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Marka ve tasarımlar alanında çeşitli ve kapsamlı hukuki hizmetler sunmaktayız.

Bu alandaki hizmetlerimiz, marka ve tasarım hukuku alanında her türlü danışmanlık, takip, 

izleme, itiraz, karara itiraz, dava, sözleşme ve diğer hukuki işlemler hizmetler dâhil olmak üzere 

tescil ve hakların korunmasına dair stratejiler, tescile ve kullanıma uygunluk konusunda ön 

inceleme ve araştırmalar yapılması hizmetlerini kapsamaktadır.

Müvekkillerimizi ilk derece hukuk, ceza ve idare mahkemeleri ile Yargıtay gibi üst mahkemeler 

önünde, Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”), gümrükler ve alan adı otoriteleri gibi 

idari kurumlar nezdinde temsil etmekteyiz. Bir kısım avukatlarımız aynı zamanda TÜRKPATENT 

nezdinde işlem yapmaya yetkili marka ve patent vekilleridir.

Mahkemeler nezdinde düzenli olarak hükümsüzlük, terkin ve iptal davaları, tanınmış marka 

koruması, sulandırmaya karşı koruma, iltibas ve haksız rekabet, ticari ambalaj taklidi davaları 

ile büyük miktarlı tazminat davaları yürütmekte ve ayrıca gümrüklerde durdurma ve el koyma 

başvuruları ile ceza ve hukuk davaları yoluyla arama ve el koyma başvuruları yapmakta ve takip 

etmekteyiz.

Genel dava ve danışmanlık yetkinliklerimizi, sektör bilgilerimiz ile birleştirerek, marka ve 

tasarım ile ilgili anlaşmalar ve üretim, fason üretim, co-existence (birlikte var olma), birlikte 

tanıtım, sulh anlaşmaları ve lisans anlaşmaları gibi hukuki işlemleri hazırlamakta müzakere 

etmekte ve müvekkillerimizi bu alanda da temsil etmekteyiz.

MARKALAR VE TASARIMLAR

Gün + Partners
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2020, tüm dünya için olduğu gibi Türkiye için de zor bir yıldı. 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye’de ilk 

resmi Covid-19 vakasının raporlanmasıyla yıl boyunca ülkemiz, karantinalar, seyahat sınırlamaları ve 

resmi kurumlara ulaşımda zorluklar deneyimledi. 

Kısıtlamalar nedeniyle yılın ikinci üç ayında ülkemizde iş hayatı durma noktasına geldi, ancak Haziran 

sonrası hayatımıza giren “yeni normal” kavramı ile birçok şirket Covid-19 pandemisi gölgesinde 

faaliyet göstermeyi öğrenmek durumunda kaldı. 

Bu belge, marka hukuku alanında geçtiğimiz yıl içerisinde gerçekleşen marka sahipleri için önemli 

olduğunu düşündüğümüz çeşitli konuların bir derlemesidir. İlk üç makale pandeminin farklı açılardan 

markalar üzerindeki etkisini ele alırken, diğer makaleler farklı konuları içermektedir. 

Bu belgede aşağıdaki konu başlıkları ele alınmıştır:

• Covid-19’un Markalara Etkisi

• Pandeminin Marka İstatistikleri Üzerindeki Etkileri

• Covid-19’un Türkiye’de Marka Hakkının İcrasına Etkileri

• Yargıtay’ın Denetim Yetkisinin Sınırları

• Yargıtay Tanınmış Marka Sicilini Tartışmaya Açtı

• Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi

• Fikri Mülkiyet Davalarında Zorunlu Arabuluculuk Hakkındaki Gelişmeler

• Kullanılma Niyeti Olmayan Geniş Kapsamlı Markalar

• Markanın Alan Adında Kullanılması Markanın Ciddi Kullanımını Kanıtlamak İçin Tek Başına 
Yeterli Değildir

• Kaçakçılıktan İşlem Gören Taklit Ürünler İçin Ayrıca Marka Hakkına Dayalı Ceza Davası Açılması 
ve Bunun Faydaları

Türkiye’de Marka Hukuku Alanında Önemli Gelişmeler ve Öngörüler
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Öte yandan sürecin ilerleyen döneminde 

ise marka başvurularında, 2019 yılına oranla, 

oldukça önemli bir artış gerçekleşmiştir.

Resmi istatistikler incelendiğinde 

marka başvuru sayılarının Covid-19’un 

etkilerini gösterdiği ilk dönemde azaldığı 

anlaşılabilmektedir. Türk Patent ve Marka 

Kurumu’nun (“TÜRKPATENT”) resmi 

istatistiklerine göre1 , Ocak ve Şubat aylarında 

geçen yılın aynı aylarına oranla %29.2 ve %20

.5 oranlarında artmış olan marka başvuru 

sayısı, ilk Covid-19 vakasının ülkemizde tespit 

edildiği Mart ayında, geçen yılın aynı ayına 

oranla %4 oranında azalmıştır. Marka başvuru 

sayılarındaki en dramatik düşüş ise Covid-

19’un ülkemizde etkisini arttırdığı Nisan ayında 

gerçekleşmiştir. Nisan ayında geçen yılın aynı 

ayına göre %22.6’lik bir düşüş gerçekleşmiş 

bulunmaktadır.

Öte yandan, “yeni normal” kavramının 

hayatımıza girdiği ve Covid-19’un da Nisan 

ayına nazaran etkisini azalttığı Mayıs ayında 

marka başvuru sayılarındaki düşüş gerilemiştir. 

Uygulanmakta olan pek çok yasağın kalktığı, 

“yeni normal” düzeninin devam ettiği Haziran 

ayında ise beklenenin oldukça üstünde 

bir artış gerçekleşmiş ve marka başvuruları 

geçen yılın aynı dönemine göre %138.3 

oranında artmıştır. Nitekim sürecin ilerleyen 

dönemlerinde de bu ivme devam etmiş ve 

2020 yılı genelinde toplam 170590 marka 

başvurusu yapılmış ve 2019 yılına oranla %27 

oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 

salgını, hukukun her alanını olduğu gibi marka 

hukukunu da pek çok yönden etkilemiştir. Daha 

detaylı incelendiğinde, Covid-19 sürecinin 

marka hukukuna etkisinin çok farklı yönlerden 

olduğu rahatlıkla görülebilmektedir. 

Nitekim, Covid-19’un etkilerinin hissedilmeye 

başlandığı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 

toplam marka başvuru sayıları hızla düşerken, 

özellikle Covid-19 süreci ile ilgisi bulunan 

marka başvurularının sayısının artmış olması 

bu etkinin en somut örneğidir. Dünyaca 

tanınmış markalar da Covid-19 sürecine 

uyum sağlamak amacıyla logolarında 

çeşitli değişiklikler yaparak müşterilerine 

sürece ilişkin duyarlılıklarını göstermeyi 

hedeflemişlerdir. 

Sürecin Marka Başvurularına Etkisi

Covid-19 sürecinin etkisini göstermeye 

başladığı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 

Türkiye’deki marka başvuru sayılarının azaldığı 

görülmektedir. Bu azalmanın yaşanmasında 

teknik imkansızlıklardan daha çok marka 

başvurularının temel aktörleri olan ve değişik 

sektörlerde yer alan şirketlerin Covid-19 süreci 

nedeniyle içinde bulundukları ekonomik 

belirsizlik ortamı etkili olmuştur. Nitekim 

marka başvuruları elektronik başvuru yoluyla 

yapılabilmektedir. 

Covid-19’un Markalara Etkisi 

 1 https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/statistics/ erişim: 28.01.2021.
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Grafik 1 TÜRKPATENT Marka Başvuru 
Sayıları, TÜRKİYE, 2019-2020

Tablo 1.1 TÜRKPATENT Marka Başvuru 
Sayıları

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) 

istatistikleri incelendiğinde ise, ülkemize 

oranla çok daha stabil bir süreç geçirildiği 

görülebilmektedir2. Nitekim Covid-19 

sürecinin en etkili olduğu Mart, Nisan ve Mayıs 

aylarında  bir artış gözlenmese de önemli 

miktarda bir düşüş de gözlenmemiştir. Veriler 

incelendiğinde ülkemizdeki duruma benzer 

şekilde en büyük düşüşün Mart ve Nisan 

aylarında gerçekleştiği ve Mayıs ayında bir 

toparlanma sürecine girildiği görülmektedir. 

Haziran ayında ise marka başvurularında, 

geçen yılın aynı dönemine göre bir artış 

gerçekleşmiş ve bu ivme yılın geri kalanında 

da devam etmiştir.

Grafik 2 EUIPO Marka Başvuru Sayıları, 
2019-2020

Tablo 1.2 EUIPO Marka Başvuru Sayıları

Bu kapsamda, Türkiye’deki marka başvuru 

sayısının Nisan ayında yaşadığı büyük düşüşe 

rağmen hızla toparlandığını ve yılı, son 

yılların en büyük artışıyla kapattığını, EUIPO 

nezdindeki başvuruların ise bu süreci daha 

stabil olarak geçirdiklerini ve yılı yine ülkemizle 

benzer şekilde, geçtiğimiz yıla oranla bir artışla 

kapattığını belirtebiliriz.

Covid-19 Süreci ile İlgili Başvurular

Covid-19 salgınıyla birlikte “Koronavirüs”, 

“Korona”, “Sosyal Mesafe”, “Evde Kal” 

gibi pek çok kelime ve kelime grubu da 

günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline 

gelmiştir. Bu durum marka başvurularına da 

yansımıştır. 

 2 EUIPO Statistics in European Union Trade Marks 1996-01 to 2020-12 Evolution

9.
36
4

11
.0
55

11
.9
01

10
.5
36

11
.3
04

7.
00
2 10
.9
97

8.
64
3 11
.4
76

12
.9
25

12
.6
19 16
.5
31

12
.0
97

13
.3
25

11
.4
24

8.
15
0

10
.0
71

16
.6
87

15
.1
97

12
.9
91 16
.5
19

16
.3
88

16
.2
78

21
.4
63

0

6.000

12.000

18.000

24.000

Oc
ak

Şu
ba
t

Ma
rt

Nis
an

Ma
yıs

Ha
zir
an

Te
mm

uz

Ağ
us
tos Ey

lül
Ek
im

Ka
sım Ar

alı
k

2019 2020

Kaynak: https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/statistics/, erişim: 
28.01.2021

Kaynak: EUIPO Statistics in European Union Trade Marks 1996-01 to 
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sayılı “Coronagel” ve 2020/93106 sayılı  

 marka başvurularıda yapılan 

ilk inceleme sonucunda reddedilmiştir. 

Öte yandan, yine 05. sınıfta aynı mallar için 

tescil edilmek istenen 2020/35062 sayılı 

“Hyper Corona” marka başvurusunun 

ise reddedilmediği ve Marka Bülteni’nde 

yayınlandığı görülmektedir. 

TÜRKPATENT’in, “Covid-19”, “Korona” ve 

“Corona” kelimelerinin “tanımlayıcı” olarak 

nitelendirilemeyeceği mal ve hizmetler için 

yapılan marka başvurularını ise genelde 
reddetmediği görülmektedir. Bu kapsamda 

2020/45781 sayılı “  ” marka 

başvurusunun 35. sınıfta, 2020/58441 sayılı 

“  ” marka başvurusunun 28 

ve 41. sınıflarda, 2020/35152 sayılı “Korona 

Günlerinde Aşk” marka başvurusunun 09 ve 

41. Sınıflarda, 2020/135119 sayılı  

marka başvurusunun ise 09. sınıfta tescil 

işlemlerinin devamına karar verilmiştir. Benzer 

şekilde 13. sınıftaki “Ateşli, havalı, yaylı 

silahlar ile bunlara ait kılıf ve askı kayışları. 

Ağır silahlar, havanlar, roketler. Havai fişekler. 

Kişisel kullanım için koruyucu gazlar” malları 

üzerinde tescil edilmek istenen 2020/14479 

sayılı “Corona” marka başvurusu yapılan 

ilk incelemede reddedilmeyerek, Marka 

Bülteni’nde yayınlanmış ve sonrasında tescil 

edilmiştir. Öte yandan, 01, 18 ve 25. sınıflarda 

Nitekim 2020 yılı başından beri yapılmış 

olan pek çok başvuruda Covid-19 salgınıyla 

alakalı olan “Covid-19”, “Coronavirüs”, 

“Koronavirüs”, “Sosyal Mesafe”, “Covid”, 

“Korona” ve benzeri kelime ve kelime 

gruplarına rastlanabilmektedir.

TÜRKPATENT marka sicilinde yapılmış olan 

araştırmada, söz konusu marka başvurularının 

bir kısmının tescil sürecinin devam ettiği 

görülürken bir kısmının da yapılan ilk inceleme 

neticesinde reddedildikleri görülmüştür.

 

TÜRKPATENT’in “Covid-19”, “Korona” ve 

“Corona” ibareli marka başvurularını genel 

olarak temizlik, sağlık ve tıbbi ve koruyucu 

malzemelerin yer aldığı 03, 05, 09 ve 10. 

sınıftaki mallar için ek bir ayırt edici şekil 

ve ibare içermedikleri sürece reddettiği 

söylenebilir. 

Örneğin, 2020/32607 sayılı “ ” marka 

başvurusunun 03 ve 05. sınıflar, 2020/79814 

sayılı  marka başvurusunun ise 

03 ve 35. sınıflar için tescil işlemlerinin 

devamına karar verilirken yine 03. sınıfta 

tescil edilmek istenen 2020/38152 sayılı 

“Korona” ve 05, 10, 35 ve 44. sınıflarda tescil 

edilmek istenen 2020/102931 “CoronaVac” 

marka başvurularının reddine karar verilmiştir. 

Benzer şekilde 05. Sınıfta“Dezenfektanlar, 

antiseptikler (mikrop öldürücüler), tıbbi amaçlı 

deterjanlar, ilaçlı sabunlar, dezenfekte edici 

sabunlar, anti bakteriyel el losyonları.” malları 

üzerinde tescil edilmek istenen 2020/10514 
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35. Sınıfta tescil edilmek istenen 2020/63883 

sayılı  marka başvurusunun da Marka 

Bülteni’nde yayınlanmasına karar verilmiştir.

Mevcut Markaların Covid-19 Sürecine 
Yaklaşımı

Mevcut markalar da Covid-19 süreci boyunca 

pek çok farklı yaklaşımla süreci yönetmeye 

çalışmıştır. Süreç içerisinde dünyaca ünlü 

markalar tarafından çok sayıda reklam filmi 

hazırlanarak  sosyal mesafenin ve evde 

kalmanın önemine değinilmiş, böylece bir 

farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır. Öte 

yandan, “sosyal mesafe logoları” olarak 

da adlandırılabilecek logolar da dünyaca 

ünlü markaların süreç boyunca başvurduğu 

metotlardan biri olmuştur.

      
          

Ülkemizde yer alan markalar da bu yolla 

logolarını değiştirmiş ve “sosyal mesafe 

logoları” oluşturma akımına katılmışlardır.

 

 

  

           
                          

Sonuç olarak tüm dünyayı etkisi altına alan 

Covid-19 salgını hukukun her alanını olduğu 

gibi marka hukukunu da pek çok yönden 

etkilemiş, TÜRKPATENT nezdinde yapılan 

toplam marka başvuru sayıları sürecin 

tescil edilmek istenen 2020/34233 sayılı

“  ” ile 38 ve 41. Sınıflarda tescil 

edilmek istenen 2020/60308 “Covid-19 Korona 

Salgın” marka başvurularının ise reddedildiği 

görülmektedir.

TÜRKPATENT’in, Covid-19 süreci ile alakalı 

“Sosyal Mesafe” ve “Evde Kal” kelimelerini 

içeren marka başvurularını da ayırt edici 

şekil ve kelime unsurları içermedikleri sürece 

reddettiği görülmektedir. Bu kapsamda 35, 

41, 42, 44. sınıftaki hizmetler için tescil edilmek 

istenen 2020/38434 sayılı “Sosyal Mesafe”, 

25 ve 35. sınıftaki mal ve hizmetler için tescil 

edilmek istenen 2020/43475 sayılı 

“ ”, 35. sınıftaki hizmetler için tescil 

edilmek istenen 2020/36708 sayılı “Evdekal”, 

42. sınıfta tescil edilmek istenen 2020/46933 

sayılı 

“ ” ve 30. sınıfta yapılmış 

2020/42290 sayılı “  ” marka 

başvuruları TÜRKPATENT tarafından 

reddedilmiştir. Öte yandan yine 30. 

sınıfta tescil edilmek istenen 2020/42291 

sayılı“Tadelle Evde Kal” marka başvurusu 

Marka Bülteni’nde yayınlanmış ve daha 

sonrasında tescil edilmiştir. Benzer şekilde 
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başladığı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 

düşerken özellikle Covid-19 süreci ile ilgisi 

bulunan “Korona”, “Corona”, “Covid”, 

“Sosyal Mesafe”, “Evde Kal” kelimelerini 

içeren marka başvurularının sayısı ise hızla 

artmıştır. Sürecin sonunda ise 2020 yılında 

yapılan toplam marka başvurusu sayısının, 

beklentilerin aksine, geçen yıla oranla arttığı 

gözlenmiştir. Mevcut markalar ise logo ve 

sloganlarında Covid-19 sürecine paralel olarak 

geçici revizyonlar yapmışlardır. 
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Grafik 1 TÜRKPATENT Marka Başvuru 
Sayıları, TÜRKİYE, 2019-2020

Haziran ayı ile birlikte “yeni normal” 

kavramının hayatımızda yer edinmesi ve birçok 

ekonomik aktörün krizde hareket etmeyi 

öğrenmeye başlamasıyla marka başvuru 

sayılarındaki düşüş sona ermekle kalmamış, 

Haziran 2020’de marka başvurularında % 

138,3 oranında bir artış görülmüştür. Bu 

artışın en önemli sebebi şüphesiz 15 Mart - 15 

Haziran tarihleri arasında marka başvurularına 

ilişkin resmi süreçlerin askıya alınması ve üç ay 

boyunca yavaşlayan ve hatta durma noktasına 

gelen iş hayatının Haziran’da aniden “yeni 

normal”e dönmesidir. Temmuz ayı itibariyle 

de, marka başvuru sayılarındaki artış aynı 

oranla olmasa da devam etmiş ve bu artış 

yıl sonuna kadar sürmüştür. Bu artışlar yıllık 

toplam marka başvuru sayısını da olumlu 

etkilemiştir. Gerçekten de 2020 yılında yapılan 

toplam marka başvurusu sayısına bakıldığında 

2019 yılına göre % 27 oranında daha fazla 

olduğu görülmektedir.

Tüm dünyayı sarsan Covid-19 pandemisi ile 

geçen zorlu bir yılı geride bıraktık. İnsanlığın 

Covid-19 ile tanıştığı 2020 yılı, iş hayatı için 

de oldukça zor geçen bir yıl oldu. Ekonomide 

yaşanan dalgalanmalar ve evlerde geçirilen 

uzun aylar nedeniyle değişen iş ve yaşam 

biçimimiz “normal” anlayışımızı tamamıyla 

değiştirirken, iş hayatındaki tercihler ve kriz 

anında alınan önlemler de farklılaştı.

Marka başvurularının bu değişikliklerden 

etkilenmesi kaçınılmaz olsa da, başvuru 

sayıları yılın ilk yarısında azalıp ikinci yarıda 

ivme kazanarak bir denge sağlayabilmiştir. 

Yine de, 2020 marka verileri incelendiğinde, 

başvuru sayılarının pandeminin beraberinde 

getirdiği ekonomik koşullardan etkilendiği 

görülmektedir.

Marka başvurusu sayılarında bir önceki yılın 

rakamları ile kıyaslama yapıldığında ortaya 

çıkan veriler, pandeminin yıl boyunca sektörü 

nasıl etkilediğini göstermektedir. Aşağıdaki 

grafikte görüldüğü üzere, 2020 yılında 

yapılan marka başvuru sayılarının “Covid-19” 

gerçeğinin hayatımıza aniden giriş yaptığı 

Mart Nisan ve Mayıs aylarında bir önceki yıla 

göre oldukça düşük olduğu görülmektedir. 

TÜRKPATENT marka başvuru verilerine göre 

2020 yılı, Ocak ve Şubat aylarında bir önceki 

yıla göre sırasıyla % 29,2 ve% 20,5 artışla 

başlamış olsa da, marka başvurularında geçen 

yıla göre en fazla düşüşün yaşandığı Nisan ayı, 

ülkemizde Covid-19 pandemisinin etkilerinin 

en çok hissedildiği ay olmuştur.

Pandeminin Marka İstatistikleri Üzerindeki Etkileri
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bir şekilde hissedildiği 2020 yılında, yılın ikinci 

yarısında yapılan marka başvuru sayılarındaki 

artışın ilk aylardaki düşüşü telafi etmesiyle 

bir denge oluşmuş ve yıllık toplam marka 

başvuru rakamlarında bir gerileme olmamıştır. 

2021 yılında “yeni normal” ile yaşamaya 

alışmamızla, marka başvuru sayılarının 

artmasını ve 2020’den farklı olarak bu artışın 

tüm yıla dengeli bir şekilde yayılmasını umut 

ediyoruz.

Marka başvuruları ile ilgili verileri yorumlarken 

dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur 

da başvuruların yerli veya yabancı başvuru 

sahipleri tarafından yapılmış olmasıdır. Yabancı 

başvuru sahipleri tarafından yapılan marka 

başvuruları, ülkemize yapılan yabancı yatırımın 

bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. 

Aşağıda yer alan grafikler, 2019 ve 2020 

yıllarında yerli ve yabancı marka başvurularının 

sayılarını göstermektedir.

Grafik 2 TÜRKPATENT Marka Başvuru 
Sayıları, TÜRKİYE, 2019-2020

Yabancı başvuru sayısı bir önceki yıla göre 

azalmasa da, yerli başvuru sayısındaki artış 

ivmesini yakalayamamıştır. 2021 yılında 

diğer ekonomik faktörlerin iyileşmesi ve 

pandeminin etkilerinin yavaşlaması ile yabancı 

yatırımın artacağını ve buna paralel olarak 

yabancı marka başvurularının da artacağını 

düşünüyoruz. 
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Türkiye’deki ilk resmî COVID-19 vakası 11 

Mart 2020’de duyuruldu. O tarihten bu yana 

ülke olarak farklı seviyelerde sokağa çıkma 

kısıtlamaları, karantinalar, seyahat yasakları 

ve kamu hizmetlerine erişim sınırlamaları 

yaşadık. Adlî ve idarî makamların etkinliğinin 

salgının ilerleme eğrisiyle ters orantılı biçimde 

etkilendiği aylar geçirdik.

Marka haklarına dayanan aksiyonlar da bilhassa 

2020 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinde 

salgından ciddi biçimde etkilendi. Ancak yılın 

sonuna doğru, çoğumuz “yeni normal” olarak 

tanımlanan koşullarda faaliyet göstermeye 

nihayetinde alıştık. Bu makalede salgının 

başından bugüne dek Türkiye’de marka 

haklarının uygulanmasını ne şekilde etkilediği 

özetlenmekte ve makamlarca atılan birtakım 

adımların salgın sürecinin “kazanımları” 

olarak tanımlanıp tanımlanamayacağı ele 

alınmaktadır.

Hukuk ve ceza davaları

Salgının başlarında, Adalet Bakanlığı ve 

Türkiye’deki diğer adlî makamlar kamu 

sağlığı ile ilgili endişelere öncelik vererek hızlı 

biçimde reaksiyon göstermişlerdir. Avukatlar 

terminlerin aylarca askıya alınmasına, 

duruşmaların ertelenmesine ve hatta 

mahkemelerin tümüyle kapatılmasına tanıklık 

etmişler, bu da sonuç olarak hukuki süreçlerde 

hatırı sayılır ölçüde gecikmelere yol açmıştır.

Salgının erken dönemlerinde Resmî Gazete’de 

yayımlanan bir kanun ile; idarî, hukuk ve ceza 

usul kanunlarda belirlenen süreler ve hakimler 

tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk 

süreçlerinde söz konusu olan sürelerin 

durdurulduğu duyurulmuştur. Mahkemeler 

“esnek” çalışma düzenine geçmiş olup, 

bu da hakimler, savcılar ve kâtiplerin büyük 

çoğunluğunun uzaktan çalışması anlamına 

gelmiştir. Acil olmadığı değerlendirilen tüm 

işlemler durdurulurken 60 yaşın üzerindeki 

tüm adliye çalışanları idarî izinli sayılmıştır. 

Acil meselelerin normal dönem gibi, 

öncelikli olarak ele alınacağı kabul edilmiş 

olsa da salgın sırasında, özellikle de salgının 

başlangıcında, fikrî mülkiyet haklarının hukuk 

mahkemeleri önündeki uygulamaları daha 

zorlayıcı hale gelmiştir. Türkiye’deki fikrî ve 

sınaî haklar mahkemelerinin sayısı halihazırda 

sınırlı iken, salgının ilk dönemlerinde bu ihtisas 

hakimlerimiz çoğunlukla uzaktan çalıştılar ve 

Covid-19’un Türkiye’de Marka Hakkının İcrasına Etkileri
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Salgın, yetkili makamların halk sağlığı 

yönünde endişelerini artırmış ve kanunlarda 

yer verilen “halk sağlığı”na dayalı hareket 

alanlarının genişletilmesine yol açmıştır. Marka 

sahiplerinin teşvikiyle, yerel makamlar ve 

emniyet güçleri halk sağlığı ile ilgili hükümlere 

dayalı olarak resen aldıkları aksiyonların 

sayısını artırmışlardır. Söz konusu aksiyonlar 

Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine dayanarak 

marka sahipleri tarafından desteklenmiş olup, 

daha güçlü iddianamelerin hazırlanmasıyla 

taklit ürünlere karşı daha etkili aksiyonlar 

alınması sağlanmıştır.

Bu noktada, Adalet Bakanlığı tarafından alınan 

bir kararı da bahsetmeye değer buluyoruz. 

Türkiye’de avukatlar mahkeme dosyalarına 

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) adı 

verilen çevrimiçi bir adli sistem üzerinden 

ulaşabilmektedir. Adalet Bakanlığı, salgının 

beraberinde getirdiği zorlukları dikkate 

alarak 5 Nisan 2020 tarihinde avukatlara 

UYAP sistemine daha geniş bir erişim yetkisi 

tanımıştır. Cezaî kovuşturma gizli yürütüldüğü 

için öncesinde marka sahiplerinin temsilcileri 

sıfatıyla hareket eden avukatların veya sanığı 

temsil etmek üzere atanan müdafiilerin bile 

savcılık dosyalarına erişimleri bulunmuyordu. 

Yapılan değişiklikten bu yana, avukatlar 

dosyalara yalnızca kovuşturma aşamasında 

değil aynı zamanda soruşturma aşamasında 

da erişim sağlayabiliyorlar.

Zaman içerisinde adliyelere dönmek daha 

güvenli hale gelirken, 2020 yazındaki adlî 

marka haklarının uygulanması konusunda 

oldukça sınırlı bilgiye sahip olan, bu alanlarda 

uzmanlaşmamış nöbetçi hakimler ise ihtiyati 

tedbir kararları vermek konusunda tereddütte 

kaldılar.

Ağustos ayındaki olağan adlî tatilin ardından 

adliyeler, Adalet Bakanlığı tarafından alınan 

ek önlemler ile adliye çalışanları, hakimler 

ve avukatlar için daha güvenli hale geldi. 

Mahkemeler eskiden olduğu gibi çalışmaya 

başladı, duruşmalar başkaca gecikme 

olmaksızın görüldü ve adlî süreler yeniden 

işlemeye başladı. Salgının beraberinde 

getirdiği olağanüstü koşullar altında normal 

kabul edilmesi gereken birtakım gecikmeler 

dışında, ihtiyati tedbir talepleri ve delil 

tespitleri gibi diğer acil meselelere ilişkin 

sıkıntı yaşanmadı.

Salgının ilk dönemlerinde, ceza süreçlerinde 

de benzer bir sorunla karşılaşıldı. Nöbetçi 

mahkemeler nezdinde şikâyette bulunmak, 

arama ve el koyma kararları talep etmek 

mümkün iken, ceza hakimleri ile savcılarının 

yerlerinde her zaman bulunmayışı ve salgın 

nedeniyle polis üzerinde ortaya çıkan ağır iş 

yükü, marka sahiplerinin taklitle mücadele 

alanında sorun yaşamalarına neden oldu. 

Baskın düzenlemek zorlaşırken, hızlı tüketim 

mallarına ve hijyen ürünlerine, dezenfektanlara, 

deterjanlara, koruyucu malzemelere ve tabii ki 

ilaçlara yönelik artan talep taklitçiler için bir 

“fırsata” dönüştü ve bu durum da halk sağlığı 

için büyük bir risk oluşturdu.
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çabalar da büyük önem kazanmıştır. Başlarda, 

temel olarak salgınla ilintili önlemler nedeniyle 

bir düşüş yaşansa da gümrüklerdeki ticaret 

kısa sürede canlanmıştır ve yetkililer bu alanda 

da hızla reaksiyon göstermişlerdir. Gümrük 

idarelerinin salgın sırasında Türkiye’nin en 

etkin makamları arasında yer aldığı söylemek 

yerinde olacaktır, idareler marka sahiplerinin 

ihtiyaçlarına hızla uyum sağlamışlardır.

Gümrük idareleri şüpheli ürünlerin 

fotoğraflarını ve gönderilerin ayrıntılarını 

paylaşarak marka sahiplerine uzaktan aksiyon 

alma olanağı sağlamışlar ve aynı zamanda 

mahkemelerin el koyma kararlarını e-posta 

yoluyla işleme almayı kabul etmişlerdir. 

Bu gelişme, daha hızlı aksiyon alınmasını 

sağlamakla kalmamış, ilgili herkesin virüse 

maruz kalma riskini de azaltmıştır. Aynı şekilde, 

gümrük yetkilileri daha pratik ve risksiz olması 

nedeniyle online eğitimler düzenlemek ve 

marka sahiplerinin organize ettiği eğitimlere 

katılmak konusunda daha istekli olmuşlardır.

Yorumlar

COVID-19, bu yüzyılda herkesin karşı karşıya 

kaldığı ve tüm dünyayı etkileyen ilk zorluk 

olmuştur ve muhtemelen sonuncusu da 

olmayacaktır. Salgında hepimiz birlikte 

hareket etmek ve uyum sağlamanın önemine 

ilişkin dersler aldık. Salgın sona ermiş değil, 

ancak hayatın birçok alanında değişimin 

gerekli ve hatta kaçınılmaz olduğunu bizlere 

çoktan gösterdi ve tamamen sona erdiğinde 

de birçok alanda paradigmanın çoktan 

değiştiğini görmemiz çok olası. 

tatil salgından daha iyi korunmak için 

duruşmaların online gerçekleştirilmesine 

ilişkin ek düzenlemeler yapma fırsatı 

sunmuştur. 28 Temmuz 2020 tarihli Resmî 

Gazetede yayımlanan 7251 sayılı Kanun ile 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda (HMK) 

değişiklik yapılarak, mahkemelerin tarafların 

talebi üzerine veya birtakım koşullar altında 

re’sen, ses ve görüntünün nakli yoluyla 

duruşmaların uzaktan icrasına (e-duruşma) 

karar verebilmelerine olanak tanınmıştır. 

E-duruşma kavramı, ceza davaları için 2005 

ve hukuk davaları için 2011 yılından bu yana 

Türkiye’de mevcuttur. 7251 sayılı Kanun 

öncesinde HMK, mahkemelerin taraflar ve 

vekillerinin ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla 

bulundukları yerden duruşmaya katılmalarına 

ve usul işlemleri yapabilmelerine ve tanıkların, 

bilirkişilerin, uzmanların ve tarafların duruşma 

sırasında bulundukları yerden dinlenilmelerine 

izin verebileceğini düzenlemekteydi ancak 

tüm bunlar tarafların rıza vermesi koşuluna 

bağlıydı. 7251 sayılı Kanun, bu hususlara 

ilişkin rıza gerekliliğini ortadan kaldırmış 

ve e-duruşmaları daha kolay ve ulaşılabilir 

hale getiren ayrıntıları düzenlemiştir. Bu 

durum, hukukçular için büyük bir kazanım 

olarak değerlendirilmektedir. FSH ihtisas 

mahkemeleri de e-duruşmalar icra etmeye 

başlamış olup, zamanla bu uygulamanın daha 

yaygın hale gelmesi beklenmektedir.

Gümrük İşlemleri

Salgının bir sonucu olarak marka haklarının 

gümrükler nezdindeki korunmasına yönelik 
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Salgının marka haklarının uygulanması 

üzerindeki etkisi bakımından, adlî ve idarî 

makamlar tarafından atılan adımların şu ana 

dek büyük ölçüde faydalı olduğunu söylemek 

yerinde olacaktır. Savcılık dosyalarına 

çevrimiçi erişim imkânı gibi bazı adımlar uzun 

zamandır beklenmekteydi ve e-duruşmaların 

kolaylaştırılması gibi bazı adımlara da çok 

ihtiyaç vardı. Bu gelişmelerin salgın sona 

erdiğinde de devam edeceğini umuyoruz.
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Ancak son dönemde özellikle Yargıtay 11. 

Hukuk Dairesi’nin marka hukukuna ilişkin 

uyuşmazlıklarda verdiği birtakım bozma 

kararlarında, Yargıtay’ın yüksek mahkeme ya 

da içtihat mahkemesi olma niteliğine uygun 

düşmeyen, Daire’nin adeta bir alt derece 

mahkemesi yerine geçerek vakıa denetimi 

yaptığını ve hüküm verdiğini görmekteyiz.

Grafik 1 Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk 
Mahkemeleri Dosya Sayısı, TÜRKİYE, 2012-
2019

Bu bağlamda Daire’nin son bir iki sene 

zarfında birçok uyuşmazlıkta markaların 

benzerliği, mal ve hizmetlerin benzerliği, ilgili 

tüketici kitlesi, markaların tanınmışlığı, önceki 

markanın tanınmışlığı sebebiyle haksız yarar 

sağlama ve ayırt edicilik ile itibarı zedeleme, 

kötü niyetle marka tescili, markaların tescil 

kabiliyeti gibi esasa ilişkin konularda, 

yargılama sürecinde uzman heyetlerden 

alınan bilirkişi raporlarındaki tespitleri, ihtisas 

mahkemesi niteliğinde olan ilk derece ve 

bölge adliye mahkemeleri tarafından yapılan 

Türk yargı tarihine baktığımız zaman Yargıtay 

esasen farklı isimlerle ve farklı yetkilerle 

1868 yılından beri mevcudiyetini koruyan bir 

müessesedir ve adli yargı sistemimizin yüksek 

mahkemesi niteliğindedir. Yargıtay’ın bugün 

bildiğimiz konumunu ve görevini alması ise 

tam olarak bölge adliye mahkemelerinin 

kurulması ve böylelikle üçlü yargı sistemine 

geçişle birlikte olmuştur.

Bölge adliye mahkemeleri kurulmadan 

önceki dönemde Yargıtay, ikili yargı sistemin 

gerektirdiği üzere, uyuşmazlığın esasına 

girerek yerindelik denetimini de yerine 

getiriyor olsa da, bölge adliye mahkemelerinin 

çalışmaya başladığı 2016 yılını takip eden bu 

yeni dönemde Yargıtay’ın temel görevi içtihat 

mahkemesi olma niteliğidir.

Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlayışı 

2016 yılını bulsa da, 2004 yılında kabul edilen 

5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri 

ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, 

Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 

meydana getirilmesindeki temel gerekçe 

de aslında ikili yargı sisteminden üçlü 

yargı sistemine geçerek, Yargıtay’ın içtihat 

mahkemesi olma niteliğini korumasına hizmet 

etme amacını açıkça ortaya koymaktadır ve 

bunu şu şekilde ifade etmektedir: “Adli yargı 

ilk derece mahkemelerince verilen kararlar, 

bölge adliye mahkemelerince ispat ve hukuka 

uygunluk yönlerinden ve Yargıtay’ca sadece 

hukuka uygunluk bakımından incelenmelidir. 

Yargıtay, bir içtihat mahkemesi olarak işlevini 

sürdürmelidir”.

Yargıtay’ın Denetim Yetkisinin Sınırları
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halinde ilk derece mahkemelerinin kararlarının 

yerindelik ve hukukilik denetimini yapmaya, 

maddi vakıaları ve delilleri tekrar inceleyerek 

yeni bir karar tesis etmeye yetkili olan bölge 

adliye mahkemelerinin yetki ve görevini 

ortadan kaldırdığı ya da etkisiz hale getirdiğini 

değerlendirmekteyiz. Oysa bölge adliye 

mahkemelerinin kuruluşunun ve istinaf 

kanun yolunun getirilmesinin bir sebep 

ve sonucu da, Kanun’un gerekçesindeki 

“Yargıtay’ın içtihat mahkemesi olma 

niteliğinin korunması, yargılamanın güvenli 

ve hızla sonuçlandırılması bakımından istinaf 

kanun yolu incelemesini yapmak üzere 

bölge adliye mahkemelerinin kurulmasının 

bir ihtiyaç hâline geldiği görülmektedir.”  

ifadesinden hareketle, Yargıtay’ın maddi 

hukuk incelemesini bir kenara bırakarak, 

hukukilik denetimi yapması ve içtihat birliğini 

sağlamaya odaklanabilmesidir.

Dolayısıyla hem üç aşamalı yargı sistemine 

geçiş nedenlerimiz, hem yasa hükmü, hem de 

bizzat Yargıtay’ın vermiş olduğu bazı kararlar, 

Yargıtay’ın işin esasına inmekle yükümlü 

olmadığını ve yalnızca hukukilik incelemesiyle 

yetinmesi gerektiği açıklığa kavuşturmaktadır.

Şayet hukukilik denetimi, işin esasının da 

incelenmesi olarak algılanacaksa, bir diğer 

deyişle, Yargıtay tarafından hukukilik denetimi 

kapsamında vakıalara da odaklanılacaksa ve 

Yargıtay esasa ilişkin hatalı bir karar verildiği 

düşüncesindeyse, kanaatimizce bu durumda 

yapılması gereken, alt derece mahkemelerinin 

değerlendirmeleri bir yana bırakarak, kendi 

değerlendirmesini yaptığını gözlemliyoruz. 

Oysa ilgili yasal düzenlemeler ve sistemin 

amacı gereği, Yargıtay’ın yapacağı temyiz 

incelemesi hukukilik incelemesi ile sınırlı olup, 

kanaatimizce davaya konu taraf markalarının 

benzer olup olmadığının değerlendirilmesi, 

davaya konu markanın tanınmış olup 

olmadığının takdir edilmesi, davaya konu 

markaların kapsadığı mal ve hizmetlerin 

benzer olup olmadığının değerlendirilmesi 

gibi teknik hususlar, kanunen Yargıtay’a verilen 

yetkinin ve hukukilik denetiminin kapsamında 

olmamalıdır.

Günümüzde uygulanan üç aşamalı yargı 

sistemine göre istinafta, hüküm kurmaya 

yönelik gerekli hukuki imkânlar bölge adliye 

mahkemelerine sunulduğu için, bölge adliye 

mahkemeleri esasa ilişkin yeniden bir yargılama 

yapıp hüküm verebilecekken, temyizde böyle 

bir imkânın bulunmadığı düşüncesindeyiz. 

Nitekim doktrinde de kabul gördüğü 

üzere temyiz incelemesinde, alt derece 

mahkemelerinin uyuşmazlık hakkında verdiği 

kararın sadece hukuka uygunluk denetimi 

yapılacağı; bizzat alt derece mahkemelerinin 

yerine geçilerek, onlar adına bir inceleme 

yapılarak ve ihtisas mahkemelerinin takdir 

hakkını ortadan kaldırarak bozma kararı 

verilemeyeceği görüşüne katılmaktayız.

Yargıtay’ın bu çerçevede bir incelemeye 

girişmesinin, istinaf başvurusu yapılması 
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alt derece mahkemelerinin hâkimlerinin, aylar 

ve hatta belki yıllar boyunca yapmış olduğu 

inceleme ve değerlendirme bir anda işlevsiz 

hale geleceği gibi, üçlü sisteme geçişin 

temel nedenlerinden olan Yargıtay’ın iş yükü 

de amaçlandığı gibi azalmayacak, aksine 

artacaktır ve Yargıtay’ın içtihat mahkemesi 

olma niteliği yeniden sekteye uğrayacaktır.

Grafik 2 Karara Çıkan Dosyaların Yargıtay 
nezdinde Ortalama Görülme Süresi, Gün, 
2012-2019

Yargıtay, yerleşik içtihatlarından ayrılan yakın 

tarihli bir kararı ile Türk Patent ve Marka 

Kurumu’nun (“TÜRKPATENT”) tanınmış 

markaların kaydını sağlamak için sicil oluşturma 

yetkisinin olmadığı sonucuna varmıştır. 

hangi hukuk kuralını ne şekilde yanlış 

uyguladığını ve aslında ne şekilde uygulaması 

gerektiğini belli bir ölçüde ortaya koyan ve 

hâkimin takdir yetkisi ortadan kaldırmayan 

şekilde bozma kararları verilmesidir. Aksi 

durumda, Yargıtay’ın işin esasına ilişkin 

değerlendirmeyi de kendisi yaptığı hallerde, 

bozma kararı üzerine dosya tekrar önüne 

gelen alt derece mahkemesinin yapacağı 

yeniden yargılama esnasında hâkime hiçbir 

takdir alanı kalmamaktadır. 

Öte yandan, düşüncemize göre, şayet 

sistemimizde Yargıtay’ın işin esasına girerek 

bir karar vermesi öngörülseydi, Yargıtay’ın 

doğrudan alt derece mahkemelerinin yerinde 

olmayan kararlarını kaldırıp yerine kendisinin 

hüküm tesis ettiği ve tekrar yargılama 

yapması için alt derece mahkemelerine geri 

göndermesine gerek kalmadığı bir sistemin 

benimsenmesi daha doğru olurdu. Ancak 

sistemimizde bozma kararı sonrasında 

dosya tekrar alt derece mahkemesine 

gönderilmektedir ve alt derece mahkemesinin 

bozma kararı çerçevesinde –eğer bozma 

kararını yerinde görüyorsa- yeniden kendisinin 

bir yargılama yürütmesi öngörülmektedir.

Yargıtay’ın işin esasına da girdiği ve hukukilik 

incelemesini aşar nitelikte inceleme yaptığı 

hallerde, önüne gelen uyuşmazlık hakkında 

dilekçeleri incelemiş, delilleri toplamış, 

tarafları dinlemiş, tahkikatı yürütmüş, gerekli 

teknik ve hukuki değerlendirmeyi yapmış ve 

ihtisası doğrultusunda bir sonuca varmış olan 
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Bunun üzerine davacı, Yerel Mahkeme 

kararına karşı temyiz kanun yoluna başvurmuş 

olup dosya halen Yargıtay nezdinde inceleme 

altındadır.

Yerel Mahkeme kararı eğer Yargıtay tarafından 

yerinde görülürse karar kesinleşecektir. Yerel 

Mahkeme’nin bu kararı Yargıtay’ın bozma 

kararına uyarak verdiği gözetildiğinde, kararın 

bu doğrultuda kesinleşmesi beklenmektedir.

Ancak Yargıtay önceki birçok kararında 

TÜRKPATENT’in markaların tescil ve koruma 

süreçlerinin yürütülmesinde ve tanınmış marka 

kriterlerinin belirlenmesinde geniş anlamda 

yetkili olduğunu ortaya koymuştur. Bununla 

birlikte, Yargıtay daha önce TÜRKPATENT 

nezdinde tanınmış marka başvurusu 

yapılmadan ve bunun sonucu beklenmeden, 

bir markanın tanınmış olup olmadığının tespiti 

için dava açılmasının mümkün olmadığını da 

ifade etmiştir. Nitekim TÜRKPATENT de bu 

içtihatları takiben, tanınmış marka kaydına 

ilişkin başvuruları kabul etmeye başlamıştır. Bu 

uygulamaya başlamadan önce, TÜRKPATENT 

1997 yılında bir defalığına tanınmış markaları 

ilan ettiği özel bir bülten de yayınlamıştır.

Ayrıca Yargıtay önceki kararlarında marka 

sahiplerinin markalarının tanınmış olduğunun 

tespiti için dava açmasında hukuki menfaati 

olduğunu da kabul etmiştir. Zira bu durumun 

tespiti, muhtemel tecavüzlere karşı daha 

geniş bir koruma sağladığı gibi, karıştırılma 

tehlikesine yol açabilecek ve markanın 

tanınmışlığından haksız yarar sağlanmasına 

neden olabilecek başvurular bakımından 

Yargıtay’ın kararına konu davada, davacının 

TÜRKPATENT nezdinde yaptığı tanınmış 

marka kaydı başvurusunun Yeniden İnceleme 

ve Değerlendirme Kurulu (“YİDK”) tarafından 

reddi kararının iptali talep edilmiştir.  Davacı, 

YİDK’nın ret kararına karşı Ankara Fikri ve 

Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi (“Yerel 

Mahkeme”) nezdinde karar iptali davası 

açmış ve Yerel Mahkeme davacının markasının 

ilgili sektörde tanınmış olduğu gerekçesiyle 

davayı kısmen kabul etmiştir. Yerel Mahkeme 

kararına karşı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 

nezdinde yapılan istinaf kanun yolu başvurusu 

reddedildikten sonra, karar bu kez temyiz 

başvurusu üzerine Yargıtay tarafından 

incelenmiştir. 

Yargıtay 5 Şubat 2020 tarihinde verdiği 

kararında (2019/2980 E, 2020/991 K) 

yürürlükteki mevzuat uyarınca TÜRKPATENT’in 

tanınmış marka sicili oluşturma yetkisi 

olmadığını, ayrıca tanınmışlık özelliği 

sabit bir olgu olmadığından her bir somut 

olayda markanın tanınmış olup olmadığının 

incelenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Buna 

dayanarak Yargıtay davacının tanınmış marka 

kaydı için başvuruda bulunmasında ve ret 

kararına karşı iptal davası açmasında hukuki 

yararının olmadığı sonucuna varmış ve Yerel 

Mahkeme kararını bozarak, dosyayı yeniden 

Yerel Mahkeme’ye göndermiştir. Yerel 

Mahkeme, Yargıtay’ın bozma kararına uyarak 

karar iptal davasının reddine karar vermiştir. 

Yargıtay Tanınmış Marka Sicilini Tartışmaya Açtı
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haklı ve yerinde gerekçelerle eleştirilmiş 

olmasına rağmen, uygulamada oturmuş 

bir sistemdir ve faydaları da görülmektedir. 

Nitekim uygulamada TÜRKPATENT 

nezdinde tanınmış marka kaydı olan markaya 

dayanılarak yapılan itirazlarda, tanınmış marka 

sahipleri, tanınmışlık iddiasını klasörlerce delil 

sunmadan ileri sürebilmekte, sınai mülkiyet 

uzmanları da itirazları makul sürelerde 

inceleyip karara bağlayabilmektedir.

Makalemize konu kararın kesinleşmesinin, 

uygulamaya önemli yansımaları olabileceğini 

öngörmekteyiz. Tanınmış marka sicili 

uygulaması tamamen ortadan kaldırılabileceği 

gibi,  tanınmış marka sicili tutulmasına 

açıkça yetki veren yeni bir yasal düzenleme 

yapılması söz konusu olabilir. Yeni bir yasal 

düzenleme yapılması söz konusu olursa, 

bu durum TÜRKPATENT’e, tanınmış marka 

kaydı sahiplerine her beş yılda bir markasının 

tanınmış olduğuna dair delilleri güncellemek 

suretiyle tanınmış marka kaydını yenileme 

yükümlülüğü getirilmesi gibi,  tanınmış marka 

kaydı uygulamasında iyileştirmeler yapma 

fırsatı da verebilecektir. 

da caydırıcıdır. Ancak bu son karar ile, 

TÜRKPATENT’in tanınmış marka sicili tutma 

yetkisi olmadığından bahisle, tanınmış marka 

başvurusunun TÜRKPATENT tarafından nihai 

olarak reddine dair verilen bir kararın iptali için 

dava açılmasında hukuki yarar olmadığı ifade 

edilmektedir. 

Tanınmış marka statüsünün her somut 

olayda değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin 

gerekçe tamamen yerinde olmakla birlikte, 

TÜRKPATENT’in tanınmış marka kaydı 

uygulamada mahkemeler için bağlayıcı 

değildir ve tanınmışlık iddiasını ileri süren 

marka sahipleri bu iddiasını kanıtlamak 

durumundadır. Diğer yandan, 2004 yılından 

bu yana verilen Yargıtay içtihatlarını takiben, 

yönetmelikler de esas itibarıyla değişikliğe 

uğramamış olup geçtiğimiz 16 yıl boyunca bu 

doğrultuda yerleşik bir uygulama gelişmiştir.

Grafik 1 TÜRKPATENT Nezdinde Kayıtlı 
Tanınmış Marka Sayısı, TÜRKİYE, 2003-2020

*13 Ocak 2021 itibarıyla, Kurum önünde 

incelemesi devam eden 107 tanınmış marka 

başvurusu bulunmaktadır. 

Tanınmış marka sicili uygulaması, başlangıçta 
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Kural olarak, yabancı bir ülkede verilen 

mahkeme kararı yalnızca verildiği ülke ile 

sınırlı olarak hüküm ve sonuç doğurur. Yabancı 

bir mahkeme kararının Türkiye’de hukuki bir 

sonuç doğurabilmesi ve etki yaratabilmesi 

için bu kararın Türk mahkemeleri tarafından 

tanınması veya tenfizine karar verilmesi 

gerekmektedir. Yabancı mahkeme kararlarının 

tanınması ve tenfizine ilişkin düzenlemeler 

5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul 

Hukuku Hakkında Kanun’un (“MÖHUK”) 50 ila 

59. maddeleri arasında yer almakta olup, Türk 

mahkemeleri tarafından yabancı mahkeme 

kararlarına ilişkin olarak tanıma ve tenfiz kararı 

verilebilmesi birtakım şartlara bağlanmıştır.

Fikri mülkiyet hakları kural olarak koruma 

altına alındığı ülkenin kanunlarına göre ve o 

ülke ile sınırlı olarak korunmakta ve bu şekilde 

üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmektedir. 

Bu nedenle, doğası gereği fikri mülkiyet 

haklarının tescili, iptali, hükümsüzlüğü, fikri 

mülkiyet haklarına tecavüzün tespiti ve 

önlenmesi gibi hususlarda verilen yabancı 

mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi 

mümkün değildir. Örneğin, yabancı bir 

mahkemenin verdiği markanın iptali veya 

marka hakkına tecavüz kararı, o ülkede tescilli 

bulunan marka üzerindeki haklara dayanmakta 

olduğundan, sözgelimi Fransa’da tescilli olan 

ulusal bir marka tescilinin iptali aynı marka için 

Türkiye’de tescilli bulunan ulusal bir tescilin 

iptali konusunda icrai bir etki sağlamayacağı 

gibi, Fransa’da kabul edilen marka hakkına 

tecavüz fiilinin aynı şekilde Türkiye’de mevcut 

kullanımlar bakımından da gerçekleşmiş 

sayılacağı kabul edilemeyecektir. Bu hususlar, 

yalnızca Türk mahkemelerinin münhasır 

yetki alanına girmekte ve Türk mahkemeleri 

tarafından esastan inceleme yapılmasını 

gerektirmektedir.

Tanıma, kesinleşen hukuk davalarına ilişkin 
yabancı mahkeme kararlarının diğer bir ülkenin 
mahkemeleri tarafından içeriği değiştirilmeksizin 
aynı şekilde o ülkede kesin hüküm etkisine ve kesin 
delil gücüne sahip olması olarak tanımlanabilecek 
iken; tenfiz ise, kesin hüküm etkisi ve kesin delil 
gücünün yanı sıra, kesinleşen hukuk davalarına 
ilişkin yabancı mahkeme kararlarının yine içeriği 
değiştirilmeksizin aynı şekilde Türkiye’de verilmiş 
bir karar gibi icra edilebilmesini sağlamaktadır.

Bununla birlikte yabancı bir ülkede fikri 

mülkiyet haklarına dayanan bir hukuk davası, 

sözgelimi marka hakkına tecavüz ve haksız 

rekabete dayanan bir dava sonucunda 

tazminata hükmedilmiş ise, yabancı mahkeme 

kararının tazminata ilişkin hükmünün tenfize 

konu edilmesi mümkündür. Tenfiz bu noktada, 

malvarlığı Türkiye’de bulunan gerçek ve/veya 

tüzel kişiler aleyhine yabancı bir mahkeme 

tarafından hükmedilen tazminatın Türk 

mahkemesi tarafından verilmiş ve kesinleşmiş 

bir hüküm gibi icra edilmesini sağlamaktadır.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin tüm 

Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi
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davaların ihtisas mahkemesi olan fikri sınai 

haklar hukuk mahkemesinde görüleceği kabul 

edilmiştir. Bu durumda, fikri mülkiyet haklarına 

ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tenfizinde 

görevli mahkeme İstanbul, Ankara ve İzmir’de 

açılacak davalar bakımından fikri ve sınai haklar 

hukuk mahkemeleri olmakla birlikte, ihtisas 

mahkemesi bulunmayan diğer illerde açılan 

tenfiz davalarında asliye hukuk mahkemeleri 

fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi sıfatı ile 

bu davaları görecektir.

Tenfiz Şartları

Tenfiz şartları MÖHUK’un 54. maddesinde 

sıralanmış olup yabancı bir mahkeme kararının 

tenfizi için temel olarak 4 şart gerekmektedir. 

1. Türkiye ile tenfize konu kararın verildiği 
ülke arasında mütekabiliyet bulunması:

Tanımadan farklı olarak, bir yabancı mahkeme 

kararının Türkiye’de tenfiz edilebilmesi için, 

Türkiye ile kararın verildiği ülke arasında 

karşılıklılık esasına dayanan bir anlaşma, 

o ülkede Türk mahkemelerinden verilen 

kararların tenfizini mümkün kılan bir kanun 

hükmü veya bu yönde bir fiilî uygulamanın 

bulunması gerekmektedir. 

2. Kararın Türk mahkemelerinin münhasır 
yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş 
olması:

Yabancı mahkeme kararının, Türk 

mahkemelerinin münhasır yetkisine 

girmeyen bir konuda verilmiş olması gerekir. 

Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine 

giren konularda verilen yabancı mahkeme 

kararlarının Türkiye’de tenfizi ve icrası mümkün 

değildir. Fikri mülkiyet haklarının doğası 

gereği bu hakların tescili, iptali, hükümsüzlüğü 

ve terkini gibi hususların tamamı Türk 

mahkemelerinin münhasır yetkisindedir ve 

tenfizi kabil değildir. 

Yine aynı şekilde, fikri mülkiyet haklarına 

tecavüzün tespiti ve önlenmesine dair yabancı 

mahkeme kararlarının da Türkiye’de tenfiz 

edilmesi mümkün değildir. Zira fikri mülkiyet 

haklarına tecavüz gerçekleştiğinin kabul 

edilebilmesi için ilgili hakların Türkiye’de de 

tescilli olması gerekmekte olup bu husus Türk 

mahkemelerinin esastan inceleme yapmasını 

gerektirmekte ve münhasır yetkisine 

girmektedir.

3. Kamu düzenine açıkça aykırılık 
olmaması: 

Yabancı mahkeme kararının tenfize konu 

hükmünün kamu düzenine açıkça aykırılık teşkil 

etmesi halinde, Türkiye’de tenfizi mümkün 

değildir. Buradan anlaşılması gereken husus, 

yabancı mahkeme kararının tenfiz edilmesi ve 

Türkiye’de icra edilmesi halinde ortaya çıkacak 

sonuçların Türk kamu düzenine açıkça aykırı 

olmamasıdır. 
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4. Davalının savunma hakkının sağlanmış 
olması: 

Kural olarak, yabancı mahkeme kararı 

verilirken kararın verildiği ülkenin kanunları 

uyarınca aleyhine tenfiz istenen kişinin 

(davalının) savunma hakkının sağlanmış olması 

gerekmektedir. Kendisine karşı tenfiz istenen 

kişi, hükmü veren mahkemeye usulüne uygun 

bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede 

temsil edilmemiş ya da bu kararın verildiği 

ülkenin kanunlarına aykırı bir şekilde gıyabında 

veya yokluğunda hüküm verilmiş ise, bu 

durum tek başına kararın tenfiz edilebilirliğini 

etkilememektedir. Ancak bu kişinin yukarıda 

sayılan hususlardan birine dayanarak tenfiz 

istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmesi 

ve bu durumu ispatlaması halinde kararın 

tenfizi mümkün değildir.

Tenfiz Davalarında Yargılama Usulü

MÖHUK’un 53. maddesi uyarınca, tenfiz 

dilekçesine, i) yabancı mahkeme kararının o 

ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya 

ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış 

örneği ve onanmış tercümesi ile ii) kararın 

kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca 

usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış 

tercümesinin de eklenmesi gerekir. Buradan 

anlaşılması gereken özetle, yabancı mahkeme 

kararının ve kesinleşme şerhinin onaylı birer 

örneğinin tercümeleri ile birlikte noter onaylı 

ve apostilli olarak sunulmasıdır.

MÖHUK’un 55. maddesi uyarınca, tenfiz 

talebi, basit yargılama usulü hükümlerine 

göre incelenerek karara bağlanır. Burada 

amaç, davanın daha seri ve pratik bir şekilde 

sonuçlandırılmasıdır. Zira Türk mahkemesi 

bu davalarda somut olaya ilişkin detaylı bir 

şekilde inceleme yapmayacak, tenfizi talep 

edilen yabancı mahkeme kararının şekil ve 

esas bakımından tenfizi kabil olup olmadığını 

inceleyecektir.

Revizyon yasağı

Tenfiz davalarında, Türk mahkemelerinin 

yabancı mahkeme kararında uygulanan 

usulün ya da kararda yer alan maddi ve 

hukuki tespitlerin doğruluğunu inceleme 

ve değerlendirme yetkisi bulunmamaktadır. 

Türk mahkemeleri tenfiz davalarında yalnızca 

yabancı mahkeme kararının tenfiz şartlarını 

taşıyıp taşımadığını inceleyebilir. 

Bu nedenle, yabancı mahkeme kararına 

konu olan maddi olayın ve hukuki tespitlerin 

yabancı mahkeme tarafından hatalı bir şekilde 

değerlendirildiğine dair iddiaların ve Türk 

mahkemesi tarafından yeniden incelenmesi 

gerektiğine ilişkin taleplerin (fikri mülkiyet 

haklarına tecavüz ve haksız rekabet iddialarının 

yeniden incelenmesi, tazminat miktarının fahiş 

olması ve indirilmesi gibi) tenfiz davasında 

dinlenmesi ve kabul edilmesi mümkün ve 

uygun değildir.
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Tenfiz Kararının Etkisi

MÖHUK’ta belirtilen şartların varlığı halinde, 

yabancı bir mahkeme kararının kısmen veya 

tamamen tenfizine karar verilebilir. Yabancı bir 

mahkeme kararının tenfiz edilmesi halinde, bu 

karar bir Türk mahkemesi tarafından verilmiş 

gibi hüküm ve sonuç doğurur. Fikri mülkiyet 

hakkından doğan bir yabancı mahkeme 

kararının tazminata ilişkin hükmünün tenfiz 

edilmesi halinde, bu karar icra edilebilir hale 

gelir. 
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Bir diğer deyişle, parasal ve parasal olmayan 

talepler tek bir davaya konu edilmiştir. 

Mahkeme, parasal taleplerin zorunlu 

arabuluculuğa tabi olduğunu ve davadaki 

tüm taleplerin bir arada incelenmesi 

gerektiğini dikkate alarak, davacının parasal 

talepler yönünden zorunlu arabuluculuğa 

başvurmaması nedeniyle dava şartının 

ihlal edildiğini belirtmiştir ve davayı usulen 

reddetmiştir. Davacı, ret kararına karşı istinaf 

kanun yoluna başvurmuştur ve davacının 

istinaf talebi de Bölge Adliye Mahkemesi’nce 

reddedilmiştir. Nihayetinde, davacının temyiz 

talebi üzerine konu Yargıtay tarafından 

çözümlenmiştir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (“HMK”) 

110. maddesi, ortak yetkili Mahkemenin 

bulunması halinde birbirinden bağımsız 

asli taleplerin aynı dava dilekçesinde ileri 

sürülebileceğine hükmetmektedir. Yargıtay, 

parasal ve parasal olmayan talepler birlikte 

davaya konu edildiğinden, mevcut davayı 

bu hüküm kapsamına almıştır. Yargıtay, 

zorunlu arabuluculuğa tabi olan ve olmayan 

talepleri bir arada içeren davalar yönünden 

arabuluculuğa başvurmanın zorunlu 

olmadığına dikkat çekmiştir. Sonuç olarak 

Yargıtay, somut olayda yerel Mahkemelerin 

parasal ve parasal olmayan talepleri bir arada 

içeren davaları usulden reddedemeyeceğini 

belirterek, yerel Mahkemelerin işin esasına 

girerek değerlendirme yapmış olması 

gerektiğine hükmetmiştir ve dosyayı 

Mahkemeye geri göndermiştir.

Arabuluculuk, Türkiye’de 1 Ocak 2019’dan 

itibaren, parasal talep içeren ticari uyuşmazlıklar 

için zorunlu hale gelmiştir. 2019 fikir liderliği 

raporumuzda bu gelişmenin konusu bir miktar 

paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat 

talepleri içeren fikri mülkiyet davalarına etkisi 

hakkındaki görüşlerimizi paylaşmıştık. Yakın 

zamana dek, bu değişikliğin uygulamadaki 

etkileri özellikle parasal ve parasal olmayan 

talepleri birlikte içeren davalar bakımından 

açık değildi.  Yargıtay’ın güncel kararları 

zorunlu arabuluculuğun nasıl uygulanacağı 

konusunda fikri mülkiyet hukuku camiasına 

rehberlik etti. Bahsi geçen kararlara ilişkin 

detaylara aşağıda yer verilmiştir. 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2019/4851, K. 
2020/2732, 10.06.2020: 

İlk Derece Fikri ve Sınai Haklar Hukuk 

Mahkemesi (“Mahkeme”) nezdinde marka 

hakkına dayalı tecavüze ilişkin talepler ile 

maddi ve manevi tazminat taleplerini içeren 

bir dava açılmıştır. 

Fikri Mülkiyet Davalarında Zorunlu Arabuluculuk Hakkındaki Gelişmeler
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Yargıtay’ın bu kararı öncekilerden farklı 

olarak oy birliği yerine oy çokluğu ile 

alınmıştır, dolayısıyla üyeler arasında bir karşı 

görüş bulunmaktadır. Karşı görüşte, yerel 

Mahkemelerin davaları tefrik ederek parasal 

olmayan talepler bakımından esasa ilişkin 

değerlendirme yapmaları ve parasal talepler 

açısından ise zorunlu arabuluculuk şartının 

yerine getirilip getirmediğini gözetmeleri 

gerektiği belirtilmiştir. 

Özellikle bir fikri mülkiyet hakkına tecavüzün 

söz konusu olduğu davalar başta olmak üzere, 

fikri mülkiyet ile ilgili birçok davanın parasal 

ve parasal olmayan talepleri bir arada içerdiği 

dikkate alındığında, bu güncel kararlar 

oldukça önemlidir. Yargıtay’ın tekrar eden 

görüşü, parasal ve parasal olmayan taleplerin, 

zorunlu arabuluculuğa başvurmadan birlikte 

davaya konu edilebileceği düşüncesini 

desteklemektedir. Ancak, tüm davalarda 

yerel Mahkemelerin ve hatta Yargıtay’ın kendi 

içinde görüş ayrılıkları olduğu görülmektedir. 

Önümüzdeki dönemde Yargıtay’ın baskın 

görüşü ağır basabileceği gibi karşı görüşte 

desteklendiği üzere Mahkemeler orta yolu 

bulmak adına talepleri zorunlu arabuluculuğa 

tabi olup olmamasına göre ayırarak 

inceleyebilir. Türk Mahkemeleri daha fazla 

karar verildikten sonra en nihayetinde ortak 

bir fikir benimseyecektir ve fikri mülkiyet 

davalarında zorunlu arabuluculuk şartına 

ilişkin yerleşik içtihat oluşacaktır. 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2019/3611, K. 
2020/4734, 04.11.2020:

Bu uyuşmazlık, telif hakkına dayalı tazminat 

talebi ve parasal olmayan taleplerle ilgilidir. 

Mahkeme, bu davayı da parasal talep 

içeren kısım ile ilgili dava açılmadan önce 

zorunlu arabuluculuğa başvurulmadığından 

reddetmiştir.  Davacının istinaf talebi de 

benzer şekilde Bölge Adliye Mahkemesi’nce 

reddedilmiştir. 

Davacının temyiz talebi üzerine, Yargıtay 

konuyu incelemiştir ve yine HMK’nın 110. 

maddesine atıf yapmıştır. Yargıtay bir kez daha 

aynı gerekçeyle, yerel Mahkemelerin parasal 

ve parasal olmayan talepler bir arada davaya 

konu edildiğinde dava şartı yokluğuna karar 

veremeyeceklerini teyit etmiştir. Yargıtay, 

bu uyuşmazlıkta da yerel Mahkemelerin 

kararlarını bozmuştur.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2020/933, K. 
2020/5776, 09.12.2020:

Bu uyuşmazlık, telif hakkına dayalı tazminat 

talebi ve parasal olmayan taleplerle ilgilidir. 

Mahkeme bir kez daha benzer açıklamalarla 

davayı usulen reddetmiştir ve davalının 

istinaf talebi de Bölge Adliye Mahkemesi’nce 

reddedilmiştir.

Temyiz talebi üzerine Yargıtay bir kez daha 

yerel Mahkemelerin zorunlu arabuluculuk 

şartına gönderme yapmaksızın davayı esastan 

incelemesi gerektiğini belirtmiştir.
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İlerleyen süreçte Yargıtay’ın kararları zorunlu 

arabuluculuğun uygulanma sınırlarını 

belirleyecek gibi gözüküyor. Türk fikri mülkiyet 

camiasının bu konuda tartışmasız bir sonuca 

varılana dek, bu konuyu bir süre daha göz 

önünde bulundurması faydalı olacaktır. 

Yargıtay’ın baskın görüşü, usul ekonomisi 

prensibine uygundur. Bu görüşe göre, parasal 

ve parasal olmayan talepleri içeren bir dava tek 

seferde, arabuluculuk süreci beklenmeksizin 

açılabilecektir. Ayrıca, arabuluculuk aşamasının 

uygulanmaması potansiyel ihtiyati tedbir 

taleplerinin etkililiği açısından da avantajlıdır. 

Zira arabuluculuk görüşmeleri karşı tarafa 

açılması muhtemel olan davanın kapsamı ile 

ilgili bir öngörü sağlayabilecektir.

Ne var ki, zorunlu arabuluculuğu düzenleyen 

kanun, parasal ve parasal olmayan talepleri 

bir arada içeren davalar için ayrı bir hüküm 

getirmemiştir. Dolayısıyla, bu tip davalar 

açısından kanunda boşluk bulunmaktadır. 

Yargıtay da son kararında zorunlu 

arabuluculuğu düzenleyen kanunun parasal 

ve parasal olmayan talepleri bir arada 

içeren davalar bakımından özel bir kural 

getirmediğine dikkat çekmiştir. 

Yargıtay, bu davalarda zorunlu arabuluculuğa 

başvurulmasının şart olmadığına karar vererek 

söz konusu kanun boşluğunu doldurduğundan, 

gelecek dönemdeki kararlarında daha detaylı 

gerekçelere yer vermesi iyi olacaktır. Ayrıca, 

Yargıtay’ın yorumları yerel Mahkemeler, sektör 

ve doktrin üzerinde önemli bir etkiye sahip 

olduğundan, kararlarında oybirliğini sağlaması 

da önem arz etmektedir. Eğer Yargıtay’ın 

baskın görüşü kabul görürse ve bu yönde 

yerleşik içtihat oluşursa, bu boşluğun kanun 

metni ile doldurulması ve içtihatla uyumlu 

olunması amacıyla bir kanun değişikliği 

yapılması önem arz edecektir. 
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tanımı olmamakla birlikte doktrin ve yargı 

kararları kötü niyetli tescillere ilişkin yol 

göstermektedir. Genellikle engelleme ve 

tuzak markaları kötü niyetli markalar olarak 

değerlendirilmektedir.

Geniş kapsamlı bir markanın sahibinin, 

rakibinin markasını tescil ettirmesini ve 

kullanmasını engellemek ve böylece pazara 

girişini önlemek amacında olduğu durumlarda, 

bu markanın bir engelleme markası olduğu 

varsayılabilir. Yine, kapsamı geniş marka 

sahibinin, kendi markasını tescil ettirmek 

isteyen üçüncü kişilerden para tahsil etmeye 

çalışması, onları kendisiyle lisans sözleşmesi 

veya tek satıcılık sözleşmesi yapmaya 

zorlaması, bu markanın bir tuzak markası 

olduğunu gösterebilir. Bu tür markalara karşı 

kötü niyet nedeniyle hükümsüzlük davası 

açılabilmelidir.

Kötü niyete dayalı hükümsüzlük davaları 

bakımından, marka sahiplerinin başvuru 

aşamasındaki ve markadan doğan hakların 

kullanımı aşamasındaki niyetlerinin ve somut 

olayın tüm özelliklerinin dikkate alınması 

gerekmektedir. Bu kapsamda, Avrupa Birliği 

Adalet Divanı’nın (ABAD) 29.01.2020 tarihli 

C-371-18 sayılı Skykick kararında bahsedildiği 

üzere, geniş kapsamlı markanın, üçüncü 

kişilerin çıkarlarını baltalama amacıyla veya 

markanın işlevine uygun olmayan münhasır 

haklar elde etme amacıyla tescil edilmesi 

durumunda kötü niyetli olduğu sonucuna 

varılabilecektir.

Kullanılma Niyeti Olmayan Geniş Kapsamlı Markalar

Kullanılma niyeti olmadan, geniş mal ve 

hizmetler üzerinde marka başvurularında 

bulunulması ülkemizde yaygın bir uygulamadır. 

Bu markaların sahipleri başvuru anında kötü 

niyetli olabilecekleri gibi, sonradan marka 

haklarını kötüye kullanabilmektedir.

Örneğin, geniş kapsamlı marka sahipleri, 

kendilerinden muvafakatname talep 

edildiğinde, yaptıkları itirazın geri çekilmesi 

veya birlikte var olma anlaşması yapılması 

teklif edildiğinde, üçüncü kişilerden kötü 

niyetli bir şekilde yüksek miktarlarda para talep 

edebilmektedir. Ayrıca, bu marka sahipleri 

üçüncü kişilere ihtarnameler gönderebilmekte, 

ceza şikâyetlerinde bulunabilmekte veya 

kullanımlarını engellemeye yönelik tecavüz 

davaları açabilmektedir.

Geniş kapsamlı markalar nedeniyle kendi 

markalarını tescil ettirmekte ve kullanmakta 

zorlanan kişiler, bu markaların tescil tarihinden 

itibaren beş yıl geçmiş olması durumunda, bu 

markalara karşı kullanmama sebebiyle iptal 

davası açabilir veya yayına itiraz sürecinde ya 

da tecavüz davasında kullanmama def’i ileri 

sürebilirler. Ancak beş yıllık süre dolmamışsa, 

bu kişilerin başka hukuki seçenekleri 

değerlendirmesi gerekmektedir.

Bunlardan biri kötü niyet sebebiyle 

hükümsüzlük davası açılmasıdır. Sınai 

Mülkiyet Kanunu’na (“SMK”) göre kötü 

niyetle tescil edilmiş olan markalar hükümsüz 

kılınabilmektedir. Kanunda kötü niyetin bir 
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parasal veya ticari bir kazanç elde etmek gibi 

amaçlarına ulaşmak için yasal bir silah olarak 

kullanmaktadır.

Ayrıca, üçüncü kişilere seri ihtarnameler 

gönderen, çok sayıda itiraz ve dava açan, ceza 

şikâyetinde bulunan geniş kapsamlı marka 

sahiplerine karşı Ticaret Kanunu kapsamında 

haksız rekabetin ve muarazanın men’i davaları 

da açılabilir.

Nitekim Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk 

Mahkemesi’nin 2009/14 E. 2014/327 K. sayılı 

25.12.2014 tarihli kararında davalının, davacıya 

karşı açılan tecavüz davası devam ederken, 

davacı ve davacının bayilerine çok sayıda 

ihtarname göndermesi, birçok ilde delil tespiti 

ve baskın yaptırması gibi davranışlarının 

hak arama özgürlüğünün ötesine geçtiği, 

haksız rekabet ve hakkın kötüye kullanılması 

niteliğinde olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda 

haksız rekabetin tespitine, muarazanın 

men’ine ve manevi tazminata hükmedilmiştir.

Sonuç olarak geniş kapsamlı markalar 

nedeniyle kendi markalarını tescil ettirmekte 

ve kullanmakta problemlerle karşılaşan 

kişilerin (i) kötü niyet sebebiyle hükümsüzlük 

davası açılması, (ii) hakkın kötüye kullanılması 

savunmasının ileri sürülmesi ve (iii) haksız 

rekabetin ve muarazanın men’i davalarının 

açılması gibi seçenekleri bulunmaktadır.

Ancak marka sahibinin kötü niyetinin varlığını 

destekleyecek davranışlarının bulunmadığı 

durumlarda, salt kullanılmayan geniş mallar ve 

hizmetler üzerinde tescil elde edilmiş olması 

marka sahibinin kötü niyetini kanıtlamamakta 

ve hükümsüzlük sebebi olarak kabul 

edilmemektedir. Nitekim, Avrupa Birliği Genel 

Mahkemesi de 13.12.2012 tarihli T-136/11 

sayılı kararında, salt geniş mal ve hizmetler 

üzerinde marka tescil edilmesinin dürüst 

ticaret teamüllerinin dışında kalmadığını 

belirtmiştir.

Öte yandan, geniş kapsamlı marka sahiplerinin 

kötü niyetli davranışları ile karşılaşan kişiler, 

kendilerine açılmış olan tecavüz davalarında 

hakkın kötüye kullanılması savunmasını 

yapabilir veya haksız rekabet ve muarazanın 

men’i davalarını açabilirler.

SMK’da hakkın kötüye kullanılmasına ilişkin 

bir düzenleme bulunmamakla birlikte 

Medeni Kanun’un tüm uyuşmazlıklara 

uygulanabilen 2. Maddesinde hakkın 

kötüye kullanılması yasağı getirilmiştir. Bu 

kapsamda kötüye kullanılan hakka dayanan 

talepler veya savunmalar mahkemece 

dikkate alınmamaktadır. Dolayısıyla, üçüncü 

kişiler, geniş kapsamlı markalara dayanılarak 

açılan tecavüz davalarında, hakkın kötüye 

kullanıldığı savunmasını yaparak bu davaların 

reddini sağlayabilirler. Zira bu tür durumlarda, 

marka sahiplerinin kullanmadıkları markaları 

korumak bakımından meşru bir amaçları 

bulunmayıp, bu davaları, üçüncü kişilerden 
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kullanımını içeren internet sitesinin içeriğini 

delil olarak sunmuştur.

Dosya, mahkeme tarafından re’sen seçilen 

bilirkişilerce incelenmiş ve davalının ticari 

kayıtlarında ve internet sitesinde söz konusu 

markanın tescil edildiği hizmetler üzerinde 

kullanıldığını kanıtlayan herhangi bir delil 

bulunmadığı belirtilmiştir.  Ancak raporda söz 

konusu markayı içeren ve beş yıldır kullanımda 

olan alan adının markanın kullanıldığını 

ispata yeterli olduğu ifade edilmiştir. Bilirkişi 

raporundaki tespitlerin aksine ilk derece 

mahkemesi, markanın tescili kapsamındaki 

mal ve hizmetlerde ticari amaçlarla kullanılması 

gerekliliğinin önemini vurgulayarak, alan 

adının varlığını tek başına yetersiz bulmuş 

ve söz konusu markanın kullanılmaması 

nedeniyle iptaline karar vermiştir.

Nitekim Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 

2017 yılında yayımlanan Kullanım 

İspatı Kılavuzu’nda da “ciddi kullanım” 

değerlendirmesinin yapılabilmesi için özellikle 

markanın tescilli olduğu mal veya hizmetin 

türü, satış miktarı, markanın temel işlevine 

uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı, ilgili mal 

veya hizmetler bakımından pazar payı yaratılıp 

yaratılmadığı, hitap ettiği müşteri çevresi, 

işletme büyüklüğü gibi kriterler bakımından 

ayrı ayrı değerlendirilmesi ve bütün bu kriterler 

ışığında ciddi kullanımın oluşup oluşmadığının 

incelenmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Markanın Alan Adında Kullanılması Markanın Ciddi Kullanımını Kanıtlamak İçin Tek 
Başına Yeterli Değildir 

İstanbul 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk 

Mahkemesi tarafından Ekim 2020’de verilen 

kararda bir markanın yalnızca alan adında 

kullanılması söz konusu markanın ciddi 

kullanımın ispatı için yeterli görülmemiştir.

Karar, beş yıldan uzun süredir tescilli olan fakat 

marka sahibi tarafından Türkiye’de marka 

tescili kapsamında yer alan hizmetler üzerinde 

etkin bir şekilde kullanılmayan bir markaya 

karşı açılmış bir kullanmama nedeniyle iptal 

davasını konu almaktadır.

Kullanmama nedeniyle iptal davalarında 

ispat yükü davalıdadır ve Fikrî ve Sınaî Haklar 

Hukuk Mahkemeleri davalıların delillerinin ve 

ticari defterlerinin incelenmesi için genellikle 

mahkeme tarafından atanan bilirkişilerden 

bilirkişi raporları almaktadır.

İlgili dava dosyasında davalı taraf, söz konusu 

markasını içeren alan adını ve bu alan adı 

altında işletilen ancak söz konusu markanın 

tescil edildiğinden çok farklı bir biçimde 

WHOIS
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karar verilmiştir. Bu karar Yargıtay 11. Hukuk 

Dairesi’nin 01.11.2017 tarihli ve 2016/3969 E., 

2017/5976 K. sayılı kararı ile de onanmıştır.

Bu bağlamda, söz konusu Mahkeme kararı 

Yargıtay’ın yakın tarihli kararları ile birlikte 

gelecekteki uyuşmazlıklar için emsal teşkil 

etmekte ve bir markanın sadece alan adı 

olarak kullanımının tek başına markanın gerçek 

kullanımını kanıtlamak için yeterli olmadığını 

göstermektedir. 

Yargıtay’ın son yıllarda verdiği kararlarda 

da, bir markanın yalnızca alan adı olarak 

kullanılmasının, markanın tescili kapsamında 

yer alan mal ve hizmetler üzerinde 

başka bir ticari kullanımı bulunmadığı 

durumlarda markanın gerçek ve ciddi 

kullanımını ispatlaması için yeterli olmadığı 

belirtilmektedir. Nitekim Yargıtay 11. Hukuk 

Dairesi, 28.03.2014 tarihli ve 2013/16785 E., 

2014/6143 K. sayılı kararında; davaya konu 

markanın yalnızca alan adında ve ticaret 

unvanında kullanımını markasal kullanım 

olarak kabul etmemiş ve markasal kullanımdan 

söz edebilmek için işaretin, ilgili bulunduğu 

mal veya hizmet ile bağlantıyı gösterecek 

biçimde ve işleve uygun olarak kullanılması 

gerektiğini belirtmiştir. İlgili kararda, bir ticaret 

markasının, piyasaya sürülen malın veya 

ambalajının üzerine konulması ya da bir hizmet 

markasının, ilgili olduğu hizmetin sunulması 

sırasında kullanılması gerektiği vurgulanmış 

ve kural olarak bir markanın tek başına 

işletmenin iş evrakında veya kataloglarında 

kullanılmasının da markasal kullanım olarak 

kabul edilemeyeceği belirtilmiştir.

Öncelikli hak sahipliğine ve kötü niyete 

dayanılarak açılan bir başka hükümsüzlük 

davasında da davacının davaya konu markayı 

çok önceden beri alan adı olarak kullanması 

markasal kullanım olarak kabul edilmemiş 

ve davacının davaya konu marka üzerindeki 

eskiye dayalı markasal kullanımlarını ispat 

edemediği gerekçesi ile davanın reddine 
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Yurda giriş yapan kaçak ürünlerin önemli 

bir kısmı aynı zamanda taklittir. Bu durum 

benzer bir mali kayıp ve ciddi bir halk sağlığı 

sorunu ortaya çıkmaktadır. Nitekim, taklit ilaç 

ve alkollü içkiler doğrudan ölümlere neden 

olmakta, yine taklit oyuncuk ve kırtasiye 

malzemelerinde yer alan kanserojen madde ve 

boyalar çocuklarımızı, telefonlarda kullanılan 

taklit batarya, şarj aleti gibi ürünler ise patlama 

riski sebebiyle hepimizi tehdit etmektedir. 

Kaçak ve taklit ürünlerden elde edilen yasa 

dışı kazancın nasıl değerlendirildiği de çok 

ciddi ve ayrıca üzerinde durulması gereken bir 

konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Taklit ürün temel olarak marka hakkı 

sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt 

edilemeyecek kadar benzerinin ürün üzerinde 

kullanılmasıdır. Taklit ürünlerin gümrük rejimiyle 

ülkeye giriş yapması durumunda oluşturulan 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Programı 

“FSMH” nedeniyle bu ürünlerin belirlenmesi 

ve hak sahiplerinin bilgilendirilerek girişinin 

engellenmesi daha olasıdır. Dolayısıyla taklit 

ürün ticareti ile uğraşan kişiler ya yanlış beyan 

ile ya da çeşitli yasa dışı yollarla ürünleri 

ülkeye sokmaktadır. Örneğin, Çin’den yasa 

dışı yollarla getirilen ve tescilli bir markayı 

izinsiz olarak taşıyan telefon aksesuarları hem 

6769 sayılı kanun uyarınca taklit ürün, hem 

de 5607 sayılı kanun bakımından kaçak ürün 

olarak değerlendirilmelidir. Nitekim, kaçak 

ürünlerin büyük çoğunluğunun aynı zamanda 

taklit olması nedeniyle Adalet Bakanlığı’nın 

Kaçakçılıktan İşlem Gören Taklit Ürünler İçin Ayrıca Marka Hakkına Dayalı Ceza 
Davası Açılması ve Bunun Faydaları

Türkiye’nin dinamik nüfusu ve coğrafi konumu, 

Türkiye’yi kaçak ürünlerin önemli bir pazarı ve 

transit ülkelerinden biri haline getirmektedir. 

En temel tanımıyla kaçak ürün ülkeye izinsiz 

veya yanlış/eksik beyan ile giriş yapan ürünlere 

karşılık gelmektedir. Kaçakçılığa konu ürünler, 

ilaçtan tütün ve alkol mamüllerine tekstilden, 

telefon ve araba parçalarına kadar uzanan 

birçok sektöre ait olabilmektedir. Bazı ürün 

gruplarında kaçakçılık suçunun oluşması için 

farklı koşullar aranmakta ve cezayı ağırlaştırıcı 

hükümler bulunmaktadır.

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre sadece 

2019 yılında 420 bin şişe ve 795 bin litre 

kaçak içki ve 23 milyon ilaca kaçakçılık suçu 

yönünden el konulmuştur. Bu sayılar git gide 

artmaktadır, zira kaçak ilaç miktarı 2018 yılına 

göre %324 artış göstermiştir. Kaçak ürünlerin 

ülke içerisinde ticarete konu edilmesi devleti 

vergi kaybına uğratmaktadır. Vergi kaybının 

yanı sıra yasaklı ve belirli regülasyonlara tabi 

ürünlerin uygunluklarının denetlenmeden 

girişi nedeniyle halk sağlığı da tehdit 

edilmektedir. 
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arasında koordinasyonu güçleştirmekte 

ve hem kaçak hem taklit ürünlerin yalnızca 

kaçakçılık suçundan işlem görmesine neden 

olmaktadır. Marka hakkı sahibinin şikayeti 

olmaması durumunda kaçakçılık dosyasında 

verilecek olası bir iade veya satış kararı 

sonucunda esasen kolluk kuvvetleri tarafından 

yakalanmış olan taklit ürünlerin piyasaya tekrar 

girmesi söz konusu olabilmektedir.

Uygulamada bazı savcı ve hakimler marka 

hakkına tecavüz suçu ile kaçakçılık suçunun 

fikri içtima kapsamında değerlendirilmesi 

gerektiğini; bu sebeple sadece daha ağır suç 

olduğu düşünülen kaçakçılık suçu yönünden 

dava açılabileceği inancındadır.  Oysa bu 

iki farklı suçun maddi ve manevi unsurları 

tamamen farklı olduğu gibi, yargılama 

usulleri ve suçtan zarar gören süjeleri de 

tamamen farklıdır. Nitekim Yargıtay 19. Ceza 

Dairesi 2016/13094E. ve 2017/3661K. sayılı 

kararıyla bu tartışmalara son noktayı koymuş 

ve bu tür ürünlerle ilgili olarak kaçakçılık ile 

marka hakkına tecavüz suçlarının ayrı ayrı 

soruşturulması ve kovuşturulması gereken 

farklı suçlar olduğuna karar vermiştir.

Öte yandan başta İstanbul olmak üzere 

Bölge Adliye Mahkemeleri de istikrarlı 

kararlarıyla bu uygulamayı net bir şekilde 

devam ettirmektedir. Bu nedenle, 5607 sayılı 

kanun uyarınca yürütülen soruşturmaya konu 

ürünlerin aynı zamanda taklit ürün olması 

durumunda SMK m. 30’da yer alan “marka 

hakkına tecavüz” suçuna dayanarak farklı 

20/02/2015 tarih ve 160 nolu Genelgesi ile 

“Devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve fikri 

ve sınai hakların etkin bir şekilde korunması 

amacıyla konuyla ilgilenen farklı kurum ve 

kuruluşların işbirliğinde bulunması ve hak 

ihlallerinin tespiti halinde durumunda hak 

sahibinin haberdar edilmesi gerekliliği” 

vurgulanmıştır.

Kaçakçılık suçundan zarar gören devletin 

kendisidir ve bu suç şikayete tabi bir suç 

değildir. Bu nedenle savcılar tarafından re’sen 

soruşturma başlatılabilmektedir. Ancak, 

marka hakkına tecavüz suçu şikayeti tabi 

bir suç olup; bu suçun kovuşturulabilmesi 

ancak ve ancak marka hakkı sahibinin şikayeti 

ile mümkündür. Ne var ki, marka sahibinin 

şikayet hakkını kullanabilmesi için fiilden ve 

failden haberdar olması gerektiği açıktır. Bu 

kapsamda Gümrükler Genel Müdürlüğü, 

38850468-164 sayılı tebliğ ile FSMH polis 

tarafından el konulan ve Gümrük Tasfiye 

İşletme Müdürlüğü’nün (TASİŞ) Depolarına 

teslim edilen ürünler için genişletmiş, ve el 

konulan ürünlerin ambarlara alınır alınmaz 

hak sahiplerinin temsilcilerine bildirilmesi 

gerektiğini düzenlemiştir.

Ne var ki, kaçak ürünlerle mücadele eden 

polis ve jandarma birimlerinin çalışma 

sisteminde gümrüklerde uygulanan FSMH 

programına benzer bir hak sahipliği sistemi 

bulunmamaktadır. Bu durum, hak sahipleri ve 

kaçakçılık suçlarıyla mücadele eden birimler 
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bir yargısal süreç izlenmeli, ürünlerin iade/

satışının engellenmesi için el koyma kararı gibi 

tedbirler alınmalı ve bu tür ürünlerin kesinlikle 

imha edilmesi gerekmektedir. 

Bu noktada marka hakkına tecavüz 

suçu bakımından ayrı bir dava süreci 

yürütüldüğünde kaçakçılık suçuyla ilgili işlem 

yapan yetkili kurumlara bilgi verilmesi suretiyle 

taklit ürünlerin sanıklara iadesi veya devlet 

kurumları eliyle satılarak piyasaya sürülmesine 

engel olunabilmektedir.

Kaçak ürünlerin marka hakkı sahiplerine 

bildirilmesi açısından, gümrükler nezdinde 

uygulanmakta olan FSMH programına benzer 

bir sistemin kaçakçılık suçları ile mücadele 

eden polis ve jandarma güçlerinin takip 

süreçlerine de eklenmesi veya bu kolluk 

kuvvetlerinin hali hazırda gümrükler nezdinde 

işleyen FSMH programına entegre edilmesi 

oldukça önem taşımaktadır.

Uygulamada birlik sağlanması için kaçakçılık 

suçlarıyla ilgilenen savcılık, mahkeme, 

emniyet, jandarma, TASİŞ gibi kurumlara 

fikri ve sınai haklar ile ilgili düzenli eğitimler 

verilmesi gerek toplum açısından büyük 

tehlikeler barındıran gerekse marka hakkı 

sahiplerinin fikri mülkiyet haklarını ihlal eden 

bu tür ürünlerle etkin mücadele sağlanması 

için elzemdir.



Gün + Partners

32

Gün + Partners

İLETİŞİMİLETİŞİM

MEHMET GÜN
ORTAK AVUKAT
Fikri Mülkiyet
Uyuşmazlık Yönetimi
İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku
Şirketler, Birleşme ve Devralmalar
Rekabet
Finans

ORTAK AVUKAT
BARIŞ KALAYCI

Fikri Mülkiyet
Taklit ve Korsanla Mücadele
Markalar ve Tasarımlar
Telif Hakları

mehmet.gun@gun.av.tr baris.kalayci@gun.av.tr guldeniz.dogan@gun.av.tr

Fikri Mülkiyet
Markalar ve Tasarımlar
Telif Hakları

ORTAK AVUKAT
GÜLDENİZ DOĞAN ALKAN

HANDE HANÇAR
ORTAK AVUKAT
Fikri Mülkiyet
Markalar ve Tasarımlar
Telif Hakları
Patent, Marka, Tasarım ve FM Tescilleri
İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku
Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon

hande.hancer@gun.av.tr

MUTLU YILDIRIM KÖSE
ORTAK AVUKAT
Fikri Mülkiyet
Markalar ve Tasarımlar
Telif Hakları
Patent, Marka, Tasarım ve FM 
Tescilleri

mutlu.kose@gun.av.tr

UĞUR AKTEKİN
ORTAK AVUKAT
Fikri Mülkiyet
Markalar ve Tasarımlar
Telif Hakları
Patent, Marka, Tasarım ve FM Tescilleri
Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon

ugur.aktekin@gun.av.tr

ZEYNEP SEDA ALHAS
ORTAK AVUKAT
Fikri Mülkiyet
Markalar ve Tasarımlar
Telif Hakları
Taklit ve Korsanla Mücadele
Patent, Marka, Tasarım ve FM 
Tescilleri

zeynep.alhas@gun.av.tr

https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/mehmet-gun
https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/hande-hancar
https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/zeynep-seda-alhas
https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/bar%C4%B1s-kalayc%C4%B1
https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/mutlu-y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m-kose
https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/guldeniz-dogan-alkan
https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/ugur-aktekin


İLETİŞİMİLETİŞİM

BERRİN DİNÇER ÖZBEY
YÖNETİCİ AVUKAT
Fikri Mülkiyet
Markalar ve Tasarımlar
Telif Hakları
Patent ve Faydalı Modeller

Fikri Mülkiyet
Markalar ve Tasarımlar
İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku

berrin.dincer@gun.av.tr dicle.dogan@gun.av.tr

baran.guney@gun.av.tr

Fikri Mülkiyet
Markalar ve Tasarımlar
Telif Hakları
Patent, Marka, Tasarım ve FM Tescilleri
Taklit ve Korsanla Mücadele
Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon

DİLAN SILA KAYALICA
KIDEMLİ AVUKAT
Fikri Mülkiyet
Markalar ve Tasarımlar
Patent, Marka, Tasarım ve FM 
Tescilleri
Telif Hakları

dilan.aslan@gun.av.tr

İREM GİRENES YÜCESOY
KIDEMLİ AVUKAT
Fikri Mülkiyet
Markalar ve Tasarımlar
Telif Hakları

irem.girenes@gun.av.tr

TALAT YÖRÜK
YÖNETİCİ AVUKAT
Fikri Mülkiyet
Taklit ve Korsanla Mücadele
Markalar ve Tasarımlar
Ticari Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele

talat.yoruk@gun.av.tr

UMUT ÇAĞDAŞ

KIDEMLİ AVUKAT

Fikri Mülkiyet
Taklit ve Korsanla Mücadele
Markalar ve Tasarımlar

umut.tahirogullari@gun.av.tr

DİCLE DOĞAN
YÖNETİCİ AVUKAT

BARAN GÜNEY
KIDEMLİ AVUKAT

TAHİROĞULLARI

BEGÜM SOYDAN
KIDEMLİ AVUKAT
Fikri Mülkiyet
Markalar ve Tasarımlar
Telif Hakları
Taklit ve Korsanla Mücadele

begum.soydan@gun.av.tr

DİRENÇ BADA
KIDEMLİ AVUKAT
Fikri Mülkiyet
Uyuşmazlık Yönetimi
Taklit ve Korsanla Mücadele
Kişisel Verilerin Korunması ve 
Gizlilik

direnc.bada@gun.av.tr

https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/berrin-dincer-ozbey
https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/baran-guney
https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/direnc-bada
https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/dicle-dogan
https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/begum-soydan
https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/irem-girenes-yucesoy
https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/talat-yoruk
https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/dilan-s%C4%B1la-kayal%C4%B1ca
https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/umut-cagdas-tahirog-ullar%C4%B1
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İLETİŞİMİLETİŞİM

PINAR ARIKAN
DİREKTÖR
Fikri Mülkiyet
Patent, Marka, Tasarım ve FM 
Tescilleri

pinar.arikan@gun.av.tr canan.tinaz@gun.av.tr

Fikri Mülkiyet
Patent, Marka, Tasarım ve FM 
Tescilleri

CANAN TINAZ
KIDEMLİ VEKİL

ZEYNEP ÇAĞLA ÜSTÜN
KIDEMLİ AVUKAT
Fikri Mülkiyet
Patent ve Faydalı Modeller
İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku
Markalar ve Tasarımlar
Rekabet

zeynep.ozcebe@gun.av.tr

https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/zeynep-cagla-ustun
https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/p%C4%B1nar-ar%C4%B1kan
https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/canan-t%C4%B1naz
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Büromuz, uluslararası alanda, ülkemizin önde gelen avukatlık bürolarından birisi olarak 

tanınmaktadır.

Merkezimiz İstanbul’da olup Ankara, İzmir ve Türkiye’nin diğer önemli ticari merkezlerindeki 

bürolarla işbirliği yapmaktayız.

Büromuz, temelde Türkçe ve İngilizce olarak hizmet vermekte olup, Almanca, ve Fransızca 

dillerinde de hukuki hizmet sağlamaktadır.

Müvekkillerimize, ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık, enerji, inşaat ve gayrimenkul, lojistik, teknoloji, 

medya ve telekomünikasyon, otomotiv, hızlı tüketim ürünleri, kimyasal ve savunma 

sektörleri başta gelmek üzere değişik iş ve ticaret sektörlerinde hizmet vermekteyiz.

Müvekkillerimizin başarısını, kendi başarımızdan önde görürüz. Müvekkillerimizin değişen 

ihtiyaçlarına daha doğru ve etkin bir şekilde cevap verebilmek için onların faaliyet gösterdiği 

sektörlerdeki gelişmeleri yakından takip eder, bu sektörlerde sadece hukuki değil ticari 

bilgileri de edinerek bilgilerimizi derinleştiririz. Bu amaçlarla ulusal ve uluslararası mesleki 

ve ticari dernek ve kuruluşların çalışmalarına etkin olarak katılır, bilgi ve tecrübelerimizi 

paylaşarak katkıda bulunuruz.

Büromuz, hizmetlerini müvekkillerimizin değişen ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirmeye 

ve yenilikçi, kaliteli hizmetler sunmaya kararlıdır.

GÜN + PARTNERS HAKKINDA

Bu içerikte kamuoyu ile paylaştığımız bilgi ve görüşler hukuki mütalaa veya tavsiye değildir ve bu amaçla paylaşılmamaktadır. İçerik, avukatlık 

veya danışmanlık hizmeti teklifi değildir. İçerikte yer alan tüm eserler ve sair fikri ve sınai mülkiyet hakkına tabii ürünler, Gün + Partners 

Avukatlık Bürosu’na ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile koruma altındadır. İçeriğin, 

kaynak gösterilmeksizin izinsiz kullanımı başta 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve sair mevzuat kapsamında hukuki ve/veya cezai 

yaptırımlara tabiidir.
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