahi, her bir tasarım 
ayrı değerlendirilmektedir (SMK m.61 f.8). Diğer bir deyişle çoklu tescil içerisinde 
yer alan her bir tasarım, bağımsız bir tasarım hükmündedir. Bu nedenle de çoklu 
tescil içerisinde yer alan tasarımlardan biri veya birkaçı, diğerlerinden ayrılarak 
devredilebilir. Bu durumda da devredilen tasarım için yeni tescil numarası verilir 
ve yeni tescil belgesi oluşturulur. (SMK Yön m.125 f.3)   

Tekli tasarım tescillerinde ve patentlerde ise kısmi devir mümkün değildir 
(SMK m.70 f.4, m.112 f.3). 

D. Devrin Koruma Sürelerine Etkisi 
Sınai hakkın devri, koruma sürelerini etkilememektedir. Diğer bir deyişle, 

örneğin marka, patent veya tasarımın devredilmesi durumunda dahi, devir 
konusu sınai hakka ilişkin korumanın kanuni başlangıç tarihi ve koruma süresi 
değişmemektedir. Bu kural, kısmi devirler bakımından SMK Yönetmeliği’nde 
açıkça öngörülmüştür (SMK m.125 f.3). Aynı kuralın, hakkın kısmen değil 
tamamen devrinde de evleviyetle uygulanması gerekir. 

40 Yusufoğlu, s. 206-207; Manavgat, Ç. /Kırca, İ. /Şehirali Çelik, F. H., Anonim Şirketler Hukuku, 
C. 1, 2013, s. 356. 

41 Çolak, s. 698. 
42 Örneğin başvuruyla ilgili masrafların azaltılması amacıyla birden çok tasarımın tescili aynı 

başvuru ile talep edilebilir. 
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Markanın devrinin, markanın 5 yıl boyunca kullanılması yükümü bakımından 
da bir etki yaratmadığı ve devirle birlikte yeni bir kullanma süresi başlatmadığı 
kabul edilmektedir.43

E. Devirde Önalım Hakkı 
Bir tasarım veya patentin birden fazla sahibi olması mümkündür (SMK 

m.70, 111). Böyle bir halde hak üzerindeki ortaklık, taraflar arasındaki 
anlaşmaya göre, anlaşma yoksa TMK’nın paylı mülkiyet kurallarına göre 
belirlenir. (SMK m.70 f.2, 112 f.1) Kanunda ayrıca, her bir hak sahibinin kendi 
payı üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği belirtilmiştir (SMK m.70 f.2, 112 
f.2). Anılan düzenlemeler sadece tasarım veya patent bakımından öngörülmüş 
olup, markalar bakımından bu doğrultuda açık düzenleme sevk edilmemişse 
de SMK m.148 f.3 hükmünde, tüm sınai hakların birden fazla sahibi olabileceği 
düzenlendiğine göre, aynı kuralın kıyasen markalara da uygulanması yerinde 
olur. 

Anılan hüküm uyarınca, bir sınai hakkın birden fazla sahibi olması 
durumunda sahiplerden birinin kendi payını tamamen veya kısmen üçüncü 
kişiye satması halinde diğer paydaşların önalım hakkı bulunmaktadır. Bu 
hakkın kullanılabilmesi için satışın diğer paydaşlara bildirilmesi gerekmektedir. 
Anlaşma sağlanamaması durumunda, önalım hakkı, alıcıya karşı dava yoluyla 
kullanılır (SMK m.148 f.3). Cebri artırmayla satışlarda ise önalım hakkı 
kullanılamaz (SMK m.148 f.3).

V.  SINAİ HAKLARIN LİSANSI 
A. Genel olarak 
Sınai hakların lisansı, marka, tasarım ve patentler için ayrı maddelerde 

düzenlenmiştir (Sırasıyla SMK m. 24, 75, 125). Coğrafi işaret ve geleneksel 
ürün adı ise lisans konusu edilemez (SMK m.148 f.1) 

Lisans, sınai hakkın “kullanım hakkının devrini” içeren iki taraflı bir 
sözleşmedir. Lisans verenin temel borcu sınai hakkı kullandırmak iken, lisans 
alanın temel borcu da bedel ödemektir. Sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça 
lisans alan, hakkını devredemez ve alt lisans veremez. (SMK m.24 f.3, 75 f.3, 
125 f.3).

Lisans hakkı, bölge veya süre ile sınırlandırılabilir. Markalarda kısmi lisans 
verilebilir. (SMK m. 24 f. 1). Sınai hakkın birden fazla sahibi varsa, lisans 
verilmesi için oybirliği gerekmektedir (SMK m. 70 f. 3, 112 f. 2). 

Lisans hakkı, taraflardan birinin talebi ile sicile kaydedilebilir, kayıt 
açıklayıcıdır(SMK 148 f. 5). 

43 Çolak, s. 701. 
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B. Lisans Türleri 
Sınai hakların lisansı, inhisari olmayan (basit) lisans ve inhisari lisans olarak 

ikiye ayrılmıştır (SMK m.24 f.2, 75 f.2, 125 f.2).  Aynı kullanma hakkının aynı 
zaman ve bölge için birden fazla kişiye verilebilir nitelikte olması basit lisans, 
kullanma hakkının aynı zaman ve bölge için tek bir lisans alana verilmesinin 
taahhüt edilmesi ise inhisari lisanstır. İnhisari lisans tanınması durumunda, 
hakkını açıkça saklı tutmadıkça sınai hak sahibi de sınai hakkı bizzat kullanamaz 
(SMK m.24 f.2, 75 f.2, 125 f.2). Anılan hükümlerde yer alan yorum kuralına 
göre, sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans inhisari değildir. 

İnhisari lisans alanın, tecavüz davaları bakımından konumu, basit lisans 
alana göre daha kuvvetlidir. SMK m. 158 f. 1 uyarınca, 

‘’Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa inhisari lisansa sahip olan 
kişi, üçüncü bir kişi tarafından sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilmesi 
durumunda, hak sahibinin bu Kanun uyarınca açabileceği davaları, 
kendi adına açabilir.’’

Buna karşılık basit lisans alanın, sınai mülkiyet hakkına tecavüz durumunda 
dava açılmasını sınai hakkın sahibinden talep etmesi gerekir. Ancak sınai hak 
sahibi talebi reddeder veya üç ay içinde dava açmazsa, basit lisans alan «kendi 
adına ve kendi menfaatlerinin gerektirdiği ölçüde» dava açabilir (SMK m.158 
f.2). Ayrıca basit lisans alanın dava açma hakkı, sözleşmeyle de sınırlandırılabilir 
(SMK m.158 f.2).

Lisans alanların hükümsüzlük davası açıp açamayacağı konusunda farklı 
görüşler bulunmaktadır. Bir görüşe göre, SMK m.158’de lisans alanın dava 
hakkı sadece sınai hakka tecavüz bakımından öngörüldüğünden, hükümsüzlük 
davası açamamalıdır.44 

Bir başka görüşe göre ise, inhisari lisans alan, hükümsüzlük davası 
açabilmelidir. Ayrıca, SMK m.25 f.2 uyarınca “menfaati olanlar” hükümsüzlük 
davası açma hakkına sahiptir. Yargıtay uygulamasında, menfaat kavramının 
geniş yorumlandığı ifade edilmektedir.45 

VI.  SINAİ HAKLARIN REHNİ 
Sınai hakların rehnine ilişkin olarak SMK’da ayrıntılı bir düzenleme yer 

almamaktadır. Yalnızca SMK m.148’de, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı 
hariç sınai hakların rehin verilebileceği belirtilmiş ve bu işlemin de, devir 
dışındaki diğer hukuki işlemler gibi yazılı olarak yapılacağı öngörülmüştür. 
Özel hükümlerin yokluğu durumunda rehin sözleşmesi, TMK’nın taşınır rehni 
ile ilgili hükümlerine tabidir (TMK 954)46.

44 Çolak, s. 729. 
45 Çolak, s. 729. 
46 TMK m. 954 hükmü şu şekildedir: “Başkasına devredilebilen alacaklar ve diğer haklar 
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Sınai hakkın rehni de talep üzerine sicile tescil edilebilir. Sicile tescil 
açıklayıcıdır. (SMK m.148 f.5). Yukarıda da açıklandığı üzere, rehin hakkının 
marka, patent veya tasarımı sonradan devralanlara veya sonradan lisans veya 
ikinci bir rehin hakkı kazananlara karşı ileri sürülebilmesi için, rehin hakkı sicile 
tescil edilmeli veya bu kişilerin, işlem anında rehin hakkının varlığını bildikleri 
veya bilmeleri gerektiği ispatlanmalıdır. 

Sicile tescil, birden fazla rehin olması durumunda da önem kazanmaktadır. 
Sınai hak üzerinde ikinci bir rehin tesis edilirse, ikinci rehin alanın iyiniyetli 
olmadığının ispatlanamaması halinde rehinlerin öncelik sırası, rehnin kurulma 
tarihine göre değil, sicile tescil tarihine göre belirlenecektir.47 

Rehnin tesis edilmiş olmasının, sınai hakkın devrini engellemeyeceği, SMK 
Yönetmeliği’nde belirtilmiştir (SMK Yön. m. 127 f. 5). Bununla birlikte, tescil 
edilmiş olan hak iyiniyetli üçüncü kişilere de ileri sürülebildiğine göre, tescil 
edilmiş rehin hakkı sınai hakkı devralana karşı da kullanılabilecektir.  

Rehin hakkının nasıl sona ereceği, SMK Yönetmeliğinde düzenlenmiştir 
(SMK Yön. m.127 f.3). Buna göre aşağıdaki hallerde rehin hakkı sona erer: 

• Alacağın herhangi bir nedenle sona ermesi 
• Rehin süreye bağlı ise sürenin sona ermesi 
• Rehin şarta bağlı ise şartın gerçekleşmesi, gerçekleşmemesi veya 

gerçekleşme ihtimalinin ortadan kalkması 
• Marka, tasarım veya patentin cebri icra yoluyla satılması. 
Sona eren rehnin sicilden terkini için, rehin hakkı sahibinin talepte 

bulunması gerekmektedir (SMK Yön. m.127 f.4). Ancak rehin hakkı sahibinin 
talepte bulunmaktan imtina etmesi halinde, sınai hak sahibi rehnin terkini için 
dava açabilir ve gerekçeli kararın kesinleşme şerhini içeren bir örneğini Türk 
Patent ve Marka Kurumu’na sunarak rehnin terkinini talep edebilir (SMK Yön. 
m.127 f. 4). Aynı düzenlemeye göre, cebri icra yoluyla satış halinde de satışa 
ilişkin belgenin Kuruma sunulması ile rehin terkin edilir. 

SMK uyarınca sınai hak siciline kaydedilen rehnin, ayrıca 6570 sayılı Ticari 
İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu (TİTRK)uyarınca oluşturulacak Rehinli Taşınır 
Sicili’ne de bildirilmesi öngörülmüştür (SMK Yön. m. 127 f. 2). TİTRK uyarınca 
bir ticari işletme rehni kurulurken, rehinli alacaklının işletmeye dahil sınai 
haklar üzerinde önceki tarihli rehin olup olmadığını görmesi açısından böyle 
bir bildirim faydalı olacaktır. 

SMK Yönetmeliği’nde, 6570 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri 
saklı tutulduğundan (SMK Yön. m.127 f.6), sınai haklar üzerinde anılan 

rehnedilebilir. Aksine bir hüküm bulunmadıkça, bunların rehni hakkında da teslime bağlı 
rehin hükümleri uygulanır”.

47 Utku, s. 257. 
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Kanun uyarınca da rehin tesis edilebileceği anlaşılmaktadır. 6570 sayılı Ticari 
İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu uyarınca, fikri ve sınai mülkiyete konu haklar, 
işletme ile birlikte veya ondan ayrı olarak rehin edilebilir [TİTRK m.5 f 1 (c) 
ve f.2]. TİTRK uyarınca rehin, noter onaylı veya sicil memuru huzurunda 
imzalanmış sözleşmenin, Rehinli Taşınır Sicili’ne tescili ile kurulur ve aynı anda 
üçüncü kişilere karşı hüküm ifade eder (TİTRK m. 4 ve 9). Bu kanun uyarınca 
kurulacak rehinlerde derece sistemi uygulanabilir. (TİTRK m. 10).

SMK ve TİTRK uyarınca ayrı ayrı rehin tesis etme usulü öngörüldüğünden, 
bu iki kanuna göre farklı rehinler tesis edilmesi durumunda hangi hakka 
öncelik verileceği sorusu doğmaktadır. Örneğin SMK m.148 çerçevesinde X 
markasının, A’ya rehin verildiğini düşünelim. Yazılı sözleşmenin yapılması ile 
geçerli olarak doğan bu rehin hakkı, ayrıca açıklayıcı olarak marka siciline 
kaydedilmiş olabilir veya olmayabilir. Anılan rehnin kurulmasından sonra, 
TİTRK uyarınca X markasının dahil olduğu ticari işletmenin tamamı üzerinde, 
bu markayı da kapsayacak şekilde ticari işletme rehni kurulduğu düşünülürse, 
hangi rehin önceliklidir? 

Kanaatimizce eğer SMK çerçevesinde yapılan rehin, marka siciline kaydedilmiş 
ise, üçüncü kişilerin iyiniyeti ortadan kalkacağı için, ticari işletme rehnini alan 
kişi, X markası bakımından ikinci sırada olmalıdır. Nitekim TİTRK m.5 f.2 hükmü 
de konuyu bu şekilde düzenlemiştir. Anılan maddeye göre, TİTRK uyarınca ticari 
işletmenin tamamı üzerinde rehin kurulması halinde, rehnin kuruluşu anında 
işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş olan her türlü varlık da rehnedilmiş sayılır 
ve bunların rehni diğer kanunlarca bir sicile tescilini gerektiriyorsa bu rehin ilgili 
sicillere bildirilir. Ancak “Bu varlıklar üzerinde diğer kanunlar uyarınca önceden 
bir rehin hakkı tesis edilmiş olması halinde bu Kanun (TİTRK) çerçevesinde tesis 
edilerek bildirilen rehin sonraki sırada yer alır”.

Buna karşılık, eğer SMK çerçevesinde yapılan rehin, marka siciline 
kaydedilmemiş ise, TİTRK uyarınca yapılan rehinin öncelik kazanması gerekir, 
zira SMK m.148 f.5 uyarınca, sicile kaydedilmemiş haklar iyiniyetli üçüncü 
kişilere karşı ileri sürülemez. 

İki sicil arasında uyumu tesis etmek ve yalnızca Rehinli Taşınır Sicili’ni 
inceleme ihtimali olanları uyarmak amacıyla, sınai hak siciline kaydedilen 
rehinlerin, Rehinli Taşınır Sicili’ne bildirilmesi öngörülmüştür. Benzer hüküm, 
Rehinli Taşınır Sicili Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 3. fıkrasında da yer 
almaktadır. Buna göre, Rehinli Taşınır Sicili’ne yapılan bir kayıtla rehin kurulması 
halinde, rehin hakkı, sicil birimi tarafından sınai hak siciline bildirilmelidir. 

VII.  SINAİ HAKLARIN HACZİ 
SMK m. 148 uyarınca, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı hariç sınai hakların 

haczi kabildir. Sınai haklar, işletmeden ayrı olarak haczedilebilirler(SMK Yön. 
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m.126 f.1). Haciz, sicile kaydedilir (SMK Yön. m. 126 f. 2). Sicile kayıt, üçüncü 
kişilerin iyiniyetini ortadan kaldırır.

Haciz, hakkın devrini engellemediği gibi (SMK Yön. m.126 f.2), hacizli 
alacaklının onayına da tabi değildir. 556 sayılı KHK zamanında oluşan Yargıtay 
kararlarında, İİK m.86’nın maddi varlığa sahip bulunmayan ve zilyetlik konusu 
olmayan sınai haklar (somut olayda markalar) bakımından uygulanmayacağı, 
zira devralan, ilgili sınai hakkı, sicile kaydedilmiş olan hacizle yüklü olarak 
devralacağından, ayrıca onayının aranması ihtiyacının bulunmadığı içtihat 
edilmiştir48 (SMK 148 f. 5). 

Ayrıca Yargıtay içtihadına göre, hacizden önceki tarihi taşıyan, ancak sicile 
kaydedilmemiş devirler, rehinler vs. iyiniyetli hacizli alacaklıya karşı ileri 
sürülemez (SMK m. 148 f. 5).49 

Sınai hakların İİK m.184 uyarınca iflas masasına dahil olması da 
mümkündür.50

VIII.  SINAİ HAKLARIN MİRASLA İNTİKALİ
SMK m.148 uyarınca, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı hariç sınai haklar 

mirasla intikal ederler. Mirasla intikal halinde, TMK kuralları gereğince elbirliği 
ile hak sahipliği söz konusu olacaktır. Ancak, tarafların anlaşmasıyla veya TMK 
m.644 uyarınca, hak sahipliğinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi mümkündür. 
Ayrıca TMK m.703 atfıyla, TMK m.698 uyarınca sınai hakkın satılıp paraya 
çevrilmesi yoluyla da ortaklık giderilebilir. 
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