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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
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2021, COVID-19 pandemisinin iş hayatı üzerindeki etkilerinin ortadan kaybolmaya başladığı bir 

yıl oldu. Sokağa çıkma yasakları ve seyahat kısıtlamaları kaldırıldı , uzaktan çalışma ve çevrimiçi 

toplantılar gibi uygulamalar devam ederken iş hayatı mümkün olduğu ölçüde normale döndü.

Marka haklarının tescili ve korunması konusunda yetkili makamlar ile mahkemeler de rutin çalışma 

düzenlerine geri dönmeye başladılar.  

Türk Patent ve Marka Kurumu, yıl boyunca faaliyetlerini EPATS olarak bilinen elektronik başvuru 

sistemi ve ETEBS olarak adlandırılan elektronik tebligat sistemi üzerinden kesintisiz olarak 

sürdürürken çalışanları da ofislerinden çalışmaya başladılar.

Mahkemeler, Savcılıklar ve İcra Daireleri çalışanları, polis ve gümrük yetkilileri de dijital araçların 

kullanılması ve alınan diğer tedbirler ile olağan çalışma düzenlerine döndüler. Bununla birlikte; 

nöbetçi mahkemeler nezdinde şikayetlerde bulunmak, arama ve el koyma emri talep etmek 

mümkünken, ceza hakimlerinin, savcılarının ve polis teşkilatının üzerindeki pandemi kaynaklı ağır iş 

yükü, marka sahiplerinin taklit ürünlere karşı mücadelesinde yakın zamana kadar bir takım güçlüklere 

neden oldu.

Yurt genelindeki tüm adliyeler açıktı. Yıl boyunca duruşmalar eskisi gibi yapıldı ve bazı mahkemeler 

de uzaktan e-duruşma uygulamasını genişlettiler.

Bu çalışma, marka sahipleri için önemli olduğunu düşündüğümüz, marka hukuku alanındaki çeşitli 

konulara ilişkin geçtiğimiz yıl boyunca geliştirdiğimiz aşağıda başlıkları belirtilen makalelerimizin bir 

derlemesi niteliğindedir.

Bu belgede aşağıdaki konu başlıkları ele alınmıştır:

• Non-Fungible Token (NFT) ve Marka İlişkisi

• Çevrimiçi Yollarla Fikri ve Sınai Hakların İhlali Durumunda Mahkemelerin Yetkisi

• Yargıtay’ın Denetim Yetkisi

• Tanınmış Marka Sicilinde İkilem Devam Ediyor

• “VR+” Bir Marka mı Yoksa Bir Jenerik İbare mi?

• Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Marka İnceleme Kılavuzu Güncellendi

• Marka Tecavüzü Durumunda, Hukuk ve Ceza Yollarından Faydalanmak

• Taklit Ürünlerle Mücadelede Farklı Bir Yasal Başvuru İmkânı: Reklam Kurulu’na Şikayet

• Fikri Mülkiyet Hakları Aynı Zamanda Halk Sağlığını ve Güvenliğini de Koruyor

• Tasarımların Ayırt Edicilik Değerlendirmesinde Bilgilenmiş Kullanıcı ve
         Seçenek Özgürlüğünün Rolü

Türkiye’de Marka Hukuku Alanında Önemli Gelişmeler ve Öngörüler
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dijital pazar ve sanal evrenlerde (metaverse) 
ticari faaliyet gösterebilmek için, markalarını 
taşıyan sanal ürünlerini NFT olarak satışa 

sunmaya başlamıştır.  Örneğin, Gucci2 markalı 

çantalar NFT şeklinde oluşturulmuş , Burberry3

 markasının yer aldığı NFT’ler ise oyun içi 
öğeler olarak satılmıştır.

Marka sahipleri, blokzincire kaydedilen 
NFT’nin fiziksel ürünlerin kimliğini doğrulayan 
ve işlem güvenirliği sağlayan bir metaveri 
dosyası olması nedeniyle taklitle mücadele 
bakımından da  büyük bir rol oynayacaklarını 

düşünmektedir.4

Dolayısıyla NFT’ler marka sahipleri bakımından 
yeni bir pazar ve taklitle mücadele için güçlü 
bir araç olarak görülmeye başlanmıştır. 

Öte yandan, hak sahibi olmayan kişiler 
tarafından, marka sahiplerinden izin 
alınmaksızın oluşturulan NFT’ler bakımından 
ise çeşitli uyuşmazlıkların ortaya çıkmaya 
başladığı da görülmektedir.  

Hermes ile Mason Rothschild arasında yaşanan 
uyuşmazlık bunlardan biridir.  Söz konusu 
uyuşmazlıkta Mason Rothschild,  Hermes’in 
dünyaca ünlü Birkin çantalarını, bu konuda 
yetkisi ve izni olmamasına rağmen NFT’ye 
dönüştürüp “MetaBirkins” adıyla OpenSea 

isimli satış platformunda satışa sunmuştur.5

Hermes, ilgili kullanımlara karşı sessiz 
kalmamış, dünyaca ünlü Birkin markalarına 
dayanarak, marka hakkına tecavüz ve 
markanın sulandırılması gerekçeleriyle  Mason 

Rothschild’e karşı dava açmıştır.6 İlgili dava 
henüz New York Federal Mahkemesi önünde 
derdesttir.

2021 yılının başından itibaren sıklıkla 
duyduğumuz Non-Fungible Token’lar 
(NFT) blockchain (blokzincir) teknolojisini 
kullanan ve çoğunlukla Ethereum blokzincir 
yapısında işletilen dijital varlıklardır. NFT’ler 
müzik, sanat, GIF’ler, sanal oyun öğeleri, 
videolar, karikatürler gibi gerçek dünyadaki 
somut birçok nesneyi temsil eden dijital 
değiştirilemez ve dönüştürülemez tokenlardır. 
NFT, teknik anlamda varlığın kendisi olmayıp, 
Token ID ve sözleşme adresinin birleşiminden 
oluşan özgün kombinasyonu içerir metaveri 
dosyasıdır. 

NFT’ler, kullandığı blokzincir teknolojisi 
sayesinde dijital bir sertifika/bir kayıt defteri 
gibi fonksiyon göstermesi, böylece işlem 
güvenliği sağlaması, işlemlerin dijital ortamda 
herhangi bir merkezi idare olmaksızın ve hızlı 
yürütülmesine imkan sağlaması ve elde edilen 
gelirlerin yüksekliği bakımından sıkça tercih 
edilmektedir. 

NFT satın alanların ise koleksiyon yapma 
mantığı ile biricik olan dijital varlığa sahip 
olmak ve yatırım aracı olarak kullanmak için 
NFT satın aldıklarını söylemek mümkündür. 
NFT’ler hemen her alanda olduğu gibi marka 
alanında da kendine yer edinmeye başlamıştır. 
Nitekim, son zamanlarda başvuru sahiplerinin 
markalarını tescil ettirmek istediği ilgili mal 
ve hizmet sınıflarına NFT’leri eklemeye 
başladığını görmekteyiz. Örneğin; McDonalds 
yeni yapmış olduğu marka başvurusunun 
kapsamına “sanat eseri, metin, ses ve video 
dosyaları ve NFT içeren indirebilir multimedya 

dosyaları” mallarını eklemiştir.1 

Bunun yanı sıra, birçok şirket, NFT’ler 
bakımından yükselen talepleri karşılamak ve 

Non-Fungible Token (NFT) ve Marka İlişkisi
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Benzer bir diğer uyuşmazlıkta ise, Nike, bir 
pazar yeri platformu olan StockX’e, satışa 
sunduğu NFT’lerin Nike ürünlerinin ismi ve 
görselleri ile ilişkilendirilmiş olması nedeniyle 
marka hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle 

dava açmıştır.7 Nike, ürünlerinin NFT’ye 
dönüştürülmesi ile ilgili olarak StockX ile 
bir anlaşma yapmadığını, NFT’lerin Nike 
ile StockX arasında gerçekleşen bir işbirliği 
olarak anlaşılabileceğini bu durumun ürünlerin 
menşei bakımından yanıltıcı olabileceğini, 
Nike’ın marka haklarından haksız yarar 
sağlanabileceğini ve itibarının haksız surette 

zedelenebileceğini iddia etmettedir.8

 
Henüz süren bu davalardaki gelişmeler 
ilerleyen günlerde marka hukuku ve 
NFT’lerin ilişkisi, NFT’lerin fikri mülkiyet 
hakları bakımından ele alınışı ve mevcut fikri 
mülkiyet düzenlemelerinin henüz yasalarla 
düzenlenmemiş olan ve hızla gelişen bu 
teknolojiler bakımından nasıl uygulama alanı 
bulacağı konularında bizlere yol gösterecektir. 
Türkiye’de ise henüz NFT ve marka hukuku 
kaynaklı bir uyuşmazlığa rastlanmamış olup, 
bu tür dijital varlıklara özgülenmiş herhangi bir 
yasal düzenleme de henüz oluşturulmamıştır. 
Ancak marka hakkı sahipleri Türkiye’de 
de dünya genelinde olduğu gibi, gelişen 
bu teknoloji bakımından stratejilerini nasıl 
oluşturacakları konusunda daha çok belirliliğe 
ihtiyaç duymaktadır.  
 
Bu kapsamda marka tescil başvuruları 
yapılırken, mal/hizmet listesi kapsamına 
NFT’lerin de dahil edilmesi bu yönde yaşanan 

belirsizlikleri ortadan kaldırabilir ve marka 
korumasını açıkça bu türden varlıklar üzerinde 
de uygulanabilir kılabilir. 

Bunun yanı sıra, henüz bu türden dijital 
varlıklar için yasal düzenlemelerin yapılmamış 
olduğu mevcut durumda, en azından marka 
hakkını konu edinecek sözleşmeler ve hukuki 
işlemler bakımından, bu dijital varlıkların 
da devir, lisans ve diğer işlemlerde dikkate 
alınması ve kapsama açıkça dahil edilmesi 
faydalı olabilecektir.

1 https://hypebeast.com/2022/2/mcdonalds-trademark-applications-enter-the-metaverse-nft-announcement 
2 https://www.artnews.com/art-news/market/gucci-nft-auction-christies-1234594632/
3 https://www.coindesk.com/markets/2021/08/04/british-fashion-brand-burberry-releases-first-nfts/
4 https://www.inta.org/perspectives/nfts-brands-and-the-metaverse/
5 https://www.thefashionlaw.com/hermes-names-metabirkins-creator-in-trademark-lawsuit/ 
6 https://www.jdsupra.com/legalnews/outcome-of-hermes-claim-against-5484924/ 
7 https://www.theverge.com/2022/2/10/22925252/nike-stockx-shoe-lawsuit-vault-nft-trademark-infringement 
8 https://www.retail-insight-network.com/news/nike-stockx-lawsuit/ 
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Haklar Hukuk Mahkemesi’nde (“FSHHM”) 

açmayı tercih etmiştir.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) “Görevli 

ve Yetkili Mahkeme” başlıklı 156. maddesi 

şunu belirtmektedir: “Sınai mülkiyet hakkı 

sahibi tarafından, üçüncü kişiler aleyhine 

açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme, 

davacının yerleşim yeri veya hukuka aykırı 

fiilin gerçekleştiği yahut bu fiilin etkilerinin 

görüldüğü yer mahkemesidir.”

Davacı bu kanun hükmüne istinaden, çevrimiçi 

ihlalin etkilerinin Türkiye’nin herhangi bir 

yerinde görüldüğünü değerlendirmiş ve 

bu nedenle Ankara’da dava açmaya karar 

vermiştir.

Ancak İstanbul’da ikamet eden davalı, bu 

davada Ankara FSHHM’nin yetkili olmadığını, 

İstanbul FSHHM’nin bu davayı görmek 

için yetkili olduğunu iddia etmiştir. Davalı, 

SMK’nın 156/3. maddesindeki birinci bende/

seçeneğe dayanarak ve yoğunlaşarak; fikri 

mülkiyet hakkı sahipleri adına üçüncü kişilere 

karşı açılacak davalarda, yetkili mahkemenin 

davacının yerleşim yerinin bulunduğu yer 

mahkemesi olduğunu ve tamamlayıcı madde 

olan 156/4 ile de, davacının yerleşim yeri 

Türkiye’de değilse, yetkili mahkemenin, 

davanın açıldığı tarihte sicilde kayıtlı bulunan 

vekilin işyerinin bulunduğu yer mahkemesi 

olduğunu savunmuştur. Davalı, bu hükümlere 

atıfta bulunarak, davacının Türkiye’de yerleşim 

yerinin bulunmadığını ve davacının markaları 

için tescilli marka vekilinin de İstanbul’da 

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının çevrimiçi 

yollarla ihlal edilmesi durumunda yargı 

yetkisi konusu, ülkemizdeki uygulamada her 

zaman tartışma konusu olmuştur. Hakkı ihlal 

edilen davacılar çoğunlukla çevrimiçi ihlalin 

Türkiye’nin herhangi bir yerinde gerçekleşmiş 

sayılabileceği ve dolayısıyla haklarını 

arayabilecekleri coğrafi bir sınırın olmaması 

gerektiği görüşündeyken, ihlalle suçlanan 

taraflar ise genellikle medeni usul hukukunda 

yer alan genel yetki kurallarına dayanmakta 

ve bu tür davaların davalının yerleşim yerinde 

bulunan mahkemelerde açılması gerektiğini 

ileri sürmektedir.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (“BAM”), 

2021 yılında verdiği bir kararda, tescilli markaya 

karşı çevrimiçi olarak ihlal gerçekleştirilmesi 

durumunda, marka sahibinin ihlal edene karşı 

Türkiye’nin her yerinde dava açabileceğine 

hükmederek, çevrimiçi yolla ihlal davalarında 

yargı yetkisi ile ilgili dikkat çekici bir karar 

vermiş ve aslında marka tecavüzü iddiasında 

bulunan tarafların yanında yer almıştır.

Sözü geçen karardaki olayda davacı, 

Türkiye’de tescilli marka haklarına sahip 

olan ve bir marka tecavüzü davası yoluyla 

davalının ihlal teşkil eden eylemlerini sona 

erdirmek isteyen yabancı bir şirkettir. Davalı 

fiili kullanımlarına ek olarak internet sitesi 

üzerinden de ihlal gerçekleştirdiğinden dolayı 

davacı, çevrimiçi ihlalin etkisinin Ankara 

da dâhil olmak üzere aslında Türkiye’nin 

herhangi bir yerinde hissedilebildiği iddiasına 

dayanarak, tecavüz davasını Ankara Fikri Sınai 

Çevrimiçi Yollarla Fikri ve Sınai Hakların İhlali Durumunda Mahkemelerin Yetkisi
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Davacının Türkiye’de yerleşim yeri yoksa ve 

üçüncü seçeneği seçmeye karar verirse, 156/4. 

madde uygulama alanı bulacak ve yetkili 

mahkeme, davanın açıldığı tarihte sicilde 

kayıtlı vekilin işyerinin bulunduğu yer ve eğer 

vekillik kaydı silinmişse Kurum merkezinin 

bulunduğu yer mahkemesi haline gelecektir.

BAM’ın bu kararı, marka sahibinin 156/3. 

maddede belirtilen sırayı takip etmek zorunda 

olmadığını; sıradan bağımsız bir şekilde 

üç seçenekten birini seçme hakkına sahip 

olduğunu teyit etmiştir.

Bu kararın, Türkiye’de tescilli marka sahibi olan 

yabancı firmaların çevrimiçi marka ihlaliyle 

karşılaşmaları durumunda daha az zorlukla 

karşılaşarak marka tecavüzü davası açma ve 

markaları için koruma talep etmeleri yönünden 

cesaretlendirici olacağını değerlendiriyoruz. 

Ayrıca, bu kuralın sadece markalar için değil, 

diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarının çevrimiçi 

ihlali durumunda da geçerli olduğunun not 

edilmesini önemli görüyoruz.

bulunması nedeniyle davanın İstanbul’da 

açılmış olması gerektiğini ileri sürmüştür.

Ankara FSHHM, davalının İstanbul’da ikamet 

ettiğini dikkate alarak ve marka sahibinin 

tescilli marka vekilinin de İstanbul’da yerleşik 

olduğunu gerekçe göstererek davalının 

savunmasını hukuka uygun bulmuş ve bu 

davaya bakma yetkisinin bulunmadığına 

hükmetmiştir.

Tartışmaların ardından BAM, ihlalin çevrimiçi 

olarak da meydana gelmesi ve bu tür bir ihlalin 

etkisinin Ankara’da (ve aslında Türkiye’nin 

herhangi bir yerinde) hissedilebilir olması 

nedeniyle, Ankara FSHHM’nin yargı yetkisine 

sahip olduğunu ve davayı esastan incelemesi 

gerektiğini tespit ederek yetkisizlik kararını 

kaldırmış ve dosyayı Ankara FSHHM’ye 

geri göndermiştir. Usulen kesin ve bağlayıcı 

olan bu kararın ardından, Ankara FSHHM 

incelemesine yeniden başlamış ve davayı 

esastan görmeye devam etmiştir.

BAM bu kararla, tescilli bir markanın çevrimiçi 

olarak ihlal edilmesi durumunda, marka 

sahibinin Türkiye’nin her yerinde bu ihlale 

karşı dava açmaya hakkı olduğunu kabul 

etmiştir. Buna göre, marka sahibi, bu davayı 

aşağıdaki mahkemelerden herhangi birinde 

açma özgürlüğüne sahiptir:

• tecavüz fiilinin gerçekleştiği yer 

mahkemesi;

• veya tecavüz fiilinin etkilerinin görüldüğü 

yer mahkemesi;

• veya davacının yerleşim yeri mahkemesi.

İhlalin Çevrimiçi 
Yollarla 

Gerçekleştirilmesi

Tecavüz fiilinin 
gerçekleştiği yer 

mahkemesi

Tecavüz fiilinin 
etkilerinin görüldüğü 

yer mahkemesi

Davacının yerleşim 
yeri mahkemesi
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Bu bağlamda Daire’nin, markaların benzerliği, 

mal ve hizmetlerin benzerliği, ilgili tüketici 

kitlesi, markaların tanınmışlığı, tanınmışlık 

sebebiyle haksız yarar sağlama ve ayırt 

edicilik ile itibar zedeleme, kötü niyetle 

marka tescili, markaların tescil kabiliyeti gibi 

esasa ilişkin birçok uyuşmazlıkta, yargılama 

sürecinde bilirkişi heyetlerinden alınan 

raporlardaki tespitleri, ilk derece ve bölge 

adliye mahkemelerinin değerlendirmelerini 

tamamen göz ardı ederek kendi 

değerlendirmesini yaptığı görülmüştür.

Ancak 2019 yılı sonu itibariyle Daire, içtihat 

mahkemesi şeklinde hareket ederek 

kendinden beklenen yaklaşımı sergilemiş 

ve alt derece mahkemelerine hukuku doğru 

uygulamaları yolunda rehberlik eden dikkat 

çekici kararlar vermiştir.

Örneğin 16.12.2019 tarihli kararında 11. 

Hukuk Dairesi, internet sitesi üzerinden 

gerçekleştirilen marka tecavüzü ve haksız 

rekabetin tespiti ve önlenmesi konulu davada, 

ilk derece mahkemesinin ilgili içeriğin marka 

tecavüzü teşkil edip etmediğinin ayrı bir yargısal 

değerlendirmeyi gerektirdiği gerekçesiyle 

davanın reddine dair kararını bozmuş; içerik 

sağlayıcı sıfatı bulunmayan yer sağlayıcı 

kuruluşların tazminat sorumluluğundan 

bahsedebilmek için imkân sağladıkları içeriğin 

hukuka aykırı olduğunu bilmeleri gerektiğini, 

bunun için de hak sahipleri tarafından 

önceden uyarılmaları ve hak sahiplerinin 

üstün haklarını yaklaşık ispata yeterli delillerle 

Bölge adliye mahkemeleri kurulmadan önceki 

dönemde, Türk yargı sisteminin yüksek 

mahkemesi niteliğinde olan Yargıtay, ikili 

yargı sistemin gerektirdiği üzere uyuşmazlığın 

esasına girerek yerindelik denetimini de yerine 

getiriyordu. Bölge adliye mahkemelerinin 

çalışmaya başladığı 2016’yı takip eden 

dönemdeyse Yargıtay’ın temel görevi içtihat 

mahkemesi olmasıdır.

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 ikili yargı sisteminden üçlü sisteme geçiş 

yapılarak, Yargıtay’ın içtihat mahkemesi 

niteliğini 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”.

Ancak, 2018 – 2019 boyunca Yargıtay 11. 

Hukuk Dairesi’nin marka hukukuna ilişkin 

uyuşmazlıklarda verdiği birtakım bozma 

kararlarında, Daire’nin yüksek mahkeme ya 

da içtihat mahkemesi olma niteliğine uygun 

düşmeyen, bir alt derece mahkemesi yerine 

geçerek vakıa denetimi yaptığı ve hüküm 

verdiği gözlemlenmiştir.

Yargıtay’ın Denetim Yetkisi
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yalnızca onları doğru şekilde yönlendirerek 

bozma kararları vermiştir.

Bununla birlikte, ilgili yasal düzenlemeler ve 

sistemin amacı gereği, Yargıtay tarafından 

yapılacak temyiz incelemesinin hukuka 

uygunluk incelemesiyle sınırlı olduğu, 

markaların benzer olup olmadığının, davaya 

konu markanın tanınmış olup olmadığının, 

davaya konu markanın kapsadığı mal 

ve hizmetlerin benzer olup olmadığının 

değerlendirilmesi gibi teknik hususların 

kanunen Yargıtay’a verilen yetkinin kapsamı 

dışında kaldığı kanaatindeyiz.

Günümüzdeki üç aşamalı yargı sistemine 

göre istinafta, hüküm kurmaya yönelik gerekli 

hukuki imkânlar bölge adliye mahkemelerine 

sağlandığı için, bölge adliye mahkemeleri 

davanın esasına ilişkin yeniden bir yargılama 

yapıp hüküm verebilirken, Yargıtay’daki temyiz 

aşamasında böyle bir imkânın bulunmadığı 

düşüncesindeyiz. Nitekim doktrinde de 

ortaya koymaları gerektiğini, somut olayda 

davacının hukuka aykırı içeriği kaldırması 

için yer sağlayıcıya ihtarda bulunduğu ancak 

ilgili içeriğin kaldırılmadığı iddiası olduğuna 

göre, içeriğin marka tecavüzü ve haksız 

rekabet teşkil edip etmediği hususunda 

davalının sorumluluğunun belirlenerek bir 

karar verilmesi gerektiğini değerlendirerek, 

eksik inceleme ve hatalı gerekçeyle verilen 

kararı yeniden yargılamaya tabi tutması için ilk 

derece mahkemesine göndermiştir.

Daire 03.03.2021 tarihli bir diğer kararında ise, 

markanın hükümsüzlüğü ve manevi tazminat 

istemine ilişkin bir davada, dayanak markanın 

tanınmışlığıyla ilgili olarak dosyaya sunulan 

delillerin önemli bir bölümünün hükümsüzlüğü 

istenen markaların koruma tarihinden daha 

sonraki tarihli olduğunu tespit ederek, koruma 

tarihinden sonra elde edilen tanınmışlığın 

sonraki markaların hükümsüzlüğü için gerekçe 

olup olamayacağı, ilgili kanun maddesindeki 

koşulların oluşup oluşmayacağı ve oluşacaksa 

da ne şekilde oluşacağı değerlendirmesinin 

eksik yapıldığı gerekçesiyle bozma kararı 

vermiş ve yeniden yargılama yapılması için 

dosyayı alt derece mahkemelerine iade 

etmiştir.

Görüldüğü üzere her iki kararında da 

Yargıtay, alt derece mahkemelerince verilen 

kararların hangi yönleriyle hatalı ya da eksik 

olduğunu tespit etmiş ve kendisi alt derece 

mahkemelerinin yerine geçmeden, onların 

yerine kararı oluşturup onlara dikte etmeden, 

32
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esasa ilişkin hatalı bir karar verildiği 

düşüncesindeyse, kanaatimizce bu durumda 

yapılması gereken, alt derece mahkemelerinin 

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. Yukarıda 

örnek niteliğinde bahsettiğimiz her iki 

kararında da Yargıtay, yerleşik içtihatlarına 

atıfta bulunarak içtihat mahkemesi olma 

niteliğini vurgulamıştır. 

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 

alt derece mahkemelerinin hâkimlerinin, aylar 

ve hatta belki yıllar boyunca yapmış olduğu 

inceleme ve değerlendirme bir anda işlevsiz 

hale geleceği gibi, Yargıtay’ın iş yükünün de 

azalmayacağı, aksine artacağı ve Yargıtay’ın 

içtihat mahkemesi olma niteliğinin sekteye 

uğrayacağı düşüncesindeyiz. Ancak son 

dönemde verilen yerleşik içtihadın doğru 

şekilde uygulanmasına yönelik yönlendirici 

kararlar, Yargıtay’ın içtihat mahkemesi olma 

niteliğini yeniden pekiştirdiğini göstermekte 

olup, bu yönde kararların hukuk sistemimizi 

daha ileriye taşıyacağını değerlendirmekteyiz.

kabul gördüğü üzere temyiz incelemesinde 

alt derece mahkemelerinin uyuşmazlık 

hakkında verdiği kararın sadece hukuka 

uygunluk denetimi yapılacağı; bizzat alt 

derece mahkemelerinin yerine geçilerek ve  

ihtisas mahkemelerinin takdir hakkını ortadan 

kaldırarak bozma kararı verilemeyeceği 

görüşüne katılmaktayız.

Yargıtay’ın bu çerçevede bir incelemeye 

girişmesinin, istinaf incelemesinde 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 kuruluşu 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. 

Şayet hukukilik denetimi işin esasının da 

incelenmesi olarak algılanacaksa ve  Yargıtay 

tarafından hukukilik denetimi kapsamında 

vakıalara da odaklanılacaksa ve Yargıtay 
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İncelediğimiz güncel mahkeme kararlarında 

Yargıtay kararına atıfta bulunulmakta ve 

aynı gerekçe ile ret kararı verilmektedir: 

TÜRKPATENT’in tanınmış marka sicili 

oluşturarak tanınmış markaları bu sicile kayıt 

yetkisi bulunmamaktadır. Zira TÜRKPATENT’e 

bu yönde yetki ve görev veren bir mevzuat 

hükmü bulunmamaktadır. Bir markanın 

tanınmış marka olarak sicile kaydı için yapılan 

başvurunun reddi nedeniyle TÜRKPATENT 

aleyhine karar iptal davası açılmasında da 

hukuki bir yarar bulunmamaktadır, çünkü 

tanınmışlık sabit bir olgu olmayıp, her somut 

olayda münferiden ispatlanması gereken bir 

vakıadır.

Ancak, TÜRKPATENT, tanınmış marka 

siciline dair işlemlerini sürdürmeye devam 

etmiş, tanınmış marka kaydı için yapılan yeni 

başvuruları almaya devam etmiş, bunları 

incelemiş, karara bağlamış ve hatta yeni 

markaları da sicile kaydetmiştir. Buna ek 

olarak, TÜRKPATENT, marka işlem ücretleri 

arasında yine 2022 yılı için de “Tanınmışlık 

Tespiti Talebi İnceleme Ücreti”ne yer vermiş 

olup, bu husus da TÜRKPATENT’in kendi 

uygulamasına devam edeceğinin bir başka 

göstergesidir. 

Yargıtay’ın kararı, son yirmi yıldır uygulamayı 

şekillendiren eski içtihatlarından neden 

farklılaşıldığı ve değişikliğe gidildiği 

konusunda tatmin edici bir gerekçe sunmadığı 

için tartışmalıdır. Gerçekten de, bu ara 

dönemde kurallar ve düzenlemeler özünde 

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 

(“TÜRKPATENT”) tanınmış markaların kaydını 

sağlamak için sicil oluşturma yetkisinin 

olmadığını söyleyen Yargıtay kararı hakkında 

daha önce açıklama yapmış ve bu kararın 

marka sahipleri yönünden olası yansımalarını 

tartışmıştık. (Yargıtay Tanınmış Marka Sicilini 

Tartışmaya Açtı.)

Bu yazımızda ise söz konusu karar ışığında 

uygulamanın nasıl şekillendiğini inceleyecek, 

bu ara dönem için marka sahiplerine 

ipuçları sunacak ve gelecekte nelerle 

karşılaşılabileceğini tartışacağız. 

Yargıtay’ın 5 Şubat 2020 tarih ve 2019/2980 

E.-2020/991 K. sayılı kararı, direnilmesi halinde 

içtihatları birleştirebilecek olan Yargıtay 

Hukuk Genel Kurulu’nun incelemesi olmadan 

kesinleşti, çünkü ilk derece mahkemesi verdiği 

ilk kararında direnmedi. Davacı ilk derece 

mahkemesinin kararını temyiz etse de dava 

Yargıtay’ın aynı dairesi tarafından incelendiği 

için temyiz iddiaları reddedildi. Bu nedenle 

Yargıtay’ın bozma kararına uygun olarak 

verilen ilk derece mahkemesi kararı kesinleşti.

Karardan Sonraki Gelişmeler

Yargıtay kararının ardından, uygulamada 

ilk derece mahkemeleri ile bölge 

adliye mahkemelerinin Yargıtay kararını 

benimsediklerini ve aynı nitelikteki 

derdest davalarda ret kararı verdiklerini 

gözlemlemekteyiz. 

Tanınmış Marka Sicilinde İkilem Devam Ediyor
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Daha önce markası TÜRKPATENT tarafından 

tanınmış marka siciline kaydedilmiş olan 

marka sahipleri ise, itirazlara ilişkin olarak 

TÜRKPATENT’in uygulamasını yakından 

takip etmeli ve itirazlarda tanınmış marka 

kaydına dayanılması durumunda tanınmışlık 

durumunu kanıtlayan ek deliller sunmayı 

değerlendirmelidir.

Bildiğimiz kadarıyla, makale tarihi itibarıyla 

kararları bağlayıcı olan Yargıtay Hukuk Genel 

Kurulu önünde henüz bu konuda herhangi bir 

dava bulunmamaktadır. Hukuk Genel Kurulu 

tarafından böyle bir karar verilirse, bu durum 

TÜRKPATENT’i politikasını ve uygulamasını 

gözden geçirmeye ve belki de TÜRKPATENT’e 

tanınmış markaların kaydını sağlamak için sicil 

oluşturma yetkisi veren yeni bir düzenleme 

için girişimlerde bulunmaya teşvik edilebilir.  

 

değişiklik göstermemiştir. Nitekim tanınmış 

marka kaydı, mahkemelerin her somut olayda 

ayrıca bir markanın tanınmış olup olmadığını 

incelemesini engellememekte olup, uygulama 

da uzun yıllardır bu şekilde ilerlemiştir. 

Bundan başka, uygulama, marka sahiplerinin 

TÜRKPATENT nezdinde yaptıkları itirazlarda 

tanınmış marka sicilinin pratik faydaları 

olduğunu göstermektedir.

Yargı süreci ve İdari Süreç Arasındaki Farklar

Mevcut durumda tanınmış marka sicili 

konusunda bir ikilem olduğu açıktır, zira 

mahkemelerin ve TÜRKPATENT’in bu konuda 

birbirlerinden farklı bir yorum ve uygulama 

benimsedikleri görülmektedir. Mahkemeler 

Yargıtay’ın kararını takip edip benimserken, 

TÜRKPATENT ise mevcut uygulamasında 

herhangi bir değişiklik yapmamıştır.

TÜRKPATENT’in mevcut uygulamasını 

değiştirmediği göz önüne alındığında, marka 

sahipleri, eğer tanınmışlığı destekleyen 

delilleri varsa ve olası bir başvuruda şanslarını 

iyi olarak görüyorlarsa tanınmışlığın tespiti 

ve tanınmışlık kaydı başvurusunda bulunmayı 

değerlendirebilirler. Ancak tanınmış 

marka başvurusu TÜRKPATENT tarafından 

reddedilirse, Yargıtay’ın mevcut içtihatları 

değişmedikçe TÜRKPATENT’in kararına karşı 

iptal davası açılmasında bir hukuki yarar 

bulunmamaktadır. 
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6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 

5/1(b) maddesi uyarınca “Herhangi bir ayırt 

edici niteliğe sahip olmayan işaretler” ve 

5/1(c) maddesi uyarınca “Ticaret alanında cins, 

çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi 

kaynak belirten veya malların üretildiği, 

hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya 

malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini 

belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran 

ya da esas unsur olarak içeren işaretler.” marka 

olarak tescil edilememektedir.

Bir işaretin ayırt ediciliğinin ve tanımlayıcı 

olup olmadığının değerlendirilmesi yapılırken 

tescili talep edilen mal ve hizmetler ile ilgili 

tüketici kesiminin algısı dikkate alınarak, 

başvurunun bütün olarak değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Ayırt edici olmayan birden 

çok unsurdan oluşan bir marka bütün olarak 

verdiği algı itibarıyla ayırt edici olarak 

değerlendirilebilir. 

Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) 

tarafından 2019/42910 sayılı “VR+” marka 

başvurusuna ilişkin verilen kararda, tek 

başlarına ayırt edici olmayan işaretlerden 

oluşan VR+ marka başvurusunun SMK m. 

5/1(b) ve 5/1(c) kapsamında tescil edilip 

edilemeyeceği incelenmiştir. Bilindiği üzere 

“VR” ibaresi “Virtual Reality” yani “Sanal 

Gerçeklik” ibaresinin kısaltmasıdır. Bu ibare 

“insanların hem keşfedip hem de etkileşime 

girebildiği üç boyutlu bilgisayar teknolojileri 

ile oluşturulmuş ortam” anlamına gelmekte 

olup günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan bir 

teknolojidir.

“+” ibaresi ise matematik işaretlerinden 

toplama işaretinin sembolü olup, artı, 

ilavesiyle, fazlasıyla anlamında olup, birçok 

Yargıtay9 kararında da belirtildiği üzere tek 

başına ayırt ediciliği bulunmamaktadır. 

2019/42910 sayılı “VR+” marka başvurusu, 

09, 35, 38, 41 ve 42. sınıflarda bulunan mal ve 

hizmetler üzerinde tescil edilmek istenmiştir. 

TÜRKPATENT tarafından yapılan mutlak ret 

nedenleri incelemesi neticesinde marka 

başvurusu; ayırt edici olmadığı ve “Virtual 

Reality” anlamına geldiği gerekçeleriyle Sınaî 

Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 5/1(b) ve (c) 

hükümleri uyarınca 09, 35, 41 ve 42. sınıfta yer 

alan “giyilebilir teknolojik cihazlar(akıllı saatler, 

bileklikler, başa takılan cihazlar); manyetik, 

optik ve elektronik ortamlara kaydedilmiş 

çekilmiş sinema filmleri ve video müzik klipleri, 

gözlükler, güneş gözlükleri, lensler ve bunların 

kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarları.” 

başta olmak üzere birtakım mal ve hizmetler 

için kısmen reddedilmiştir. Kısmen redde 

karşı başvuru sahibi tarafından yapılmış olan 

itiraz TÜRKPATENT Yeniden İnceleme ve 

Değerlendirme Kurulu (“YİDK”) tarafından 

reddedilmiştir ve marka başvurusunun 

kısmen reddine ilişkin karar idari düzeyde 

kesinleşmiştir. 

Öte yandan 2019/42910 sayılı “VR+”  marka 

başvurusu; 09, 35, 38, 41 ve 42. Sınıflarda 

yer alan kalan mal ve hizmetler bakımından 

12.11.2019 tarihinde 336 sayılı Resmi Marka 

Bülteni’nde yayımlanmıştır. Söz konusu yayıma 

“VR+” Bir Marka mı Yoksa Bir Jenerik İbare mi?
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konusu olabilir. Bu nedenle, bu tür jenerik 

markaları kullanmakta menfaati olan marka 

sahiplerinin marka bültenlerini takip etmeleri 

ve uygun gördükleri marka başvurularına itiraz 

etmeleri önerilmektedir.

karşı; ”virtual reality” (sanal gerçeklik) anlamına 

gelen “VR” ibaresinin tescil edilmek istendiği 

tüm mal ve hizmetler açısından tanımlayıcı 

ve ayırt edici olmayan bir ibare olması, “+” 

işaretinin markaya herhangi bir ayırt edicilik 

katmaması nedenleriyle SMK 5/1(b) ve (c) 

hükümleri uyarınca tümden reddedilmesi için 

üçüncü kişi tarafından itiraz edilmiştir. 

TÜRKPATENT Yeniden İnceleme ve 

Değerlendirme Kurulu tarafından 20.10.2021 

tarihinde verilen kararla; teknolojide 

kullanılarak oluşturulan kurgular ile gerçek ve 

hayalin birleştirilmesi olarak tanımlanan “sanal 

gerçeklik” kavramının eğitim, sağlık, eğlence, 

askeri ve endüstriyel alan gibi pek çok 

alanda farklı teknolojik ekipmanlarla yaygın 

olarak kullanılan bir ibare olduğu, marka 

başvurusunda bulunan “+” işaretinin “VR” 

ibaresinin anlamını pekiştiren bir algısı olduğu 

ve başvuruya ayırt edicilik katmadığı dikkate 

alınarak, marka başvurusunun kapsamında 

kalan tüm mal ve hizmetler bakımından SMK 

madde 5/1(b) ve 5/1(c) hükümleri uyarınca 

tümden reddine karar verilmiştir.

Bazı sektörlerde, piyasada tekel oluşturmak 

amacıyla, yeni oluşturulan jenerik adları 

tescil ettirmeye yönelik bir eğilim vardır. Bu 

kapsamda TÜRKPATENT’in bu tür marka 

başvurularını re’sen, kısmen de olsa, reddetmesi 

olumlu bir gelişmedir. Öte yandan, bu tür 

marka başvurularının mutlak ret nedenleri 

incelemesinden geçip marka bülteninde 

tamamen veya kısmen yayımlanması da söz 

9  YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ, E. 2018/689, K. 2019/3082, T. 17.4.2019 sayılı kararı, YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ, E. 2017/2988, 
K. 2019/292, T. 14.1.2019 sayılı kararı
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Özellikle benzer/ilgili mallar ve hizmetlere 

örnekler verilerek mallar ve hizmetlerin 

benzerliği konusu ayrı başlıklar altında ayrıntılı 

olarak ele alınmıştır. Örneğin; tamamlayıcı 

mallar/hizmetler, birbirlerinin yerine kullanılan 

mallar/hizmetler ile rakip mallar/hizmetler 

arasındaki benzerlik dağıtım kanalları, hitap 

ettikleri tüketiciler, ticarî kaynaklar, mahiyet ve 

kullanım amaçları göz önünde bulundurularak 

ele alınmıştır.

Markaların benzerliği ve karıştırılma 

ihtimaline ilişkin olarak, ayırt edicilik seviyesi 

ve markalarda bulunan baskın unsurun 

karıştırılma ihtimali üzerindeki etkisi tartışılmış 

ve kelime markalarının, işaret markalarının 

ve hem kelime hem işaretlerden oluşan 

markaların işitsel, görsel ve kavramsal 

bakımdan benzerliği konularına kılavuzda yer 

verilmiştir. Bu kapsamda, benzer başlangıç/

bitişe sahip markalar, kısa/uzun markalar, tek 

harfli markalar ve aynı/benzer anlamlara gelen 

kelimelerden oluşan markaların benzerliğinin 

nasıl değerlendirileceği konusu örneklerle ele 

alınmıştır.

Güncellenmiş kılavuzun, uygulamacılar için 

değerli bir kaynak olmanın yanı sıra, Türk 

Patent ve Marka Kurumu kararlarının tutarlılığı 

da artırması ümit edilmektedir. Kanunlar ve 

içtihatlardaki olası değişiklikler yansıtılmak 

suretiyle kılavuzun düzenli aralıklarla 

güncellenmesi önem taşımaktadır.

30 Eylül 2019 tarihinde Türk Patent ve Marka 

Kurumu, Sınai Mülkiyet Kanunu ışığında 

marka başvurularının mutlak red gerekçeleri 

bakımından incelenme standartlarını 

belirleyen bir kılavuz yayımlamıştı. Geçtiğimiz 

günlerde, bu kılavuza, nıspi red nedenlerinden 

biri olan markalar arasında karıştırılma 

ihtimalinin değerlendirilmesine ilişkin 

inceleme standartlarına dair yeni bir bölüm 

eklenerek kılavuz güncellendi.

Kılavuza yeni eklenen bölümde aşağıdaki 

konular ele alınmıştır:

• “Karıştırılma ihtimali” kavramı,

• Mal ve hizmetbenzerliğinin değerlendi-

rilmesinde Nice Sınıflandırması’nın rolü,

• İlgili tüketici kesimi ve tüketicilerin dikkat 

seviyesi,

• Önceki tarihli markanın ayırt ediciliği,

• İşaretlerin işitsel, görsel ve kavramsal 

açıdan karşılaştırılması,

• Karıştırılma ihtimalinin tespitinde kul-

lanılacak faktörlerin bir arada değer-

lendirilmesi ve

• Karıştırılma ihtimalinin değerlendirilme-

sinde sık karşılaşılan ve özellik arz eden 

durumlar 

Kılavuz toplam 681 sayfadan oluşmaktadır ve 

Avrupa Birliği Fikrî Mülkiyet Ofisi ve Avrupa 

Birliği Adalet Divanı kararlarının yanı sıra Türk 

Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme 

ve Değerlendirme Kurulu ile mahkemelerce 

verilen kararlardan örnekler içermektedir.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Marka İnceleme Kılavuzu Güncellendi
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konusu olduğunda ceza şikayeti yapılabiliyor, 

iltibas sureti ile gerçekleştirilen marka ihlalleri 

ise hukuk mahkemelerinin yetki alanına 

giriyordu.

Marka tecavüzüne cezai yaklaşım getiren bu 

zihniyet değişikliği, marka sahipleri için yeni 

ve çok daha geniş bir hareket alanı yarattı. 

Hukuk davalarının – ceza mahkemelerinin tek 

sefere mahsus uygulanabilen arama/elkoyma 

kararlarının aksine, tüm hukuki süreç boyunca 

geçerliliğini koruyan ve icra edilebilen ihtiyati 

tedbir kararı seçeneği gibi - ciddi avantajları 

olmasına rağmen, ceza süreçleri çok daha 

hızlı ve uygun maliyetlidir. Marka sahibinin 

yeterli delil toplayabilmiş olması kaydı ile10, 

ceza mahkemeleri şikâyetleri inceleyerek, 

çoğunlukla aynı iş gün içerisinde arama 

ve el koyma kararı verebilmektedir, bu da 

bir veya iki gün içinde ihlal yaratan mallara 

el koyulabilmesi - veya ihlal teşkil eden 

kullanımın sonlandırılabilmesi – demektir.

Marka tecavüzü durumunda cezai süreçlere de 

başvurulabilmesi, marka sahiplerinin bilhassa 

aciliyeti olan ve mahkemeden derhal el koyma 

kararı alınması gereken durumlarda, marka 

koruma konusunda daha geniş seçeneklere 

sahip olmalarını sağlamıştır. Tecavüzün 

değiştirilebildiği veya mütecaviz malların 

hızlı hareket ettiği durumlarda, marka sahibi 

tarafından hızlı aksiyon alınması büyük önem 

taşımaktadır.

Türkiye’nin yeni Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 

(“SMK”) Ocak 2017’de, 556 sayılı Markaların 

Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname’yi (“KHK”) geçersiz kılarak 

yürürlüğe girmesinden bu yana beş sene 

geçti. Söz konusu mevzuat ile birlikte marka 

kanununda birtakım değişiklikler yapıldı. 

Bu kanun marka hukukuna, bir kısmı uzun 

süredir beklenen bir kısmı ise SMK taslağının 

hazırlanması sürecinde doğrudan yer alan 

sınai mülkiyet hukukçuları için bile sürpriz olan 

bazı değişiklikler getirdi. SMK’nin Kurum ve 

mahkemeler nezdindeki uygulamasının büyük 

ölçüde oturduğunu, ancak yapılan oldukça 

olumlu bir değişikliğin ceza mahkemelerini 

ve savcılar tarafından uygulaması için bunun 

henüz geçerli olmadığını söylemek yerinde 

olacaktır.  

SMK’da m. 30, “Başkasına ait marka hakkına 

iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek 

mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz 

eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari 

amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya 

depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis 

ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile 

cezalandırılır.” hükmünü amirdir.

Bu hüküm marka sahiplerine açıkça, iltibas 

derecesinde benzer kullanımlar ile yaratılan 

tecavüz durumunda cezaî yollara başvurma 

imkânı tanımaktadır. KHK’nın yürürlükte 

olduğu dönemde bu söz konusu değildi, 

yalnızca birebir taklitler (markanın aynı mallar 

ve hizmetler üzerinde bire bir kullanımı) söz 

Marka Tecavüzü Durumunda, Hukuk ve Ceza Yollarından Faydalanmak

10   https://gun.av.tr/tr/goruslerimiz/makaleler/ceza-davalarinda-kanit-toplamanin-onemi
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Ceza takibatı, mütecaviz mallara en kısa 

zamanda el koyulmasına sağlayan yöntem 

olmakla kalmayıp, açılacak ceza davasının 

sonucunda ilgililer hapis cezası da aldığı için 

aynı zamanda çok etkili bir yaptırım teşkil 

etmektedir. Bununla birlikte, her tecavüz 

halinde ceza yoluna başvurmak mümkün 

olmayabilir; zira, Türkiye’de ceza makamlarının 

marka suçlarına yaklaşımları bilhassa yaratılan 

ihlalin seviyesine bağlı olarak büyük ölçüde 

değişiklik göstermektedir. Diğer taraftan, 

hukuk davaları ve özellikle de ihtiyatî tedbir 

kararları neredeyse her tecavüz durumunda 

oldukça etkili ve geçerli tedbirler olmayı 

sürdürmektedir. Türkiye’de SMK’nin marka 

sahiplerine haklarını güvenceye alma ve 

markalarını mümkün olan en kapsamlı biçimde 

koruma imkânı tanıdığını ve her bir ihlalin 

uzmanlar tarafından ele alınması suretiyle, 

uygulanabilecek en iyi ve etkili yaklaşımın 

münferit olarak tespit edilmesi gerektiğini 

belirtmek gerekir.

Yakın tarihli bir davamızda kanundaki 

bu değişiklikten faydalandık ve aşağıda 

görsellerine yer verilen “ROWDY BULL” ibareli 

enerji içeceklerine Türkiye’nin güneyinde 

bulunan bir Gümrük Müdürlüğü’nde 

yurtdışına gönderilirken el koymayı başardık. 

Bu ürünler birebir “taklit” Red Bull enerji 

içecekleri değildi, ama Red Bull GmbH’nin 

tescilli ve tanınmış markalarına ciddi tecavüz 

ve yaratmaktaydı.

                                                           

Hatay ilindeki savcılık ile ceza mahkemesini, 

ilgili mallara Gümrük Müdürlüğü’nde el 

koyulması konusunda ikna etmeyi ve karar 

almayı başardıktan sonra, İzmir’de ilgili 

tüm taraflar (yalnızca bu malların ihracatçısı 

değil aynı zamanda İzmir’deki üretici firma) 

aleyhine bu kez bir hukuk davası açtık ve 

yalnızca gümrükte ele geçirilen ürünlerle sınırlı 

olmayan, tespit edilecek tüm ROWDY BULL 

markalı ürünü kapsayacak şekilde bir ihtiyatî 

tedbir kararı aldık. Bu şekilde mütecaviz ürün 

aleyhine mümkün olan tüm önlemleri almış ve 

marka sahibinin haklarını mümkün olan en hızlı 

ve geniş şekilde korumuş olduk. 
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ve tanıtımların tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı 

ve tüketicilerin bilgi eksikliğini istismar eder 

nitelikte olduğunu değerlendirilmiştir. Sonuç 

olarak Reklam Kurulu tarafından söz konusu 

reklamların TKHK ve Reklam Yönetmeliği’ne 

aykırı olduğu sonucuna varılmış; anılan 

reklamları durdurma cezası ve ayrıca reklam 

verenler hakkında reklamların yayınlandığı 

internet mecrası ve reklamların yayın tarihi 

dikkate alınarak idari para cezası uygulanmıştır. 

Öte yandan, Reklam Kurulu 09.03.2021 tarihli 

ve 307 sayılı toplantısında vermiş olduğu 

2021/833 sayılı kararında da;  şikayet edilenin 

internet sitesinde yapılan tanıtımlarda şikayet 

edilen firmanın şikayet eden firmaya ait olan 

ve aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu 

nezdinde tescilli markasının mevzuata aykırı 

olarak kullanıldığını, bu şekilde şikayet edilen 

firmanın tanıtımlarında şikayet edene ait sınai 

mülkiyet hakkından ve ticari itibarından haksız 

şekilde yararlandığını, bu nedenle yapılan 

tanıtımların tüketicilerin satın alma kararlarını 

etkileyecek şekilde yanıltıcı, aldatıcı ve bilgi 

eksikliklerini istismar edici nitelikte olduğunu 

değerlendirmiş olup söz konusu reklamların 

da TKHK ve Reklam Yönetmeliği’ne aykırı 

olduğu sonucuna varmış; anılan reklamlara 

da durdurma cezası ve ilgili idari para cezası 

uygulanmasına karar vermiştir.

Kanaatimizce, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin 

Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel 

Müdürlüğü’ne bağlı faaliyet gösteren Reklam 

Reklam Kurulu, yakın zamanda vermiş olduğu 

kararlarında11; çeşitli internet sitelerinde ve 

Instagram sayfalarında orijinal ürün olduğu 

beyan edilerek satışı gerçekleştirilen taklit 

ürünlere ilişkin reklam ve tanıtımlara 6502 

sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 

(“TKHK”) ile bu kanuna dayanarak hazırlanmış 

ve yürürlüğe konulmuş olan Ticari Reklam 

ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ne 

(“Reklam Yönetmeliği”) aykırılık sebebiyle idari 

para cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Reklam Kurulu anılan kararlarında incelemeye 

konu internet sitelerinde ve Instagram 

sayfalarında dünyaca tanınmış ve tüketiciler 

nezdinde yüksek bilinirliğe sahip markaları 

taşıyan ayakkabı cinsi ürünlerin satışa 

sunulduğu, bu mecralarda ürünlerin orijinal 

olduğu yönünde beyanlar ile tanıtım ve 

reklamının yapıldığını tespit etmiştir. Ancak 

söz konusu kararlarda, ilgili mecralarda reklam 

ve tanıtımı yapılan ürünler ile sipariş üzerine 

tüketicilere gönderilen ürünlerin marka, 

kalite ve diğer nitelik unsurları açısından 

oldukça farklı olduğu, söz konusu tanınmış 

ve tüketiciler nezdinde kalite sembolü 

haline gelmiş markalardan beklenilen kalite 

standartlarını yansıtmayan ürünler olduğu, 

dolayısıyla teslim edilen ürünlerin orijinal 

ürünler olmadığı ve taklit ürünler olduğu 

anlaşıldığı ifade edilmiştir. Buna göre Reklam 

Kurulu incelediği reklamlardaki ifadelerin 

gerçeği yansıtmadığını, tüketicilerin satın 

alma kararını etkileyen söz konusu uygulama 

Taklit Ürünlerle Mücadelede Farklı Bir Yasal Başvuru İmkânı:
Reklam Kurulu’na Şikayet 
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Kurulu’nun da taklit ürünlerin reklam ve 

tanıtımı şeklindeki ticari uygulamalara ilişkin 

bir idari denetim gerçekleştirilmesi, haksız 

bu ticari uygulamalar aleyhine tüketici ve 

reklam mevzuatında öngörülen birtakım idari 

yaptırımların uygulanıyor olması marka hakkını 

ihlal fiillerine karşı etkin ve çok ayaklı bir 

denetim gerçekleştiriliyor olması bakımından 

önemlidir. Söz konusu kararlarda marka 

hakkını ihlal fiillerine karşı marka hakkı sahipleri 

tarafından adli kanun yolları haricinde alternatif 

olarak idari yollara başvurulmasının önünde 

herhangi bir engel bulunmadığının tespit ve 

teyit etmiş olması da yerinde olmuştur.

 

11  04.05.2021 tarihli ve 309 sayılı toplantısında vermiş olduğu 2019/9106 ve 2019/2610 sayılı kararları ile 11.08.2020 tarihli 300 sayılı 
toplantısında vermiş olduğu 2019/455 sayılı kararı
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Fikri Mülkiyet Hakları Aynı Zamanda Halk Sağlığını ve Güvenliğini de Koruyor

Her şey, yangına dayanıklı camlar imal eden 

küresel bir müvekkilden gelen taklit ürün 

fotoğrafları ile klasik bir taklitle mücadele 

vakası olarak başladı. Müvekkilin Logo markası 

sahte ürünün üzerine basitçe basılmıştı ve 

birtakım basit basım hataları nedeniyle taklit 

bir ürün olduğu açıkça anlaşılıyordu. Ancak 

söz konusu taklit ürünün yangına dayanıklı 

olmadığı ortaya çıktığında, marka ihlalinin 

yanı sıra bu durum halk sağlığı ve güvenliğini 

ilgilendiren önemli bir sorun haline geldi.

Şüpheli şirket hakkında araştırmalara 

başlanmasının ardından haberler daha da 

vahim bir hal aldı zira taklit ürünlerin bir devlet 

hastanesindeki yangın çıkışlarına takıldığı 

anlaşıldı. Detaylı araştırmaların ardından, 

taklit camların çok sayıda hastaneye takılmış 

olduğu ve taklit ürünlerin bir kısmının da taklit 

ürün imalatçısı şirketin tesislerinde muhafaza 

edildiği tespit edildi.

Suç duyurusunda bulunarak mahkemeden, 

şirketin tesislerinde tutulan ürünlere el 

konulması için arama kararı çıkarılmasını talep 

ettik. Mahkeme kanıt yetersizliği nedeniyle 

talebimizi reddetti ve savcılık kovuşturmaya 

yer olmadığına dair karar verdi. Ardından yerel 

Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi ile delil 

tespiti gerçekleştirdik ve ihtiyatî tedbir kararı 

yoluyla taklit ürünleri tespit etmeyi ve ele 

geçirmeyi başardık.

Delil tespiti dosyasına lehimize bir bilirkişi 

raporunun sunulmasının ardından, yeniden 

suç duyurusunda bulunduk ve eş zamanlı 

olarak halk sağlığı ve güvenliğini tehdit eden 

bu durumdan ilgili hastanelerin yönetimlerini 

ve Sağlık Bakanlığını haberdar ettik. 

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelindeki tüm 

hastaneleri kapsayan bir inceleme başlattı ve 

söz konusu taklit ürünlerin kullanıldığı başkaca 

birkaç hastane daha tespit edildi. Ayrıca, taklit 

ürünlerle ilgili resmî bir “yangına dayanıklılık 

testi” gerçekleştirildi. Türk Standartları 

Enstitüsü Laboratuvarları tarafından yapılan 

testler neticesinde, taklit ürünlerin normal 

pencere camı olduğu ve yangın halinde kritik 

durumdaki hastaların tahliyesi için gerekli olan 

120 dakika yerine yalnızca 3 dakika boyunca 

yangına dayanabildiği ortaya çıktı. Sağlık 

Bakanlığı birtakım resmî adımlar attı ve ilgili 

hastanelerin tamamı taklit ürünlerin yangına 

dayanıklı olanlar ile değiştirilmesi için harekete 

geçti.

Hazırlık soruşturması sonucunda ilgili 

Cumhuriyet Başsavcılığı, üretici şirket 

yetkilileri hakkında marka hakkına tecavüz 

suçundan iddianame düzenledi. Tüm somut 

delilleri toplayabildiğimiz için sanık da suçunu 

itiraf etti ve taklit ürünlerin tamamını yangına 

dayanıklı ürünler ile değiştirmeye hazır 

olduğunu beyan etti.  Yerel Fikri ve Sınai Haklar 

Ceza Mahkemesi marka tecavüzü teşkil eden 

fiileri sebebiyle şirket yetkilisini suçlu buldu ve 

yaratılan halk sağlığı ve güvenliği risklerini de 

göz önünde bulundurarak -belki ülkemizde 

ilk kez- hükmü ertelemeksizin sanığı hapis 

cezasına çarptırdı.
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Sanık, verilen karara karşı Bölge Adliye 

Mahkemesi nezdinde istinaf başvurunda 

bulundu. Ancak İstinaf Mahkemesi -Yerel 

Mahkeme’nin kararını onamakla kalmayıp- 

taklit ürünlerin kamu ihaleleri yoluyla devlete 

satılmış olmasını da göz önünde bulundurarak, 

sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 

da işlem yapılması talebiyle Cumhuriyet 

Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına 

karar verdi.

Bu dava kapsamında, müvekkilimizin Fikri 

Mülkiyet haklarını korumakla kalmayıp ciddî 

bir halk sağlığı ve güvenliği tehdidinin ortadan 

kaldırılmasına yardımcı olduk ve Devletin 

uğramış olduğu kaybı tazmin etmesini ve 

devlete karşı nitelikli dolandırıcılık suçu da 

işlemiş olan ihlalci firmanın cezalandırılmasını 

sağladık.

Bu vaka klasik bir taklitle mücadele dosyası 

gibi görünen davalarda, kamu sağlığı ve 

güvenliği gibi ek hukuki argümanların nasıl 

kullanılabileceğini gösteren önemli bir 

örnektir. Ayrıca, marka hakkı sahiplerinin 

marka koruma çalışmaları sırasında bu ve 

benzeri ek hususların tamamını göz önünde 

bulundurmaları ve bunları da kapsayacak 

aksiyon planları yapmaları gerektiğini de 

göstermektedir.
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olduğunun belirlenmesi gerektiği hususuna 

vurgu yapılmıştır.

Söz konusu dava, dünya çapında su kaydırakları 

tasarımı alanında lider şirketlerden biri olan 

Proslide Technology A.Ş.(“Proslide”)’nin bir 

tasarımına karşı ikame edilmiş ve yapılan 

yargılama sonucunda Proslide’ın tasarımları 

yeni ve ayırt edici bulunarak davanın reddine 

karar verilmiştir.

Davaya konu tasarımlar 
 

 

 

 

 

 

Mahkeme, söz konusu dava kapsamında, 

bilgilenmiş kullanıcının, kaydırağın 

teknik özellikleri ile ilgilenmeyen pasif 

kullanıcılardan ziyade, kaydırağın seçiminde 

veya işletilmesinde rol oynayan yönetici veya 

teknisyenler olabileceğine dikkat çekmiştir. Bu 

husustaki kararının devamında ise, bilgilenmiş 

kullanıcının, söz konusu kaydırakları almaya 

karar vermiş kişilerden veya ilgili tesislerde 

kaydırağın bakımı için görevlendirilmiş 

personelden oluşabileceği belirtilmiştir. İlgili 

mahkeme ayrıca, bilgilenmiş kullanıcıların, 

büyük yatırım gerektiren konularda detaylı 

şekilde araştırma yaparak, dikkatli şekilde 

Tasarım hukuku bir ürünün görünümünü 

koruma imkanı  sağlamaktadır. 6769 sayılı 

Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) uyarınca 

bir tasarımın korunabilmesi için o tasarımın 

yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması 

gerekmektedir. SMK madde 56 kapsamında, 

bir tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olup 

olmadığının değerlendirmesinde, bilgilenmiş 

kullanıcı nezdinde bıraktığı genel izlenim 

ve tasarımcının tasarımı meydana getirirken 

sahip olduğu seçenek özgürlüğünün derecesi 

dikkate alınmalıdır. SMK’da bilgilenmiş 

kullanıcı ve seçenek özgürlüğü derecesi 

ifadelerine yer verilmiş olmakla beraber, 

bunların tanımları kanunda yer almamaktadır. 

Dolayısıyla, söz konusu kavramların 

tanımı ve tasarım uyuşmazlıklarında nasıl 

uygulanacağı uygulamada tartışmalara sebep 

olabilmektedir.

Ankara 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk 

Mahkemesi tarafından 2021 yılında verilen 

2019/72 E. ve 2020/282K. sayılı kararda  

bilgilenmiş kullanıcı ve seçenek özgürlüğü 

derecesi kavramları ve bunların tasarımın 

ayırt ediciliğine olan etkisi detaylı olarak 

değerlendirilmiştir.

Mahkeme söz konusu kararında, bilgilenmiş 

kullanıcı kavramını, tasarımı kullanarak ve 

deneyimleyerek bilgi edinmiş kişi olarak 

tanımlamıştır. Anılan kararın devamında ise, 

bilgilenmiş kullanıcıların uzman olmadığı, 

ancak müşteri veya nihai kullanıcı statüsünde 

oldukları, bu nedenle de somut uyuşmazlık 

özelinde, bilgilenmiş kullanıcının kim 

Tasarımların Ayırt Edicilik Değerlendirmesinde Bilgilenmiş Kullanıcı ve Seçenek 
Özgürlüğünün Rolü
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gerçekleştirmiş ve Proslide’ın dava konusu 

tasarımının ayırt edici niteliği haiz olduğu 

sonucuna ulaşmıştır.

Mahkemelerin, bilgilenmiş kullanıcının 

belirlenmesi ve seçenek özgürlüğü derecesi 

hususunda açıklamış olduğumuz yaklaşımı 

benimsemiş olması, tasarımcıların seçenek 

özgürlüğünün kısıtlı olduğu alanlarda yeni 

tasarımlar oluşturmasının ve bu tasarımların 

tescilinin önünü açacaktır.

hareket edecek kişilerden oluştuğu ve ayrıca 

söz konusu kişilerin, sadece eğlenmek amacıyla 

kaydırağa binen olağan kullanıcılardan 

daha yüksek farkındalık seviyesine sahip 

olduklarının altını çizmiştir. Sonuç itibariyle, 

bilgilenmiş kullanıcı ifadesinden ne anlaşılması 

gerektiği işbu kaydırak tasarımına ilişkin dava 

kapsamında oldukça net bir şekilde ortaya 

konmuştur.

Benzer şekilde, Mahkeme seçenek özgürlüğü 

derecesini de detaylı şekilde incelemiş, 

seçenek özgürlüğünü, tasarımcıya tasarımına 

ayırt edicilik sağlaması için serbest hareket 

alanının bulunması olarak tanımlamış ve 

seçenek özgürlüğünün derecesinin nesnel 

olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve 

dolayısıyla bu hususun kişiden kişiye 

değişkenlik gösteremeyeceğini vurgulamıştır. 

Somut uyuşmazlık kapsamında, tüm su 

kaydıraklarının farklı yaş gruplarından kişilerin 

sığabileceği boyutta, sürtünmeyi azaltacak 

nitelikte bir yüzeye sahip olacak şekilde, 

uzun olabilmesi ve dönüşler yapılabilmesi 

için eklemlerle bağlanacak özellikte olması 

gibi birçok zorunlu unsurun varlığı karşısında, 

tasarımcının çok sınırlı seçenek özgürlüğüne 

sahip olduğu sonucuna varılmıştır. 

Bu kapsamda, Mahkeme, davaya konu 

su kaydırağı tasarımındaki ortak parça ve 

özellikleri dikkate almaksızın, tasarımın bu 

ortak ve zorunlu unsurları ve özellikleri dışında 

kalan bölümlerine odaklanarak, bilgilenmiş 

kullanıcılar açısından bir değerlendirme 
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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

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

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

DİCLE DOĞAN
YÖNETİCİ AVUKAT

BARAN GÜNEY
KIDEMLİ AVUKAT

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

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

talat.yoruk@gun.av.tr

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

EMİNE TAŞKIRAN
SENIOR ASSOCIATE
Fikri Mülkiyet
Taklit ve Korsanla Mücadele
Markalar ve Tasarımlar
Patent, Marka, Tasarım ve FM 
Tescilleri

emine.taskiran@gun.av.tr

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/zeynep-cagla-ustun
https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/emine-taskiran
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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

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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