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Marka bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin
mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan her türlü
işarettir. Ad ve soyadlar dahil, sözcükler, harfler, sayılar,
şekiller, sesler ve renkler, bunların kombinasyonu ve hatta
malların biçimi veya ambalajları marka olarak tescil
edilebilmektedir.



Tescil edilen 
bir marka, 
başvuru 
tarihinden 
itibaren 10 yıl 
süre ile
korumadan 
yararlanır.

Teminat olarak
 gösterilebilir.

Miras
yolu ile intikal
edebilir

Lisans konusu 
olabilir.

Rehin
verilebilir

Başkasına
devredilebilir.



MARKA BAŞVURUSU NASIL
YAPILIR ?

Marka tescili için TÜRK PATENT
VE MARKA KURUMU’na
başvuruda bulunulmaktadır.
Marka başvuruları, e-Devlet ara
yüzleriyle uyumlu EPATS
Elektronik Başvuru Sistemi
üzerinden elektronik olarak
yapılmaktadır.

MARKA TESCİLİ ZORUNLU
MUDUR ?
Markaların tescili zorunlu
olmamakla birlikte, tescil marka
üzerindeki
hakları ispatlayan ve marka
ihlalini engelleyen en önemli
araçtır.



Markanın Uluslararası Tesc�l�

Madrid
Protokolü

Markanın Kullanılması Zorunluluğu

5 YIL



Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller
Madde 29- (1) Aşağıdaki fiiller marka hakkına tecavüz sayılır:

a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7 nci maddede belirtilen
biçimlerde kullanmak.

b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek
kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.

c) Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak
suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde

tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak,
başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak,

ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair
sözleşme yapmak için öneride bulunmak.

 ç) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz
genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.



Madde 7- (1) Bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir.
(2) Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir.
Marka sahibinin, izinsiz olarak yapılması hâlinde, aşağıda belirtilen
fiillerin önlenmesini talep etme hakkı vardır:

a) Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına
giren mal veya hizmetlerde kullanılması.

b) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın
kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri
kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile
ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan
herhangi bir işaretin kullanılması.

c) Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına
bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de
ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir
yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici
karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep
olmaksızın kullanılması.



(3) Aşağıda belirtilen durumlar, işaretin ticaret alanında kullanılması 
hâlinde, ikinci fıkra hükmü uyarınca yasaklanabilir:
a) İşaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması.
b) İşareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin
teklif edilmesi, bu amaçlarla stoklanması veya işaret altında 
hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi.
c) İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi.
ç) İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.
d) İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya 
meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin 
internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici 
kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması.
e) İşaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması.
f) İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda 
kullanılması.



Marka hakkı 
tecavüze 

uğrayan hak 
sahibinin ileri
sürebileceği 

talep ve 
davalar 

nelerdir?



Smk m.149/1 bent a) gereğince marka hakkı sahibi, eylemin tecavüz
olup olmadığının tespitini isteyebilir. Burada Smk'da özel olarak
düzenlenen bir tespit davası söz konusudur. Bu dava Hmk md 106'da
belirtilen şartlara tabi olmadan açılan bir davadır. Tecavüzün tespiti
davasında Hmk md. 106'da öngörüldüğü gibi bir hakkın veya hukuki
ilişkinin varlığınının ya da yokluğunun tespiti değil, bir fiilin marka
hakkına tecavüz oluşturup oluşturmadığı incelenmekteir. Tespit
davasının açılabilmesi için tecavüzün devam ediyor olması
gerekmez, sona ermişse bile tecavüzün tespiti davası açılabilir.

 Tecavüzün

Tespiti Davası



Muhtemel tecavüzün önlenmesi davası
Bu dava henüz başlamamış, ancak gerçekleşmesi muhtemel bir
tecavüzün önlenmesi veya sona ermekle birlikte tekrarlanması

muhtemel olan tecavüz eylemlerine göre açılabilir.
Tecavüz tehlikesi gerekir. Ve bu yönde güçlü emareler

bulunmalıdır.
 

Eda davasıdır. Bu dava ile marka hakkı sahibi , davalıdan tecavüz
eylemini yapmamasını talep etmektedir. Davalının kusuruna ya da

marka hakkı sahibinin zarara uğrayıp uğramadığına bağlı
değildir.



Tecavüzün durdurulması 
davası

 

DEVAM EDEN 
TECAVÜZ FİİLLERİNE
KARŞI AÇILIR.

KUSUR VE ZARARA
BAĞLI DEĞİLDİR.

EDA DAVASIDIR.

01 02 03



Tecavüzün kaldırılması davası

Tecavüzün sonuçlarının giderilmesini amaçlar. 

Önleme ve tecavüzün kaldırılması davası

Durdurma ve tecavüzün kaldırılması davası

Tecavüz sona ermesine rağmen etkileri hala devam ediyorsa: 

Tecavüz devam ediyorsa :

Eda davasıdır. Kusur ve marka hakkı sahibinin zarara uğramasına

bağlı değildir. Marka hakkı sahibinin dava açarken, bu talepleri

birbirinden ayırması ve sadece birini talep etmesi beklenemez.

Marka sahibi bu talepleri bir arada ileri sürebilir.



TAZMİNAT DAVALARI
MARKA HUKUKUNDA YER ALAN TAZMİNAT SORUMLULUĞU ESAS İTİBARİYLE
BORÇLAR HUKUKU ANLAMINDA BİR HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUDUR . 6098 SAYILI
TÜRK BORÇLAR KANUNU (TBK) M.49’DA YER ALAN DÜZENLEMEYE GÖRE, KUSURLU VE
HUKUKA AYKIRI OLAN BİR EYLEM İLE BAŞKASINA ZARAR VEREN KİŞİNİN BU ZARARI
GİDERMESİ GEREKMEKTEDİR. TBK’DA YER ALAN HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNUN
OLUŞABİLMESİ İÇİN; ORTADA HUKUKA AYKIRI BİR FİİLİN BULUNMASI, BU FİİL
NEDENİYLE BİR ZARARIN ORTAYA ÇIKMASI, FİİL İLE ZARAR ARASIN NEDENSELLİK
BAĞININ BULUNMASI VE FİİLİ YAPANIN KUSURLU OLMASI GEREKMEKTEDİR. AYRICA
ORTAYA ÇIKAN ZARARIN VE ZARARA SEBEBİYET VERENİN KUSURLU OLDUĞUNUN
İSPATI, ZARARA UĞRADIĞINI İDDİA EDEN DOLAYISIYLA TAZMİNAT TALEBİNDE
BULUNAN KİŞİYE AİTTİR. MARKA HAKKINA TECAVÜZ FİİLİNDEN KAYNAKLI TAZMİNAT
DAVALARINDA DA YİNE BU KOŞULLAR GEREKLİDİR.



MADDİ
TAZMİNAT

MANEVİ
TAZMİNAT

01 02 03
İTİBAR
TAZMİNATI



Yetkili ve Görevli Mahkeme
SMK’de öngörülen davalarda görevli mahkeme; Fikri ve Sınai

Haklar Hukuk Mahkemesi
ile Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesidir.

Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi kurulmamış olan yerlerde
bu mahkemenin görev

alanına giren dava ve işlere, o yerdeki Asliye Hukuk
mahkemesince; Fikri ve Sınai Haklar

Ceza Mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev
alanına giren dava ve

işlere, o yerdeki Asliye Ceza mahkemesince bakılır.



(3) 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.
 

(4) Davacının Türkiye’de yerleşim yeri bulunmaması hâlinde 
yetkili mahkeme, davanın

açıldığı tarihte sicilde kayıtlı vekilin işyerinin bulunduğu yerdeki 
ve eğer vekillik kaydı

silinmişse Kurum merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemedir.



ZAMANAŞIMI
6769 SAYILI KANUN’UN “ZAMANAŞIMI” BAŞLIKLI 157.
MADDESİNE GÖRE;
“ SINAİ MÜLKİYET HAKKI VEYA GELENEKSEL ÜRÜN ADINDAN
DOĞAN ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TALEPLERDE, 11/1/2011 TARİHLİ
VE 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN ZAMANAŞIMINA
İLİŞKİN HÜKÜMLERİ UYGULANIR.”
ZAMANAŞIMI SÜRESİ,  FİİL  VE FAİLİN ÖĞRENİLDİĞİ TARİHTEN
İTİBAREN İKİ  YIL  VE ÖĞRENME GERÇEKLEŞMESE BİLE
TECAVÜZÜN GERÇEKLEŞMESİNDEN İTİBAREN HER HALDE ON
YILDIR.HAKSIZ EYLEM DEVAM ETTİĞİ SÜRECE ZAMANAŞIMI
SÜRESİ İŞLEMEZ.


