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FMR 
F"KR" MÜLK"YET VE REKABET HUKUKU 

DERG"S"  
YAYIN "LKELER"

1.  Derg"ye gönder"len yazılar ba#ka b"r yerde yayımlanmamı#  ya da ya-
yımlanmak üzere gönder"lmem"#  olmalıdır. Yazılar yayımlanmak üzere 
kabul ed"ld"$"  takt"rde FMR derg"s"  bütün yayın hakkına sah"pt"r. Ankara 
Barosu Ba#kanlı$ının "zn"  olmadan yazılar ba#ka yerde yayımlanamaz.

2.  FMR’n"n yazı d"l"  Türkçed"r. Yabancı d"ldek"  yazılar da Türkçe çev"r"ler"  "le 
b"rl"kte yayımlanmaktadır. !ster Türkçe "ster yabancı d"lde yazılmı#  olsun 
yazıların Türkçe ve !ng"l"zce ba#lıkları "le, 150 sözcü$ü geçmeyen Türkçe 
ve !ng"l"zce özetler"n"n yazının sonuna eklenerek yayıma hazır #ek"lde 
gönder"lmes"  gerekmekted"r. Türkçe ve !ng"l"zce anahtar sözcükler"n de 
eklenmes"  yazarın terc"h"nded"r.

3.  Yazılar “M"crosoft Word” programında (.doc) kayded"lm"# (yazı t"p" T"mes 
New Roman, 12 punto, normal st"l) olarak ankarabarosuyay!n2016 
@gma!l.com adres"ne gönder"lmel"d"r. D"pnotların sayfa altında göster"l-
mes" gerekmekted"r.

4.  Derg"m"ze gönder"len yazıların yazım bakımından son denet"mler"n"n 
yapılmı#  oldu$u, yazarın e-ma"l "le gönder"len b"ç"m"yle “baskıya” verd"-
$"  kabul ed"l"r. Yazı tesl"m ed"ld"kten sonra baskı düzeltmeler"  "ç"n ayrı-
ca yazara gönder"lmeyecekt"r. Bu nedenle yazım yanlı#larının ola$anın 
dı#ında bulunması ve b"ç"msell"k ölçüler"ne uyulmaması, yazının ger" 
çevr"lmes"  "ç"n yeterl"  görülecekt"r.

5.  Makale yazarına a"t "let"#"m b"lg"ler"  (ad, soyad, ünvan, "let"#"m adres", 
güncel e-posta adres", cep telefonu) makalen"n son sayfasına n"zam" 
b"r #ek"lde eklenmel"d"r. Makaley"  gönderen yazarın "sm"n"  yazmaması/
unutması durumunda makales"  yayımlanmayacaktır.

6.  Derg"de yayımlanmasına karar ver"len makaleler; yazarların soyadlarına 
göre alfabet"k olarak ver"lm"#t"r.

7.  Tel"f ücret"  ödenmeyece$"n"  yazar kabul etm"#t"r. Yayımlanan yazının 20 
adet tıpkı basımı ve 2 adet derg"  yazara ücrets"z gönder"lmekted"r.

8.  Derg"de çıkan yazılara atıf yapmak "steyenler “FMR” rumuzunu kullana-
b"l"rler.
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B a !k a n ı n  K ö !e s "

De`erli Meslektaalarım, 

Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Kurulu çalıamalarına 
aynı heyecan ve baaarıyla devam ediyor. Kurul bünyesinde çıkarılan Ankara 
Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi de 2001 yılından bu 
yana bkri mülkiyet ve rekabet hukuku alanına yön veren katkılar sunarak 
yayın hayatını sürdürüyor.

cçinde bulundu`umuz bu ça`da, bkri mülkiyet ve rekabet hukuku 
hem ülkemizde hem dünyada hukuk çevrelerinde hep gündemde olmakta 
ve ilgi görmektedir. Tüm dünyada oldu`u gibi, ülkemizde de gerek idari 
organlar gerek yargı organları kararlarıyla bkri mülkiyet ve rekabet hukuku 
geliamekte ve dönüamektedir. Yine aynı sebeple, akademisyenler, uzmanlar ve 
meslektaalarımız bu konularda çok de`erli makaleler yazarak bkri mülkiyet 
ve rekabet hukukunun geliamesine katkı sunmaktadır. 

Çok de`erli çalıamalar sonucunda hazırlanan Ankara Barosu Fikri 
Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergimizin bu sayısında da alandaki 
geliamelerle paralel olarak, makaleler ile yüksek yargı kararları, Rekabet 
Kurulu ve yabancı mahkeme kararlarını siz de`erli meslektaalarımızla 
paylaamaktayız. 

Baata Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Kurulu 
Baakanı Av. Koray BULUT ve Kurul üyelerimiz olmak üzere, dergimizin 
hazırlanmasında eme`i geçen herkese teaekkür eder, dergimizin siz de`erli 
okuyucularımıza faydalı olmasını umarız.

Av. R. Er!nç SA"KAN
Ankara Barosu Ba!kanı
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S u n u !

14.12.2018 tarihinde yapılan toplantı ile Fikri Mülkiyet ve Rekabet 
Hukuku Kurulu Divanı olarak göreve baalamıa bulunmaktayız. Bu yeni 
dönemdeki ilk amacımız, Kurulumuzun toplantı ve faaliyetlerini sıkılaatırarak 
Kurul’un etkinli`ini arttırmak olmuatur. Bu vesileyle, toplantılarımızın iki 
haftada bir yapılması do`rultusunda karar alınmıatır. 

Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Kurulu olarak 15 Nisan 2019 tari-
hinde “Sınai Mülkiyet Haklarına Tecavüz Halinde Baavurulabilecek Hukuki 
Yollar” adlı panelimiz düzenlenmia ve panele meslektaalarımız yo`un ilgi 
göstermiatir. Bu vesileyle panelimize katılan de`erli konuamacılarımıza bir 
kez daha teaekkür ederiz.

Kurulumuzun çalıama alanına, birbiri ile iliakili ancak bir o kadar da farklı 
uygulamalar içeren Fikri ve Sınai Haklar ile Rekabet Hukuku girdi`inden, 
yeni dönemimizde yayınladı`ımız ilk sayımızda, Telif hakları, Sınai Haklar 
ve Rekabet Hukuku ile ilgili çeaitli makale, de`erlendirmeler ve kararlar 
ayrı ayrı yer almaktadır.

FMR 2019/1 sayısının hazırlanmasında ve yayımlanmasında eme`i geçen 
Ankara Barosu Baakanı Av. R. Erinç Sa`kan’a, Kurulumuzdan Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Güzin Tanyeri’ye, Ankara Barosu Yayınları 
Merkezi Baakan Yardımcı Av. Zeynep Bahadır’a, Fikri Mülkiyet ve Rekabet 
Hukuku Kurulu Üyelerine, dergimizde yazıları yayınlanan eser sahiplerine, 
Ankara Barosu grabkeri Ali Kemal Çerail’e en içten teaekkürlerimi sunarım.

Av. Koray BULUT
FMR Hukuku Kurulu Ba!kanı
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A. G!R!":

Son !k! veya üç yüz yıl !çer!s!nde, modern dünyanın temel ta"larının olu"tu-
rulması a"amasında pek çok unsur rol oynamı" olsa da, teknoloj!de meydana 
gelen de#!"!mler ve özell!kle geleneksel tarım ve t!caretten ürünler!n mekan!-
zasyonuna geç!"!, fabr!ka düzen!n!n gel!"!m!n! ve küresel pazar s!stemler!n!n 
sına! üret!me do#ru gel!"mes!n! sa#layan sanay! devr!m! en etk!n ve merkez! 
rolü üstlenm!"t!r.[1] Sanay! devr!m! kapsamında gerçekle"t!r!len b!l!msel ke"!$er, 
sadece hak!m olan teor!ler! de#!"t!rmem!" ve fakat aynı zamanda kend! b!l!msel 
d!s!pl!nler!n!n de dı"ına çıkarak oldukça öneml! net!celer!n ortaya çıkmasına 
neden olmu"tur.[2] Bu öneml! sonuçlardan b!r tanes!, ürünler!n ser! üret!m!n!n 
yapılmaya ve bu anlamda ürün çe"!t, n!tel!k ve n!cel!kler!nde b!r artı"ın ortaya 
çıkmaya ba"lanmasıdır. Üret!m süreçler!nde ya"anan bu gel!"me ve de#!"!m, 
rak!pler arasında fark ed!leb!l!r olma !ht!yacının ortaya çıkmasına ve bu ba#-
lamda markaların !"letmelere a!t mal veya h!zmetler üzer!nde kullanılmasının 
ba"lanmasına zem!n hazırlamı"tır.

Zaman !çer!s!nde, markaların t!car! ya"antının vazgeç!lmez unsurlarından 
b!r! hal!ne gelmes! !le b!rl!kte bu unsurun hukuk! met!nler !çer!s!nde korunması 
!ht!yacı g!derek kend!n! h!ssett!rmeye ba"lamı"tır. Ulusal bazda yapılan pek 
çok hukuk! düzenlemen!n uluslararası "!rketler!n !ht!yaçlarına kar"ılık vermede 
yeters!z kalması, kademe kademe, Dünya T!caret Örgütü Anla"masının ekle-
r!nden b!r tanes! olan T!caretle Ba#lantılı F!kr! Mülk!yet Hakları Anla"ması 
(TRIPS) ve bu kapsamda sunulan s!stem!n ortaya çıkmasına neden olmu"tur. 
TRIPS Anla"ması ve Avrupa Toplulu#u-Türk!ye Ortaklık Konsey!’n!n 1/95 
sayılı kararının da etk!s!yle Türk!ye’de yen! ve etk!n b!r marka koruması uygu-
lanmaya ba"lamı"tır.[3]

Günümüzde, t!car! ya"amın düzenl! b!r "ek!lde !"leyeb!lmes! ve gel!"me 
kaydedeb!lmes!, d!#er pek çok etken!n yanında marka korumasının bulunmasına 
ba#lıdır. Bu "ek!lde b!r koruma !se, konuyla !lg!l! her tür gel!"!m ve de#!"!m!n 
de#erlend!r!lerek !lg!l! düzenlenmelere yansıtılmasını gerekt!rmekted!r.

Marka hukukunu etk!leyen en öneml! de#!"!m ve gel!"me !se ku"kusuz 
!nternet!n yo#un b!r b!ç!mde kullanılmaya ba"lanılması neden!yle ortaya çık-
maktadır. Özell!kle 1990 yıllardan sonra b!l!m ve teknoloj! alanında ya"anan 

[1] Mokyr, Joel, %e Lever of R!chness: Technolog!cal Creat!v!ty and Econom!c Progress, 
Oxford, Oxford Un!vers!ty Press, 1990, s.277.

[2] Andersen, Hane, On Kuhn, Wadsworth/%omson, USA, 2001, s.29.

[3] Kırcı, N.Berkay, Markanın &nternet Yoluyla Haksız Kullanımı, Ankara, 2009, Turhan 
K!tabev!, s.9.
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ba" döndürücü gel!"!m ve bunun net!ces!nde ortaya çıkan b!lg! ve !let!"!m tekno-
loj!ler!, toplumların kültürel, sosyal yapısını ve daha da öneml!s! uygulana gelen 
t!car! !l!"k!ler!n n!tel!#!n! de#!"t!rmekted!r. B!lg! ve !let!"!m teknoloj!ler!nden 
b!r tanes! olan !nternet!n b!lg!ye kolay, hızlı ve ucuz yoldan küresel anlamda 
ula"ılab!lme !mkanını sa#laması, t!caret yapma yöntemler!n!n de#!"mes! ve 
!nternet!n tüm dünyada t!caretle u#ra"an bütün "ahıslar !ç!n en öneml! t!car! 
pazarlama aracı hal!ne gelmes!ne neden olmaktadır.

&nternet!n küresel özell!#! ve kullanımının sundu#u yen! olanaklar, mev-
cut hukuk! s!stem! de#!"t!rmese de f!kr! haklar, marka, rekabet hukuku, !laç, 
havacılık ve benzer! pek çok alandak! en bas!t mevzuat hükümler!n! dah! çok 
daha karma"ık hale get!rmekte ve bu durum, küresel b!r hukuk! korumanın 
bulunmadı#ı bu alanda, ulusal hukuklar arasında -ve hatta bazen ülkeler!n 
kend! !ç hukuklarında dah!- !ht!la$arın ortaya çıkmasına neden olmaktadır.[4]

Dünya genel!ndek! !nternet kullanım sıklı#ı ve ülkeler özel!ndek! sıralama 
ve rakamların payla"ıldı#ı 2018 senes!ne a!t !stat!st!k! b!r ara"tırma sonucu, 
!nternet!n günlük hayatımızda ne denl! büyük b!r öneme sah!p oldu#unu son 
derece açık b!r b!ç!mde ortaya koymaktadır.[5] Rapor sonuçlarına göre, 2018 
senes! !t!bar!yle, tüm dünyada, 4 m!lyardan fazla k!"!, !nternet! kullanmak-
tadır. Dünya Bankası !stat!st!kler!ne göre[6], dünya nüfusunun, 2017 senes! 
!t!bar!yle, yakla"ık olarak 7.7 m!lyar oldu#u dü"ünüldü#ünde, toplam dünya 
nüfusunun yarısından fazlasının !nternet! kullanmakta oldu#unu !dd!a etmek 
yanlı" olmayacaktır.

&nternet teknoloj!s!, son derece hızlı ve sürekl! b!r gel!"!m ve de#!"!m !çe-
r!s!nded!r. Bu anlamda, bu teknoloj! vasıtasıyla, bundan yakla"ık 10 yıl önce 
h!ç duymadı#ımız veya üzer!nde çok durmadı#ımız uygulamalar, markalar, 
platformlar ve benzer! müesseseler, günlük ya"antımıza g!rm!", sosyal yapıdan 
tutunuz, günlük ya"antımızdak! !" yapı" "ek!ller!, e#!l!m ve temel davranı"larımızı 
do#rudan etk!lem!" durumdadır.

&"bu makaleye konu ed!len ve !nternet teknoloj!s! !le günlük hayatımıza 
adeta nüfuz eden en öneml! uygulamalardan b!r tanes!: ‘sosyal medya’dır.

[4] Kle!nwächter Wolfgang, Internet Co-Governance – Towards a Mult!layer Mult!player 
Mechan!sm of Consultat!on, Coord!nat!on and Cooperat!on, Paper presented to the 
Informal Consultat!on of the Work!ng Group on Internet Governance (WGIG), September 
20 – 21, 2004, s.3 – Kaynak: http://www.wg!g.org/docs/Kle!nwachter.pdf 

[5] We are soc!al ve Hootsu!t, “D!g!tal !n 2018”, https://d!g!talreport.wearesoc!al.com, Er!"!m 
tar!h!: 09.02.2019

[6] %e World Bank Group, https://data.worldbank.org/!nd!cator/SP.POP.TOTL, Er!"!m 
Tar!h!: 09.02.2019



Sosyal Medya ve Markasal Kullanım Sorunu

80 FMR !"#$/ #

Günümüzde, neredeyse hemen herkes!n b!ld!#! ve hatta üyes! oldu#u Facebook, 
Tw!tter, Instagram, L!nked!n, Med!um ve benzer! uygulamalar, sosyal medyanın 
günümüzde en çok terc!h ed!len ve kullanılan türler!nden sadece bazılarıdır.

Türk!ye’de, 10.01.2017 tar!h!nden !t!baren, marka, tasarım, patent, faydalı 
model ve benzer! sına! mülk!yet konularının düzenlend!#! yen! mevzuat, 6769 
Sayılı Sına! Mülk!yet Kanunu !le yürürlü#e g!rm!" durumdadır.

Bu Kanun !le mevcut yapı, genel çerçevede aynen korunmakla b!rl!kte, 
mülga Kanun Hükmünde Kararnameler dönem!nde ya"anan bazı olumsuz-
lukları g!dermek adına, ek düzenlemeler yapılmı"tır. Bunlardan belk! de en 
öneml!ler!nden b!r tanes!, bel!rl! "artların varlı#ı hal!nde, markasal kullanımın 
!spatlanması hususudur.

Markanın kullanıldı#ının !spatlanması, sadece yayına !t!raz ve/veya markanın 
hükümsüzlü#ü, marka hakkına tecavüz a"amalarında kar"ımıza çıkan b!r konu 
de#!ld!r. Herhang! b!r marka ba"vurusu ve/veya tesc!l! !le !lg!l! olarak, daha 
öncek! b!r tar!hte, o !"aret üzer!nde b!r hak sah!b! olundu#u (öncel!kl!/üstün 
hak sah!pl!#!) hususunun !spatı a"amasında da markasal kullanım ve bununla 
!lg!l! belgeler!n sunulması gerecekt!r.

Uygulamada, Türk Patent ve Marka Kurumu[7] tarafından ver!len kararlarda 
ve y!ne aynı Kurum tarafından yayınlanan kılavuzda, marka yayınına !t!raz; 
öncel!kl! hak sah!pl!#! g!b! durumlarda ve kullanımın !spatı a"amasında ve 
özell!k arz eden bazı sını$arda, !nternet üzer!nden gerçekle"t!r!len kullanımlar 
ve !nternet teknoloj!s! !le hayatımıza g!ren d!#er uygulamalara !l!"k!n del!lle-
r!n tek ba"ına yeterl! kabul ed!lmed!#!, destekley!c! d!#er belgeler!n (örne#!n 
faturalar) sunulmaması hal!nde, kullanımın !spatlanamadı#ı yönünde kararlar 
ver!ld!#! gözlemlenmekted!r.

Pek!, acaba, bazı sını$ar (örne#!n reklamcılık h!zmetler!, pazarlama h!z-
metler!, hakla !l!"k!ler ve benzer! h!zmetler) özel!nde b!r de#erlend!rme yapıl-
dı#ında, !nternet üzer!nden gerçekle"t!r!len kullanımlarda, markanın, 6769 
Sayılı Kanun’un aradı#ı anlamda ve !"levler!ne uygun "ek!lde kullanıldı#ının 
!spatlanab!lmes! a"amasında gerçek b!r satı"ın olması "art mıdır?

Mal! ve verg!sel boyut b!r tarafa bırakılacak olursa ve günümüzdek! !" yapı" 
"ek!ller! ve t!car! !l!"k!ler!n gösterd!#! farklılık ve çe"!tl!l!k göz önüne alındı#ında, 
bazı markaların, sadece kend! resm! sosyal medya hesapları üzer!nden yaptıkları 
tanıtım, reklam, pazarlama h!zmetler! ve özell!kle sosyal medyada b!reyler!n 
ön plana çıktı#ı dü"ünüldü#ünde; fenomen, tanınmı" k!"! ve benzer! sıfatlara 

[7] Makalen!n !lerleyen bölümler!nde Türk Patent ve Marka Kurumu yer!ne TÜRKPATENT 
kısaltması kullanılacaktır.
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sah!p k!"!ler!n olu"turdu#u markalar ve bu markalar altında ve sosyal medya 
üzer!nden gerçekle"t!r!len tanıtım, reklam, pazarlama faal!yetler!, sırf herhang! 
b!r fatura sunulamıyor d!ye, markasal kullanım a"amasında de#erlend!rmeye 
alınan t!caret hayatında kullanım kavramı dı"ında tutulab!lecek m!d!r?

&"aret!n, bahse konu sını$ardak! ve sadece sosyal medya hesapları üzer!nden, 
6769 Sayılı Kanun’un aradı#ı anlamda kullanımı, markasal b!r kullanım olarak 
kabul ed!leb!lecek m!d!r? Sadece bu mecrada gerçekle"t!r!len kullanımlar, bazı 
sını$ar özel!nde yapılan de#erlend!rme a"amasında, markasal kullanımın !spatı 
!ç!n yeterl! olacak mıdır?

&"bu makalede, Amer!ka B!rle"!k Devletler! ba"ta olmak üzere, d!#er ülkelerde, 
özell!kle sosyal medya üzer!nden gerçekle"t!r!len markasal kullanım konusunda 
ver!len kararlar; markasal kullanımın tesp!t! !le !lg!l! bazı kr!terler ve benzer! 
hususlar !zah ed!lmeye ve özell!k arz eden bazı sını$arda, markanın kullanımı !le 
!lg!l! geleneksel yakla"ımdan hareketle yapılan de#erlend!rmeler!n, hakkan!yete 
aykırı sonuçlar ortaya çıkarab!lece#! !zah ed!lmeye çalı"ılacaktır.

B. Marka Tanımı ve Unsurları:

Sına! Mülk!yet!n Korunmasına &l!"k!n Par!s Sözle"mes!’n!n b!r!nc! madde-
s!nde: ‘markanın, sına! mülk!yet korumasının konularından b!r tanes! olaca#ı’ 
!fade ed!lm!" ve markanın tesc!l!, tanınmı" marka koruması, markanın tesc!l!nde 
red nedenler!, markanın hükümsüzlü#ü ve benzer! konular !rdelenm!" olmakla 
b!rl!kte, marka kavramın açık b!r tanımına yer ver!lmem!"t!r.

Dünya T!caret Örgütü Kurulu" Anla"ması’nın 1C sayılı ek! olan T!caretle 
Ba#lantılı F!kr! Mülk!yet Hakları Anla"ması’nın (TRIPS – Trade Related Aspects 
of Intellectual Property R!ghts) Markalar kenar ba"lıklı !k!nc! bölümünün 
15. maddes!nde: ‘B!r !"letmen!n mal veya h!zmetler!n!, d!#er !"letmeler!n mal 
veya h!zmetler!nden ayıran herhang! b!r !"aret veya !"aret komb!nasyonunun 
b!r marka olu"turab!lece#!’ bel!rt!ld!kten sonra; ‘bu tür !"aretler!n, özell!kle k!"! 
adlarını, har$er!, sayıları, mecaz! unsurları !çeren sözcükler!, renk komb!nas-
yonları ve bu tür !"aret komb!nasyonlarını’ !çerece#! bel!rt!lm!"t!r.

Mülga 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’de, ‘Markanın &çerece#! &"aretler’ kenar ba"lıklı 5. maddes!nde[8]: 
‘Markanın, ‘b!r te"ebbüsün mal veya h!zmetler!n!, b!r ba"ka te"ebbüsün mal 

[8] &lg!l! madde, 556 Sayılı KHK’ya mehaz kabul ed!len Avrupa Toplulu#u Konsey!’n!n 
21 Aralık 1988 tar!h ve 89/104 sayılı Üye Ülkeler!n Markalara &l!"k!n Mevzuatının 
Yakla"tırılmasına !l!"k!n Yönerges!’n!n ‘Markaların &çereb!lece#! &"aretler’ kenar ba"lıklı 
2. maddes! !le aynıdır.
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veya h!zmetler!nden ayırt etmey! sa#laması ko"uluyla, k!"! adları dah!l, özell!kle 
sözcükler, "ek!ller, har$er, sayılar, malların b!ç!m! veya ambalajları g!b! ç!z!mle 
görüntüleneb!len veya benzer b!ç!mde !fade ed!leb!len, baskı yoluyla yayınla-
nab!len ve ço#altılab!len her tür !"aret! !çerece#!’ !fade ed!lm!"t!r.

Marka olab!lecek !"aretler, Avrupa B!rl!#! Hukukunda !se, 2017/1001 sayılı 
Avrupa B!rl!#! Markası Tüzü#ünün 4. ve 2015/2436 sayılı Üye Devletler!n 
Marka Hukuklarının Uyumla"tırılması Hakkındak! D!rekt!f!n 3. maddes!nde 
düzenlenmekted!r. Her !k! düzenleme b!r bütün olarak de#erlend!r!ld!#!nde, 
markanın, ayırt ed!c! olması ve sah!b!ne sa#lanan korumanın açık ve net olarak 
konusunu bel!rleyeb!lmes!n! sa#layacak "ek!lde s!c!lde tems!l ed!lmes!/göster!l-
mes! "artıyla, herhang! b!r !"aretten olu"ab!lece#! !fade ed!lm!" bulunmaktadır. 
&lg!l! maddelerde yapılan tanımlamalarda, !"aret!n hang! unsurlardan olu"turu-
lab!lece#!n!n, sınırlayıcı olmayacak b!r "ek!lde (örnekley!c!) olarak sıralandı#ı 
ayrıca gözlemlenmekted!r.

10.01.2017 tar!h!nde yürürlü#e g!ren 6769 Sayılı Sına! Mülk!yet Kanunu’nun 
4. maddes!nde de, hemen üst paragrafta bel!rt!len düzenlemeler çerçeves!nde, 
marka olab!lecek !"aretlere !l!"k!n düzenlemen!n yapıldı#ı gözlemlenmekted!r. 
&lg!l! maddeye göre: “Marka, b!r te"ebbüsün mallarının veya h!zmetler!n!n d!#er 
te"ebbüsler!n mallarından veya h!zmetler!nden ayırt ed!lmes!n! sa#laması ve 
marka sah!b!ne sa#lanan korumanın konusunun açık ve kes!n olarak anla"ıl-
masını sa#layab!lecek "ek!lde s!c!lde göster!leb!l!r olması "artıyla k!"! adları dâh!l 
sözcükler, "ek!ller, renkler, har$er, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının 
b!ç!m! olmak üzere her tür !"aret”ten olu"ab!lecekt!r.

Bu anlamda, ayırt ed!c! olması ve s!c!lde göster!leb!l!r olması "artıyla, her tür 
!"aret!n marka tanımı !çer!s!nde yer alab!lece#! !dd!a ed!leb!lecekt!r.

C. Markasal Kullanım:

Markasal kullanım, esasen, Türk Marka Hukuku’nun öncek! uygulamaları 
ve mülga mevzuatta olmayan ve bu anlamda, 6769 Sayılı Kanun !le !lk defa 
yürürlü#e g!rm!"/tanıtılmı" b!r kavram de#!ld!r.

Mülga 556 Sayılı KHK dönem!nde de markanın kullanılması !le !lg!l! düzen-
lemeler yer almı"tır.[9] Örne#!n, mülga 556 Sayılı KHK’nın 9. maddes!nde, 
marka tesc!l!nden do#an hakların kapsamı bel!rlenerek markasal kullanım ve 

[9] Mülga 556 Sayılı KHK dönem!nde, markasal kullanım !le !lg!l! hususlar, aynı KHK’nın 
14. maddes!, Anayasa Mahkemes!n!n 14.12.2016 tar!h ve E.2016/148, K.2016/189 sayılı 
Kararı !le !ptal ed!l!nceye kadar, bu madde ba"ta olmak üzere, 9. madde ve !lg!l! d!#er 
maddeler çerçeves!nde uygulama alanı bulmakta !d!.
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bunun sınırları da ç!z!lm!"t!r. Bahse konu madden!n mehazı olan 89/104 sayılı 
Yönerge’n!n 5. maddes! !le b!rl!kte de#erlend!r!ld!#!nde, maddede bel!rt!len 
"ek!ldek! markasal kullanımın t!caret esnasında gerçekle"mes!n!n gerekt!#!, 
mevzuatın aradı#ı ko"ulların bulunması hal!nde, markanın t!car! ya"amdak! 
kullanımının yasaklandı#ı doktr!nde de kabul görmü"tür.[10]

10.01.2017 tar!h!nde yürürlü#e g!ren 6769 Sayılı Sına! Mülk!yet Kanunu’nda 
da, markasal kullanım !le !lg!l!düzenlemelere, 9. madde ve !lg!l! d!#er maddelerde 
yer ver!ld!#! görülmekted!r.

6769 Sayılı Kanun md.9’un gerekçes! !ncelend!#!nde, kanun maddes!n!n 
mehazı olarak, 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzü#ünün 15. ve 2015/2436 sayılı 
AB Marka D!rekt!f!n!n 16. maddeler! !"aret ed!lmekted!r. Y!ne, 2017/1001 sayılı 
Avrupa B!rl!#! Markası Tüzü#ünün 18. maddes!nde de benzer hükümler!n yer 
aldı#ı gözlemlenmekted!r.

6769 Sayılı Kanun’un 9. maddes!n!n 1. fıkrasında, markanın, sah!b! tarafın-
dan, tesc!l ed!ld!#! mal ve h!zmetler kapsamında ve c!dd! "ek!lde kullanımından 
bahsed!lmekted!r. Aynı hüküm çerçeves!nde de#erlend!r!ld!#!nde, bu kullanımın, 
Türk!ye’de gerçekle"t!r!lmes!n!n gerekt!#! ayrıca bel!rt!lmekted!r.

Bu kapsamda de#erlend!r!ld!#!nde, 6769 Sayılı Kanun kapsamında markasal 
b!r kullanımdan bahsedeb!lmek !ç!n, markanın tesc!l ed!ld!#! amaç dah!l!nde, 
!"lev!ne uygun, yan! t!car! hayatın !ç!nde, markanın fonks!yonlarının yer!ne 
get!r!lmes! !ç!n Türk!ye’de b!r kullanımın gerçekle"mes! gerekmekted!r[11].

6769 Sayılı Kanun’un 9. maddes!n!n 2. ve 3. fıkralarında, hang! durumların 
markasal kullanım olarak added!lece#! hüküm altına alınmı"tır.

Bu hükümlere göre, markanın ayırt ed!c! karakter! de#!"t!r!lmeden farklı 
unsurlarla kullanılması, markanın sadece !hracat amacıyla mal veya ambalaj-
larında kullanılması (6769 Sayılı SMK md.9/2-a ve b bentler!) !le markanın, 
marka sah!b!n!n !zn! !le kullanılması (6769 Sayılı SMK md.9/3) haller!, marka 
sah!b! tarafından kullanım olarak kabul ed!lmekted!r.

[10] Arkan Sab!h, Marka Hukuku, Ankara Ün!vers!tes! Hukuk Fakültes! Yayınları, No: 533, 
AÜHF. Döner Sermaye Yayınları No: 48, Ankara, 1998, C!lt II, s.216.

[11] Ayrıca bknz. 6769 Sayılı Kanun md.9 gerekçes!.
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D. Markanın Kullanılması Zorunlulu#u ve Kullanımın !spatının 
Gerekt$#$ Bazı Durumlar:

Markasal kullanımın ne "ek!lde olab!lece#!ne de#!nen Kanun Koyucu, mar-
kanın kullanılması zorunlulu#una !l!"k!n hükümler de sevk etm!" durumdadır.

6769 Sayılı Sına! Mülk!yet Kanunu’nun 9. maddes!n!n b!r!nc! fıkrasına 
göre: tesc!l tar!h!nden !t!baren be" yıl !ç!nde haklı b!r sebep olmadan, tesc!l 
ed!ld!#! mal veya h!zmetler bakımından, marka sah!b! tarafından Türk!ye’de 
c!dd! b!ç!mde kullanılmayan ya da kullanımına be" yıl kes!nt!s!z ara ver!len 
markanın !ptal!ne karar ver!lecekt!r.

Y!ne, bu hükümle ba#lantılı olan ve markanın !ptal! haller!n!n düzenlend!#! 
26. madden!n 1. fıkrasının a bend!ne göre, haklı b!r sebep olmadan, markanın, 
tesc!l ed!ld!#! mal ve h!zmetler bakımından, tesc!l ed!ld!#! tar!hten !t!baren 
be" yıllık b!r süre !çer!s!nde c!dd! "ek!lde kullanılmayan ve/veya kullanımına 
kes!nt!s!z ara ver!lmes! hal!nde, bu markanın Kurum tarafından !ptal ed!lece#! 
düzenlenm!" durumdadır.[12]

6769 Sayılı Kanun’a göre ve a"a#ıda örnekley!c! olarak sunulan düzenlemeler 
çerçeves!nde, marka sah!b!; bel!rl! ko"ulların varlı#ı hal!nde, markasal kullanı-
mını !spat etmekle mükelleft!r.

D.1. Bu düzenlemelerden !lk!n!n, marka yayınına !t!raz a"amasında kar"ımıza 
çıktı#ı gözlemlenmekted!r. Marka tesc!l!n!n ed!n!lmes! ve kural olarak, 6769 
Sayılı Sına! Mülk!yet Kanunu’nda yer alan korumadan yararlanılab!lmes!n!n 
temel "artı, b!r marka tesc!l!n!n bulunmasıdır.

Marka tesc!l! !se, b!r süreç olup; bu süreç, TÜRKPATENT’e usulüne uygun 
"ek!lde yapılacak b!r ba"vuru !le ba"lamaktadır. Marka ba"vurusunun yapılma-
sının ardından, TÜRKPATENT, !lg!l! ba"vuruyu gerek "ekl! ve gerekse 6769 
Sayılı Sına! Mülk!yet Kanunu md.5’te yer ver!len mutlak red nedenler! açısından 
re’sen !ncelemekte ve herhang! b!r eks!kl!k ve/veya aykırılı#ın bulunmadı#ı 
kanısına varması durumunda, ba"vurunun yayınlanmasına karar vermekted!r.
Yayım süres!, 6769 Sayılı Kanun md.18’e göre, !k! aydır.

Markasal kullanım ve/veya kullanımın !spatlanması !le !lg!l! yükümlülük, bu 
a"amada ortaya çıkab!lmekted!r. Yayıma !t!raz a"amasında markasal kullanımın 

[12] Markanın !ptal! !le !lg!l! Türk Patent ve Marka Kurumu’nun karar verece#! yönündek! 
düzenleme ve 6769 Sayılı SMK’nın 26. maddes!n!n yürürlük tar!h!, aynı Kanun’un 
192/1-a bend!ne göre, yayınlandı#ı tar!hten yed! yıl sonra yan! 10.01.2024 tar!h!nden 
sonra yürürlü#e g!recekt!r. 6769 Sayılı Kanun’un Geç!c! 4. maddes!n!n 1. fıkrasına göre, 
26. madde hükmü yürürlü#e g!rene kadar, !ptal yetk!s!, anılan maddedek! usul ve esaslara 
göre mahkemeler tarafından kullanılacaktır.
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!spatı !le !lg!l! düzenleme, 6769 Sayılı Kanun’un 19. maddes!n!n !k!nc! fıkra-
sında yer almaktadır.

&lg!l! hükme göre, marka yayınına !t!raz a"amasında ve özell!kle !t!razların, 
md.6/1 kapsamındak! n!sb! red nedenler!ne dayandı#ı durumlarda:

 - &t!raz gerekçes! markanın; !t!raza konu ba"vurunun ba"vuru veya rüçhan 
tar!h!nde, Türk!ye’de en az be" yıldır tesc!ll! olması;

 - Ba"vuru sah!b!n!n bu hususta b!r taleb!n!n bulunması durumunda, !t!raz 
sah!b!nden, !t!raza konu ba"vurunun, ba"vuru veya rüçhan tar!h!nden 
öncek! be" yıllık süre !ç!nde, !t!raz gerekçes! markasını, !t!razına dayanak 
gösterd!#! mal veya h!zmetler bakımından Türk!ye’de c!dd! b!ç!mde kullan-
makta oldu#una ya da kullanmamaya da!r haklı sebepler! oldu#una !l!"k!n 
del!l sunması talep ed!lmekte ve !t!raz sah!b! tarafından, bu hususların 
!spatlanamaması durumunda !t!razı redded!lmekted!r.

Yayıma !t!raz a"amasında söz konusu olan markasal kullanım ve bu kul-
lanımın !spatı; yayıma !t!raz net!ces!nde ver!len kararın !ptal! amacıyla 
açılan TÜRKPATENT Y&DK kararlarının !ptal! (Kurum kararlarının !ptal!) 
davalarında da b!r savunma gerekçes! olarak !ler! sürüleb!lecekt!r.

D.2. Markasal kullanım ve bu kullanımın !spatı zorunlulu#u, markanın 
hükümsüzlü#ü kapsamında açılan davalarda da kar"ımıza çıkab!lmekted!r.

6769 Sayılı Sına! Mülk!yet Kanunu md.25; markanın hükümsüzlü#ü halle-
r!n!n nelerden olu"aca#ını düzenleme altına almı"tır. Bu madden!n 1. fıkrasına 
göre, 5. maddede yer ver!len mutlak red nedenler! ve 6. maddede düzenlenen 
n!sb! red nedenler!n!n bulunması hal!nde, mahkeme tarafından, markanın 
hükümsüzlü#üne karar ver!leb!lecekt!r.

Madde 25/7’ye göre, bu madden!n b!r!nc! fıkrası kapsamında ve md.6/1’de 
yer alan n!sb! red nedenler! çerçeves!nde açılan marka hükümsüzlü#ü davala-
rında, b!r üst paragrafta yer ver!len 19. madden!n !k!nc! fıkrası, hükümsüzlük 
davası a"amasında b!r def ’! olarak !ler! sürüleb!lecekt!r. Y!ne aynı bende göre: 
hükümsüzlü#ü !stenen markanın ba"vuru veya rüçhan tar!h!nde, davacının 
markası, en az be" yıldır tesc!ll! !se; davacı, ayrıca, söz konusu ba"vuru veya 
rüçhan tar!h!nde 19 uncu madden!n !k!nc! fıkrasında bel!rt!len "artların yer!ne 
get!r!ld!#!n! !spatlamak durumundadır.

D.3. Markasal kullanım ve kullanımın !spatı zorunlulu#u, benzer "ek!lde, 
marka hakkına tecavüz neden!yle açılan davalarda da uygulama alanı 
bulab!lmekted!r.
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6769 Sayılı Sına! Mülk!yet Kanunu’nun 29. maddes!n!n b!r!nc! fıkrasında, 
dört bent hal!nde, hang! eylem/f!!ller!n marka hakkına tecavüz te"k!l edece#! 
hüküm altına alınmı"tır. Aynı madden!n !k!nc! fıkrasında, markasal kullanım 
ve kullanımın !spatı hususunun düzenlend!#! 19. madden!n !k!nc! fıkrasının, 
tecavüz davalarında da def ’! olarak !ler! sürüleb!lece#! açık b!r b!ç!mde hüküm 
altına alınmı" durumdadır.

D.4. Markanın kullanımı ve bu kullanımın !spatı !le !lg!l! hüküm ve bahse 
konu müessesen!n, sadece yukarıda !zah ed!len hususlarla sınırlı olmadı#ı 
dü"ünülmekted!r.

Yukarıdak! paragra$arda da !zah ed!lmeye çalı"ıldı#ı üzere, marka tesc!l!nde 
n!sp! red nedenler!, 6769 Sayılı Sına! Mülk!yet Kanunu’nun 6. maddes!nde 
düzenlenmekted!r. Bu madden!n üçüncü fıkrasında yer ver!len hükme göre, 
herhang! b!r marka ba"vurusu tar!h!nden veya varsa rüçhan tar!h!nden önce 
tesc!ls!z b!r marka veya t!caret sırasında kullanılan b!r ba"ka !"aret !ç!n hak 
elde ed!lm!"se; bu marka ba"vurusu, sah!b!n!n !t!razı üzer!ne, redded!lecekt!r.

Bu hüküm, esasen marka üzer!ndek! gerçek hak sah!pl!#!, öncel!kl! hak 
sah!pl!#! hususlarını düzenlemekted!r.[13]

Yargıtay kararları[14] !le de yerle"!k hale geld!#! üzere, marka üzer!ndek! hak-
kın !kt!sabı ve korunması !le !lg!l! olarak üç öneml! !lkeden b!r! olan marka 
üzer!ndek! öncel!k hakkı, o markayı !hdas ve !st!mal eden k!"!ye a!tt!r k! buna 
“gerçek hak sah!b!” den!l!r. Bu g!b! durumlarda markanın tesc!l!, sadece açık-
layıcı etk!ye sah!pt!r. D!#er b!r dey!"le, marka üzer!ndek! hak, tesc!lden önce 
do#mu" bulunmaktadır.

Buna kar"ın, b!r markayı !hdas ve !st!mal etmeks!z!n, sadece seç!p tesc!l ett!ren 
b!r k!msen!n bu tesc!l! ve/veya ba"vurusu, kurucu etk!ye sah!pt!r. Bu tür tesc!l 
ve/veya ba"vuru, sadece hak sah!b!ne ba"langıçta "arta ba#lı b!r hak sa#layab!l!r. 
Gerçek hak sah!b!n!n !t!raz ed!p ve/veya dava açıp, bu markayı tesc!l ett!rece#! 

[13] Her ne kadar, md.6/3’te !fades!n! bulan marka üzer!ndek! üstün/öncel!kl! hak kavramı; 
hem !t!raz, hem !t!razlar net!ces!nde ver!len kurum kararlarının !ptal! hem hükümsüzlük 
ve hem de tecavüz davaları a"amasında ve marka tesc!l!nde n!sb! red nedenler! ana ba"lı#ı 
altında !ncelenen ve bu kapsamda de#erlend!r!len b!r konu !se de, bu !dd!aların !spatı 
a"amasında da markasal kullanım müesses!nden yararlanılması neden!yle bu konuya, ayrı 
b!r paragraf hal!nde ayrıca yer ver!lm!"t!r.

[14] Yargıtay 11.HD’n!n 2001/9903 E., 2002/3699K. sayılı kararı, Yargıtay 11.H.D.’n!n 
2015/6134E., 2015/13829K. sayılı kararı ve benzer! d!#er kararları. Ayrıca bknz. Yasaman 
Hamd!, Marka Hukuku, Vedat K!tapçılık, &stanbul, 2004, s.405 v.d.
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tar!he kadar, kurucu etk! sah!pl!#! devam eder. Çünkü, marka üzer!ndek! gerçek 
hak sah!pl!#!, !k!nc! b!r ba#ımsız ve münfer!t mülk!yete hak tanımaz.[15]

B!r d!#er !fadeyle, esasen n!sb! red nedenler! !çer!s!nde yer alan ve herhang! 
b!r marka ba"vurusu ve/veya benzer! b!r !"aret üzer!nde, bu marka ba"vurusu ve/
veya rüçhan tar!h!nden önce üstün/öncel!kl! hakkının oldu#unu !dd!a eden ve 
bu !dd!alar kapsamında dava !kame eden "ahısların, bu öncel!kl! hakkın sah!b! 
oldu#u ve bu anlamda öncek! tar!hlere dayanan markasal kullanımını !spatlaması 
gerekmekted!r. Bu anlamda, markanın daha öncek! b!r tar!hte kullanıldı#ının 
!spatlanması, bu a"amada da söz konusu olab!lmekted!r.

6769 Sayılı Sına! Mülk!yet Kanunu genel gerekçes!n!n tetk!k!nde, kanun 
koyucunun, bu hükümler !le, esasen, tesc!ll! markaların p!yasada daha etk!n 
olarak kullanımını sa#lamak ve kullanılması dü"ünülmeyen mal ve h!zmet-
ler !ç!n marka tesc!l taleb!nde bulunulmasının önüne geçmey! hede$ed!#! 
gözlemlenmekted!r.

Bahse konu düzenlemeler, ayrıca, markaya dayalı bazı hukuk! talepler a"ama-
sında, kullanımın !spatlanmasını zorunlu hale get!rerek esasen mevcut s!stem!n 
daha sa#lıklı !"lemes!n! sa#lamaktadır. Örne#!n, marka tesc!l tar!h!n!n üzer!nden 
be" sene geçm!" olmasına ra#men, 6769 Sayılı Kanun’un aradı#ı anlamda c!dd! 
b!r kullanımı olmayan b!r marka sah!b!nden; kend! markasının aynı ve/veya 
benzer!n!n, aynı ve/veya benzer sını$ardak! tesc!l talepler!n!n yayını aleyh!ne 
yaptı#ı !t!raz a"amasında, !t!razının gerekçes! markasının kullanıldı#ını !spat 
etmes!n!n talep ed!lmes!, ortada gerçek b!r hukuk! menfaat!n bulunup bulun-
madı#ını ortaya çıkarmak adına oldukça faydalıdır. &t!raza gerekçe olarak gös-
ter!len markanın kullanıldı#ının !spat ed!lememes! hal!nde ya !t!raz tamamen 
redded!lmekte ya da kullanıldı#ı !spatlanamayan marka d!kkate alınmaksızın 
b!r karar ver!lmekted!r. Bu sayede, !lg!l! markayı c!dd! "ek!lde kullanmak !steyen 
k!"!ye tesc!l ve kullanım !mkanı sa#lanmakta ve y!ne, marka s!c!l!, kullanılmayan 
markaların olu"turdu#u b!r ard!ye olmaktan çıkmaktadır.

Benzer "ek!lde, b!r üst paragrafta bel!rt!len n!tel!klere sah!p b!r !"aret!n, t!car! 
hayattak! akt!f kullanımı !le !lg!l! açılacak olası b!r tecavüz davası a"amasında, 
talep hal!nde, önce bu kullanımı !spatlaması ve ancak bu husus !spatlandıktan 
sonra yargılamaya devam ed!lmes!, yapılan yargılama net!ces!nde ver!lecek 
kararın taraf menfaatler!ne uygun, dengeley!c! ve hakkan!yete uygun olmasını 
sa#lamaktadır. Y!ne, 6769 Sayılı Kanun’un aradı#ı ve kend!s!nden bekled!#! 
anlamda c!dd! markasal b!r kullanımı olmayan ve sadece rak!pler!n!n faal!-
yetler!n! önleme hedef!nde olan kötü n!yetl! üçüncü k!"!ler!n açacakları olası 

[15] Konu !le !lg!l! ayrıca bknz. Tek!nalp, Ünal, F!kr! Mülk!yet Hukuku, Beta Basım Yayım 
Da#ıtım, &stanbul, 2002, s.324 ve devamı.
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davalarda, bu yükümlülük neden!yle, hakkan!yete aykırı kararların ver!lmes!n!n 
de önüne geç!leb!lece#! dü"ünülmekted!r.

E. Markasal Kullanımın !spatı A%amasında Uygulamada D$kkate Alınan 
B$lg$ ve Belgeler:

Makalen!n üst paragra$arında 6769 Sayılı Sına! Mülk!yet Kanunu’nun 
!lg!l! maddeler!ne atı$ar yapılmak suret!yle, bu müessese genel çerçeves! !le ele 
alınmaya çalı"ılmı"tır.

24.04.2017 tar!h ve 30047 Sayılı Resm! Gazete’de, 6769 Sayılı Sına! Mülk!yet 
Kanunu’nun Uygulanmasına Da!r Yönetmel!k yayınlanmı"tır. Bu yönetmel!#!n 
30. maddes!n!n b!r!nc! fıkrasında, kullanımın !spatı !le !lg!l! sunulan del!ller!n, 
tara$arın ba"ka b!r b!lg!ye !ht!yaç duymaksızın de#erlend!rme yapab!lmes!ne 
ve görü" olu"turab!lmes!ne !mkân verecek "ek!lde açık, anla"ılır ve güven!l!r 
n!tel!kte olması ve!t!raz sah!b! tarafından sunulan del!ller!n !t!raza konu mar-
kanın tesc!ll! oldu#u mal veya h!zmetler bakımından kullanımın n!tel!#!, yer!, 
zamanı, kapsamı ve markanın kullanım "ekl! hususlarına da!r yeterl! b!lg!y! 
!çermes! gerekt!#! açık "ek!lde bel!rt!lm!"t!r. Aynı madden!n !k!nc! fıkrasında, 
del!ller!n; ambalaj, et!ket, f!yat l!stes!, katalog, fatura, foto#raf ve gazete !lanı 
g!b! her türlü destekley!c! dokümanı !çereb!lece#! hükme ba#lanmı"tır.

Bu yönetmel!#e ek olarak, markasal kullanımın ne "ek!lde olab!lece#! ve nasıl 
!spatlanab!lece#!ne !l!"k!n TÜRKPATENT tarafından b!r kılavuz[16] yayınlanmı" 
ve burada hang! belgeler!n markaların kullanımının !spatında faydalı olaca#ı 
hususlarına !"aret ed!lm!"t!r.

Bu kılavuzun tetk!k!nde, markasal kullanımın !spatında, “Faturalar”, “Katalog, 
F!yat L!stes! ve Ürün Kodları”, “Ürün, Ambalaj ve Tabela Örnekler!”, “Reklam, 
Tanıtım, Promosyon, Pazar Ara"tırması, Kamuoyu Ara"tırması”, “Reklam Gör-
seller! ve V!deoları, Bunlara !l!"k!n faturalar”, “Tanıtım ve promosyon ürünler! 
görseller! veya v!deoları ve bunlara !l!"k!n faturalar”, “Fuar katılımına !l!"k!n 
del!ller”, “Pazar ara"tırması, kamuoyu ara"tırması”, “T!car! Faal!yete &l!"k!n 
B!lg!ler”, “Beyanlar”ın d!kkate alınaca#ı bel!rt!lm!"t!r.

&lg!l! kılavuzda, faturaların, kullanımın !spatında en güçlü del!l olaca#ı bel!r-
t!lm!"; f!yat l!stes!, ürün kodları ve katalogların dah!, tek ba"larına markanın 

[16] &lg!l! kılavuza er!"!leb!lecek l!nk !ç!n bknz.:
https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/B4609CED-66A9-4096-
A33A-DA99A1A0DE04.pdf;jsess!on!d=AC3C184BCDB58A4EDECF62AC6EFEFA68 
(Son er!"!m tar!h!: 09.02.2019)
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t!car! hayata konu olup olmadı#ını ya da hang! emt!alar !ç!n kullanıldı#ını 
kes!n olarak !spat etmed!#!, yardımcı del!l n!tel!#!nde oldu#u !fade ed!lm!"t!r.

Benzer "ek!lde, mal veya h!zmete !l!"k!n reklam görseller! ve v!deoların da 
kullanım !spatına !l!"k!n sunulacak del!ller !çer!s!nde öneml! yer tuttu#u bel!r-
t!ld!kten sonra, bu belgelere ek olarak faturaların sunulmasının gerekl!l!#!ne 
!"aret ed!lm!"t!r.

Y!ne, tanıtım ve promosyona !l!"k!n görseller!n, v!deoların veya ses belge-
ler!n!n kullanımın !spatında de#erlend!rmeye alınaca#ı bel!rt!ld!kten sonra, 
tanıtım ve promosyon harcamalarına !l!"k!n faturaların da sunulması hususuna 
de#!n!lm!"t!r.

“&nternet üzer!nden satı" yapılması hal!nde marka ve mal/h!zmet ba#lantısının 
açık "ek!lde kuruldu#u !lg!l! web s!tes!n!n görseller!n!n de del!l olarak kabul 
ed!lece#!” ve “markanın alan adı olarak tesc!l ed!lmes! hal!nde !lg!l! !nternet 
s!teler!ne !l!"k!n görseller ve bu s!ten!n kullanımını gösteren !stat!st!k! ver!ler!n 
de destekley!c! del!l olarak de#erlend!r!lece#!” bel!rt!lm!" durumdadır.

Bu açıklamalar kapsamında b!r de#erlend!rme yapıldı#ında, !nternet üzer!n-
den gerçekle"t!r!len markasal kullanımlar, sadece bel!rl! b!r mal/h!zmet satı"ı 
!le sınırlandırılmakta ve markanın, 6769 Sayılı Kanun’un aradı#ı anlamda 
kullanıldı#ının !spatlanab!lmes! !ç!n !nternet üzer!ndek! kullanımlara ek olarak 
fatura sunulması b!r gerekl!l!k olarak aranmaktadır.

Bu durum !se, b!zler!, markanın, bazı sını$ar özel!nde (örne#!n reklamcı-
lık h!zmetler!, pazarlama h!zmetler!, hakla !l!"k!ler ve benzer! h!zmetler), tek 
ba"ına, !nternet üzer!nden (özell!kle sosyal medya vasıtasıyla) c!dd! "ek!lde 
kullanılması durumunda, bu kullanımın, !spat !ç!n yeterl! olmayaca#ı g!b! b!r 
sonuca götürmekted!r.

Acaba, bazı sını$ar özel!nde (örne#!n reklamcılık h!zmetler!, pazarlama h!z-
metler!, hakla !l!"k!ler ve benzer! h!zmetler), markanın sadece !nternet üzer!nden 
kullanılması durumunda ve t!car! hayatın !çer!s!nde kullanıldı#ı hususunun 
!spatı a"amasında fatura sunulması b!r gerekl!l!k m!d!r? Y!ne bu kapsamda, az 
önce bahsed!len sını$ar kapsamında, !nternet üzer!nden ve makale özel!nde 
sosyal medya üzer!nden yapılan markasal kullanımlarda gerçek b!r satı"ın varlı#ı 
"art mıdır? Gerçek b!r satı" olmasa ve/veya fatura sunulamasa dah!, !nternet 
ve sosyal medya üzer!nden gerçekle"t!r!len kullanımlar, markasal b!r kullanım 
olarak de#erlend!r!leb!lecek m!d!r?

Devam eden ba"lıklar altında bu hususlar, yurt dı"ında ver!len bazı kararlar 
çerçeves!nde cevaplandırılmaya çalı"ılacaktır.
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F. Markasal Kullanımın Tesp$t$ndek$ !lk Ko%ul: T$car$ Hayatın !çer$s$nde 
ve T$car$ Etk$ Yaratacak "ek$lde Kullanım

6769 Sayılı Kanun md.11/3’e göre: Ba"vuruya konu mal veya h!zmetler, 
12.7.1995 tar!hl! ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı !le katılmamız 
kararla"tırılan Markaların Tesc!l! Amacıyla Mal ve H!zmetler!n Uluslararası Sınıf-
landırılmasına &l!"k!n N!s Anla"masına göre sını$andırılmaktadır. Bu hususlara, 
6769 Sayılı Sına! Mülk!yet Kanunu’nun Uygulanmasına Da!r Yönetmel!k’!n 
9. maddes!nde de !"aret ed!lmekted!r. Bu kapsamda de#erlend!r!ld!#!nde, marka-
sal kullanım !le !lg!l! olarak, toplam 45 adet mal ve h!zmet sınıfı yer almaktadır. 
Bunlardan !lk 34 sınıf, mal/emt!a; d!#er 11 sınıf !se h!zmet sınıfına !l!"k!nd!r.

Markasal kullanımın !spatı a"amasında, her b!r sınıf özel!nde b!r de#erlen-
d!rme yapılmasının gerekl! oldu#u sab!tt!r.

Markanın kullanılıp kullanılmadı#ının her b!r sınıf özel!nde de#erlend!r!lmes! 
asıl olmakla beraber, sınıf bazında b!r de#erlend!rme yapmadan önce, markanın 
t!car! hayat !çer!s!nde ve t!car! etk! yaratacak "ek!lde kullanılıp kullanılmadı#ının 
bel!rlenmes! öncel!kl! olarak tesp!t ed!lmel!d!r.

Z!ra, doktr!nde[17] de kabul gördü#ü üzere, markanın !"levler!ne uygun b!r 
tarzda yarar elde edecek, yan! onun malın veya h!zmet!n p!yasada tanınmasını 
ve d!#er !"letmeler!n mal/h!zmetler!nden ayırt ed!lmes!n! sa#layacak "ek!lde ve 
yo#unlukta; p!yasada, p!yasaya h!tap eden, p!yasayı etk!leyen yerlerde kulla-
nılması gerekmekted!r.

Geleneksel t!car! !l!"k!ler ve !" yapı" "ek!ller! kapsamında de#erlend!r!ld!#!nde, 
bu hususun !spatındak! en temel belge, TÜRKPATENT kullanım kılavuzunda 
da bel!rt!ld!#! üzere, faturalar olacaktır.

Ancak, !nternet ve !nternet üzer!nden gerçekle"t!r!len hang! kullanımın 
t!car! hayatın !ç!nde oldu#u ve t!car! etk! do#urdu#u, hang!ler!n!n bu kapsamın 
dı"ında oldu#unun bel!rlenmes! a"amasında bazı problemler!n ortaya çıkmakta 
oldu#unu !dd!a etmek sanırız yanlı" olmayacaktır.

Günümüzde, ço#umuzun, evler!m!z!n mutfak !ht!yaçlarını; pazar, market, 
manav ve benzer! yerlere g!tmeks!z!n; y!ne g!y!m, ayakkabı, çanta ve benzer! 
emt!ayı dah! ma#aza ve benzer! alı"ver!" mekanlarına u#ramaksızın !nternet 

[17] Bknz. Tek!nalp, a.g.e., s.428 vd.; ayrıca bknz. O'ner, Er!c D., Internat!onal Trademark 
Protect!on, F!eldson Press, New York, 1965, s.39 vd.; Yasaman, a.g.e., s.494 vd.; Damato 
Anthony–Long Dor!s Estelle, Internat!onal Intellectual Property Law, Kluwer Law 
Internat!onal, London, 1997, s.21 vd.; Corn!sh W!ll!am – Llwelyn Dav!d, Intellectual 
Property: Patents, Copyr!ght, Trademarks and All!ed R!ghts, Sweet & Maxwell, London, 
2003, s.701 vd.
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s!teler! üzer!nden aldı#ımız b!r gerçekl!kt!r. &nternet üzer!nden gerçekle"t!r!-
len bahse konu t!car! !l!"k!ler özel!nde b!r de#erlend!rme yapıldı#ında, artık 
e-t!caret!n hayatımızda öneml! b!r yere sah!p oldu#u ortadadır.

Bu tür !"lemler, genelde ya !lg!l! markalara a!t alan adları üzer!nden yayın 
yapan resm! !nternet s!teler! üzer!nden gerçekle"t!r!lmekte ya da b!rden fazla 
markaya a!t ürün ve/veya h!zmetler!n b!r araya get!r!ld!#! alı" ver!" platformları 
üzer!nden yürütülmekted!r. Genelde, bu tür !nternet s!teler!ne kayıt olunarak 
üyel!k !s!m ve "!freler! bel!rlenmekte ve güvenl! ödeme seçenekler! vasıtasıyla, 
satın alınan ürün/h!zmetler, n!speten kısa süreler !çer!s!nde muhatabına ula"-
maktadır. Amazon, heps!burada, g!tt!g!d!yor, n11, Al!baba[18] örneklerden 
sadece bazılarıdır.

Mevcut uygulama ve düzenlemeler kapsamında de#erlend!r!ld!#!nde, 
TÜRKPATENT’!n kend!ne esas aldı#ı ve markasal kullanım olarak addett!#! 
!nternet üzer!ndek! kullanım, esasen bu tür !"lemlere !l!"k!nd!r.

Özell!kle yukarıda yer ver!len örnekler kapsamında de#erlend!r!ld!#!nde, bu 
ve benzer! !"lemler!n, ço#unlukla, 6102 Sayılı Türk T!caret Kanunu’na göre 
tac!r olarak kabul ed!len "ahıslar vasıtasıyla gerçekle"t!r!ld!#! dü"ünüldü#ünde, 
fatura ve benzer! belgeler!n sunulması, t!car! kullanımın !spatı a"amasında 
!steneb!lecekt!r.

Ancak, bu durumda dah!, markanın t!caret hayatı !çer!s!nde kullanılıp 
kullanılmadı#ının tesp!t! ve karar verme a"amasında fatura sunulamaması 
durumunun tek ba"ına yeterl! olmayaca#ı dü"ünülmekted!r.

Sadece b!r örnekle bel!rtmek gerek!rse, günümüzde, özell!kle gerçek k!"!ler!n 
üyes! oldu#u ve yurt dı"ında oldukça ra#bet gören el yapımı, sınırlı sayıda ve 
k!"!ye özel üret!len ürünler!n satılmakta oldu#u ve b!r platform olarak tasarlanmı" 
çe"!tl! !nternet s!teler! bulunmaktadır. Etsy[19] !s!ml! platform, bunun en güzel 
örnekler!nden b!r tanes!d!r. Bu platforma, örne#!n el !"! d!k!" nakı"/dantel yapan, 
sabun üreten; üret!m!n! tamamen ev!nde gerçekle"t!ren,Türk!ye’n!n herhang! 
b!r yer!nde ya"ayan ve esasen ev hanımı olan Ay"e Teyze’n!n üye oldu#unu; 
Ay"e Teyze’n!n A !barel! b!r !"aret! kend!ne marka olarak bel!rled!#!n! ve bu 
ürünler!, A !barel! markası !le sattı#ını varsayalım. Y!ne, Ay"e Teyze’n!n A !ba-
rel! markasının üzer!nde yer aldı#ı, el !"! d!k!" nakı" ve sabun emt!asının, yurt 
!ç! ve yurt dı"ından c!dd! "ek!lde talep gördü#ü, bu ürünler !le !lg!l! pek çok 

[18] www.amazon.com.tr, www.heps!burada.com, www.g!tt!g!d!yor.com, www.n11.com, www.
al!baba.com.tr uzantılı alan adları üzer!nden yayın yapan !nternet s!teler!ne son er!"!m 
tar!h!: 09.02.2019

[19] www.etsy.com uzantılı !nternet s!tes!ne son er!"!m tar!h!: 09.02.2019
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yorumun yapıldı#ı, hatta satı"a çıkardı#ı ürünler!n en çok satan ürünler !çer!-
s!nde yer aldı#ı, ürünler! tak!p eden olası alıcı sayısının c!dd! boyutlara ula"tı#ını 
dü"ünel!m. Ay"e Teyze’n!n b!r ev hanımı olması neden!yle herhang! b!r verg! 
kaydının bulunmadı#ı ve yapmı" oldu#u satı"larla !lg!l! fatura, proforma ve/veya 
ba"kaca b!r mal! belges!n!n bulunmadı#ını varsayalım. Bu durumda, sırf fatura 
sunulamıyor d!ye, Ay"e Teyze tarafından, A markasının, www.etsy.com !s!ml! 
platform üzer!nden, t!car! hayatın !ç!nde ve/veya t!car! etk! yaratacak "ek!lde 
kullanılmadı#ını !dd!a etmek ne derece mümkün olab!lecekt!r?

Markanın !nternet üzer!nden ve/veya t!car! hayat !çer!s!nde kullanıldı#ı-
nın kabulü !ç!n, bel!rl! ko"ulların bulunması hal!nde, gerçek b!r satı"ın dah! 
bulunmasının gerekl! olmadı#ı hususuna, Amer!ka B!rle"!k Devletler!’nde 
ver!len çe"!tl! kararlarda de#!n!lm!"t!r. Bahse konu kararların ço#unda tartı"ı-
lan, marka üzer!ndek! öncel!k hakkının k!me a!t oldu#u ve !nternet üzer!nden 
gerçekle"t!r!len kullanımın, marka üzer!nde öncel!k hakkı bah"ed!p etmed!#! 
hususuna !l!"k!nd!r. Ancak, bu kararlardan bazılarının, özell!kle !nternet üze-
r!nden gerçekle"t!r!len hang! kullanımların, hang! ko"ullar altında, t!car! b!r 
kullanım olarak kabul ed!lmekte oldu#u hususlarına !"aret etmes! neden!yle, 
önem arz ett!#! dü"ünülmekted!r.

&nternet!n henüz hayatımızda olmadı#ı dönemlerde dah!, Amer!ka Yüksek 
Mahkemes! (1.Temy!z Da!res!), 16 Temmuz 1951 tar!h ve 190 F.2d 415 sayılı 
kararında[20], marka üzer!ndek! hak sah!pl!#! ve markasal kullanım !le !lg!l! bazı 
kr!terler bel!rlem!"t!r. Bu kararda, marka üzer!nde üstün/öncel!kl! hak sah!pl!#! 
ve markasal kullanımın bel!rlenmes! a"amasında; markanın, !lg!l! emt!anın üze-
r!ne konulması ve markayı ta"ıyan ürünler!n satı"ına !l!"k!n del!ller!n, ver!lecek 
olan kararın esasını/temel!n! te"k!l edece#! ve yüksek b!r !kna kab!l!yet!ne sah!p 
olaca#ı bel!rt!lm!"t!r. Aynı kararın !lerleyen kısımlarında, satı" veya satı"ların, 
marka !le hak sah!b! arasındak! ba#ın kurulmasının olmazsa olmazı (s!ne qua 
non) olarak kabul ed!lmes!n!n de haksızlıklara neden olaca#ına ayrıca !"aret 
ed!lm!"t!r. Bu kapsamda, mevcut satı%ın oldu#una $l$%k$n herhang$ b$r del$l 
olmasa b$le, halk/h!tap ed!len tüket!c! kes!m! nezd!nde, !lk olarak “markanın, 
sah!b! oldu#u !dd!a ed!len "ahıs tarafından seç!lm!" oldu#u” ve !k!nc!l olarak 
“y!ne bu "ahıs tarafından, markanın, d!#er mallardan ayırt etmek amacıyla 
kullanıldı#ı algısının olu"ması” durumunda marka üzer!ndek! hak sah!pl!#! 
durumunun ortaya çıkaca#ına karar ver!lm!" oldu#u gözlemlenmekted!r.

[20] &lg!l! karar, Mendes kararı olarak da b!l!nmekted!r. Karar ayrıntısı !ç!n bknz.: https://
law.just!a.com/cases/federal/appellate-courts/F2/190/415/247239/ (Son er!"!m tar!h!: 
09.02.2019)
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B!r elektron!k posta yazılımı üzer!ndek! Coolma!l markasının t!car! kullanımı 
ve bu marka üzer!ndek! üstün/öncel!kl!/gerçek hak sah!pl!#! hususunun tartı"ıl-
dı#ı Amer!ka Yüksek Mahkemes! (11.Temy!z Mahkemes!)’n!n 16 A#ustos 2001 
tar!h ve 00-10872 no’lu kararında da (Planetory Mot!on Inc. v. Techplos!on, 
Inc. ve d!#erler!.)[21], hemen üst paragrafta bel!rt!len Mendes kararına atıfta 
bulunularak, gerçek veya mevcut b$r satı%ın olmaması durumunun, otoma-
t$k olarak $lg$l$ markanın t$car$ hayatta kullanılmadı#ı kanısına varılması 
$ç$n yeterl$ olmadı#ı açık "ek!lde hüküm altına alınmı"tır. Bu kararda, gerçek 
ve/veya mevcut b$r satı% olmasa b$le, !lg!l! yazılımın, üçüncü b!r "ahsa a!t 
!nternet s!tes! üzer!nden, ücrets!z olarak !nd!r!lmes! durumunun, yazılımın, 
yaygın "ek!lde da#ıtılmakta oldu#una !"aret ett!#!; yazılımın Coolma!l mar-
kasını üzer!nde barındıran b!r dosya adı !le yayınlandı#ı ve !nternete er!"!m! 
olan herkese açık oldu#u; Coolma!l markası üzer!nde hak sah!b! oldu#u !dd!a 
eden "ahısla !let!"!m !çer!s!ne geçen son kullanıcıların gönderd!kler! elektron!k 
postalarda yazılım !le !lg!l! Coolma!l markasını kullandıkları; Coolma!l marka-
sının yazılımın kayna#ını göstermek amacıyla kullanıldı#ı ve benzer! hususlara 
de#!nerek markanın t!caret hayatı !çer!s!nde kullanılmakta oldu#una kanaat 
get!rm!" oldu#u gözlemlenmekted!r.

Y!ne, Amer!ka B!rle"!k Devletler! Yüksek Mahkemes! (7. Temy!z 
Mahkemes!)’n!n 05 A#ustos 1999 tar!hl! ve 98-2908 no’lu kararında da (Johnny 
Blasto' v. Los Angeles Rams Football Co.) hemen üst paragrafta bel!rt!len 
hususlara !"aret ed!lerek, markasal kullanımın gerçekle"mes! !ç!n gerçek ve/
veya mevcut b!r satı"ın bulunmasının gerekmed!#! hususlarına de#!n!ld!#! 
gözlemlenmekted!r.

Açıklanmaya çalı"ılan bu Mahkeme kararları, markasal kullanımın !lk "artı 
olan t!caret hayatındak! kullanım ve/veya t!car! etk! yaratacak "ek!lde gerçek-
le"t!r!len kullanımın varlı#ının tesp!t! esnasında, sadece faturalara dayalı b!r 
de#erlend!rme yapılmasının ne derece hukuk ve hakkan!yete aykırı sonuçlara 
yol açab!lece#!n! göstermes! açısından oldukça öneml!d!r.

Markanın t!car! hayatın !çer!s!nde ve t!car! etk! yaratacak "ek!lde kullanılması, 
markasal kullanım bulunup bulunmadı#ının bel!rlenmes! !ç!n öncel!kl! "artlar-
dan b!r tanes! olmakla beraber, bu durumun tek ba"ına var olması, markasal 
kullanım oldu#unun kabulü !ç!n tab!!k! yeterl! de#!ld!r.[22] B!r d!#er !fadeyle, 

[21] &lg!l! karara !l!"k!n met!n !ç!n bknz.
https://caselaw.f!ndlaw.com/us-11th-c!rcu!t/1481575.html (Son Er!"!m Tar!h!: 09.02.2019)

[22] LaLonde Ann G!lson, G!lson Jerome, Prov!ng Ownersh!p Onl!ne... And Keep!ng It: 
%e Internet’s Impact on Trademark Use and Coex!stence, Trademark Reporter, Matthew 
Bender & Company Inc., 2014, s.13 vd.
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sadece b!r alan adının ed!n!lm!" olması, bu alan adı üzer!nden yayın yapan b!r 
!nternet s!tes!n!n bulunması, y!ne makale özel!nde sosyal medya üzer!nden, 
bel!rlenen b!r !"aret üzer!nden b!r kullanıcı hesabının alınması ve bu hesap 
üzer!nden bazı payla"ımların yapılmı" olması, bu !"aret!n 6769 Sayılı Kanun’un 
aradı#ı anlamda markasal b!r kullanımın !spatlanması !ç!n yeterl! olmayacaktır.

Bu amaçla, devam eden ba"lıklar altında, önce makale özel!nde, hang! 
sını$ar kapsamında b!r de#erlend!rme yapılmakta oldu#u !zah ed!lmeye ve bu 
anlamda makalen!n sınırları bel!rt!lmeye çalı"ılacak, sonrasında da, Türk!ye’de 
sosyal medya kullanımı !le !lg!l! bazı !stat!st!kler payla"ılarak, sosyal medyada 
markasal kullanımın var oldu#unun kabulü !ç!n ne tür "artların aranab!lece#! 
hususlarına de#!n!lecekt!r.

G. Markasal Kullanımın !spatı A%amasında, Kullanım $le !lg$l$ Sınıflar 
Özel$nde B$r De#erlend$rme Yapılması Gerekl$l$#$ ve Makalen$n Kapsamı:

Hukukun toplumsal !"lev!n! yer!ne get!reb!lmes!n!n öneml! ve temel unsurla-
rından b!r!s!n!, b!l!nd!#! g!b!, somut durum ve olayın hukuka uygun b!r b!ç!mde 
anlamlandırılıp de#erlend!r!lmes!n! ve kararla"tırılmasını konu ed!nen hukuksal 
muhakemen!n/yargılamanın sa#lıklı b!r b!ç!mde gerçekle"t!r!lmes! te"k!l eder.[23] 
Anayasa Mahkemes!, Yargıtay ve d!#er Yüksek Derece Mahkemeler!nce ver!len 
pek çok kararda da yer aldı#ı üzere, her somut olayın kend! ko"ulları !çer!s!nde 
de#erlend!r!lmes! esastır.

&"aret ve/veya markanın t!car! hayat !çer!s!ndek! kullanımı !le !lg!l! ba"lık 
altında yapılan açıklamalarda da bel!rt!lmeye çalı"ıldı#ı üzere, markasal kul-
lanımın !spatı a"amasında, her b!r sınıf özel!nde b!r de#erlend!rme yapılması 
gerekmekted!r. Bu anlamda, herhang! b!r mal/emt!a/ürün üreten ve bu ürünler 
üzer!nde ve !lg!l! sını$arda, 6769 Sayılı Kanun’un aradı#ı anlamda c!dd! "ek!lde 
b!r markasal kullanımının oldu#unu !dd!a eden "ahsın, bu kullanımları !spat 
a"amasında fatura ba"ta olmak üzere, !lg!l! d!#er belgeler! sunmasının beklen-
mes! makul b!r yakla"ımdır.

Bu noktada, TÜRKPATENT tarafından yayınlanan Kullanım &spatı Kıla-
vuzunda de#!n!len del!ller ve !lkeler, pek çok sınıf !ç!n geçerl!, kabul ed!leb!l!r 
ve hukuka uygun !se de, tüm sını$ar özel!nde bu "ek!lde genel kr!terler!n 
bel!rlenmes! ve her b!r sınıf özel!nde de#erlend!rme yapılmaması, ço#u zaman 
hukuk ve hakkan!yete aykırı sonuçların ortaya çıkmasına neden olab!lmekted!r.

[23] Gürbüz Ahmet, Hukuksal Muhakemen!n Temel Parad!gması Olarak Evrensel Hukuk 
De#erler! ve &lkeler! Nasıl &"levselle"t!r!leb!l!r., s.609, http://derg!park.gov.tr/download/
art!cle-f!le/229916, Son Er!"!m Tar!h!: 09.02.2019
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&"bu makale özel!nde ele alınan ve tartı"ılan sını$arın, özell!kle 35. sınıfın 
alt grupları (35.01.alt grubu) !çer!s!nde yer alan “Reklamcılık, pazarlama ve 
halkla !l!"k!ler !le !lg!l! h!zmetler ve benzer! h!zmetlere” !l!"k!n oldu#u önem!ne 
b!naen b!r kez daha bel!rt!lmel!d!r.

A"a#ıdak! ba"lıklarda da !zah ed!lmeye çalı"ılaca#ı üzere, sosyal medyanın 
kullanım sıklı#ı, yo#unlu#u, h!tap ett!#! tüket!c! kes!m!n!n gen!"l!#! ve benzer! 
hususlarla b!rl!kte de#erlend!r!ld!#!nde, !nternet üzer!nde ve özell!kle sosyal 
medya hesapları vasıtasıyla, reklamcılık, pazarlama ve halkla !l!"k!ler !le !lg!l! 
h!zmetler ve benzer! d!#er h!zmetler!, bel!rl! b!r marka üzer!nden yürüttü#ünü 
!dd!a eden ve 6769 Sayılı Kanun’un aradı#ı anlamda c!dd!, yo#un, t!car! kulla-
nımı gerçekle"t!ren b!r "ahsın, bu markasal kullanımla !lg!l! fatura sunmasının 
b!r "art olarak !ler! sürülmes! ve bunu sunamaması neden!yle bu sını$ar öze-
l!nde markasal b!r kullanımının olmadı#ı kanaat!ne varılması bazı durumlarda 
hakkan!yete aykırı sonuçların ortaya çıkmasına neden olab!lmekted!r.

H. Sosyal Medya Kullanımı ve Türk$ye:

Sosyal medya, ‘sanal topluluklar ve a#lar yoluyla b!lg!, f!k!r, kar!yer hede$er! 
ve d!#er !fade b!ç!mler!n! yaratmayı ve payla"mayı kolayla"tıran etk!le"!ml! 
b!lg!sayar aracılı teknoloj!ler’[24] olarak tanımlanab!lecekt!r.

Sosyal medya, elektron!k t!carette ya"anan gel!"meye paralel b!r "ek!lde ve 
hatta elektron!k t!caretten daha da fazla olacak "ek!lde, günlük ya"antımızın 
adeta en öneml! unsuru hal!ne gelm!" bulunmaktadır.

Yolda yürürken, otobüs ve benzer! toplu ta"ıma araçlarında seyahat ederken 
ve/veya !" ya"antısında çalı"ma aralarındak! d!nlenmeler esnasında, adeta re$eks 
olarak yaptı#ımız !lk !"lerden b!r tanes!, akıllı telefonlarımızdak! uygulamaları 
açarak sosyal medya hesaplarımızı kontrol etmekt!r.

Makalen!n g!r!" kısmında yer ver!len raporun[25] tetk!k!nde, Türk!ye’n!n, 
Facebook !s!ml! sosyal medya uygulaması kullanımında, 51 m!lyon k!"! !le 
dünyada 9. sırada; Instagram !s!ml! sosyal medya uygulaması kullanımında, 
33 m!lyon k!"! !le dünyada 5. sırada; Tw!tter !s!ml! sosyal medya uygulaması 
kullanımında 10 m!lyon sek!z yüz b!n k!"! !le 5. sırada yer aldı#ı gözlemle-
neb!lmekted!r. Aynı rapor, Türk!ye’dek! toplam nüfusun %67’s!n!n !nternet! 

[24] Kaynak: https://en.w!k!ped!a.org/w!k!/Soc!al_med!a (Türk!ye üzer!nden W!k!ped!a !s!ml! 
!nternet s!tes!ne er!"!m!n yasaklanmı" olması neden!yle, !"bu makalen!n kaleme alındı#ı 
tar!h !t!bar!yle, bu s!teye er!"!m gerçekle"t!r!lememekted!r.)

[25] Ayrıntı !ç!n bknz. https://d!g!talreport.wearesoc!al.com
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kullandı#ı ve y!ne toplam nüfusun %63’ünün akt!f sosyal medya kullanıcısı 
oldu#unu vurgulamaktadır. Bu ver!ler, Türk!ye’de sosyal medya kullanımının 
c!dd! boyutlara ula"mı" oldu#unun açık gösterges!d!r.

Tüm bu hususlarla b!rl!kte de#erlend!r!ld!#!nde, Türk!ye’n!n, dünya gene-
l!nde, kullanımda !lk sıralarda yer aldı#ı, günlük ya"antımıza bu derece yerle"m!", 
m!lyonlarca k!"! tarafından terc!h ed!len sosyal medyanın t!car! alanda ve t!car! 
amaçlarla kullanılmadı#ını !dd!a etmek ne derece mümkündür?

I. Markanın Sosyal Medyada, Tanıtım, Reklam, Pazarlama ve Benzer$ 
H$zmetlerdek$ Kullanımı Hususu ve De#erlend$rme A%amasında D$kkate 
Alınab$lecek Hususlar:

Amer!ka B!rle"!k Devletler! Yüksek Mahkemes!’n!n (6.Temy!z Mahkemes!) 
13 Aralık 2016 tar!h ve 15-2516 no’lu kararında (Lee Jason K!bler v. Robert 
Bryson Hall ve d!#erler!.)[26], Tw!tter, Facebook g!b! platformlarda tanıtım yapıl-
ması eylemler!n!n, sadece pazarlama eylem!n! olu"turmadı#ı, bu f!!ller!n aynı 
zamanda, günümüzdek! en etk!n ve popüler reklam/tanıtım faal!yet! oldu#u son 
derece net b!r "ek!lde !fade ed!lm!"t!r. Sadece bu tesp!t dah!, sosyal medyanın 
günümüzde gelm!" oldu#u a"amanın ve tanıtım, reklam, pazarlama ve benzer! 
h!zmetler özel!nde, ne derece güçlü ve öneml! b!r araç hal!ne geld!#!n!n açık 
b!r gösterges!d!r.

Bu kararın, esasen sosyal medya üzer!nden ve makale kapsamındak! sını$arda 
gerçekle"t!r!len markasal kullanım !le !lg!l! yapılan tesp!tler ve kullanımın !spatı 
a"amasında de#erlend!rmeye alınması gerekl! b!lg!, belge ve kıstaslara !"aret 
etmes! açısından da öneml! oldu#u dü"ünülmekted!r.

Bu karardan hareketle, makale özel!ndek! sını$ar anlamında, sosyal medyada 
markasal kullanımın tesp!t! ve !spatı a"amasında, "u hususların ön plana çık-
makta oldu#u gözlemlenmekted!r.

* Sosyal medya üzer!nden, markasal b!r kullanım oldu#unun !spatı a"ama-
sında, markanın, t!car! anlamda güçlü olması gerekmekted!r. Markanın t!car! 
anlamda güçlü olmasından kasıt, halk/h!tap ed!len tüket!c! kes!m! nezd!nde, 
markanın, sunulan h!zmetlerle !l!"k!lend!r!lmes!d!r. B!r d!#er !fadeyle, h!tap 
ed!len tüket!c!, markayı gördü#ünde ya da duydu#unda, markadan; bu mar-
kanın hang! h!zmet üzer!nde kullanılmakta oldu#undan, h!zmet!n n!tel!#!ne 
göre, gerekt!#!nde, sah!b!nden haberdar olmalıdır.

[26] Karara er!"!m !ç!n bknz.: https://law.just!a.com/cases/federal/appellate-courts/ca6/15-
2516/15-2516-2016-12-13.html, Son Er!"!m Tar!h!: 09.02.2019
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* Markanın, h!tap ed!len tüket!c! kes!m!n!n gen!" b!r k!tles! tarafından 
b!l!nmes! gerekl!d!r. Bu gen!" k!tle tarafından b!l!nme durumu, h!zmetle !lg!l! 
kapsamlı pazarlama ve yaygın tanıtım vasıtasıyla olab!lecekt!r. Dolayısıyla, 
sosyal medya üzer!nden markasal b!r kullanım oldu#u hususunun !spatı !ç!n 
bu hususun da belgelerle desteklenmes! gerekmekted!r.

Bu kapsamda, örne#!n Tw!tter hesabının kaç k!"! tarafından tak!p ed!lmekte 
oldu#u ve yüksek m!ktarda b!r tak!pç! sayısı bulunup bulunmadı#ı; tak!pç!ler!-
n!n k!mlerden olu"tu#u, bunların konumları, bu tak!pç!ler!n gerçek ve özgün 
tak!pç! olup olmadı#ı; kend!s!n! tak!p eden ünlü/tanınmı" k!"!ler!n bulunup 
bulunmadı#ı; bu ünlü/tanınmı" k!"!ler!n, yayınlanan gönder!ler!, kend! k!tles!n!n 
de göreb!lmes!n! sa#layacak "ek!lde yen!den yayınlayıp[27] yayınlamadı#ı; bu 
"ek!lde yapılan yayınlarda, marka ve sah!b!ne atıfta bulunulup bulunulmadı#ına 
d!kkat ed!lmekted!r.[28] Bahse konu kullanımın !spatı a"amasında, sosyal medya 
payla"ım s!teler!nden b!r tanes! olan örne#!n Youtube’dak! !zlenme oranlarının 
da d!kkate alınmakta oldu#u gözlemlenmekted!r.

* Y!ne, bu markasal kullanımın sürekl!l!k arz ett!#! ve tüket!c!n!n, marka !le 
!lg!l! farkındalı#ının devam ett!#!n! de !spatlaması beklenmel!d!r.

Makalede, daha çok Amer!ka’da ver!len kararlara a#ırlık ver!lm!" !se de, 
sosyal medya üzer!nden gerçekle"t!r!len kullanımların sadece bu ülke özel!nde 
markasal kullanım olarak de#erlend!r!lmed!#! ayrıca bel!rt!lmel!d!r. Örne#!n, 
Mart 2017 tar!h!nde, Ç!n-Marka &nceleme ve Yargı Kurulu (TRAB), yurt dı"ı 
men"e!l! b!r markanın, Ç!n’de öneml! sosyal medya a#larından b!r tanes! olan 
S!na We!bo’da kullanılması durumunu, markanın tanıtımıolarak kabul etm!" 
ve markanın kullanılmama neden!yle !ptal! taleb!n! reddetm!"t!r.[29]

Bu anlamda, halk/h!tap ed!len tüket!c! kes!m!n!n, marka !le !lg!l! sıkı b!r 
ba# kurması ve bu markanın, 6769 Sayılı Kanun’unda aradı#ı anlamda, !lg!l! 
h!zmetlerde, c!dd!, yo#un, sürekl! ve tab!atıyla t!car! "ek!lde kullanımlarının var-
lı#ı durumunda, sosyal medya üzer!nden gerçekle"t!r!len kullanımlar, markasal 
kullanım olarak kabul ed!leb!lmekted!r.

[27] Tw!tter !s!ml! sosyal medya mecrasında, bu tür b!r eyleme: “retweet” adı ver!lmekted!r.

[28] &lg!l! kararda, Tw!tter !ç!n bahsed!len hususların, Facebook ve d!#er sosyal medya türler! 
!ç!n de geçerl! oldu#u ayrıca bel!rt!lm!"t!r.

[29] Zha, Geo'rey, Ch!na: TRAB Accepts Promot!on of Trademark on Soc!al Med!a as 
Ev!dence of Use !n Non-Use Cancellat!on Proceed!ng, Mondaq, May 2017. Haber özet! 
!ç!n bknz.: http://www.mondaq.com/ch!na/x/617392/Trademark/TRAB+Accepts+Pro
mot!on+Of+Trademark+On+Soc!al+Med!a+As+Ev!dence+Of+Use+In+NonUse+Cance
llat!on+Proceed!ng Er!"!m Tar!h!: 09.02.2019
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Tüm bu kr!terler göz önüne alınarak b!r de#erlend!rme yapıldı#ında, sosyal 
medya hesaplarımız üzer!nden yapmı" oldu#umuz gez!nt!ler esnasında, b!z!mle 
alakalı olsun, olmasın, restoranlardan tutunuz, güzell!k ve bakım malzemeler!ne, 
!ç m!marlıktan tutunuz tıbb! h!zmetlere kadar pek çok ürün ve h!zmet !le !lg!l! 
sponsorlu reklamlarla kar"ıla"mamız olasıdır.

Y!ne, b!zzat markalar, kend!ler!ne a!t sosyal medya hesapları üzer!nden, 
kend! markaları !le !lg!l! reklam, tanıtım, halkla !l!"k!ler ve benzer! faal!yetler! 
yürütmekted!r. Durum, öyle b!r a"amaya gelm!"t!r k!, ana faal!yet alanı olarak, 
sadece markalara !l!"k!n reklam, pazarlama ve halkla !l!"k!ler !le !lg!l! h!zmetle-
r!n sosyal medya hesapları üzer!nden yürütülmes!, sosyal medya hesaplarının 
tak!b! ve bunların yönet!m! !"! !le u#ra"an ve bu alanlarda h!zmet veren "ahıs 
ve f!rmalar dah! ortaya çıkmı"tır.

Yukarıda bel!rt!len ve geleneksel reklamcılık, pazarlama, halkla !l!"k!ler h!z-
metler!n!n b!r uzantısı olarak added!leb!lecek bu h!zmetler har!c!nde, sosyal 
medya sayes!nde, günlük ya"antımızda kar"ıla"ma ve/veya kend!s!nden haberdar 
olma !mkanımızın olmadı#ı bazı k!"!ler!n de ön plana çıkmakta oldu#u ba"ka 
b!r gerçekl!kt!r. Bu "ahıslardan bazıları; sayısı c!dd! rakamlara ula"an ve kend!s! 
!le h!çb!r tanı"ıklı#ı olmayan üçüncü k!"!ler tarafından tak!p ed!lmekte, sosyal 
medya üzer!nden yapmı" oldu#u payla"ımlar c!dd! rakamlara varan tüket!c! 
k!tles!n!n olumlu ya da olumsuz tepk!s!n! çekmekted!r. Bu "ahısların tak!p 
ed!lmes!n!n altında yatan nedenler, b!rden fazla olsa da, ço#u zaman, kom!k 
olmaları; güzel/yakı"ıklı olmaları; bel!rl! b!r hastalı#a kar"ı gösterd!kler! d!renç; 
ünlü olmaları; yeme, !çme, gezme, ülke anlamında farklı yerlere g!derek buralar 
!le !lg!l! b!lg!ler vermeler! ve benzer! hususlar olab!lmekted!r. Olayın toplumsal, 
kültürel, sosyal, ps!koloj!k, ekonom!k ve benzer! yönler! b!r tarafa bırakılacak 
olursa, makalem!z özel!nde, bu "ahısların, c!dd! sayıda potans!yel tüket!c! k!tle-
s!ne h!tap etmekte oldu#u b!r gerçekl!kt!r. Bu "ahıslar, herhang! b!r g!ys!y! g!yd! 
ve/veya herhang! b!r mekana g!tt! d!ye bu emt!a/h!zmetler! terc!h eden/edecek 
pek çok k!"! bulunmaktadır. Y!ne bu "ahıslardan bazıları, tak!pç! ve bu anlamda 
kend! payla"ımlarına tepk! sayısının oldukça fazla olması neden!yle, her ne kadar 
felsef! ve sözlük anlamı farklı olsa da, fenomen olarak da tanımlanmaktadır. 
&"te yukarıda bel!rt!len n!tel!klere sah!p "ahıslar, ya kend! !s!mler! ya da farklı 
!"aretler! kend!ne sosyal medya hesabı olarak bel!rlemekte ve payla"ımlarını bu 
sosyal medya hesapları üzer!nden gerçekle"t!rmekted!r.

Bu "ahısların sah!p oldu#u hedef/potans!yel tüket!c! k!tles!, en tanınmı-
"ından vasat sev!yes!ne kadar, tüm markaların d!kkat!n! çekmekted!r. Bahse 
konu markalar, sosyal medyada ön plana çıkan bu "ahısların, kend!ler!ne a!t 
sosyal medya hesapları üzer!nden, kend! markaları !le !lg!l! çe"!tl! payla"ımlar 
yapmalarını talep etmekte ve bu payla"ımlar kar"ılı#ında ya kend!ler!ne bel!rl! 
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b!r ücret ödemekte ya da örne#!n herhang! b!r A marka arabaya !l!"k!n pay-
la"ım yapılmakta !se, bu A marka arabanın, kend!s! tarafından bel!rl! b!r süre 
kullanılmasına müsaade etmekted!r. Daha çok genç ya"ta olan bu "ahıslar, üst 
paragra$arda bel!rt!len Ay"e Teyze örne#!nde oldu#u g!b!, ev hanımı, ö#renc! 
ve hatta b!r çocuk[30] dah! olab!lmekted!r. Toplumdak! statüler!, meslekler!, 
konumları ne olursa olsun, az önce bel!rt!len çerçevede gerçekle"t!r!len faal!yet-
ler!n t!car! b!r n!tel!#!n!n bulundu#u, t!car! b!r etk!ye sah!p oldu#u, do#rudan 
ve/veya dolaylı olarak tanıtım, reklamının yapıldı#ı markayı etk!led!#! sab!tt!r.

Markasal kullanımın tesp!t! a"amasında, yukarıda sadece örnekley!c! olarak 
bel!rt!len ve sosyal medya hesapları üzer!nden ve makale özel!nde, reklam, 
tanıtım, pazarlama ve benzer! h!zmetlerde gerçekle"t!r!len bu tür faal!yetler!n, 
kullanımın !spatında en güçlü oldu#u bel!rt!len herhang! b!r fatura sunulmasa 
dah!, t!car! kullanım olarak de#erlend!r!lmes! gerekt!#! dü"ünülmekted!r.

Benzer "ek!lde, bu t!car! kullanımların, !"bu makalede sadece örnekley!c! 
olarak bel!rt!len kıstasları kar"ılaması ve bunların !spatlanması durumunda 
ve y!nekullanımın !spatında en güçlü oldu#u bel!rt!len herhang! b!r fatura 
sunulmasa dah!, markasal b!r kullanım olarak added!lmes! gerekt!#! ayrıca 
dü"ünülmekted!r.

!. SONUÇ:

Makalen!n !lg!l! kısımlarında !fade ed!lmeye çalı"ıldı#ı üzere, !nternet kul-
lanımı, gerek dünyada gerekse ülkem!zde c!dd! boyutlara ula"mı"tır. &nternet 
teknoloj!s!n!n sunmu" oldu#u avantajlar ve !mkanlar sayes!nde, günümüzde, 
t!car! !" yapı" "ek!ller! farklıla"mı" ve elektron!k t!caret artık günümüzün en 
öneml! unsurlarından b!r tanes! hal!ne gelm!"t!r. &nternet teknoloj!s!n!n sundu#u 
olanaklar sadece elektron!k t!caret !le de sınırlı kalmamı", artık sosyal medya da 
hayatımızın vazgeç!lmez unsurlarından b!r!s! hal!ne gelm!"t!r. &stat!st!k! ver!ler, 
Türk!ye’n!n sosyal medya kullanımında ve tüm dünya ölçe#!nde ön sıralarda 
yer almakta oldu#unu ve sosyal medyanın, c!dd! sayılara tekabül eden k!"!ler 
tarafından kullanılmakta oldu#una !"aret etmekted!r.

Türk!ye’de, 10.01.2017 tar!h!nden !t!baren, 6769 Sayılı Sına! Mülk!yet 
Kanunu yürürlü#e g!rm!"t!r. Bu Kanun kapsamında, markanın kullanılması 
ve bazı durumlarda kullanımın !spatı müesseseler! düzenlenm!" durumdadır. 

[30] Yukarıda örnekley!c! olarak bel!rt!len bu "ahıslara, hayvanların dah! ekleneb!lece#! 
bel!rt!lmel!d!r. Örne#!n, Instagram’da Mr. Bagel !s!ml! Ch!nch!lla c!ns! kürkü de#erl! b!r 
hayvanın “ch!nnybuddy” !s!ml! hesabının tak!pç! sayısı, 107 b!n olup, bu tak!pç! sayısı 
oldukça c!dd! b!r rakama kar"ılık gelmekted!r.
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Bu Kanun’un uygulanmasını göster!r Yönetmel!k ve y!ne bahse konu kanun ve 
yönetmel!k hükümler! göz önüne alınmak suret!yle, TÜRKPATENT tarafından 
marka kullanım kılavuzu yayınlanmı"tır. Bu kılavuzda yer alan açıklamalar 
kapsamında b!r de#erlend!rme yapıldı#ında, TÜRKPATENT’!n, !nternet 
üzer!nden gerçekle"t!r!len markasal kullanımları, sadece bel!rl! b!r mal/h!zmet 
satı"ı !le sınırlandırdı#ı ve markanın, 6769 Sayılı Kanun’un aradı#ı anlamda 
kullanıldı#ının !spatlanab!lmes! !ç!n !nternet üzer!ndek! kullanımlara ek olarak 
fatura sunulmasını b!r gerekl!l!k olarak aradı#ı kanısına varılmaktadır.

6769 Sayılı Sına! Mülk!yet Kanunu’nda bel!rt!len geç!" süreler!n!n tamam-
lanması sonrasında, TÜRKPATENT, markanın kullanılmaması neden! ba"ta 
olmak üzere, benzer! d!#er nedenlere dayalı olarak markaların !ptal!ne karar 
vereb!lecekt!r. Bu anlamda, !lg!l! Kurum’un bu konuya bakı" açısı daha da 
öneml! hale gelmekted!r.

Markasal kullanım ve bunun !spatı !ç!n her b!r sınıf özel!nde b!r de#erlen-
d!rme yapılması esastır. Bu noktada, her b!r sınıf !ç!n genel b!r takım ko"ullar 
bel!rlemek, ço#u zaman, hukuk ve hakkan!yete aykırı sonuçların ortaya çık-
masına neden olab!lecekt!r.

Reklam, pazarlama ve tanıtım h!zmetler! kapsamında ve t!car! !" yapı" "ek!ller! 
anlamında de#erlend!r!ld!#!nde, sosyal medyanın t!car! anlamda kullanılmakta 
oldu#u ya"anan ve somut b!r durumdur. Bu anlamda, 6769 Sayılı Sına! Mülk!-
yet Kanunu’nun aradı#ı anlamda markasal kullanım ve bunun !spatı meseles! 
de#erlend!r!l!rken, markanın sosyal medya vasıtasıyla kullanılması durumunu 
göz ardı etmen!n mümkün olmadı#ı dü"ünülmekted!r. Dolayısıyla, bahse konu 
sını$ar özel!nde: “Kullanımın !spatında en güçlü del!l faturadır; fatura sunul-
madı#ından ötürü, ben sosyal medya hesapları üzer!nden reklam, pazarlama, 
tanıtım ve benzer! h!zmetlerle !lg!l! sını$arda gerçekle"t!r!len bu kullanımları, 
markasal b!r kullanım olarak görmüyorum.” "ekl!nde b!r yakla"ım, hakkan!yet 
ve hukuka aykırı kararların ver!lmes!ne neden olacaktır. Benzer "ek!lde, bu 
"ek!lde b!r yakla"ım, günümüz ko"ullarındak! t!car! !" yapı" "ek!ller! ve gelecekte 
ortaya çıkacak olası t!car! !l!"k!ler s!ls!les!n! görmezden gelmek g!b! b!r sonuçla 
kar"ıla"ılmasına da neden olab!lecekt!r.

Tüm bu açıklanmaya çalı"ılan nedenlerle, yakın b!r gelecekte markanın !ptal! 
yetk!s! !le donatılacak TÜRKPATENT ba"ta olmak üzere, bu konuda hal!hazırda 
karar verme yetk!s!ne sah!p olan ve !lerleyen dönemlerde TÜRKPATENT’!n 
verece#! !ptal kararları !le !lg!l! son sözü söyleyecek yetk!l! ve görevl! F!kr! ve 
Sına! Haklar Hukuk Mahkemeler!, Bölge Adl!yes! Mahkemeler! ve Yargıtay’ın 
da gerek bu makalede !"aret ed!lmeye çalı"ılan gerekse bel!rlenecek d!#er kıstaslar 
kapsamında markanın sosyal medya üzer!nden kullanımı ba"ta olmak üzere, 
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!nternet!n sa#ladı#ı ve gelecekte kar"ımıza çıkacak d!#er !" yapı" "ek!ller!n! 
de#erlend!rmeye alarak kararlar !hdas etmes!n!n, önce !lg!l!ler sonrasında da 
ülke menfaat!ne olaca#ı dü"ünülmekted!r.

Bu sayede hem ulusal ölçekte, 6769 Sayılı Kanun gerekçes!nde de bel!rt!len 
Türk!ye’de olu"turulması hede$enen c!dd! ve gerçek b!r f!kr! ve sına! mülk!yet 
koruması ve hem de uluslar arası ölçekte hede$enen Avrupa B!rl!#! ba"ta olmak 
üzere, d!#er uluslararası sözle"me ve mevzuata uyum sa#lanmı" olacaktır.
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