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“ADANA KEBAP KARARI” 

T.C. 
Yargıtay 
11. Hukuk Dairesi 
 
Esas No:2015/6134 
Karar No:2015/13829 
K. Tarihi:23.12.2015 
 
MAHKEMESİ : 
 
TARİHİ : 20/01/2015 
NUMARASI : 2013/55-2015/10 

 

Taraflar arasında görülen davada...........verilen 20.01.2015 tarih ve 2013/55-

2015/10 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve 

temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava, 6100 sayılı 

Kanun'un geçici 3/2. maddesi delaletiyle uygulanması gereken HUMK'nın 3156 sayılı 

Kanun ile değişik 438/1 maddesi hükmü gereğince miktar veya değer söz konusu 

olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi gereken dava ve işlerin dışında 

bulunduğundan duruşma isteğinin reddiyle incelemenin dosya üzerinde yapılmasına 

karar verildikten sonra dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor 

dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm 

belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: 

Davacı vekili; müvekkilinin “” adı ile faaliyet gösterdiğini ve markasını 2004 

yılında 29., 35. ve 43. sınıflarda tescil ettirdiğini, davalının müvekkilinin ününden 

haksız yararlanmayı amaçlayarak benzer ibarelerle marka tescil başvuruları yaptığını, 

bunlara taraflarınca itiraz edildiğini, ancak davalının "" ibareli markasını 43. sınıfta 

2010 yılında bir şekilde tescil ettirmeyi başardığını, davalının iltibas yaratan haksız ve 

kötüniyetli tescilinin hükümsüzlüğüne, sicilden terkinine, verilen kararın ilanına karar 

verilmesini talep ve dava etmiştir. 

Davalı vekili; müvekkilinin "" ibaresini hem ticaret unvanı hem de marka olarak 

1993 yıl?? ndan bu yana kullandığını ve öncelikli hak sahibi olduğunu, davacının kötü 

niyetle tescil işlemlerini yaptığını, davacı tarafın müvekkilinden haberdar olmamasının 

mümkün olmadığını ve sessiz kalarak 8 yıl sonra bu davayı açtığını beyanla davanın 

reddine karar verilmesini istemiştir. 

Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; taraf 

markalarında yer alan "A" kelimelerinin aynı olduğu, logoların ise farklılık arz ettiği, 
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genel görünüşleri itibariyle karşılaştırıldıklarında da farklı olduklarının anlaşıldığı, 

ancak "Adana dostlar" ibaresi ile "Adana yeni dostlar" ibaresinin benzer olduğu, “yeni” 

kelimesinin tek başına ayırt edicilik kazandırmadığı, markaların halk nezdinde aynı 

alanda kullanılması nedeniyle bıraktığı izlenimin benzer olduğu, davacı markasının 

2004 tarihinde tescil edildiği ve daha eski tarihli olduğu, davalı tarafın ise "Yenidostlar" 

ibaresini 1993 yılından itibaren ticaret unvanının esaslı unsuru olarak ve bunun dışında 

hizmet markası olarak iş yerinde kullandığı, "Yeni dostlar" ibaresi üzerindeki markasal 

hakkın davalı tarafa ait olduğunun davacı tarafından da kabul edildiği, davalının ticaret 

unvanına "Adana" kelimesinin 01/04/2004 tarihinde eklendiği, “Adana" kelimesinin 

marka hukuku bakımından coğrafi kaynak bildirdiği ve KHK'nın 7/C bendi gereğince 

bir markanın münhasır ve esaslı unsurunu oluşturması mümkün olmadığı gibi bu 

ibarenin bir kişinin tekeline de verilemeyeceği, bu durumda davalının markasının ayırt 

edici ibaresi "Yenidostlar"ı öncelikli kullanım hakkı bulunduğu, sadece "Adana" 

kelimesi nedeniyle davalı markasının hükümsüzlüğünün gerekmeyeceği, öte yandan 

davalının Adana Ticaret Odasından Adana kebap üretimi ve sunumuna ilişkin yetki 

almış olması da dikkate alınarak markası ile birlikte "Adana kebap" ibaresini de 

kullanmasının mümkün olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir. 

Dava, karıştırılma ihtimali ve kötüniyetli tescil iddialarına dayalı olarak açılan, 

davalı adına 43. sınıfta tescilli “” markasının hükümsüzlüğü ve sicilden terkini istemine 

ilişkindir. Davacı, TPE nezdinde “ ibareli markasının 29, 35 ve 43. sınıflarda 2004 

yılından beri kendi adına tescilli olduğunu, davalının kötüniyetli olarak müvekkili 

markasının tanınmışlığından yararlanma amacıyla iltibas yaratacak derece benzer “” 

ibareli markasını 2012 yılında tescil ettirdiğini ileri sürerken, davalı, 1993 yılından bu 

yana markasını tescilsiz olarak kullandığını ve Yeni Dostlar ibaresi üzerinde öncelik 

hakkı bulunduğunu savunmuştur. Mahkemece, yukarıda açıklanan gerekçe ile davanın 

reddine karar verilmiştir. 

Türk Marka Hukukunda “tescilde öncelik ve teklik ilkesi” geçerlidir. Yasa 

koyucu bu yolla piyasada aynı veya benzer mal ve hizmetler için mükerrer markanın 

varlığını önleyerek; bir yandan, önceki markaya yapılan yatırımı korurken diğer yandan 

da nihai alıcı olan tüketicilerin satın aldıkları mal veya hizmetin kökeni konusunda 

yanıltılmalarını önleyerek korunmalarını amaçlamıştır. Öte yandan Türk Marka 

Hukukunda “gerçek hak sahipliği ilkesi” de benimsenmiştir. Buna göre, bir markayı, 

ihdas ve istimal eden ve piyasada maruf hale getiren kişi, marka üzerinde gerçek hak 

sahibidir. Bu ilke uyarınca; 556 sayılı KHK'nın 8/3. maddesine göre, bir işaret üzerinde 
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önceye dayalı gerçek hak sahibi olanların itirazı üzerine, maddede yazılı koşulların 

oluşması şartıyla, bu işaretin aynı veya benzeri olan işaretin başkası adına marka olarak 

tescil edilmesine karşı çıkma veya tescil edilmiş ise hükümsüzlüğünü talep etme hakkı 

bulunmaktadır. Bununla birlikte önceye dayalı gerçek hak sahipliği, tescil edilmiş bir 

markayı hükümsüz kıldırmadan, hak sahibine kendi markasını tescil ettirme hakkı 

vermeyecektir. 

Bu açıklamalardan sonra somut olaya döndüğümüzde; mahkemece, dosya 

kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, davalının “ ibaresi üzerinde 

tescilsiz kullanım bakımından öncelik hakkı olduğu görüşü benimsenerek davanın 

reddine karar verilmiş ise de; yukarıda anılan ilkeler karşısında davacı tarafın tescilli 

markasının varlığına rağmen bu marka ile iltibas teşkil eden davalı markasının tesciline 

karar verilemez ve bu önceki tarihli tescilli markaya dayalı olarak açılmış bir 

hükümsüzlük davasında red nedeni olarak kabul edilemez. Bunun aksinin kabulü, 

KHK'nın tescilde öncelik ve teklik ilkesine aykırılık oluşturur. Bu durumda, mahkemece 

yapılan yanılgılı değerlendirmeler sonucu yazılı gerekçe ile davanın reddi yönünde 

hüküm kurulması doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının 

kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği 

halinde temyiz edene iadesine, 23.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

ADANA KEPAP KARARININ TAHLİLİ 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 23.12.2015 tarihli, 2015/6134 E.2015/13829 K.  

sayılı kararına1 konu uyuşmazlıkta, davalı tarafından 2010 yılında “Adana Yeni Dostlar 

“ ibareli markasını 43.sınıfta tescil ettirdiği, davacının 2004 yılında “Adana Dostlar” 

ibareli markasını 29. ,35.ve 43.sınıflarda tescil ettirdiğini bu sebeple davalının” Adana 

Yeni Dostlar “ibaresiyle coğrafi işaretten doğan hakka tecavüz oluşturduğu iddiasına 

ilişkindir. 

Davacı tarafça,2004 yılında kendilerinin coğrafi işareti tescil ettirdikleri için, 

davalı tarafın iltibas yaratan haksız ve kötüniyetli tescilin hükümsüzlüğüne, sicilden 

terkinine, verilen kararın ilanına karar verilmesini talep edilmiştir. 

Davalı tarafça, dava konusu edilen “Yeni Dostlar” ibaresini 1993 yılından bu 

yana kullandığını ve öncelik hakkına sahip olduğunu, davacının kötüniyetli tescil 

işlemlerini yaptığını, davacının kendilerinden haberdar olmamasının mümkün 
 

1 Karar için bkz.  www.Kazancı.com  (Erişim Tarihi:06.12.2020) 
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olmadığını ve sessiz kalarak 8 yıl sonra bu davayı açtığı için davanın reddine karar 

verilmesini talep etmiştir. 

Yerel mahkemede yapılan yargılama kapsamında alınan bilirkişi raporu ile “taraf 

markalarında yer alan “A” kelimelerinin aynı olduğu, logoların ise farklılık arz ettiği 

,genel görünüşleriyle karşılaştırıldıklarında  da farklı olduklarının anlaşıldığı, ancak 

“Adana dostlar” ibaresi ile “Adana yeni dostlar” ibaresinin benzer olduğu, ”yeni” 

kelimesinin tek başına ayırt edicilik kazandırmadığı, markaların halk nezdinde aynı 

alanda kullanılması sebebiyle bıraktığı izlenim benzer olduğu ,davacı markasının 2004 

yılında tescil edildiği ve daha eski tarihli olduğu ,davalı tarafın “Yeni dostlar” ibaresini 

1993 yılından itibaren ticaret unvanının esaslı unsuru olarak ve bunun dışında hizmet 

markası olarak iş yerinde kullandığı ”yeni dostlar” ibaresi üzerindeki markasal hakkın 

davalı tarafa ait olduğunun davacı tarafından da kabul edildiği, davalının ticaret 

unvanının “Adana “kelimesinin 1.4.2004 tarihinde eklendiği, “Adana “kelimesinin 

marka hukuku bakımından coğrafi kaynak bildirdiği ve KHK’nın 7/C bendi gereğince 

bir markanın münhasır ve esaslı unsuru oluşturması mümkün olmadığı gibi bu ibarenin 

bir kişinin tekeline de verilemeyeceği, bu durumda davalının markasının ayırt edici 

ibaresi “Yeni dostlar” öncelikli kullanım hakkı bulunduğu ,sadece “Adana “kelimesi 

sebebiyle davalı markasının hükümsüzlüğünün gerekmeyeceği, öte yandan davalının 

Adana Ticaret Odasından Adana Kebap üretimi ve sunumuna dair yetki almış olması da 

dikkate alınarak markası ile “Adana Kebap” ibaresi de kullanmasının mümkün olduğu 

gerekçesiyle davanın reddine “ karar verilmiştir. 

Davacı tarafça temyiz edilmiş. Yargıtay 11. HD.  her ne kadar “ gerçek hak 

sahipliği ilkesi” Türk Marka Hukukunda benimsenmiş olsa da önceye dayalı gerçek hak 

sahipliği, tescil edilmiş bir markayı hükümsüz kıldırmadan, hak sahibine kendi 

markasının tescil ettirme hakkı vermeyeceği ve KHK’nın “tescilde öncelik ve teklik 

ilkesine”  aykırılık oluşturacağından kararı davacının yararına BOZULMASINA karar 

vermiştir 
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SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 

1. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun tescile yetkili olmadığı sınai 

mülkiyet hakları nelerdir? 

Türk Patent ve Marka Kurumu SMK m. 35/1’de sayılanları coğrafi işaret olarak 

tescile yetkili değildir. Bunlar:  

a) 34 üncü madde kapsamına girmeyen adlar. 

 b) Ürünlerin öz adı olmuş adlar.  

c) Ürünün gerçek kaynağı konusunda halkı yanıltabilecek olan bitki tür ve 

çeşitleri, hayvan ırkları veya benzeri adlar.  

ç) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı adlar.  

d) 3 üncü maddede belirtilen şartları taşıyan kişiler tarafından başvurusu 

yapılmış olmasına rağmen kendi ülkesinde korunmayan, koruması sona eren veya 

kullanılmayan adlar. 

 e) Tescilli veya başvurusu yapılmış bir coğrafi işaret ile tamamen veya kısmen 

eş sesli olan ve tüketiciyi yanıltabilecek adlar.  

Ayrıca SMK m.48/3 :” Tescilli bir markanın sahip olduğu itibar, ün ve kullanım 

süresi de göz önünde bulundurularak bu marka ile aynı veya benzer olması sebebiyle 

markanın varlığına zarar verici veya gerçek kaynağı konusunda yanıltıcı olacak 

nitelikteki adların coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı olarak tesciline, önceki tarihli 

hak sahibinin itirazı üzerine izin verilmez.” denilmektedir. 

2. Coğrafi işaretlerin diğer sınai mülkiyet haklarından farklı olan 

özellikleri nelerdir? 

 

Ø Coğrafi işaretler diğer sınai mülkiyet haklarından ayıran en önemli 

özelliği, coğrafi işaretin bir sahibinin bulunmamasıdır. Tescil edilen coğrafi işaret, tescil 

ettiren kişiye diğer insanlardan farklı üstün bir hak (tekel hakkı/ inhisari hak) sağlamaz 

(SMK m.44/7). Coğrafi işareti kim tescil ettirmiş olursa olsun, şartları sağlayabilen 

herkese bu adı ürünlerinde kullanma hakkı vermektedir. 

Ø  Coğrafi işaretler tek bir üreticiyi değil, belirli şartlar altında üretim yapan 

kişilerin tümünü korur. 

Çünkü coğrafi işaret alansal, yöresel, bölgesel, ülkesel genelliğe, bir anlamda 

anonimliğe sahip olup, sağladığı hak belli bir kişiye veya bazı kişilere bağlanamaz. 
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Ø Coğrafi işaretlerin temel özelliği, ilişkin olduğu ürünün coğrafi kökenini 

göstermesi ve ürünün söz konusu kökeninden kaynaklanan belirli nitelik, 

özellik ya da üne sahip olmasıdır (SMK m.34/1.a). 

 

 

3. Menşe adı ile mahreç işaretinin farkı nedir? 

İki kavram arasında temel farklılık; coğrafi işarete ilişkin ürünün üretimi, 

işlenmesi veya diğer işlemlerinin belirtilen coğrafi alan dışında yapılıp yapılmayacağı 

hususlarıdır. 

Ø Menşe adlarında ürünün coğrafi kökeninden kaynaklanan özellikleri söz 

konusu olur. Burada sadece ünü yeterli değildir. Bu özellik ile coğrafi kökeni arasında 

bağ çok güçlüdür. Bu itibarla anılan özelliklerin tümü ya da esas olanları, belirtilen 

coğrafi alandan kaynaklanmalıdır. Menşe adlarında, ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer 

işlemlerin tümü belirtilen coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşmek zorundadır. Bu 

sebeple, belirtilen coğrafi alan dışında menşe adını taşıyan ürün üretilemez. 

Örneklendirirsek;” Finike Portakalı” tescilli menşe adıdır. Tescil belgesine göre sadece 

Finike ilçesinin Turunçova, Hasyurt, Yeşilyurt ve Sahilkent beldelerinde ve yalnız ve 

Yuvalılar köylerinde üretilebilmektedir. Dolayısıyla “Finike Portakalı “ fidesini alıp 

başka bölgelerde yetiştirirsek bu ürün Finike Portakalı değil herhangi bir portakal 

olacaktır. 

Ø Mahreç işaretlerinde ise, ürünün coğrafi kökeninden kaynaklanan 

nitelik veya özellikleri ya da ünü söz konusu olmalıdır. Nitelik/özellik/ün ürünün 

kaynaklandığı coğrafi alan arasındaki bağ, menşe adındaki kadar sıkı değildir. Bu 

sebeple ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden az birinin belirlenmiş coğrafi 

alanın sınırları içinde gerçekleşmiş olması yeterlidir. Mahreç işareti taşıyan ürünler, 

coğrafi kökenlerinin olduğu yerden başka bir yerde de üretilebilir. Örneklendirirsek ;” 

Bafra Pidesi” tescilli bir mahreç işaretidir. Bafra pidesine diğer pidelerden farklı özellik 

kazandıran Bafra’ya özgü tereyağı ve un kullanılması ve üretimin Bafra yöresine özgü 

yöntemlerle yapılmasıdır. Bu özellikler sağlanmışsa ürün Bafra dışında da üretilse onun 

mahreç işareti özelliğini değiştirmeyecektir. 

4. Coğrafi işaretler hangi ürün tiplerinde söz konusu olabilir? AB ile 

karşılaştırınız. 

SMK m.33 göre coğrafi işaretler; 

Ø Gıda ürünleri 
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Ø Tarım ürünleri 

Ø Maden ürünleri 

Ø El sanatları Ürünleri 

Ø Sanayi ürünleri üzerinde söz konusu olabilirler. 

Yönetmelikte daha ayrıntılı olarak sınıflandırılmıştır. Buna göre SMKY m.35/5 

coğrafi işaretler: 

a) Peynirler. 

b) Peynirler ve tereyağı dışında kalan süt ürünleri. 

c) Tereyağı dâhil katı ve sıvı yağlar. 

ç) Dondurmalar ve yenilebilir buzlar. 

d) Alkolsüz içecekler. 

e) Çikolata, şekerleme ve türevi ürünler. 

f) Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar. 

g) Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, soslar ve tuz. 

ğ) İşlenmiş ve işlenmemiş et ürünleri. 

h) Bal. 

ı) İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar. 

i) Yemekler ve çorbalar. 

j) Biralar ve diğer alkollü içkiler. 

k) Tütün. 

l) Halılar ve kilimler. 

m) Dokumalar. 

n) Halılar, kilimler ve dokumalar dışında kalan el sanatı ürünleri. 

o) Diğer ürünler.  

Ülkemizde beş kategoride coğrafi işaretler tescil edilebilirken AB’de ise üç 

kategoride olan  “doğal ürünler”, ”tarım ürünleri” ile sanayi ürünleri” nin 

bazılarının AB Coğrafi İşaret Siciline tescili mümkün iken, ” maden ve el sanatları 

ürünleri” AB Coğrafi İşaret Sicilinde ise tescili mümkün değildir. Üç kategoride de 
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Tüzük ’teki listede sayılan ürün tiplerine giren ürünlere ilişkin olanlara, AB Coğrafi 

İşaret Sicili ’ne tescil edilebilir. 

Örneğin TÜRKPATENT’e tescil edilebilen şarap ve distile alkol tarım ürünü 

niteliği taşırken,1151/2012 sayılı Tüzük’ün ve AB Coğrafi İşaret Sicili kapsamına 

girmemektedir. AB 1151/2012 Tüzüğü’nün en önemli özelliği “bölgesel” olmasıdır. Bu 

sebeple TÜRKPATENT’e tescil edilebilen “Türk Rakısı”,  ”Geleneksel Türk Gül 

Likörü” ve ”Geleneksel Türk Kayısı Likörü” TÜRKPATENT’e tescil edilebilirken 

1151/2012 sayılı Tüzük gereği AB Coğrafi İşaret Sicili ‘ne tescil edilememektedir. 

Ancak ülkemizde tescil edilen Şarap ve distile alkolün 110/2008 sayılı Tüzük’ün 

ekindeki listeye eklenmesi için tescil başvurusu yapılması ve bu işlem sonucu listeye 

eklendikten sonra AB 110/2008 sayılı Tüzük gereği bu coğrafi işaretlerin korunması 

sağlanacaktır. 

5. Bir coğrafi işaretin AB coğrafi işaretler siciline tescil edilmiş 

olmasının ülkemiz açısından anlamı nedir? Tescil edilen coğrafi işarete konu 

ürünlerin Türkiye’deki üreticiler tarafından üretilebilmesi mümkün müdür? 

Türkiye’den kaynaklı bir coğrafi işaretin AB Coğrafi İşaret Sicil edilmiş olması 

bu ürünün daha önce ülkemizde TÜRKPATENT ‘deki Coğrafi İşaret Sicili ‘ne tescil 

edilmiş olduğunu gösterir. Zira AB ‘deki Tüzük’e Türkiye’den kaynaklı ürün tescil 

edilebilmesi için ülkemizde tescil edilmiş olmasına bağlıdır. Bu sebeple AB Coğrafi 

İşaret Sicili kayıt için tüm şartları sağlamış olsa bile ülkemizde tescil edilmemişse 

AB’de tescili mümkün olmayacaktır(Tüzük m.8/1/II). Coğrafi işareti kim tescil ettirmiş 

olursa olsun, şartları sağlayabilen herkese bu adı ürünlerinde kullanma hakkı 

vermektedir. Dolayısıyla bu ürünler Türkiye’deki Üreticiler tarafından üretilebilmesi 

mümkündür. 

6. Öz ad olan ifadeler coğrafi işaret olabilir mi ya da coğrafi işaret öz 

ada dönüşebilir mi? 

Öz adlar, tek başına coğrafi işaret olarak tescil edilemezler (SMK m.35/1-b). 

SMK m.44/6:” Ürünün öz adı, o ürünün ilk üretildiği veya pazarlandığı bölge veya 

yöreyle ilgili olsa bile bir ürünün genel adı hâline gelmiş adıdır. Bir adın ürünün öz 

adına dönüşüp dönüşmediğinin tespitinde, söz konusu ürünün tüketim alanında halkın 

bu adı kullanımı ve ilgili diğer kanuni düzenlemeler göz önünde bulundurulur.”. 

Örneğin “çeddar peyniri ” nitelediği ürünü belirli bir coğrafi kökenden kaynaklandığını 

göstermemekte; sadece belirli bir ürün türünden olduklarını ifade ederler. Bu sebeple 
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coğrafi işaret korumasına girecek olan bir adın “türünü” belirtmek amacıyla “genel ad” 

olarak coğrafi işaretin tamamlayıcı parçası olabilmektedir. Bu sebeple SMK m.44/5:” 

Coğrafi işaret korumasına konu adın bir kısmı, ürünün öz adından oluşsa bile tescil ile 

sağlanan koruma bu öz adları kapsamaz.” denilmektedir. Örneğin bir coğrafi işaret öz 

ad + ad ise bu durumda korumadan sadece ad faydalanacaktır. 

Tescilin en büyük özelliği, coğrafi işaretin öz ada dönüşmesini engellemektir. Bu 

sebeple SMK m.44/4 göre:” Tescil edilen coğrafi işaretlerin ürünün öz adına dönüşmüş 

olduğu kabul edilmez” denilmektedir. Ancak tescilli marka daha sonra öz ada dönüştüğü 

durumlarda da hükümsüzlüğüne karar verilemeyecektir. 

7. Geleneksel Ad ve Geleneksel Ürün Adı nedir ve aralarındaki farklar 

nelerdir? 

Ø Geleneksel ad; SMK m.34/2 göre coğrafi bir yer adı içermese dahi 

coğrafi işaretin şartları taşıyan bir ürünü belirtmek için geleneksel olarak kullanılan, 

günlük dilde yerleşmiş ve coğrafi bir yer adı içermeyen adlar da menşe adı veya mahreç 

işareti olabileceği hüküm altına alınmıştır. Burada geçen “geleneksel olarak kullanılan 

ad” kavramı geleneksel ürün adından farklıdır. SMK m.34/2 hükmü ile içinde coğrafi 

yer adı geçmeyen, ancak yine de coğrafi kökene göndermede bulunan coğrafi işaretlerin 

korunabilmesi amaçlanmaktadır. Hatay için Künefe ve Mersin için tantuni geleneksel 

olarak kullanılan ada örnek verilebilir. Geleneksel ad hem coğrafi kökeni hem de adın 

ilişkin olduğu ürünün belirli bir coğrafi çevrede üretilmiş olması şartını aramaktadır. 

Geleneksel adı sayılabilmesinin ön koşulu coğrafi işaret niteliği taşımıyor olması 

gerekir. Hatay Künefesi ve Mersin tantunisi bu sebeple geleneksel ürün adı değildir. 

Ø Geleneksel ürün adı; üzerinde yer aldığı ürünün belirli özellikler 

taşıdığını göstermektedir. Burada sözü geçen belirli özellikler; bu ürünleri, aynı 

kategorideki benzer ürünlerden ayıran ve geleneksel nedenlerden ileri gelen 

özelliklerdir. Geleneksel ürün adı sayılabilmesinin ön şartı, coğrafi işaret niteliği 

taşımıyor olması gerekir (SMK m.2/1). Geleneksel nedenler de; söz konusu ürüne belirli 

özellikleri sağlayan unsurun geleneksel üretim ya da işletme metodu, geleneksel bileşim 

(SMK m34/3-a) ya da geleneksel hammadde veya malzeme kullanım olmasıdır(SMK 

m.34/3-b). Geleneksel ürün adı ayrıca ilgili piyasada söz konusu ürünü tarif etmek için 

geleneksel olarak en az otuz yıldır bu adın kullanılıyor olması gerekir (SMK m.34/3). 

Bu kavrama baklava, lokum, pastırma, cezerye, döner, örme peynir, ekşili pestil gibi 

ürünler örnek oluşturabilir.6769 sayılı SMK geleneksel metotlarla ve geleneksel 

hammaddeyle üretilen ancak belirli bir coğrafi bölgeye hasredilmeyen ürünleri de 
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koruma altına almıştır. Bu kavram coğrafi işaret gibi ürünün coğrafi kökenini 

göstermemektedir. Ayrıca söz konusu adın ilişkin olduğu ürünün belirli bir coğrafi 

çevrede üretilmiş olması şartını da aranmamaktadır. 

8. SMK bağlamında coğrafi işaretin tescili için kimler başvuru 

yapabilir? 

SMK m.36 göre dört gruptaki ilgililer başvurabilecektir. Bunlar:  

a) Üretici grupları.(gerçek ya da tüzel kişi ) 

 b) Ürün veya ürünün kaynaklandığı coğrafi alanla ilgili kamu kurum ve 

kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.  

c) Ürünle ilgili olarak kamu yararına çalışan veya üyelerinin ekonomik 

çıkarlarını korumaya yetkili dernekler, vakıflar ve kooperatifler. (Örneğin tüketici 

dernekleri) 

ç) Ürünün tek bir üreticisi varsa, bu durumu ispat etmesi şartıyla ilgili üretici.  

SMK m.36/2 de üretici;” tarım ürünlerini, gıda maddelerini, madenleri, el 

sanatları ve sanayi ürünlerini üreten veya işleyen yahut tedarik zincirinde yer alarak 

ürünün tescile konu özelliklerini etkileyen bir işlem yapan kişiyi; üretici grupları ise 

kanuni oluşumuna veya bileşimine bakılmaksızın aynı ürünün üreticilerinden oluşan 

birliği ifade eder.” tanımlanmıştır. 

Yukarıdaki şartları sağlayan her hak sahibi, coğrafi işaret tescil başvurusu 

yapabilecektir. 

9. Coğrafi işaret başvurusu reddedilen başvuru sahibi, ne kadar süre 

içinde nereye başvurmalıdır? 

Başvurusu reddedilen kişi Kuruma itiraz eder. Kurumun ret nedeni, başvuruda 

kimlik bilgilerinin eksik olması ise bu durumda Kurum’un ret kararı kesindir ve itiraz 

imkânı yoktur. Başvurunun reddine itiraz süresi kararın bildirim tarihinden itibaren iki 

aydır (SMK 40/1).Yapılan itiraz gerekçeli ve yazılı olarak Kuruma yapılır. 

10. Coğrafi işaret başvuruları nerede yayımlanır? 

Ø Başvurular Resmi Coğrafi İşaret  

Ø Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayınlanmaktadır (SMK m.38/5). 
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11. Coğrafi işaret başvurularına kimler, ne kadar süre içinde itiraz 

edebilirler? 

Coğrafi işaret başvurunun Bülten’de yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içinde 

gerekçeli ve yazılı olarak itirazda bulunulabilmektedir (SMK m.40/2). 

Başvuruya itiraz edebilecekler SMK m.40/2 göre itiraz edebilecekler: 

Ø İlgili üçüncü kişiler 

Ø Coğrafi işaretle aynı ve benzer ve önceden tescil edilmiş marka söz 

konusu ise, önceki tarihli hak sahibi itiraz edebilir. 

 

 

12. Coğrafi işarete tecavüz halinde açılabilecek davaları yalnızca 

sıralayınız. 

 Aksi belirtilmedikçe coğrafi işaret davaları için de SMK m.149/1 uygulama 

alanı bulacaktır. Buna göre; 

a) Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti. 

 b) Muhtemel tecavüzün önlenmesi. 

 c) Tecavüz fiillerinin durdurulması. 

ç) Tecavüzün kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazmini.  

d) Tecavüz oluşturan veya cezayı gerektiren ürünler ile bunların üretiminde 

münhasıran kullanılan cihaz, makine gibi araçlara, tecavüze konu ürünler dışındaki 

diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde el konulması. 

e) (d) bendi uyarınca el konulan ürün, cihaz ve makineler üzerinde kendisine 

mülkiyet hakkının tanınması.  

f) Tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle masraflar 

tecavüz edene ait olmak üzere (d) bendine göre el konulan ürünler ile cihaz ve makine 

gibi araçların şekillerinin değiştirilmesi, üzerlerindeki markaların silinmesi veya sınai 

mülkiyet haklarına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası.  

g) Haklı bir sebebin veya menfaatinin bulunması hâlinde, masrafları karşı tarafa 

ait olmak üzere kesinleşmiş kararın günlük gazete veya benzeri vasıtalarla tamamen 

veya özet olarak ilan edilmesi veya ilgililere tebliğ edilmesi. 

13. Tescil edilmeyen coğrafi işaretler korunabilir mi? 
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Coğrafi işaretler tescil edilmesi zorunlu değildir. Ancak SMK çerçevesinde 

coğrafi işaret koruması elde edebilmesi, tescil şartıyla mümkün olmaktadır (SMK 

m.44/1).Tescil edilmemiş coğrafi işaretler, SMK kapsamında değil, ancak “haksız 

rekabet “hükümlerinden (  6102 sayılı TTK m. 54-63 ) faydalanabilir. 

14. Coğrafi işarete tecavüz davasını açabilecek kişiler kimlerdir? 

Coğrafi işareti tescil ettirebilecek kişilerle karşılaştırınız. 

                 Tecavüz davası açabilecek kişiler: 

1. Coğrafi işareti tescil ettiren (Öncelik hakkı vardır ) 

2. Coğrafi işareti kullanma hakkına sahip olanlar  

3. Coğrafi işaretin tescili için başvuru yapmış olanla 

Coğrafi işaretin Tescil için; üretici grupları, Ürün veya ürünün kaynaklandığı 

coğrafi alanla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları, Ürünle ilgili olarak kamu yararına çalışan veya üyelerinin ekonomik 

çıkarlarını korumaya yetkili dernekler, vakıflar ve kooperatifler ve Ürünün tek bir 

üreticisi başvurabilir. Bu kişiler coğrafi işareti tescil ettirenlerdir. Tecavüz davası 

açmaya aynı zamanda Coğrafi işareti kullanma hakkına sahip olanlar ve Coğrafi işaretin 

tescili için başvuru yapmış olanlar da başvurabileceklerdir. 

15. Tescil edilmiş bir coğrafi işareti kimler kullanabilir? 

Coğrafi işaretler diğer sınai mülkiyet haklarından ayıran en önemli özelliği, 

coğrafi işaretin bir sahibinin bulunmamasıdır. Tescil edilen coğrafi işaret, tescil ettiren 

kişiye diğer insanlardan farklı üstün bir hak (tekel hakkı/ inhisari hak) sağlamaz (SMK 

m.44/7). Coğrafi işareti kim tescil ettirmiş olursa olsun, şartları sağlayabilen herkese bu 

adı ürünlerinde kullanma hakkı vermektedir. Sicil’de belirtilen, şartlara uygun olan 

ürünlerin üretimi veya pazarlamasında faaliyet gösteren herkes tarafından 

kullanılabilmektedir(SMK m.46/1/c; SMKY m.44/1).Tescili yaptıran kişi, Sicil’deki 

şartlara uygun üretim yapan veya bu nitelikteki ürünlerin pazarlanmasını engelleyemez. 

Tescil ettiren üreticilerin coğrafi işareti kullanabilmesi için kendisinden izin almalarını 

da şart olarak koşamaz. Şartları sağlayanlar koşulsuz coğrafi işareti kullanabilecektir. 

16. Marka – Coğrafi İşaret çatışmasında çeşitli ihtimaller nelerdir? Bu 

ihtimaller bağlamında coğrafi işaret tescil ettirilmeden marka tescil edilmişse marka 

sahibi markasını kullanabilir mi? 

A. Coğrafi İşaret Marka Olarak Tescil Edilmişse 
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Ø Bir coğrafi işaret marka olarak tescil edilemez çünkü coğrafi işaretlerin 

marka sahibinin tekeline girmesine yol açacağından, SMK m.5/1/i hükmü ile 

yasaklanmıştır. 

B. SMK’da Eski Tescil Tarihli Coğrafi İşaret-Yeni Başvuru Tarihli Marka 

İlişkisi Varsa 

Ø Tescilli coğrafi işaret içeren adlar marka olarak tescil edilemez. Eski 

tarihli olarak coğrafi işaret tescil ettirmiş ve /veya kullanma hakkı sahibi kişiler de dâhil 

bu adı aynı/ benzer ya da mal/ hizmet için yeni tarihli marka başvurusu yapılamaz. 

Tescilli coğrafi işareti marka olarak tescil edilmesi mutlak ret nedenidir (SMK m.5/1 ve 

SMK m.48/1). 

Ø Tescil edilmiş coğrafi işaret için markanın tescil engeli aynı/benzer 

mal/hizmetlere” ve SMK m.44’e aykırılık teşkil eden hususlara ilişkin başvuruları 

kapsar. Örneğin “Ezine Peyniri” adı coğrafi işaret olarak tescil edilmişse bir peynir 

üreticisinin peynir veya benzeri ürünler için “Ezine Peyniri” markasını tescili mümkün 

değildir. 

Aynı şekilde coğrafi işaretin tescilinden sonra coğrafi işaretten oluşan ya da 

coğrafi işaretin etkisizleştirilerek kullanımı niteliği taşıyan marka bileşimleri de tescil 

edilemeyecektir. Örneğin bir peynir üreticisi, peynir veya benzer ürünler için “Ezine 

peyniri tadında” ,”Ezine peyniri olmasa da Ezineli peynir “gibi coğrafi işareti çağrıştıran 

ifadeleri de marka olarak tescili mümkün değildir. 

Ø Tescil engeline rağmen coğrafi işareti içeren marka tescil edilmişse 

hükümsüzlüğü ileri sürülemez. 

C. SMK’da Eski Tescil Tarihli Marka-Yeni Başvuru Tarihli Coğrafi İşaret 

İlişkisi 

Ø Tescil edilmesi için başvurusu yapılan coğrafi işaret, daha önceden marka 

olarak tescil edilmiş ya da önceki tarihten beri tescilsiz olarak kullanılıyorsa dahi eski 

tarihli marka sahibi kural olarak coğrafi işaretin tescilini engelleyemez(SMK m.48/2). 

İstisna olarak SMK m.48/3 hükmü ile eski tarihli tescil edilmiş marka 

sahibi/önceki tarihten itibaren tescilsiz kullanılan marka sahibi de yeni tarihli coğrafi 

işaretin tescilini engelleyebilmekte ve itiraz edebilmektedir. Aşağıdaki durumlarda 

coğrafi işaretin tescil edilemez. Bunlar: 

ü Başvurusu yapılan coğrafi işaret, tescilli marka ile aynı veya benzer ise, 

ü Bu benzerlik markanın varlığına zarar verici veya gerçek kaynağı 

konusunda yanıltabilecekse 
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ü Tescilli markanın itibarı, ünü ve kullanım süresi zarar veya yanıltma 

tehlikesine sebep oluyorsa 

ü Önceki tarihli marka sahibi coğrafi işaret tesciline itiraz etmişse 

Ø Eski tescil tarihli veya eskiden beri kullanılan marka sahibi iyiniyetli ise 

yeni tescil tarihli aynı olan coğrafi işaret tescil edilmişse her ikisi de varlıklarını 

koruyabilir. Ancak marka sahibi kötüniyetli ise coğrafi işarete tecavüz olacaktır. SMK 

m.48/2 hükmüne : “Coğrafi işaretle aynı veya benzer bir marka, coğrafi işaretin 

korunmasından önce iyiniyetle tescil edilmiş veya bu markanın kullanım hakkı iyiniyetle 

kazanılmışsa, coğrafi işaretin hak sahibine verdiği yetkiler, marka başvurusunun 

tesciline ve iyiniyetli kullanımına zarar vermez” denilmektedir. 

 

 

17. Coğrafi işaretin hükümsüzlüğü davasının tarafları kimlerdir? 

Ø SMK m.50/1:” Coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının 

hükümsüzlüğü menfaati olanlar tarafından mahkemeden istenebilir” denilmektedir. 

Coğrafi işaret davasında “ menfaati olanlar” dava açma hakkına ( “davacı” ) sahiptir.  

Ø Davalı olarak da SMK m.50/2 göre Sicil’de “tescil ettiren olarak kayıtlı” 

kişiye karşı açılmalıdır. 

18. Geleneksel ürün adının coğrafi işaret ile ortak ve benzer özelliklerini 

açıklayınız. 

Ø Geleneksel ürün adları ve coğrafi işaretler kollektif nitelikte haklardır. Bu 

hakların sahibi yoktur ve bunları tescil ettiren kişinin tekel (inhisar) hakkı yoktur(SMK 

m.45/4). 

Ø Hem coğrafi işaretler hem de geleneksel ürün adları sicilde belirtilen 

şartlara uygun olan ürünlerin üretimi veya pazarlamasında faaliyet gösteren herkes 

kullanabilir. Tescil ettiren kişilerden kullanmak için izin almaları da gerekmemektedir 

Ø Her ikisi de süresiz olarak korunmaktadırlar. 

Ø Her ikisi için de genellikle aynı hükümlerde düzenlenmişler; ortak 

esaslara tabidirler. 

Ø Her ikisi de Kanun’da ve Yönetmelik’te genel olarak coğrafi işaret 

kavramı ile birlikte düzenlenmiştir. 

Ø Her ikisinde de ürün tipleri ortaktır. Bunlar; gıda, tarım, maden, el 

sanatları ve sanayi ürünleridir (SMK m.33) 

Ø Her ikisinde de koruma tescil yoluyla olmaktadır (SMK m.45/1). 
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Ø Her iki Sicil Kurum tarafından tutulur (SMK m.2/1/i). 

Ø Her ikisinde de aynı kişi grupları tescil başvurusunda bulunabilirler 

(SMK m.36/1-2). 

Ø Geleneksel ürün adına ilişkin başvuru, tescil, tescilin sonuçları, kullanma 

hakkı, hakkın sona ermesi gibi hususlar, coğrafi işaretlerle benzerdir. 

Ø Her ikisinde de hak sahiplerini Kurum nezdinde temsil etme yetkisi, 

marka vekillerine tanınmıştır (SMK m.2/1/g). 

19. Coğrafi yer adları hangi şartlarla marka olarak tescil edilebilir? 

Ø  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 edilemez (SMK m.5/1-c) 

---Golden Horn Kararı: Kararda, Türk turizminde otelcilik ve konaklama 

sektöründe hizmet veren kimselerin ve İstanbul’da yaşayan kimselerin büyük bir 

bölümünün söz konusu ibarenin Haliç anlamına geldiğini, bu sebeple anılan 

ifadenin geçici konaklama hizmetleri bakımından tasviri nitelikte olduğu 

belirtilmiştir. Coğrafi kaynak belirttiği için reddedilmiş.2. 

---Afyon Yumurtası Kararı: Kararda markanın tamlama şeklinde olduğundan 

tescil edilebileceğine hükmedilmiştir3. 

--- KONYA JANT Kararında : "KONYA JANT + ŞEKİL"  marka olarak 

tescili mümkün görülmüştür. 

Konuya ilişkin olarak Yargıtay "Konya Jant" kararında: "KONYA JANT + 
ŞEKİL" ibaresinden oluşan işarette, münferit unsurlardan ziyade, işaretin bir 
bütün olarak bıraktığı genel intiba nazara alındığında, "Konya" ve "Jant" 
sözcükleri ile birlikte ayrıca bir renk kombinasyonunu da içerdiği, bilinen şehir 
isimlerinin tek bir kişi adına tescilinin mümkün olmamasına karşın kullanılacağı 
ürünlerin adının bunların yanına eklenmek suretiyle tescilinin mümkün 
bulunduğu, bu haliyle bir renk kombinasyonu da içeren başvuru konusu işaretin 
asıl ve yardımcı unsurları itibariyle bir bütün olarak ayırt ediciliğinin 
bulunduğu, koruma kapsamının ayrı ayrı sözcükler değil, işaretin bütününü 
oluşturan izlenim üzerinde gerçekleşeceği, "Konya" ibaresinin bulunmasının, 
davacı lehine münhasır hak doğurmayacağı, jant ürünü için Konya ilinin bir 
tanınmışlığının veya ününün bulunmaması sebebiyle işaretin bir bütün olarak 

 
2 Y.11.HD.,22.06.2017,E.2016/874,K.2017/4008 (Kazancı) ,(Yıldız, Burçak, ”Yargıtay Kararları Işığında 
Coğrafi Markalar”, s.130-131 naklen ). 
3  Y.11.HD.13.02.2017,E.2015/12593,K.2017/760 (Kazancı).Kararda Afyon’un yumurta üretimi 
konusunda özellik taşıyıp taşımadığı ve /veya ilgili çevrede böyle bir kanaat uyandırıp uyandırmadığı 
hususu tartışılmıştır.( Yıldız, Burçak, ”Yargıtay Kararları Işığında Coğrafi Markalar”, s.142 naklen ). 



16 
 

coğrafi kaynak konusunda yanıltıcı olduğundan da söz edilemeyeceği" 
belirtilmiştir4. 

Ø Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda 

halkı yanıltacak işaretler, Marka olarak tescil edilemez (SMK m.5/1-f). 

--Mengen Kararı: Kararda coğrafi yer isimlerinin belli bir hizmet ve malla ilgili 

olarak bilinirlik kazanması durumunda… anılan mallar ilgili yerden gelmiyorsa 

veya anılan yerde sunulmuyorsa yanıltıcılık yaratacağına hükmedilmiş5. 

---Amerikan Kültür Kararı: Kararda, yabancı dil kursları işleten Amerikan 

Kültür Derneği’nin markasının yanıltıcı olmadığına hükmedilmiş6. 

--- Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın T-11/15 sayılı “SUEDTİROL 
Kararında”: (T 11/15-20 Temmuz 2016)SUEDTİROL ibaresinin marka olarak 
tescili mümkün görülmemiştir. Karara göre: 
INTERNET CONSULTING GmBH adlı  İtalya’da mukim bir şirketin EUIPO 
nezdinde yaptığı marka başvurusu üzerine, SUEDTIROL ibareli marka 35, 39 
ve 42. sınıflarda 16 Aralık 2011 tarihinde tescil edilmiştir. SUEDTIROL ibaresi 
(Almanca ’da Südtirol, İtalyanca ’da Südritolo, Türkçe ’de Güney Tirol) Kuzey 
İtalya’daki özerk bir bölgenin adı olup, bölgede hem Almanca hem de İtalyanca 
konuşulmaktadır.  Oldukça zengin olan bu bölge aynı zamanda Alto Adige yani 
Yukarı Adige olarak da bilinmektedir.3 Ocak 2012 tarihinde, LA 
PROVINCIAL AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE bölgesi, 
207/2009 sayılı regülasyonun 52/1-a ve 7/1-c maddeleri içeriğindeki itiraza konu 
markanın kuzey İtalya’da bulunan, özerk Trentin-Haut-Adige/Tyrol du Sud 
(bundan sonra Güney Tirol bölgesi olarak anılacaktır.) bölgesine ait coğrafi 
isim belirttiği gerekçeleriyle marka başvurusunun tümden iptalini talep etmiştir. 
Karar temyiz edildiğinde marka tescili aşağıda sayılan nedenlerle reddedilmiştir. 
Bunlar 

• SÜDRİTOL ibaresinin Almanca bir kullanım olduğunu, İtalya’nın en kuzey ve 
en zengin vilayetlerinden olduğu, özerkliğinin de İtalyan Anayasası tarafından 
tanındığını, 

• İlgili halk tarafından bu bölgenin tanınır olduğu, Avrupa Birliği’nin İtalyan ve 
Alman tüketicileri tarafından Güney Tirol bölgesinin bilinir olduğu, dolayısı ile 
itiraza konu markanın bu halk açısından kapsadığı sınıflar üzerinde 
hizmetlerinin sunulduğu yeri belirttiği şeklinde algılanabileceği, 

• Bu sebeple SUEDTIROL ibaresinin kamu menfaati açısından korunması 
gerektiği, 

• Markanın kapsadığı hizmetlere bakıldığında, markanın bu hizmetlerin cinsine ve 
niteliğine yakın bir bağ oluşturmayacak şekilde bir özellik ihtiva etmediği, 

 
4  Erişim: etkinpatent.com 
5 Y.11 HD.,17.12.2014,E.2014/13252,K.2014/19912(Kazancı) Kazancı) (Yıldız, Burçak, ”Yargıtay Kararları 
Işığında Coğrafi Markalar”, s.133 ve s.151 naklen ). 
6 Y.11.HD.,28.05.2019,E.2008710827,K.2010/6039 (kazancı), (Yıldız, Burçak, ”Yargıtay Kararları Işığında 
Coğrafi Markalar”, s. 151naklen ). 
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• Özellikle 35 ve 42. Sınıflarda yer alan hizmetlerin Güney Tirol’de sunulduğunun 
anlaşılacağı, 

• Güney Tirol’deki önemli sayıda şirketin ticaret 
unvanında SÜDRİTOL veya SUEDTIROL ibaresinin bulunması da bu 
ibarenin bir coğrafi yer adı olduğunu doğrulamaktadır. 
Sayılan sebeplerle SÜDTİROL ibaresi marka olarak tescili mümkün 
görülmemiştir. 
 

Ø Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler, Marka olarak tescil 

edilemez (SMK m.5/1-ı). 

   --Kerbela Kararı: Kararda anılan adın, pastacılık ürünleri, kahve, dondurma gibi 

ürünleri içeren 30.sınıfa tescil edilebilmesi için yapılan başvuru,556 sayılı KHK’nın 

7/I,j bendinde aykırılık gerekçesiyle reddedilmiştir7. 

 

               

 
7 Y.11.HD.,19.02.2014,E.2013/12938,K.2014/2960 (Kazancı) ,(Yıldız, Burçak, ”Yargıtay Kararları Işığında 
Coğrafi Markalar”, s. 155 naklen ). 


