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TÜRKPATENT NEZDİNDE İŞLEMLER 

Aysel TÜRK1 

ÖZET 

Marka tüketiciye sunduğu, ayırt edicilik, kalite, güven, sicilde gösterilebilme 
işlevleriyle ekonomik bir değer ifade eder ve bu nedenle bir sınai hak olarak hukuk sisteminde 
düzenlenmiş, ihlallere karşı korunmuştur. Bu düzenleme de 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 
Kanunu’nda (“SMK”) yapılmıştır. Markanın SMK’ya göre korunması için markanın tescil 
edilmiş olması gerekmektedir. Bunun için de ilk olarak SMK’nın 3. maddesine göre marka 
başvurusunun şekli incelemesi yapılır. Ayrıca marka başvurusunun SMK’nın 11. maddesine 
göre içermesi gereken bilgileri içerip içermediğine bakılır. Bu aşamadan sonra SMK’nın 5. 
maddesine göre Türk Patent ve Marka Kurumu re’sen mutlak ret nedenlerini; SMK’nın 6. 
maddesine göre ilgili kişilerin talepleri üzerine nisbi ret nedenlerini inceler. Ulusal ve 
uluslararası rüçhan hakkı varsa marka başvurusunda dikkate alınır. Marka başvurusunun 
kabulünde hiçbir engel görülmezse marka, “marka bülteninde” yayımlanır. Yayımlanmadan 
sonra üçüncü kişiler (SMK’nın 5. maddesi için ancak SMK 5/1-ç hariç) görüş bildirebilir. 
Menfaati ihlal edilen taraflar SMK’nın 5. ve 6. maddelerine göre yayıma ve karara itiraz 
edebilir. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun verdiği kararları YİDK (Yeniden İnceleme ve 
Değerlendirme Kurulu) inceleme yapar ve artık karar “nihai karar” olur. YİDK’nın nihai 
kararına karşı menfaati zedelenen kişiler 2 ay içinde de Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk 
Mahkemesi’nde dava açarak itiraz hakkını kullanarak hakkını savunabilmektedir.  

 
1 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi 
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PROCEEDINGS CARRIED OUT IN THE TPTO 

ABSTRACT 

A trademark is an economic value that is in service of the consumers for its functions 
of distinctiveness, quality, trust, and registrability, and is therefore regulated in the legal 
system as an industrial right and protected against violations. These protective provisions are 
contained in Industrial Property Law (“IPL”) No. 6769. To be protected under the Industrial 
Property Law, trademark is required to be registered. Firstly, a procedural review of the 
application is made in accordance with Article 3 of the Industrial Property Law. Whether the 
application contains the required information to comply with Article 11 of the Industrial 
Property Law is also checked. In the following stage, Turkish Patent Institute ex officio 
examines whether there are absolute grounds for refusal pursuant to Article 5 of the Industrial 
Property Law, and relative grounds for refusal upon the demands of the persons according to 
Article 6 of the Industrial Property Law. If there is a national or international right to priority, 
it is also taken into consideration in the trademark application. If no obstacles are observed, 
the trademark is published in the “trademark bulletin”. Third parties may submit their 
observations (for the Article 5 under IPL, excluding IPL 5/1-ç) after the trademark is 
published in the Bulletin. Oppositions concerning a trademark application that was published 
in the Bulletin should not be registered in accordance with Articles 5 or 6, shall be filed by 
relevant persons within two months following the publication of the trademark application. 
The decisions made by Turkish Patent Institution are reviewed by the The Re-examination 
and Evaluation Board (YİDK) in order that the decision becomes a “final decision”. Parties 
adversely affected upon the final decision of The Re-examination and Evaluation Board can 
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defend their rights by filing a lawsuit in Ankara Civil Court of Intellectual and Industrial 
Property within two months.  

 

Key Words: Absolute refusal, Relative refusal, Right to priority, Appeal, Turkish Patent and 
Trademark Office, The Re-examination and Evaluation Board of Turkish Patent Institute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. GİRİŞ 

Markanın tarihi, kimi araştırmacılara göre M.Ö. 5000 yılına dayanır. Zira mağara 
duvarlarına yapılan çizimlerin nihai amacı ayırt edicilik, farklılık ve farkındalık kavramlarını 
gösterebilmektir. 

Marka, işletmenin satışa sunduğu ürünlerin üzerine konulan veya bir işletme yoluyla 
sağlanan belirli hizmetlerin ayırt edilebilmesi için tanıtım sırasında kullanılan işarettir. 
Arkan’a göre ise marka; bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya 
hizmetlerinden ayırt etmek amacıyla kullanılan işarettir.2 TÜRKPATENT’e göre marka: “bir 
teşebbüs tarafından sunulan mal ya da hizmetlerin diğer teşebbüslerinkinden ayırt edilmesini 
sağlayan işaretlerdir” şeklinde tanımlanmaktadır. Markanın oluşturulması ile üzerindeki hak 
doğar. Ancak marka oluşturulmadan önce var olan sözcük, şekil, renk birleşimleri ve marka 
olarak tescili mümkün işaretler ve başlangıçta tescili dahi mümkün olamayan işaretler, 
bireylerin kullanımı ile marka olarak doğabilirler.3 

Markanın tescil işlemleri: 

Ø TÜRKPATENT’e başvuru ile başlar,  

 
2 ARKAN Sabih, Ticari İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 23. baskı, Ankara 
2017, s. 285 
3 ÇOLAK Uğur, Türk Marka Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, 4. baskı, İstanbul 2018, s. 102 
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Ø Başvurunun sınıflandırılması,  
Ø Yayınlanması,  
Ø Başvuruya varsa itirazların yapılması ve itirazların incelenmesi,  
Ø Tescil belgesinin verilmesi ya da tescil başvurusunun reddedilmesi şeklinde olan idari 

süreçlerin tamamlanması ile gerçekleşir.  
 

II. MARKA TESCİL BAŞVURUSU 

Marka tescil başvurusu, markayı adına tescil ettirmek isteyen kişi tarafından bizzat 
veya marka vekilleri aracılığıyla gerçekleştirilir. 6769 sayılı SMK’nın 3.maddesinde 
korumadan yararlanacak kişiler: “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti 
sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel 
kişiler, Paris Sözleşmesi veya 15.4.1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması 
hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler, Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye 
Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin 
uyruğundaki kişiler, yararlanır”  denilerek sıralanmıştır. 

Ayrıca SMK’nın 11/2 fıkrasında “Her başvuruyla sadece bir markanın tescili talep 
edilebilir” denilerek bir başvuru ile birden çok marka için tek başvuru yapılamayacağı, her 
marka başvurusu için ayrı ayrı başvuru yapılması gerektiği hüküm altına alınmıştır. 

Marka tescil başvurusunu hem gerçek kişiler hem de tüzel kişiler yapabilirler (SMK 
md. 3/1-b ve SMK Yön. Md. 3/1-g) .Marka sahibi olabilmek için ticari işletme ya da tacir 
olma şartı bulunmamaktadır. Örneğin kamu görevlisi veya üniversite öğrencisi (ülke 
vatandaşı olan) marka başvurusunda bulunabilir. 

Marka tescil başvurusunda bulanabilmek için markanın kullanılıyor olması şart 
değildir.4Ticaretle bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşmasında (TRIPS) bu konuda üye devletlere 
izin vermiştir5,ancak ülkemizde böyle bir zorunluluk getirilmemiştir. Ancak TRIPS 
Anlaşmasına göre tescil edilmiş bir marka, mal ve hizmet konularında beş yıl süreyle 
kullanılmazsa üçüncü şahısların markanın iptali için dava açma hakkı doğacaktır. Aynı 
zamanda ihlal yargılamalarında “kullanmama def’i “ile karşı karşıya kalınacaktır. 

III. MARKANIN TESCİLİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNABİLECEKLER 

6769 sayılı SMK’nın genel hükümlerinden olan 3. madde ve markayı düzenleyen 15/4 
fıkrası ve ayrıca 24.Nisan 2017 tarihli ve 30047 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Sınai 

 
4 TRIPS Anlaşması 15/1: “Bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayıran 
herhangi bir işaret veya işaret kombinasyonu bir marka oluşturabilecektir. Bu tür işaretler, özellikle kişisel 
adları, harfleri, sayıları, mecazi unsurları içeren sözcükler, renk kombinasyonları ve bu tür işaret 
kombinasyonları, marka olarak tescil edilmek için uygun addedilecektir. İşaretler ilgili mal veya hizmetleri 
ayırdedici kılacak özellikte olmadıkları takdirde, Üyeler tescil edilebilirliği kullanım aracılığıyla kazanılan 
ayırdedici özelliğe bağlı kılabilirler. Üyeler tescil işleminin bir şartı olarak işaretlerin görsel olarak 
algılanabilir özellikte olmasını talep edebilirler” 
5 TRIPS 15/3 maddesinde: “Üyeler tescil edilebilme özelliğini kullanıma bağlı kılabilirler. Ancak, bir markanın 
fiili kullanımı tescil için başvuruda bulunmanın bir şartı olmayacaktır. Başvurular yalnızca, başvuru tarihinden 
itibaren üç yıllık bir sürenin bitiminden önce amaçlanan kullanım şeklinin gerçekleşmemiş olduğu gerekçesiyle 
reddedilmeyecektir.” 
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Mülkiyet Kanunu Yönetmeliği’nin 8. maddesinde belirtilmiştir. Bu Kanun ve Yönetmelik 
maddesine göre kimlerin başvuramayacağını da SMK 15/4 fıkrasının 3. maddeye atfıyla 3. 
maddeye girmeyen kimselerin başvurularının reddedileceğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda 
556 sayılı KHK’nın 3. maddesi ve Yönetmelikte de: “Gerçek kişiler, tüzel kişiler ve bunların 
vekilleri marka tescil başvurusunda bulunabilir” denilmektedir. SMK Geçici Madde 191 
gereğince 556 sayılı KHK ilgili hükümleri uygulamayı kolaylaştırmak için korunmuştur. Aynı 
zamanda SMK 160/1 fıkrası ve SMK md. 3’te belirtildiği üzere T.C. vatandaşları dışındaki 
gerçek/tüzel kişiler de marka başvurusunda bulunabilirler. Bununla birlikte yerleşim yeri 
Türkiye’de olan gerçek kişiler ya da idare merkezi Türkiye’de bulunan tüzel kişiler de marka 
tescili başvurusunda bulunabilirler. Türkiye’de yerleşim yeri veya idare merkezi olan 
kimselerin Türkiye’de bir ticari işletmeleri olması dahi gerekmemektedir. Tescil 
başvurusundan hemen sonra markayı mal veya hizmet üzerinde kullanmak şart değildir. Fakat 
beş yılı aşan kullanmama durumunda üçüncü kişilerin iptal ettirme hakkı ile karşılaşabilirler. 
Kısaca; 

1. Türk vatandaşları olanlar 
2. Türkiye’de ikametgâhı olan gerçek kişiler 
3. Şirket idare merkezi Türkiye’de olan tüzel kişiler 
4. Türkiye’de sınai veya ticari faaliyette bulunanlar 
5. Paris Sözleşmesine göre başvuru hakkına sahip olanlar 
6. TRIPS Anlaşmasının (Ticaretle bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması) 1.maddesine göre 

Paris sözleşmesine taraf olmasa bile TRIPS taraf ülke vatandaşı olanlar 
7. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuruluş anlaşmasına göre başvuru hakkı sahibi olanlar 
8. Karşılıklılık İlkesine göre Türk vatandaşlarına kanunen veya fiilen marka korunması 

sağlayan ülkelerin vatandaşlarından olanlar, marka başvurusunda bulunabilirler.6 
SMK’nın 4. maddesinde: “Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer 

teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması” denilse de ilk kez 
tescil amacıyla başvuruda:  

ü Ticaretle uğraşma 
ü Tacir olma 
ü Bir işletme sahibi olma  
Şartları gerekmemektedir. 
 

IV. MARKA VEKİLİNE TEBLİGAT YAPILMASI 

6769 sayılı Kanun’un 160. maddesinde: “Gerçek veya tüzel kişiler ile bu kişiler 
tarafından yetkilendirilmiş sicile kayıtlı marka veya patent vekilleri Kurum nezdinde işlem 
yapabilir” denilmektedir. Burada bahsi geçen kurum TÜRKPATENT’tir.  

Tüzel kişilerin temsili yetkili organları tarafından tayin edilen gerçek kişi/kişilerce 
olur. Türkiye’de ikametgâhı bulunmayan gerçek kişiler ile merkezi yurtdışında bulunan tüzel 
kişiler, marka ile ilgili hukuki işlemlerde ancak marka vekili vasıtasıyla temsil edilebilirler 
(SMK m. 160/1 göre). Vekille temsil edilmesi gereken işlemleri asil kendisi yaparsa bu 

 
6 ÇOLAK, s.105 
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işlemler yapılmamış sayılır, çünkü Kanun’un açık hükmü vardır. Şayet bir kişi marka-patent 
vekili olarak tayin edilmişse asil adına tüm işlemleri bu kişi yapar. Sadece tescil başvurusu 
aşamasında ve tescilden sonraki aşamalardaki tebligatlarda vekille yapılan temsillerde 
TÜRKPATENT, tebligatı asile yapmış gibi vekile yapar. Oysa mahkemelerdeki yargılama 
işlemlerindeki tebligat asile yapılmak zorundadır. Çünkü Yargıtay, taraf teşkilini dava şartı 
olarak gördüğü için vekile tebligat yapılırsa dava şartı yokluğu nedeniyle davanın reddi 
gerekir. 

V. MARKA VEKİLLERİ TARAFINDAN TEMSİL 

Bir markanın tescil edilebilmesi için vekille temsil edilmesi zorunluluğu yoktur. 
Ancak Türkiye’de ikametgâhı bulunmayan gerçek kişiler ile merkezi yurtdışında bulunan 
tüzel kişilerin marka ile ilgili hukuki işlemleri (örneğin tescil) ancak marka vekili vasıtasıyla 
gerçekleşir. Dolayısıyla bu iki şart dışındaki durumlarda marka sahibi kendisi (gerçek 
kişi)/tüzel kişi veya varsa marka vekili tescil işlemini gerçekleştirebilir. 

SMK Yönetmeliği’nin 124. maddesinde: “Kanuna veya bu Yönetmeliğe göre 
vekâletname sunulmasının gerekli olduğu hallerde, vekilin Kurum nezdinde vekillik yapma 
yetkisini haiz olması, temsil yetkisini ve tarih bilgisini içeren yazılı vekâletname aslının veya 
vekil tarafından aslına uygunluğu onaylanmış ve onay tarihini içerir suretinin Kuruma 
sunulması zorunludur.” denilmektedir. 

Marka vekilliği yetkisi olmayan kişi bu başvuruyu yapmışsa Türkiye’de yerleşim yeri 
olan marka sahibine bildirilir ancak kişinin Türkiye’de yerleşim yeri yoksa yapılan başvuru ve 
talep yapılmamış sayılır (SMK Yön. m. 124/2). Türkiye’de yerleşim yeri olan marka sahibi 
aynı markası için ya kendisi ya da temsile yetkili bir marka vekili ile tekrar talebini ve 
başvurusunu TÜRKPATENT’e yinelemesi gerekir. 

Vekille yapılan temsilde vekilin vekâletnamesini Kuruma sunması zorunludur. SMK 
Yön. 124/3 fıkrasında: “Kurum nezdinde vekillik yapma yetkisine haiz bir vekil aracılığıyla 
yapılan ve vekâletnamenin Kuruma sunulması zorunlu olan başvuru ya da taleplerde, 
vekâletnamenin Kuruma sunulmaması veya sunulan vekâletnamenin birinci fıkrada belirtilen 
şartları taşımaması halinde, eksikliğin giderilmesi için vekile iki aylık süre verilir. Bu süre 
içinde eksikliğin giderilmemesi halinde başvuru ya da talep sahibinin Türkiye’de yerleşim 
yeri varsa bildirimler doğrudan başvuru ya da talep sahibine yapılır. Başvuru ya da talep 
sahibinin Türkiye’de yerleşim yeri yoksa başvuru ya da talep yapılmamış sayılır.” 
denilmektedir. Yani vekille temsilde vekâletnamenin verilen ek süre de de hiç sunulmamış 
olmasının yaptırımı başvurunun yapılmamış sayılması olur. 

Kuruma yapılan başvuru ve tescilden doğan haktan vazgeçilmesi de SMK 
Yön.124/4 fıkrasında şöyle açıklanmıştır: “Kurum nezdinde başvuru veya tescilden doğan 
haktan vazgeçilmesi, itirazın geri çekilmesi işlemleri ile kısmen veya tamamen bu sonuçları 
doğuracak işlemlerin vekil tarafından yapılabilmesi için, bu yetkileri açıkça belirten 
vekâletname aslının veya söz konusu vekâletnamenin onaylı örneğinin Kuruma sunulması 



                     

9 

gerekir.” Vazgeçme işlemleri de vekâletnamenin aslı ya da onaylı örneğinin TÜRKPATENT 
sunulması ile olmaktadır. 

Şayet bir kişinin birden fazla vekili varsa SMK Yön.124/5 fıkrasında: “Kurum 
nezdinde bir kişinin temsili amacıyla birden fazla vekilin tayin edildiği durumlarda, 
yetkilendirilmiş vekillerden herhangi birine bildirimde bulunulması yeterli olup, bu bildirim 
asile yapılmış sayılır” denilerek çözüm yolu Yönetmelik ile gösterilmiştir. Ayrıca 
Yönetmelikte önceki tarihli vekâletnameye ilişkin olarak da SMK Yön.124/6 fıkrasında: 
“Vekil aracılığıyla yapılan işlemlerde, birinci ve dördüncü fıkralarda belirtilen şartları 
taşıyan bir vekâletnamenin Kuruma daha önce sunulmuş olması ve talep edilen işlemi 
kapsaması durumunda, Kurumun gerekli göreceği haller saklı kalmak kaydıyla, önceki tarihli 
vekâletnameye ilişkin bilgi verilmesi halinde vekâletnamenin yeniden sunulması gerekmez” 
denilmektedir. Ayrıca SMK Yön. 124/7 fıkrasından: “Kurum, gerekli gördüğü hallerde 
vekilin yetkisini gösteren vekâletnamenin aslı ya da noter onaylı suretinin sunulması da dâhil 
her türlü delilin sunulmasını isteyebilir” denilerek Kurumun her türlü delili marka 
sahiplerinden ve dolayısıyla vekilinden belgelerle ilgili tereddüt halinde isteyebileceğini ve bu 
şekilde markaların korunması mekanizmasını işleteceğini anlamaktayız. Mülga 556 sayılı 
Markaların Korunması Hakkında KHK’da “makul sebeplerle şüpheye düşme “ibaresi 
vardı.7 SMK Yönetmeliği’nde bu ibareye yer verilmemiştir. Bu ifade ile anlatılmak istenen 
açık değildir. Bu durumda yani tereddüt halinde, Kurumun her türlü delili istemesi için yeterli 
görülmektedir.8 SMK Yön. 124/8: “Tüzel kişi vekiller tarafından yürütülen işlemler için 
düzenlenen vekâletnamede temsil yetkisi ancak tüzel kişiye verilir. Gerçek kişi ve tüzel kişi 
vekiller için vekâletname, Kurum internet sitesinde yer verilen vekâletname örneklerinin 
formatına uygun olarak düzenlenir. Vekâletname üzerinde düzenleme tarihi, vekâlet verenin 
ve alanın kimlik bilgileri yer alır” ve vekâletnameler Kurumun internet sayfasında verilen 
vekâletname örneklerinin formatına uygun şekilde düzenlenmelidir. 

VI. TESCİL BAŞVURU USULÜ ve BAŞVURU TARİHİ 
 

A. TESCİL BAŞVURU USULÜ 

Marka tescil başvurusu; SMK 11. madde ve SMK Yönetmeliği’nin 5. maddesinde 
gösterilen belgelere, TÜRKPATENT’e, fiziki olarak veya elektronik yolla gerçekleştirilir. 
Gerek fiziki gerekse elektronik yollarla yapılan başvuru Kurum’un kabul ettiği şekildeki 
formatta doldurulmalıdır. Aksi takdirde talep işlemden kaldırılır ve ücret başvuru sahibine ya 
da vekiline iade edilir. (SMK Yön. m. 5/1). 

Ayrıca marka tesciline başvuracak kimseler, markanın daha önce başkası adına tescil 
ya da başvuruya konu olup olmadığını ücret karşılığı “Ön Araştırma” işlemini Kurum’dan 

 
7 556 sayılı Kanunun Yönetmeliğinin 28 maddesini Enstitü “makul şüphe olarak işlem tesis etmekteydi, 
resmigazete.gov.tr, Erişim 10.04.2020 
8 ÇOLAK, s.107 
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talep edebilir ya da kurumun internet sitesinden ücretsiz olarak da yapabilir.9 Ücretsiz olan 
araştırma hem Türkçe hem de İngilizce olarak yapılabilmektedir. 

“Marka Başvuru Forumu’nda olması gerekenler SMK Yönetmeliği md. 5’te ayrıntılı 
olarak açıklanmıştır.10 Bunlar: 

Ø Kurumun internet sayfasında yer alan “Marka Başvuru Formu ”nun bilgisayar 
ortamında eksiksiz doldurulmuş örneğinin, 

Ø Marka olarak kullanılmak üzere saptanan işaretin baskı yoluyla çoğaltmaya veya 
yayıma elverişli örneğinin, 

Ø Başvuruya konu mal ve hizmetin listesinin, 
Ø Marka başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belgenin aslının, (elektronik ortamda 

yapılıyorsa ücret dekontu talep edilmemektedir) 
Ø Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmışsa bunların Latin 

alfabesindeki karşılığının  
eklenmesi zorunludur. 

Ayrıca aşağıdaki bilgi ve belgeler de eklenmelidir: 

Ø Ortak marka veya garanti markasının başvurularında ayrıca Yönetmelikte belirtilen 
şartlara uygun hazırlanmış Teknik Şartname ’nin, 

Ø Rüçhan hakkı talebi varsa rüçhan hakkı talep ücretinin ödendiğini gösterir belgenin, 
Ø Varsa Muvafakatname ’ye11 ilişkin bilgilerin, 

Kurum’a teslim edilmesi zorunludur.12 

Her başvuruyla sadece bir markanın tescili talep edilir (SMK md. 11/2). Fakat 
başvuru, başvuru sahibinin talebi üzerine tescil edilene kadar başvuru kapsamındaki 
mal/hizmetler bakımından iki ya da daha fazla başvuruya bölünebilir (SMK md. 11/5). 

 
9 https://online.turkpatent.gov.tr/trademark-search/pub/trademark_search?lang=tr (Erişim Tarihi: 02.04.2020) 
10 Başvuru formu ve başvuru formunun içermesi gereken bilgiler 
MADDE 5 – (1) Marka başvurusu, Kurum tarafından geçerli kabul edilen başvuru formunun elektronik ortamda 
doldurulması suretiyle Kuruma sunulur. Aksi halde başvuru işlemden kaldırılır ve talep halinde alınan ücret 
başvuru sahibine iade edilir. 
(2) Başvuru formunda aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur: 
a) Başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri. 
b) Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri. 
c) Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler. 
ç) Kanunun 4 üncü ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyan marka örneği. 
d) Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış ise bunların Latin alfabesindeki karşılığı. 
e) Marka başvurusuna konu malların veya hizmetlerin Nis Anlaşmasına göre sınıf numaraları ve bu numaralara 
uygun olarak düzenlenmiş listesi. 
f) Yetkili kişi veya kişilerce atılmış imza. 
g) Başvuru ücretinin, başvuru kapsamında birden fazla mal veya hizmet sınıfı varsa bu ilave sınıfların ücretinin 
ve varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin ücretin ödendiğini gösterir bilgi. 
ğ) Varsa muvafakat nameye ilişkin bilgiler. 
h) Varsa ortak temsilciye ilişkin bilgiler. 
ı) Varsa ilave sayfa sayısı ve eklere ilişkin bilgi 
11 SMK Yön. m. 10 
12 Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka İnceleme Kılavuzu, 2019, s.3 atıfla http://www.turkpatent.gov.tr 
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Başvuru formunda marka sahibinin rüçhan hakkı talebi de varsa bu da SMK Yön md. 
6/1-a: “Rüçhan hakkından yararlanmak isteniyorsa, yetkili makamlardan alınan rüçhan 
hakkını gösterir belgenin aslı ve bu belgenin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe 
tercümesi” talep edebilir. Ayrıca başvuru, ortak marka ya da garanti markası için de 
isteniyorsa teknik şartnamenin ve muvafakatname varsa noter onaylı muvafakatnamenin aslı 
veya noter onaylı örneğinin başvuru formuna eklenerek istenmesi gerekir (SMK Yön.6/1-b-c). 

B. BAŞVURU TARİHİ 

Başvurunun ne zaman yapılmış sayılacağı ise;  

Ø Elden teslimlerde: Başvuru tarihi, başvuru formunun ve başvuru için gerekli bilgi ve 
belgelerin Kurum tarafından alındığı tarih, saat ve dakikadır. 

Ø Online başvurularda ise başvuru tarihi, başvuru formunun usulüne uygun olarak 
doldurulduğu tarihtir. 

Ø Ayrıca Madrid Protokolü kapsamında Türkiye’nin belirlenmiş sözleşmeye taraf 
olduğu bir uluslararası başvuruda, başvuru tarihinin ilk saat ve dakikasında yapılmış 
sayılmaktadır. Aynı tarihli birden çok başvurunun bulunması durumunda ise, 
uluslararası tescil numarası daha küçük olan başvuru önce yapılmış sayılmaktadır. 
 

VII. TESCİL BAŞVURUSUNUN RÜÇHAN HAKKI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 
 

Marka sahibinin rüçhan hakkı talebi de varsa bunu SMK m. 12-13’de ve SMK 
Yönetmeliği’nin 15-16 maddesinde belirtildiği talep ücretini ödeyerek isteyebilir. İlk önce 
rüçhandan yararlanmaya hakkı olup olmadığı yönünde inceleme yapılır. Daha sonra da marka 
sahibinin başvurusu daha ileri bir tarihte yapılmış olsa bile diğer başvurulara göre önce 
başvurulmuş sayılabilmesi için ve diğer yönden rüçhan hakkı başvurusunun süresi içinde 
yapılmış olmak kaydıyla bu süre zarfında yapılan başvuruların önünde olması kabul edilmesi 
işlemidir.13 Rüçhan hakkı da iki şekilde incelenir. Bunlar milletlerarası sözleşmelere dayanan 
başvurulardan doğan rüçhan hakları ve sergilerde teşhir haklarından doğan rüçhan haklarıdır. 

 
1. Milletlerarası Sözleşmelere Dayanan Rüçhan Hakları (Başvuru Rüçhanı): 

Başvuru rüçhanının birinci kaynağı: 

Paris Sözleşmesi 4. maddesi: “Birlik ülkelerinin birinde bir patent, bir faydalı model, 
bir endüstriyel tasarım veya bir ticaret markası başvurusunu usulüne uygun olarak yapmış 
olan bir kişi veya onun kanuni halefi, bunların diğer ülkelerde dosyalanması hususunda, 
aşağıda tespit edilen süreler içinde rüçhan hakkından yararlanabilecektir.” der.  

İkinci kaynağı: 

Paris Sözleşmesi 12. maddesi: “Her birlik ülkesi, kamuyu patentler, faydalı modeller, 
endüstriyel tasarımlar ve ticaret markaları gibi konularda bilgilendirmek için özel bir sınai 

 
13 MERAN Necati, Marka Hakları ve Korunması, Seçkin Yayınevi, 4. baskı, Ankara, 2015, s.316 
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haklar servisi ve bir merkez bürosu tesis etmeyi taahhüt eder. Bu servis, resmi bir gazeteyi 
periyodik olarak yayınlayacaktır. Verilen patentlerin hak sahiplerinin isimlerini, patenti 
verilen buluşun kısa bir tanımı ile birlikte; tescil edilen ticaret markalarının düzenli bir 
şekilde yayınlayacaktır.” 

Rüçhan hakkı ve etkisi de SMK md. 12/1’de: “Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret 
Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf devletlerden birinin uyruğunda olan ya da bu devletlerden 
birinin uyruğunda olmamakla birlikte bunlardan birinde yerleşim yeri veya işler durumda 
ticari müessesesi bulunan gerçek ya da tüzel kişiler veya bunların halefleri, bu devletlerin 
herhangi birinde yetkili mercilere markanın tescili için usulüne uygun olarak yaptıkları 
başvuru tarihinden itibaren altı aylık süre içinde, Paris Sözleşmesi hükümleri kapsamında 
aynı marka ve aynı mal veya hizmetler için Türkiye’de başvuru yapma konusunda rüçhan 
hakkından yararlanır. Bu süre içinde kullanılmayan rüçhan hakları düşer. Rüçhan hakkından 
yararlanılabilmesi için ilk başvuru yapılan devletin yetkili makamından rüçhan hakkı belgesi 
alınması şarttır.” şeklinde düzenlenmiştir. SMK 12/1 fıkrasına göre başvuru rüçhan hakkı 
Paris Sözleşmesi’nden kaynaklanabilir. 

SMK md. 12/2 de: “Birinci fıkrada belirtilen gerçek veya tüzel kişiler ya da bunların 
halefleri, Paris Sözleşmesi ve Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf olmayan 
herhangi bir devlette yaptıkları usulüne uygun marka başvurusuna dayanarak birinci fıkrada 
belirtilen esaslar çerçevesinde rüçhan hakkından yararlanır.” Yani; gerçek kişi, tüzel kişi ve 
bunların haklarının geçtiği kişilerin Paris Sözleşmesi ve DTÖ taraf olmayan devletlerde de 
usulüne uygun yapılan marka olması durumunda Türkiye’de rüçhan hakkına sahip olurlar 
denilmektedir. 

Paris Sözleşmesi 4/C-1-2 maddesi gereğince: “Yukarıda bahsi geçen rüçhan süreleri, 
patentler ve faydalı modeller için on iki, endüstriyel tasarımlar ve ticaret markaları için ise 
altı ay olacaktır. Bu süreler, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren işlemeye başlayacak olup, 
başvuru günü süre dâhil edilmeyecektir.” Bu ilkeyi mülga 556 sayılı KHK’nın 25. maddesi 
(Milletlerarası sözleşmelere dayanan başvurulardan doğan rüçhan hakları) ve SMK 12. 
maddesi (Rüçhan hakkı ve etkisi) iç hukukun parçası haline getirmiştir. Marka hakkı sahibi, 
rüçhan hakkı talebi olmadan bu haktan re ’sen yararlanamaz. Marka sahibi başvuruyla birlikte 
rüçhan hakkı talebinin ücretini de ödeyerek bu haktan yararlanabilir. Rüçhan hakkı sahibi 
başvurudan itibaren süre verilmiştir; bu sürelere uyulmazsa SMK 13/1,c.2 gereğince: 
“Başvuru sahibi, rüçhan hakkı belgesini başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde vermediği 
takdirde rüçhan hakkı talebi yapılmamış sayılır.” denilmektedir. 

Rüçhan hakkının hüküm ve sonuç doğurması SMK 12. maddesinde gösterilen 
tarihlerde yani süreler ilk talebin verildiği tarih itibarıyla başlar ancak tevdi günü (başvuru 
günü) bu süreye dâhil edilmez. Paris Sözleşmesi’ne veya DTÖ Anlaşması’na taraf ülkede 
yapılan başvurulardaki tarih de bu kapsamda marka başvurunda esas alınmaktadır. 

Bunu örneklendirirsek; bir kimse “Caroline” markasıyla yeni bir yüz kremi üretip 
markasının tescili için 13 Mart’ta Portekiz’de başvuru yapmıştır. Aynı kişi aynı markanın 
tescili için daha sonra Türkiye pazarına açılmak için 13 Ağustos’ta “Caroline” marka yüz 
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krem için başvuru yapmıştır. 14 Mart’ta da Türkiye’deki bir başka Portekizli aynı markayla 
yine bir yüz kremi markası için başvuruda bulunmuşsa 14 Mart’ta ülkemizde markanın tescili 
için başvuran kişi değil 13 Mart’ta Portekiz’de başvuran kişi rüçhan hakkının sahibi olur. 
Çünkü Portekiz 1995 yılında DTÖ’ye taraf olmuştur ve dolayısıyla ilk kişi rüçhan hakkı sahip 
olur. Ancak Türkiye’de marka başvurusunda bulunacak kişi ayakkabı lastiğinde aynı markayı 
kullanacaksa burada rüçhan hakkından bahsedilmez. Buradaki iki ürünün özellikleri farklıdır. 
Dünya çapındaki meşhur markalarda ise farklı ürün üreten kişi de de olsa, aynı isimle marka 
hakkı kapsamında müstesna olarak tesciline izin verilmez. Yine birden fazla rüçhan hakkı 
talebinde geçerli olan ilk rüçhan tarihi esas alınır (SMK md. 13/1-4). 

Aynı zamanda örneğimizde olduğu gibi yabancı ülkede marka tescil başvurusunda 
bulunulduğunda SMK Yön. m. 6/1-a’ya göre: “Rüçhan hakkından yararlanmak isteniyorsa, 
yetkili makamlardan alınan rüçhan hakkını gösterir belgenin aslı ve bu belgenin yeminli 
tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi” başvuru formuna eklenecek belgelerdir. 
Bu belgeler başvuruya eklenerek Kurum’a verilmelidir. 

Yukarıda izah edildiği üzere rüçhan hakkını aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar 
benzer olan alanlardaki markalar için söz konusudur. Yüz kremi yerine diğer kişi de el kremi 
için başvuruda bulunmuş olsa da ayırt edilemeyecek kadar benzer alanlar olduğu için yine 
birinci kişinin rüçhan hakkı olur. Aynı şekilde başkası “Caroline” isimli yüz kremi markasını 
Caro Line şeklinde de yazsa yine ayırt edilemeyecek kadar benzerlik olduğu için tescil 
yaptıramayacak çünkü öncelik hakkı ilk başvuruda bulunan kişinin olacaktır. 

SMK’da ve SMK Yönetmeliği’nde rüçhan hakkının devredilebilmesi hususu 
düzenlenmemiştir. Ancak mülga 556 sayılı KHK zamanında doktrin, rüçhan hakkının 
devrinin mümkün olması idi. Çolak; marka hakkı bir ülkenin farklı coğrafi kesiminde başka 
kimseler tarafından kendi adlarına tescil edilmek üzere bölünebiliyorsa da başka ülkelerde, 
farklı kişiler adına devredilebileceğinden, rüçhan hakkının da devrinin mümkün olduğunu 
söyler. Ayrıca SMK’nın genel hükümlerinden olan 148/8 fıkrası gereğince sınai mülkiyet 
hakkının devri, rehin, lisans verilmesi, teminat gösterilmesi gibi hükümler başvurular için de 
uygulanılacağını belirtir. 

SMK 12/Son: “Rüçhan hakkına dayanılarak başvuru yapıldığı takdirde, rüçhan 
hakkının doğduğu tarihten sonra üçüncü kişiler tarafından yapılan ve rüçhan hakkına konu 
olan marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan ve aynı veya aynı türdeki mal 
veya hizmetleri kapsayan başvurular reddedilir” şeklinde düzenlenir. Buradan da özetle tescil 
başvurusu yapılan mal/hizmet dışında farklı mal/hizmet için yapılan rüçhan hakkı başvurusu 
reddedilir. Kişi yukarıda örneğimizde belirttiğimiz gibi DTÖ Anlaşması’na taraf devlet olan 
Portekiz’de “Caroline” cilt isimli krem için başvuruda bulunmuşsa rüçhan hakkı bu ürün ve 
benzeri ürünler için olacaktır. Ayakkabı lastiği için bu rüçhan hakkını kullanamayacaktır. 

2. Sergilerde Teşhir Hakkından Doğan Rüçhan Hakkı 

SMK 12/3-4-5 fıkralarına göre: “Başvuruya konu markanın kullanılacağı mal veya 
hizmetleri Türkiye’de açılan ulusal ya da uluslararası sergilerde ya da Paris Sözleşmesi veya 
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Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf devletlerde açılan resmî ya da resmî olarak 
tanınan uluslararası sergilerde markayla birlikte teşhir eden ve markanın tasdikli örneğini 
ibraz eden 3 üncü maddede belirtilen gerçek veya tüzel kişiler, teşhir tarihinden itibaren altı 
ay içinde Türkiye’de aynı markanın tescili için başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından 
yararlanır. 

Başvuruda belirtilen markanın kullanılacağı mal veya hizmetler, sergide görünür 
şekilde, resmî açılış tarihinden önce markayla birlikte teşhir edilmişse rüçhan hakkı süresi, 
malların sergiye konulduğu veya hizmetin teşhir edildiği tarihten itibaren başlar. 

Herhangi bir sergide teşhir edilmiş mal veya hizmetler bakımından birden çok 
başvuru yapılmışsa, bu mal veya hizmetleri ilk teşhir eden kişi, aynı zamanda teşhir edilmesi 
hâlinde ise ilk başvuruda bulunan kişi rüçhan hakkından yararlanır.” 

Türkiye’de açılan ulusal (milli sergi) ile kast edilen resmi ancak uluslararası olmayan 
sergi; resmi olarak da Kanun’da bulunan veya mevzuatta adı yer alan kurumlar kast edilir. 
Örneğin ATO düzenlediği sergi resmi iken MÜSİAD’ın düzenlediği sergi millidir ancak 
resmi değildir. Her ne kadar Kanun’da sergi kelimesi yazılsa da ticari hayatta “Fuar” terimi 
kullanılır. Ankara’da “Atatürk Kültür Merkezi Fuar Alanı” her türlü ürünlerin sergilendiği 
mekândır. Bir sergi Türkiye’de açılıyorsa ulusal/uluslararası terimi kullanılırken Paris 
Sözleşmesi ve DTÖ taraf devletlerde yapılıyorsa resmi/resmi olarak tanınan ifadeleri 
kullanılmıştır. Kanun koyucu resmi/resmi olarak tanınan terimlerin kullanması ülke dışında 
yapılan sergilerin ispatının daha zor olması ve bu şekilde ispat kolaylığı sağlanması içindir. 
Aynı zamanda bu ifadeler 2017 yılında yürürlüğe giren EUTMIR 38. maddesinde (Avrupa 
Birliği Fikri Mülkiyet Tüzüğü) kullanılan ifadelerdir. 

Sergi rüçhanında da başvuru rüçhanında olduğu gibi SMK 12/son fıkrasında belirtilen 
“aynı ya da benzer” veya “aynı ya da aynı türdeki mal /hizmetler” bakımından rüçhan hakkı 
vardır. 

SMK Yön. 15/2: “Türkiye'de açılan ulusal veya uluslararası sergilerdeki teşhire 
dayanan rüçhan hakkı taleplerinde, yetkili mercilerden alınan, teşhir edilen mal veya hizmetin 
kullanıldığı markayı açık ve eksiksiz bir şekilde gösteren, bu markanın fotoğraf veya 
fotoğraflarını içeren, serginin resmî açılış tarihini ve malların sergiye konulduğu veya 
hizmetin teşhir edildiği tarihi belirten sergi rüçhanı belgesi ve markanın tasdikli örneği 
sunulur.” şeklinde düzenlenmiştir. Burada bahsedilen yetkili merci Türkiye için Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığıdır. Yetkili merci yurt dışında bir ülkeyse bu ülkenin yetkili mercii 
tarafından düzenlediği ve markayı taşıyan malın /hizmetin sergilenmesine ilişkin; tarh, yer, 
sergilenen malın çeşidi ve özelikleri ayrıca numarası gibi hususları içerir şekilde belge 
düzenlenir. Bu şekilde başvuru ve tescili yurt dışında yapılmış ürün sahibi ülkemize gelir 
ürününün sergiler ve tekrar ülkesine geri döner. 

Sergi rüçhanında da tıpkı başvuru rüçhanında olduğu gibi SMK 13/3’e göre: “Marka 
başvurusu için birden fazla rüçhan hakkı talep edilmesi durumunda rüçhan hakkı, geçerli 
olan ilk rüçhan tarihi itibarıyla başlar.” geçerlidir. 
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SMK 12/5 fıkrası birden çok başvuru durumu ile ilgilidir. Buna göre; “Herhangi bir 
sergide teşhir edilmiş mal veya hizmetler bakımından birden çok başvuru yapılmışsa, bu mal 
veya hizmetleri ilk teşhir eden kişi, aynı zamanda teşhir edilmesi hâlinde ise ilk başvuruda 
bulunan kişi rüçhan hakkından yararlanır.” denilmektedir. 

VIII. MADRİD PROTOKOLÜNE GÖRE YAPILAN ULUSLARARASI BAŞVURULAR 

TÜRKPATENT, hem doğrudan başvuruları hem de uluslararası başvuruları da kabul 
etmektedir.  Markaların uluslararası tescili ile ilgili 1 Aralık 1995'te yürürlüğe giren ve 1Nisan 
1996'da uygulanmaya başlanan Madrid Anlaşması'na ilişkin Protokol, ülkemizde 01.01.1999 
tarihi itibariyle uygulanmaya başlamıştır. Madrid Protokolü tescil sistemi yani WIPO ile üye 
ülkelerde de marka koruma altına alınmaktadır. Mülga 556 sayılı KHK’da Madrid Protokolü 
kapsamında yapılan başvurulara ilişkin hükümler yeni SMK’da yinelenmiştir. Ülkemizin 
uluslararası marka başvuru sistemine katılımı 5.8.1997 tarihli ve 97/9731 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla kararlaştırılmıştır. 2018 yılı itibariyle Türkiye ve yüzü aşkın ülke Madrid 
Protokolü’ne üyedir. 1989 tarihli Markaların Uluslararası Tescili Konusunda Madrid 
Anlaşmasına İlişkin Protokol’de belirtilen uluslararası marka tescili başvurularının yeri, 
zamanı ve başvuru evrakının düzenlenmesine ilişkin ve markalarda uygulanacak usul ve 
esasların yönetmelikle belirleneceği düzenlenmiştir. SMK 3. maddesinde korumadan 
yararlanacak kişiler düzenlenmiştir. Ayrıca SMK 14. maddesinde de Madrid Protokolü 
kapsamında yapılan uluslararası başvurulardan yaralanacak kişiler düzenlenmiştir. Kurum’a 
yapılan doğrudan başvurularla Madrid Protokolü nezdinde yapılan başvurular aynı derecede 
görülür ve aynı sonuçlara bağlanır. SMK 14/1 fıkrasında: “5.8.1997 tarihli ve 97/9731 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız kararlaştırılan Markaların Uluslararası Tescili 
Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile İlgili Protokol kapsamında yapılan bir uluslararası 
başvuru, Kuruma doğrudan yapılan bir başvuruyla aynı sonuçları doğurur.” denilmektedir. 
Burada kısaca söylenmek istenen şudur: Sadece TÜRKPATENT’e yapılan başvurular değil, 
aynı zamanda Madrid Sözleşmesi kapsamında uluslararası başvurularla da markanın tescili 
sağlanmaktadır denilmektedir. Uluslararası başvurunun ilk saat ve dakikası doğrudan yapılan 
başvuruyla aynı sonuçları doğurur. Ancak aynı gün, saat ve dakikada birden çok başvuru 
yapılmışsa, çözüm olarak uluslararası tescil numarası küçük olan başvur daha önce yapılmış 
olarak görülmektedir. SMK 14/1,c.2: “Bu başvuru, uluslararası başvuru tarihinin ilk saat ve 
dakikasında yapılmış sayılır. Aynı tarihli birden çok uluslararası başvurunun bulunması 
hâlinde uluslararası tescil numarası küçük olan başvuru önce yapılmış sayılır.” Bu cümle 
aynı zamanda SMK Yön. m. 4/2’nin dayanağıdır. 

Rüçhan hakkı ile ilgili de SMK 14/2 fıkrası: “Uluslararası başvuru, başvuru veya 
varsa rüçhan tarihinden sonraki tarihte yapılmış olan ancak kendisinden daha önceki tarihte 
Kuruma sunulmuş marka başvurusu veya tescilli marka nedeniyle reddedilemez. Sonraki 
tarihli marka başvurusu, önceki tarihli uluslararası marka başvurusu dikkate alınarak 16’ncı 
maddenin birinci fıkrası hükmüne göre yeniden değerlendirilir.” 

SMK 14/2 fıkrasının atfıyla SMK 16/1 fıkrasında da: “Kurum, başvurunun şeklî 
yönden eksikliği bulunmadığına karar verirse 5 inci madde kapsamında başvuruyu inceler. 
İnceleme sonucunda, başvurunun, başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da 
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tamamı için tescil edilemeyeceği sonucuna varılırsa başvuru bu mal veya hizmetler 
bakımından reddedilir.” denilmektedir. 

SMK 5. maddesinde de mutlak ret nedenleri düzenlenmiştir. Mutlak ret nedenleri 
incelenir ve mutlak ret nedeni yoksa marka başvurusu kabul edilir. 

SMK 14/3’te işlem ücretine ilişkin olarak: “Madrid Protokolü kapsamında Kurum 
tarafından yapılan işlemler için alınan ücretler tebliğle belirlenir.” denilmektedir. 
Başvuruların usul işlemleri de SMK Yön. m. 24-27 arasında düzenlenmiştir. Buna göre SMK 
Yön 24/1: “Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile İlgili 
Protokol hükümleri çerçevesinde, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından Kuruma 
gönderilen uluslararası marka başvurularının incelenmesinde ve uluslararası başvuru veya 
tescillere ilişkin her türlü talebin değerlendirilmesinde, bahsedilen Madrid Protokolü ile 
12.3.1999 tarihli ve 23637 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Markaların Uluslararası 
Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair 
Yönetmelik hükümleri esas alınır.” denilerek Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid 
Anlaşması ve bu anlaşmaya ilişkin protokolün yönetmelikle düzenleneceği belirtilir. 

IX. MAL VE HİZMET SINIFININ SEÇİLMESİ 

SMK 11/3 fıkrasına göre marka başvurusuna konu mal ve hizmetler 12.7.1995 tarihli 
ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan “Markaların Tescili Amacıyla Mal 
ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırmasına İlişkin Nis Anlaşması’na “göre sınıflandırılır. 
14SMK, “marka tekliği” ilkesine göre düzenlenmiş olup istisnalar sayılmıştır15. 

Daha sonra marka sahibi işareti seçtikten sonra koruma istediği mal ve hizmet 
sınıflarını sınıf kodlarıyla belirtmek zorundadır. SMK Yön. m. 9/2: “Tescili talep edilen mal 
veya hizmetlerin Nis Anlaşmasına göre sınıflara ayrılmış olarak ve mal veya hizmetlerin sınıf 
numaraları belirtilerek sunulması gerekir” fıkrası bu hususun hukuki dayanağıdır. 

Mal ve hizmet sınıfları kavramsal olarak benzerlik esası ile gruplandırılmıştır. Her 
sınıf mal ve hizmet farklı ekonomik menfaatlere konu edilmektedir. Aynı işaret farklı bir hak 
sahibi tarafından farklı sınıfta tescillenerek kullanabilmektedir. 

Ayrıca SMK Yön 9/4: “Kurum, başvuru formunda yer alan mal veya hizmetlerin ait 
oldukları sınıflarda ve sınıf numaraları üzerinde gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. 
Başvuruda Nis Sınıflandırmasında kullanılan genel ifadeleri de içeren genel terimlerin 
kullanılması halinde, kullanılan ifade veya terim, bunların lafzi anlamının açıkça kapsadığı 
mal ve hizmetleri içerecek şekilde yorumlanır. Mal veya hizmet listesinin Nis Anlaşmasında 
yer alan esaslara uygun olarak düzenlenmemiş olması halinde, gerekli görülen hallerde, 
Kurum yapacağı düzenlemeler için başvuru sahibinden sınıflandırma listesi düzenleme 
ücretinin iki aylık süre içinde ödenmesini talep eder. Bu süre içinde söz konusu ücretin 
ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır.” 

 
14 Türk Patent Enstitüsü, www.turkpatent. gov.tr, Erişim, 11.04.2020 
15 GÜNEŞ İlhami, Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku, Adalet Yayınevi, 2.baskı, 
Ankara 2020, s.72 
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denilerek eksiklik ya da muğlak ifade içermesi durumunda iki aylık ek süre verilerek 
düzeltilmesi istenir. Uyulmazsa yapılan başvuru işlemden kaldırılır. Şayet birden fazla sınıf 
istenirse de SMK Yön.9/5 fıkrasına göre: “Birden fazla sınıf içeren başvurularda ilave sınıf 
ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kurum tarafından verilen iki aylık süre içinde Kuruma 
sunulmaması halinde başvuru, mal veya hizmet sınıflarının başvuru formundaki yazılış sırası 
dikkate alınmak suretiyle, ödenen ücrete karşılık gelen sınıflar bakımından değerlendirmeye 
alınır. Ancak ödenen ücrete karşılık gelen mal veya hizmet sınıflarının belirlenmesinde varsa 
başvuru sahibinin talebi dikkate alınır.” denilerek ilave ücret öngörülmüştür. İki aylık süre 
verilmesi hem muğlaklık hem de ücretin eksik ödenmesinde de Kurum tarafından verilir. 
Örneğin marka başvurusu yapan kişi, hizmet sınıfı olarak ikinci sınıfta yer alan matbaa 
sınıfında hangi mal ve hizmetler için başvurduğunu da belirtmek zorundadır. 

X. BAŞVURUNUN SINIFLANDIRILMASI 

SMK 11/1-c bendi gereğince öncelikle: “Başvuruya konu mal veya hizmetlerin 
listesini” belirtilmesi gerekir. Markanın sınıflandırılması ve numaralandırılmasına ilişkin 
olarak da SMK Yön 9/2: “Tescili talep edilen mal veya hizmetlerin Nis Anlaşmasına göre 
sınıflara ayrılmış olarak ve mal veya hizmetlerin sınıf numaraları belirtilerek sunulması 
gerekir.” denilmektedir. Markanın sınıflandırılmasının; başvurunun incelenmesi, rüçhan 
isteminin değerlendirilmesi, koruma kapsamının belirlenmesi, iptal ya da hükümsüzlük 
davalarının karara bağlanması gibi pek çok konu kapsamında amaçlanmaktadır16. SMK Yön. 
3. maddesinde sınıfın tanımı: “Sınıf: Markalar için tescile konu mallar veya hizmetlerin yer 
aldığı her bir sınıfı, tasarımlar için Locarno Anlaşmasına dayanılarak tasarımların 
uygulandığı ürün sınıfı.” şeklindedir. Burada sınıf kavramından anlaşılması gereken Nis 
Anlaşması ve buna ilişkin TÜRKPATENT’in tebliğine konu olan markanın tescil edilmek 
istendiği, kullanılacağı mal/hizmetin kategorik olarak ana başlık ve onun alt başlığı şeklinde 
numaralandırılmasıdır (SMK Yön. m. 9/1 ve SMK 11. maddesi hukuki dayanak oluşturur). 

Burada bahsedilen tebliğ 30 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan ve 
2016/2 sayılı “Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetin Sınıflandırılmasına İlişkin 
Tebliğ’dir. Yürürlükte bulunan tebliğde kırk beş sınıf vardır bunlardan otuz dört tanesi mal 
sınıfı ve on bir tanesi de hizmet sınıfıdır17. Bu kırk beş sınıfın tamamı Nis Anlaşmasında 
bulunan mal ve hizmetleri kapsamaktadır. Tebliğ m. 2/2-3’e göre; “Bu listede yer alan bazı 
gruplar genel başlıklar halinde düzenlenmiştir. Bu gruplara ilişkin genel başlıkların, 
tanımlama kapsamına giren ve ilgili Nis sınıfında bulunan malların veya hizmetlerin 
tamamını kapsadığı kabul edilir. 

Bu liste, tüm malları ve hizmetleri kapsamaz. Herhangi bir genel başlık kapsamına 
girmeyen ve listede belirtilmemiş mallara veya hizmetlere marka tescil başvurusunda yer 
verilmesi durumunda; söz konusu mallar veya hizmetler, listede yer alan, aynı Nis sınıfında 
bulunan ve benzer nitelik, fonksiyon veya amaca sahip olan mallarla veya hizmetlerle aynı 
kapsamda değerlendirilebilir.” denilerek tüm mal ve hizmetleri kapsamadığı için amaca en 

 
16 ÇOLAK, s.107 
17http://www.turkpatent.gov.tr/Turkpatent/commonContent/MCclassification/adresinden sınıflandırma listesi 
bakılabilir. (Erişim Tarihi: 02.04.2020) 
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yakın mal ve hizmet sınıfında değerlendirilir denilmektedir. Ayrıca: “556 sayılı Markaların 
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(b) bendinde belirtilen aynı tür malın veya hizmetin tespitinde, bu Tebliğ ekindeki listede yer 
alan gruplar esas alınır. Ancak, Enstitü marka tescil başvurularının veya itirazların 
incelenmesi aşamalarında bu grupları, aynı tür malın veya hizmetin tespitinde daha dar veya 
farklı mal veya hizmet gruplarını da içerecek şekilde daha geniş kapsamda 
değerlendirebilir.” (Tebliğ md. 3/4) 

  Tebliğ 3/5 fıkrasında da: “Enstitüye yapılan marka tescil başvurularında, Ek-1’deki 
listenin 35 inci sınıfında yer alan ve “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görüp satın 
alabilmeleri için malların* bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, 
toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile 
sağlanabilir.)” şeklinde ifade edilen hizmetlerin yer alması durumunda “*” ile belirtilen 
alana mal veya mal grupları yazılır. Bu alana hizmet ya da hizmet grupları yazılmaz.” 

Tebliğ 3/6 fıkrasında da: “Enstitüye yapılan marka tescil başvurularında, mal ve 
hizmet listesi olarak bu Tebliğin ve yürürlükten kaldırılan tebliğin ekindeki listelerin aynı 
anda ve bir arada yazıldığı durumlarda, mal ve hizmet listesi bu Tebliğin ekindeki liste esas 
alınarak düzenlenir.” şeklinde de düzenleme vardır. 

SMK 11/3 fıkrasına göre de: “Başvuruya konu mal veya hizmetler 12.7.1995 tarihli ve 
95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız kararlaştırılan Markaların Tescili 
Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşmasına göre 
sınıflandırılır. Kurum, başvuruda yer alan mal veya hizmetlerin ait olduğu sınıflarda ve sınıf 
numaraları üzerinde gerekli düzeltmeleri yapabilir.” denilerek buradaki düzeltmeleri 
yapabilecek kurumun TÜRKPATENT olduğu belirtilmiştir. 

Marka başvurusunda belirsiz ifadeler varsa bunlara ilişkin SMK Yön.9/3’te: “Mal 
veya hizmet listesinde genel tabir veya Kurum tarafından açıklanması gerekli görülen ifadeler 
kullanılmış ise, bunların açıklanması için başvuru sahibine iki aylık süre verilir. Bu süre 
içinde eksikliklerin giderilmesi halinde başvuru tarihi etkilenmez ve başvuru işlemlerine 
devam edilir. Açıklamanın belirtilen süre içinde Kuruma sunulmaması halinde açıklanması 
talep edilen genel tabirler ve ifadeler listeden çıkartılır” şeklinde ifade edilmiştir. Buna göre 
eksikliklerin, verilen iki  aylık ek sürede giderilmesi halinde başvuruyu ve başvuru tarihini 
etkilemez. SMK Yön.9/4 fıkrasında: “Kurum, başvuru formunda yer alan mal veya 
hizmetlerin ait oldukları sınıflarda ve sınıf numaraları üzerinde gerekli düzenlemeleri 
yapmaya yetkilidir. Başvuruda Nis Sınıflandırmasında kullanılan genel ifadeleri de içeren 
genel terimlerin kullanılması halinde, kullanılan ifade veya terim, bunların lafzi anlamının 
açıkça kapsadığı mal ve hizmetleri içerecek şekilde yorumlanır. Mal veya hizmet listesinin Nis 
Anlaşmasında yer alan esaslara uygun olarak düzenlenmemiş olması halinde, gerekli görülen 
hallerde, Kurum yapacağı düzenlemeler için başvuru sahibinden sınıflandırma listesi 
düzenleme ücretinin iki aylık süre içinde ödenmesini talep eder. Bu süre içinde söz konusu 
ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır.” 
denilerek muğlak ifadeler iki aylık ek sürede giderilmezse genel ifadeleri çıkarır, ancak 
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sınıflandırma listesi düzenleme ücretinin ödenmemesi durumunda ise TÜRKPATENT bu 
başvuruyu işlemden kaldırır. 

Birden fazla sınıf içeren başvurulara ilişkin olarak da SMK Yön 9/5 göre : “Birden 
fazla sınıf içeren başvurularda ilave sınıf ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kurum 
tarafından verilen iki aylık süre içinde Kuruma sunulmaması halinde başvuru, mal veya 
hizmet sınıflarının başvuru formundaki yazılış sırası dikkate alınmak suretiyle, ödenen ücrete 
karşılık gelen sınıflar bakımından değerlendirmeye alınır. Ancak ödenen ücrete karşılık gelen 
mal veya hizmet sınıflarının belirlenmesinde varsa başvuru sahibinin talebi dikkate alınır 
“denilerek Kurum tarafından çözüm ortaya konulmuştur. 

EUIPO (eski adı ile OHIM) Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerin tümünde geçerli olan 
bir Topluluk Marka Tescil Sistemi’dir. Topluluk tescilinin bireysel tescile göre avantajı, tek 
tek ülkelere başvurmak yerine tek bir başvuru ile AT ülkelerinde tescil imkânın olması, 
Madrid Protokolü Tesciline göre avantajı ise, Türkiye’deki (ya da menşei herhangi bir 
ülkedeki) tescile bağımlı olmamasıdır. 2012 yılına kadar Nis’teki sınıflandırmaya göre sadece 
başlıkların yazılması tüm malların bu sınıfta olması kapsamında değerlendirilmekteydi. 2012 
tarihli Avrupa Birliği Adalet Divanı (CJEU’nun) tarafından verilmiş olan “IP TRANSLATOR 
Kararı” sonrasında ise bu uygulama değişmiştir; bu karar sonrası yine sınıflandırma başlıkları 
yazılması tüm malların bu kapsamda değerlendirilebilecek ancak bunun için koruma 
kapsamın açık ve net bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Malın sahibi sadece bir kısım 
malları için bu korumadan yararlanmasını istiyorsa açık bir şekilde belirtmelidir. Açık ve net 
açıklama yapılmazsa sadece sınıf başlığını taşıyan mal/hizmetler için marka sahibi bu haktan 
yararlanabilecektir18. 

 

XI. MUVAFAKATNAME 

Marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat 
ettiğini gösterir belgenin Kurum’a sunulması halinde SMK md. 1/1-ç: “Aynı veya aynı türdeki 
mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu 
yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.” hükmüne göre 
reddedilemeyecektir. Muvafakatname, başvuru formuyla birlikte veya karara itiraz halinde 
itiraz hakkında karar verilene kadar Kurum’a sunulmalıdır. Muvafakatname sunulması her 
marka başvurusu için ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir. 

Muvafakatnamenin aşağıda sayılan unsurları taşıması gerekmektedir: 

Ø Muvafakat verilen başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri 
Ø Muvafakat formunun başvuru aşamasında sunulması halinde muvafakata konu marka 

örneği; karara itiraz aşamasında sunulması halinde muvafakata konu başvuru 
numarası. 

 
18 ÇOLAK, s.116 
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Ø Muvafakat veren başvuru veya marka sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim 
bilgileri ile muvafakata konu önceki tarihli başvuru veya markalara ait başvuru veya 
tescil numaraları. 

Ø Muvafakat verilen mal veya hizmetler ile bunların sınıf numaraları. 
Ø Muvafakat formu başvuru veya marka sahibi adına vekil tarafından imzalanmış ise 

muvafakat yetkisini içeren noter onaylı vekâletname veya söz konusu vekâletnamenin 
noter onaylı örneği19. 
 

XII. BAŞVURUNUN YAPILMASI VE İNCELENMESİ 

Marka başvurusu20 e-imza ya da mobil imza kullanılarak21 yapılabileceği gibi 
rezervasyon sistemi ile de yapılabilmektedir.22 

Bu kısımda şekli inceleme ve mutlak ret nedenleri yönünden incelenir. Ayrıca ilgili 
kişilerin itirazı üzerine nisbi ret nedenlerini ve varsa rüçhan hakkını başvuruda inceler. 

Bu inceleme ilk olarak başvuru sahibinin SMK’nın 3. maddesi kapsamına giren 
kişilerden olup olmadığı ve 11. maddesinde de öngördüğü bilgilerin verilip verilmediği 
açısından incelenir. Ayrıca SMK Yön 4, 5, 6 maddelerinde şekil eksikliğini incelenirken, 
mutlak ret nedenleri ise SMK 5. maddesinde düzenlenmiştir. Mutlak ve nisbi ret nedenlerinin 
varlığı durumunda mahkeme tarafından markanın kısmen veya tamamen hükümsüzlüğüne 
karar verilebilmektedir. 

 

i. Şekli İnceleme 

Başvurunun ilk aşaması şekil eksikliği yönünden incelemedir. SMK 3. ve 11. ile SMK 
Yön. 4, 5, 6. maddesinde ve SMK 15. maddesine göre de şekli eksikliklerin giderilmesi 
yapılmaktadır. SMK 3. ve 11. maddelerine göre şekil eksikliğinin bulunmadığına karar 
verilirse, SMK 15/1’e göre: “Kurum, başvurunun 3’üncü ve 11 inci maddelere uygunluğunu 
şeklî bakımdan inceler. Şeklî eksiklik bulunmadığına karar verilmesi hâlinde başvuru, 
başvurunun alındığı tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinleşir. Şeklî eksiklik bulunması 
hâlinde başvuru sahibine eksikliği gidermesi için iki ay süre verilir.” 

SMK 15/2’ye göre de: “11 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) 
bentlerine ilişkin eksiklik bulunması hâlinde başvuru tarihi eksikliğin giderildiği tarih, saat ve 
dakika itibarıyla kesinleşir. 11 inci maddenin birinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentlerine ilişkin 
eksiklikler başvuru tarihinin kesinleşmesini etkilemez.”. Buna göre; başvuru sahibinin 
kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru formunu, marka örneğini, başvuruya konu mal veya 
hizmetlerin listesini, başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgiyi eksikliği giderildiği tarih, 
saat ve dakika itibarıyla başvuru kesinleşir. Ancak başvuru, ortak marka veya garanti markası 

 
19 SMK Yön. m. 10/1  
20 http://online.turkpatent.gov.tr/CES/ adresinden, Marka İnceleme Kılavuzu, s. 6 (Erişim Tarihi: 02.04.2020) 
21 http://online.turkpatent.gov.tr/CES/dosyalar/online_kilavuz.pdf, Marka İnceleme Kılavuzu, s. 6 (Erişim 
Tarihi: 02.04.2020) 
22 Türk Marka ve Patent Kurumu, Marka İnceleme Kılavuzu,2019,s.6 
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için yapılmışsa 32. madde kapsamında düzenlenmiş teknik şartnameyi, rüçhan hakkı talebi 
varsa rüçhan hakkı talep ücretinin ödendiğini gösterir bilgiyi, marka örneğinde Latin alfabesi 
dışında harf veya harfler kullanılmışsa bunların Latin alfabesindeki karşılığını, ilişin 
eksiklikler varsa eksiklikler başvuru tarihini etkilemez. Süresi içinde SMK 11/1-a, b, c, ç 
bentlerindeki eksiklik giderilmezse başvuru işlemden kaldırılır. Ayrıca SMK 15/3’e göre: 
“Süresi içinde eksiklikleri giderilmeyen başvuru işlemden kaldırılır. Ancak başvurunun birden 
fazla sınıfı kapsayan mal veya hizmetler için yapılmış olması ve sınıflara ilişkin ücret 
eksikliğinin süresinde giderilmemesi hâlinde başvuru, ödenen ücretin kapsadığı sınıf veya 
sınıflar açısından incelenir. 11 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca rüçhan 
hakkına ilişkin eksikliklerin giderilmemesi, rüçhan hakkının kaybı sonucunu doğurur.”  

SMK 15/4’e göre ise: “3’üncü madde kapsamına girmeyen gerçek veya tüzel kişilerin 
başvurusu reddedilir”. SMK 3. maddeye göre korumadan yararlanacak kişiler yukarıda 
açıklanmıştır ve bu kapsama girmeyen gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu başvuru 
TÜRKPATENT tarafından reddedilmektedir. Kurum şekli incelemede hiçbir eksiklik 
bulunmadığına karar verirse, bundan sonra da SMK 5. maddesindeki mutlak ret nedenlerini 
inceler. 

ii. Mutlak Ret Nedenleri Yönünden İnceleme 

SMK 16/1 fıkrasına göre şekli eksiklik yoksa kurum re‘sen SMK 5. maddesi 
kapsamında başvuruyu inceler23. SMK 16/1’e göre: “Kurum, başvurunun şeklî yönden 
eksikliği bulunmadığına karar verirse 5 inci madde kapsamında başvuruyu inceler. İnceleme 
sonucunda, başvurunun, başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı 
için tescil edilemeyeceği sonucuna varılırsa başvuru bu mal veya hizmetler bakımından 
reddedilir.” denilmektedir. 

Başvuru şartları SMK 16/1 ve 15 maddeleri kapsamında incelendikten sonra SMK 
16/2 maddesine göre: “Başvuru şartları eksiksiz şekilde yerine getirilmiş ve 15 inci madde ile 
bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre reddedilmemiş başvuru Bültende yayımlanır” 
denilerek marka tescilinin aleniyeti sağlanmaktadır. 

Ayrıca Kurum, başvurunun 16/1 ve 15 maddeleri kapsamında incelemeler 
yayımlanmasından sonra da reddi gerekecek duruma karar verirse SMK 16/3 fıkrasına göre 
inceler. SMK 16/3’e göre: “Başvurunun, 15 inci madde ile bu maddenin birinci fıkrası 
hükümlerine göre reddedilmesine yayımdan sonra karar verilmesi hâlinde bu karar da 
Bültende ayrıca yayımlanır.” denilerek kurumun hem marka başvurusu hem de reddi 
hükümleri bültende yayımlanır.  

iii. Nisbi Ret Sebepleri 

 
23 Marka İnceleme kılavuzu, s.7, 2019,  
http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/resources/temp/F0E4CAF-A7AE-4FEA-8BCC-DA8B5C7DAB00.pdf  
(Erişim tarihi 03.03.2019) 
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 Nisbi ret nedenleri SMK 6. maddesinde düzenlenmiştir. Mutlak ret nedenlerinden 
farklı olarak nisbi ret nedenlerini TÜRKPATENT re‘sen incelemez çünkü kamu menfaatini 
ilgilendiren bir durum söz konusu değildir. Nisbi ret ancak itiraz üzerine incelenir. 

 SMK 18. maddesine göre: “Bültende yayımlanmış bir marka başvurusunun, 5 inci 
veya 6’ncı maddelere göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ilgili kişiler 
tarafından marka başvurusunun yayımından itibaren iki ay içinde yapılır.  İtiraz, yazılı ve 
gerekçeli olarak Kuruma yapılır. İtiraz gerekçelerinin birinci fıkrada belirtilen süre içinde 
sunulmaması hâlinde itiraz yapılmamış sayılır. İtirazın incelenmesi için itiraz süresi içinde 
ücretin ödenmesi ve aynı süre içinde ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması 
zorunludur”. Burada değinilen “ilgili kişiler” bültende yayınlanmış marka başvurusunu nisbi 
ret sebeplerine iki ay içinde itiraz edebilirler. İlgili kişi kavramıyla zarar görme olasılığı 
bulunan tescilli marka sahipleri, marka tescil başvuru sahipleri, başvuruya konu işareti 
ve/veya benzerini tescilsiz kullanan kişiler ve meşru menfaatleri zarar görebilecek kimseler 
anlaşılmaktadır24. 

XIII. PARİS SÖZLEŞMESİ’NE TARAF DEVLETLERDE TESCİLLİ MARKALAR 
YÖNÜNDEN TÜRKİYE’DE DE TESCİLİNİN ZORUNLU OLDUĞU DURUMLAR 

“Menşe ülkesinde usulüne uygun olarak tescil edilen her ticaret markası, bu maddede 
belirtilen ihtirazı kayıtlar altında, diğer Birlik ülkelerinde olduğu gibi başvuru yapmak ve 
korunmak üzere kabul edilecektir. Bu ülkeler nihai tescil işleminden önce yetkili makam 
tarafından verilmiş olan menşe ülkesindeki tescile ait bir belgenin ibrazını isteyebilirler. Bu 
belgenin resmi onayı gerekmeyecektir.”25 

 Paris Sözleşmesi’ne taraf ülkelerden birinde yapılan tescil diğer ülkelerde de tescil 
edildiği gibi koruma sunacağı mutlak değildir. Bunun üç tane istisnası dışında tescili 
reddedilemez ve geçersiz kılınamaz. Bunlar:  

a. Kazanılmış Haklar 

 Paris Sözleşmesi 6. Mük. 4/B-1 alt maddesine göre: “Bu markaların, korunma talep 
edilen ülkelerdeki üçüncü kişiler tarafından kazanılmış haklara tecavüz etmesi” göre menşe 
ülkede tecil edilmiş marka sözleşmeye taraf devlette de tescil başvurusu yapıldığında, 
ülkedeki üçüncü kişilerin haklarına zarar verecek nitelikteyse bu durumda Paris 
Sözleşmesinin 4A maddesi uygulama alanı bulmaz. 

b. Ayırt Ediciliğin Bulunmaması 

Paris Sözleşmesi 6. Mük. 4/B-2 alt maddesine göre: “Bu markaların ayırt edici 
özellikleri olmaması veya münhasıran ticarette ürünlerin cinsini, kalitesini, miktarını, 
amacını, değerini, menşe yerini veya üretim zamanını göstermeye yarayan veya günlük 
konuşmalarda dile yerleşmiş olan veya korumanın istendiği ülkedeki iyi niyetli ve alışılmış 

 
24 Marka İnceleme Kılavuzu atıflıyla, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6769.pdf  (Erişim Tarihi 
30.03.2019) 
25 Paris Sözleşmesi 6. Mükerrer 4. Maddesi 
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ticari uygulamalarda kullanılan işaret ve sembollerden ibaret olması” halinde tescil 
zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Bu istisna zaman zaman uygulama alanı bulur. 

c. Ahlaka ve Kamu Düzenine Aykırı Olması 

Paris Sözleşmesi 6. Mük. 4/B-3 alt maddesi: “Bu markaların ahlaka ve kamu düzenine 
aykırı olması ve özellikle kamuyu yanıltacak mahiyette olması, durumunda. Markalarla ilgili 
mevzuatın bir hükmüne uygun olmaması, bu hükmün kamu düzeni ile ilgili olması dışında 
markanın kamu düzenine aykırı olarak düşünülmesini gerektiren tek sebep olamayacağı 
uygun bulunmuştur. Ancak bu hüküm için Madde 10 - Birinci Mükerrer geçerlidir.” 

Paris Sözleşmesi 6 Mükerrer 4/B-3 alt maddesine göre özetle kazanılmış haklar, ayırt 
ediciliğin bulunmaması ve ahlaka ve kamu düzenine aykırı olması durumlarında tescil 
başvurusu reddedilir. 

XIV. TÜRKPATENTİN BİR DAVA SONUCUNU BEKLETİCİ MESELE YAPMASI 

 Bu konu 6769 sayılı Kanun’da açık olarak düzenlenmemiştir. Tescil başvurusu ya çok 
benzer bir başvuru ile ilgili devam eden bir YİDK Karar İptal Davası veya Hükümsüzlük 
Davasının sonucundan etkilenecek ise usul ekonomisi gözetilerek bekletici mesele yapılabilir. 

 

XV. MARKA BAŞVURUSUNUN BÖLÜNMESİ 

SMK 11/5 fıkrasında: “Marka başvurusu, başvuru sahibinin talebi üzerine, tescil 
edilene kadar, başvuru kapsamındaki mal veya hizmetler bakımından iki ya da daha fazla 
başvuruya bölünebilir.” şeklindedir. Ancak tescil yapılmış markaların bölünmesi mümkün 
değildir. 

Başvurunun bölünebilmesi SMK Yön. 17. maddesinde detaylı şekilde anlatılmıştır. 
Buna göre SMK Yön. 17. maddesi: “(1) Bir marka başvurusu, başvuru sahibinin talebi 
üzerine, Kurum tarafından başvuru tescil edilene kadar iki veya daha fazla sayıda başvuruya 
bölünebilir. Tescilli markalar bölünemez.  

(2) Bölünme için aşağıdaki bilgi ve belgelerin verilmesi zorunludur: 

a) Talep formu. 

b) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi. 

(3) Bölünme işlemi sonucunda, ilk başvurunun kapsamındaki mal veya hizmetler, 
bölünmüş başvurular arasında dağıtılabilir. Bölünmüş her başvuruya ayrı bir başvuru 
numarası verilir. Yeni başvuru numarası alan bölünmüş başvurular, ilk başvurudan ve ilk 
başvurunun bölünmesi yoluyla oluşturulmuş diğer başvurulardan bağımsız olup, her bir 
bölünmüş başvuru ayrı işlem görmeye devam eder. Bölünmüş başvurular, ilk başvurunun 
başvuru tarihini ve varsa rüçhan hakkını korur. Bölünmüş başvurular tekrar birleştirilemez.  
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(4) Başvurunun yayımlanmasından sonra gerçekleşen bölünme de ayrıca yayımlanır. 

(5) Başvurunun bölünmesi talebi aşağıdaki durumlarda kabul edilmez: 

a) Bölünmesi talep edilen başvurunun, yayıma itiraza konu olması halinde itiraza konu 
olan mal veya hizmetlerin bölünme nedeni ile farklı başvurularda yer alması. 

b) Bölünmesi talep edilen başvurunun, Kurumun ret kararına konu olması halinde 
itiraza konu olan mal veya hizmetlerin bölünme nedeni ile farklı başvurularda yer alması, 

c) Bölünme talebinin reddini gerekli kılan haklı sebeplerin varlığı. 

XVI. BAŞVURUNUN YAYINLANMASI 

Marka sahibine sağladığı haklar SMK 7/4 fıkrasında şöyle açıklanmıştır: “Markanın 
sahibine sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayım tarihi itibarıyla hüküm 
ifade eder. Ancak marka başvurusunun Bültende yayımlanmasından sonra gerçekleşen ve 
marka tescilinin ilan edilmiş olması hâlinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller 
nedeniyle başvuru sahibi, tazminat davası açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne sürülen 
iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin yayımlanmasından önce karar veremez.” 
Başvuru sahipleri markanın yayım tarihinden itibaren hak ihlallerine karşı üçüncü kişilere 
karşı tazminat davası açabileceklerdir. 

 

XVII. MARKANIN KORUNMA SÜRESİ ve MARKA HAKKININ SONA ERMESİ 

 Tescil edilen bir marka, başvuru tarihinden itibaren on yıl süre ile korumadan 
yararlanır. Onar yıllık periyotlarla yenilenmek suretiyle tescilli bir marka sınırsız bir süre ile 
korunması mümkündür. Yenilenme talebi koruma süresi sona ermeden önceki altı ay 
içerisinde yapılması gerekir. Bu süre içerisinde yenileme talebinde bulunmayan markalar için, 
ek ücret ödemek şartıyla on yıllık sürenin sona ermesinden sonraki altı aylık süre içerisinde de 
yenileme talebi yapabilmektedir. 

 On yıllık koruma süresi sonunda yenilenmezse, marka hakkı sahibi hakkından 
vazgeçerse, markanın mahkemece hükümsüz kılınması veya iptal edilmesi hallerinde marka 
hakkı sona ermektedir. 

 

 

 

XVIII. GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİ VE İTİRAZLAR 

A. Görüş Bildirme 
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SMK 17. maddesine göre “üçüncü kişilerin” görüş bildirmesi: “Marka başvurusunun 
yayımlanmasından sonra herkes, marka başvurusunun 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) 
bendi hariç diğer bentleri kapsamında tescil edilemeyeceğini belirten yazılı ve gerekçeli 
görüşlerini markanın tesciline kadar Kuruma sunabilir. Ancak bu kişiler, Kurum nezdinde 
işlemlere taraf olamaz.  Kurum, görüşleri değerlendirir ve görüşlerin yerinde olduğuna 
kanaat getirirse marka başvurusunu kısmen veya tamamen reddeder.” 5. maddenin ç 
bendinde: “Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha 
önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer 
işaretler” varsa üçüncü kişi görüş bildiremez. 

Marka tescil başvurusundan zarar görme olasılığı bulunan marka sahipleri, marka 
başvuru sahipleri, başvuruya konu işareti tescilsiz olarak kullanan kimseler, tüketici 
dernekleri, ticaret odaları, meslek örgütleri gibi kuruluşlar üçüncü kişi olarak görüş 
bildirebilirler. 

Üçüncü kişilerin görüş bildirmesi SMK 5. maddesindeki (SMK 5/1-ç hariç) mutlak ret 
nedenleri ile sınırlıdır. Bu bağlamda üçüncü kişiler nisbi ret nedenleri olan SMK 6. maddesine 
göre görüş bildiremez. Üçüncü kişiler TÜRKPATENT kararına karşı itirazda bulunamaz. Bu 
hak sadece hukuki yararı olan itiraz sahiplerine aittir. İtiraz sahiplerinin iki tür itiraz hakkı 
vardır: 

 

 

 

B. İtirazlar 
 

a) Yayıma İtiraz 

Başvuru şartlarına uygun olarak yapılmış ve Kanun’un 5. maddesine göre de 
reddedilmemiş bir marka başvurusu “Resmi Marka Bülteninde” yayımlanmaktadır. 
Yayımından sonra başvurusu yapılmış markanın Kanun’un 5. ve 6. maddelerine göre tescil 
edilmemesi gereken hususlar var ise ilgili kişiler marka başvurusunun yapılmasından itibaren 
iki ay içinde itiraz edebilmelerine “yayıma itiraz” denilmektedir. SMK 18. maddesinde 
yayıma itiraz ve 19. maddesinde yayıma itirazın incelenmesi düzenlenmiştir. Buna göre SMK 
18 maddesi: “Bültende yayımlanmış bir marka başvurusunun, 5 inci veya 6’ncı maddelere 
göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka 
başvurusunun yayımından itibaren iki ay içinde yapılır. İtiraz, yazılı ve gerekçeli olarak 
Kuruma yapılır. İtiraz gerekçelerinin birinci fıkrada belirtilen süre içinde sunulmaması 
hâlinde itiraz yapılmamış sayılır. İtirazın incelenmesi için itiraz süresi içinde ücretin 
ödenmesi ve aynı süre içinde ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması 
zorunludur.” 
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İlgili kişilerin görüş bildirme imkânı sadece SMK 5 maddesindeki mutlak ret 
konusunda iken, itiraz imkânı hem SMK 5. maddesindeki mutlak ret hem de SMK 6. 
maddesindeki nisbi ret hakkında düzenlenmiştir. İlgili kişilerden: marka tescil başvurusundan 
zarar görme ihtimali olan tescilli marka sahipleri, marka tescil başvuru sahipleri, başvuruya 
konu işaret ya da benzerini tescilsiz şeklide marka kullanan olası kimseler ve bu başvuru 
sebebiyle hakları zarar görebilecek ilgili kimseler anlaşılmaktadır. SMK 18/2 fıkrası 
gereğince yapılacak itirazlar yazılı ve gerekçeli olmak zorundadır. Aksi takdirde itiraz 
yapılmamış sayılacaktır. İtiraz yapabilecek ilgili kişilerin ayrıca itiraz için ücret ödemesi ve 
bunu kuruma bildirmesi de zorunludur. Yine eksikliğinde itiraz yapılmamış sayılacaktır. 

Kuruma yayım için yapılacak itirazın incelenmesi de SMK 19/1-2 fıkralarında ayrıntılı 
şekilde düzenlenmiştir. Şöyle ki: “Kurum, başvuru sahibinden itirazlara ilişkin görüşlerini 
süresi içinde bildirmesini ister. Kurum gerekli gördüğü takdirde taraflardan ek bilgi ve belge 
sunmalarını isteyebilir. Görüşlerin veya istenilen ek bilgi ve belgelerin süresinde Kuruma 
sunulmaması hâlinde itiraz, mevcut bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirilir. 6 ncı 
maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza 
konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması 
şartıyla, başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru 
veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına 
dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta 
olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep 
edilir. İtiraz sahibi tarafından bu hususların ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilir. 
İtiraz gerekçesi markanın, tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için 
kullanıldığının ispatlanması hâlinde itiraz, sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler 
esas alınarak incelenir.” 

Bu itiraz doğrultusunda itiraz sahibinden talep edilecekler  

aa)Başvuru sahibi itiraz eden kişiden kullanım durumu varsa bunu ispat etmesi talep edebilir: 

SMK 19/2 fıkrasının göndermesi ile aynı Kanun’un 6/1 fıkrasına göre: “Tescil 
başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka 
ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği 
nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından 
ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.” 
denilerek nisbi ret sebebi varsa ve ilgili bunu Kuruma bildirmişse başvuru reddedilecektir. Bu 
itirazlarda kişi bulunabilmek için ya başvuru tarihinde ya da rüçhan tarihinde Türkiye’de beş 
yıldır tescilli olmalı markası yahut başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre 
içinde Türkiye’de kullanması/kullanmaya dayalı haklı sebebi olması hususu aranmaktadır. 

Şayet yapılan itiraz yerinde görülmezse SMK 19/3 fıkrasına göre: “İnceleme 
neticesinde markanın, başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı 
için tescil edilemeyeceği sonucuna varılırsa, başvuru bu mal veya hizmetler bakımından 
reddedilir. Aksi hâlde itirazın reddine karar verilir.”. Ayrıca bir kısmı için itiraz yapılmış ve 
kurum bu kısım için başvuruyu kabul etmişse sadece bu kısmı başvuru sahibi adına tescil 



                     

27 

edilemez. Başvuru sahibi bir ay içinde itiraza görüş bildirmezse kurum bu şekliyle itirazı 
inceler. 

   ab) İtiraz eden kişinin markayı kullandığını ispat etmesi 

SMK 19/2 fıkrası gereği itiraz eden kişi markayı kullandığını; rüçhan veya başvuru 
tarihinde önce Türkiye’de beş yıldır ciddi bir şekilde kullanmakta olduğunu ya da Türkiye’de 
kullanmaya dair haklı sebeplerini delilleri ile sunmalı ve kuruma ispat etmesi gerekmektedir. 
İtiraz eden kişi kullanımını açık, net ve herhangi bir şarta bağlamadan kullandığını ispat 
etmesi istenir. 

MarkaKHK’sı 14. madde ve SMK 9. maddeye göre markanın beş yıl boyunca 
kullanılmaması, iptal yaptırımı ile karşılaşır. Ayrıca Paris Sözleşmesi ve TRIPS anlaşmaları 
da seçimlik olarak bu yaptırımı öngörmektedir. Sorun Anayasa Mahkemesi Kararı ile 556 
sayılı KHK 14. madde iptal edilmiş26 ve SMK ile iptal edilen hüküm tekrar getirilmiştir. 
Anayasa Mahkemesi kararına göre de 06.01.2017 tarih itibariyle markayı koruma yükümü 
marka sahibine yüklenemeyecektir. Çünkü kanunlar geriye yürüyemez.27 

Ayrıca yayıma itiraz SMK Yön. 28. maddesinde (SMK 19/5’e göre) ayrıntılı şekilde 
düzenlenmiştir. Buna göre: “Bültende yayımlanmış bir marka başvurusunun, Kanunun 5 inci 
ve 6’ncı maddeleri hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar marka 
başvurusunun yayımından itibaren iki ay içinde ilgili kişilerce yapılır. Yayıma itiraz, itiraza 
ilişkin gerekçelerin ilgili mevzuattaki madde ve fıkra karşılıkları belirtilmek suretiyle ayrıntılı 
şekilde yazıldığı imzalı yayıma itiraz formu ile Kuruma yapılır. İtiraz gerekçeleri ve ücreti, 
itiraz süresi içinde tamamlanabilir. Bu süre içinde itiraz gerekçelerinin ve itiraz ücretinin 
ödendiğini gösterir bilginin sunulmaması halinde itiraz yapılmamış sayılır ve talep halinde 
alınan ücret iade edilir. Kurum, itirazlara ilişkin görüşlerini bildirmesi için başvuru sahibine 
bir aylık süre verir. Kurum, gerekli gördüğü takdirde, ek bilgi, belge ve gerekçelerle ilgili 
açıklamada bulunulması için taraflara bir aylık süre verebilir. Bu süreler içinde istenilen ek 
bilgi, belge, açıklama ve görüşlerin sunulmaması halinde itiraz, mevcut bilgi ve belgeler 
kapsamında değerlendirilir. Taraflar, itiraz hakkında karar verilene kadar ileri sürdükleri 
görüş, iddia ve gerekçeleri desteklemek amacıyla ek bilgi ve belge sunabilir.” Bu hükme göre 
itiraz eden iki ay içinde itirazını yazılı ve gerekçeli ayrıca itiraza ilişkin ücreti ödeyip 
Kurum’a bunun da bilgisini sunacaktır. Kurum, başvuru sahibine bir aylık görüş bildirmesini 
yani kendini savunabilmesini ister. Kurum ayrıca taraflara ek bilgi ve belgeler sunmaları için 
bir ’er aylık ek süre verir. Başvuru sahibi hakkını kullanmasa bile Kurum mevcut bilgi ve 
belgelerle karar verebilir. Taraflar itiraz için haklarını kullanmışlarsa Kurum itiraz için karar 
verene kadar iddia ve gerekçelerini destekleyici bilgi ve belge sunabilirler. Kurum yapılan 
itirazı yerinde görürse kısmen ya da tamamen marka başvurusunu reddeder. Aksi takdirde 
itirazı reddeder. 

 
26 Anayasa Mahkemesi Kararı e.2016/148,K.2016/189,Karar Tarihi 14.12.2016 tarihli, RG6.1,2017, sayı 29940 
27 ALTAY, Sıtkı Anlam, Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğü Davasında Markayı Kullanmama 
Yükümlülüğünün Başlangıç Anına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İHM, Cilt:77, Sayı:2, Yıl:2019, s. 897-
923  
Erişim için: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/950397 (Erişim tarihi: 03.04.2020) 
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      ac)TÜRKPATENT gerekli görürse tarafları uzlaşmaları için davet edebilir 

SMK 19/4’e göre: “Kurum gerekli görmesi hâlinde tarafları uzlaşmaya teşvik edebilir. 
Uzlaşma ile ilgili hususlarda 7.6.2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında 
Arabuluculuk Kanunu hükümleri uygulanır.” denilmektedir. Kurum uygun bulursa tarafların 
uzlaşması 6325 sayılı Arabuluculuk Kanunu hükümleri uygulanır28. 6325 sayılı Kanun md. 
13/1,c.2: “Mahkeme de tarafları arabulucuya başvurmak konusunda aydınlatıp, teşvik 
edebilir.” denilmektedir. Bu durumda taraflara bir ay içinde uzlaşıp uzlaşmamak istediklerini 
Kurum’a yazılı iletmeleri istenir. Taraflar bu teşvike olumlu cevap vermemeleri uzlaşma 
davetini reddetmiş sayılırlar, Kurum da incelemesine kaldığı yerden devam eder. Uzlaşma 
teşviki vekille temsil edilen durumlarda vekile tebligat yapılması durumunda vekil bunu asile 
bildirmek zorundadır. İki taraf uzlaşma isterlerse inceleme üç ay ertelenir. Taraflar uzlaşmak 
için başvurduklarında ya uzlaşırlar ya da uzlaşamazlar. Uzlaşamama durumunda bu tutanağı 
Kurum’a bir ay içinde iletmeleri gerekir. Taralar uzlaşamadıkları halde tutanağı Kurum’a 
iletmemişlerse Kurum kaldığı yerden incelemesine devam eder (SMK Yön. m. 32). Tarafların 
arabulucuya gitmesi herhangi bir hak kayıplarına sebep olmaz. 

Özetlersek: Başvuru şartlarına uygun olarak yapılmış ve mutlak ret nedenleri açısından 
incelenerek reddedilmemiş marka başvuruları Marka Bülteni’nde yayımlanmaktadır. Bültende 
yayımlanmış bir markanın mutlak ve nisbi ret hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine 
ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayımından itibaren iki ay 
içerisinde yapılabilecektir. 

1.7.2014 tarihinden itibaren TÜRKPATENT, Marka Bültenlerinin fiziki baskısını 
yapmamakta; sadece dijital baskı yapmaktadır. Ayrıca bültenler önceden aylık yayımlanırken, 
artık on beş günde bir yayımlanacaktır. 

 

b) Karara İtiraz 

Kurum kararına karşı, zarar görenler tarafından kararın bildirilmesinden itibaren iki ay 
içinde yazılı ve gerekçeli olarak itiraz yapılabilmektedir. SMK 20 ve 21. maddelerde ve SMK 
Yön. 31. maddede karara itiraz hükümleri düzenlenmiştir. 

SMK 20/1 fıkrasında kimlerin karara karşı itiraz edebilecekleri düzenleniyor. Buna 
göre: “Kurum tarafından bu Kitap kapsamında alınan kararlardan zarar gören taraflar, 
kararlara karşı Kurum nezdinde itiraz edebilir.” 

SMK 20/2 fıkrasında nasıl başvuru yapılacağı anlatılmaktadır. Bu da: “İtiraz, kararın 
bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde yazılı ve gerekçeli olarak Kuruma yapılır. İtiraz 
gerekçelerinin bu süre içinde sunulmaması hâlinde itiraz yapılmamış sayılır. İtirazın 
incelenmesi için itiraz süresi içinde ücretin ödenmesi ve aynı süre içinde ücretin ödendiğine 
ilişkin bilginin Kuruma sunulması zorunludur. İtiraz süresinden sonra itiraz gerekçeleri 
değiştirilemez ve yeni gerekçeler eklenemez.” SMK Yön. 31/2 fıkrası gereği yazılı ve 

 
28 Türk Marka ve Patent Kurumu, Marka İnceleme Kılavuzu, 2019, s.8 
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gerekçeli yazılan imzalı karara itiraz formu ile TÜRKPATENT’e iletilir. Yeniden İnceleme 
ve Değerlendirme Dairesi (YİDD) yani Kurul şekil eksikliği olmayan itirazları inceler. İtiraz 
gerekçeleri yazılı ve usulüne göre itiraz edilmezse; İtiraz yapılmamış sayılmasına karar 
verilir. 

Karara itirazların incelenmesi SMK 21. maddede düzenlenmiştir. Buna göre: “Şeklî 
eksiklik içermeyen itirazlar, Kurul tarafından incelenir. Kurul, taraflardan itirazlara ilişkin 
görüşlerini süresi içinde bildirmelerini ister. Kurum gerekli gördüğü takdirde taraflardan ek 
bilgi ve belge sunmalarını isteyebilir. İstenilen ek bilgi ve belgelerin veya görüşlerin 
süresinde Kuruma sunulmaması hâlinde itiraz, mevcut bilgi ve belgeler kapsamında 
değerlendirilir.   

Ve belgelerin veya görüşlerin süresinde Kuruma sunulmaması hâlinde itiraz, mevcut 
bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirilir. Kurul, 19 uncu maddenin üçüncü fıkrası 
uyarınca verilen kararlara karşı yapılan itirazlarda, gerekli görürse, tarafları 19 uncu 
maddenin dördüncü fıkrasına göre uzlaşmaya teşvik edebilir. Kurul, itiraz hakkında yapacağı 
inceleme ve değerlendirme sonucunda Kurumun nihai kararını verir.” Bu karara karşı iki ay 
içerisinde yetkili mahkeme olan Ankara FSHHM’de (Fikri ve Sınai hakları Hukuk 
Mahkemesi) “İptal Davası” açılabilir29. İtiraz yapılabilmesi için öncelikle Kurul kararı 
bulunması gerekmektedir. TÜRKPATENT kararına itiraz sonrası hareketsiz kalırsa altmış 
gün sonra (idare hukukundan öngörülen cevap verilmeme süresi) Kurum’un zımnen reddettiği 
sonucuna varılır. Yapılan itiraz yerinde görülürse TÜRKPATENT kararını kısmen/tamamen 
düzeltir. TÜRKPATENT itirazı haklı görmezse herhangi bir açıklama yapmadan Yeniden 
İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na (YİDK) gönderir. YİDK verdiği kararlar nihaidir. 

C. İtirazın Geri Çekilmesi (Sınırlandırılması) 

SMK bu konuya ilişkin düzenleme yoktur sadece SMK Yön.m.33 maddesinde 
düzenlenmiştir. 

SMK Yön. 33. maddesi: “Yayıma ve karara itirazlar, Kurum tarafından itiraz 
hakkında karar verilmeden önce geri çekilebilir. İtirazın geri çekilebilmesi için; İtirazın geri 
çekilmesi talebini içeren form, talep vekil tarafından yapılmış ise geri çekme yetkisini açıkça 
içeren vekâletname, Talep eden itiraz sahibi tüzel kişi ise noter onaylı imza sirküleri veya söz 
konusu sirkülerin noter onaylı örneği, talep eden itiraz sahibi gerçek kişi ise noter onaylı 
imza beyannamesi veya söz konusu beyannamenin noter onaylı örneği belgelerin Kuruma 
sunulması zorunludur.” 

Hem yayım hem de karara itiraz geri çekilebilir. Yönetmelikle belirtilen belgelerin 
geri çekme başvurusuna eklenmesi gerekmektedir. Böylece kurum başvuruyu işlemden 
kaldırmakta veya mal ve /veya hizmet listesi sınırlandırılmaktadır. 

XIX. YİDK KARARINA KARŞI İPTAL DAVASI AÇILMASI 

 
29 ÇOLAK, s.126 
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TÜRKPATENT YİDK kararına karşı YİDK Yön. 8/3 fıkrasına göre: “Kurulun nihai 
kararlarına karşı, kararın ve varsa maddi hataların düzeltilmesine ilişkin kararın 
bildiriminden itibaren iki ay içinde Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde dava 
açılabilir.” denilmektedir. Kurul, süreleri re‘sen gözetir. Süreye uyulmaması durumunda 
mahkeme davanı reddine karar verir.  İşlemlerin tarafı olan ve karar nedeniyle menfaatleri 
etkilenen kişiler itiraz edebilirler (YİDK Yön. 4. maddesi). Bu konuya ilişkin Yargıtay’ın söz 
konusu kararında ilk derece mahkemesi  (FSHHM) YİDK kararını iptal etmiş, buna ek olarak 
söz konusu markanın bazı sınıflar yönünden tanınmış olduğunun tespitine karar vermiştir. 
Davacı ve davalının temyiz talepleriyle davanın Yargıtay 11. Hukuk Dairesi önüne gelmesi 
üzerine Yüksek Mahkeme, davacı vekilinin herhangi bir “tespit talebi olmadığı halde” 
mahkemece tanınmış olarak tescil edilmesi istenen markaların tanınmışlığının tespitine 
karar verilmesini yerinde bulmamış; bu yanlışlığın giderilmesi suretiyle kararı düzelterek oy 
birliğiyle onamıştır.30Çünkü Marka hukukunda taleple bağlılık esastır. FSHHM, marka 
tesciline ya da terkinine karar vermemektedir. Dolayısıyla davacı karar kesinleştikten sonra 
talebine göre kararı infaz etmesi gerekmektedir. Bunu örneklendirirsek YİDK kararı sonucu 
tescil edilen marka, FSHHM Kararı sonucu haksız olarak tescil edildiği anlaşılırsa davacının 
terkin işlemi için ”Hükümsüzlük Davası ”açması gerekir.  

XX. TÜRKPATENTİN RE’SEN TERKİN YETKİSİNİN OLMAMASI 

TÜRKPATENT tarafından tescili yapılmış ve sicile kaydı yapılmış marka daha sonra 
tescilin yapılmasına engel durum olduğu anlaşılırsa TÜRKPATENT bu hatalı tescili terkin 
edemez. Hatalı işlemin terkinini isteyen menfaati olanlar hatalı tescilin terkinine karşı 
hükümsüzlük davası açmalıdır. Mahkeme kararı gereği de işlem hatalı görülürse marka tescili 
iptal edilir daha sonra da markanın terkini gerçekleştirilir. Aynı şekilde vazgeçme ve buna 
bağlı terkin işleminde de TÜRKPATENT bu işlemleri re‘sen yapamaz. TÜRKPATENT bu 
işlemleri re ‘sen yaparsa yapılan işlem yok hükmünde görülür. 

XXI. SONUÇ 

Bir markanın korunması için tescil edilmesi zorunlu değildir. Tescil edilmeyen 
markalar rekabet hukuku hükümlerine göre korunurlar. Ancak markalar tescil edilirse sınai 
mülkiyet hukuku hükümlerinden faydalanır. Markanın tescili markaya kendiliğinden bir 
koruma sağlamamakta sadece hakkın tespiti ve tescil işlevi görmektedir. Dolayısıyla 
markanın başkaları tarafından kullanımı ve marka hakkının ihlali durumunda marka sahibinin 
bu tür haksız kullanımları takip ederek yetkili mahkemelerce açacağı davalarla, tescilli 
markadan kaynaklanan haklarına yapılan ihlalleri önlemesi gerekmektedir. Ayrıca markaların 
tescil edilmesiyle özellikle aynı ya da karıştırılabilecek derecede benzer bir marka ile ihtilaf 
oluşması halinde güçlü koruma sağlamaktadır.  

Markanın tescil edilmesi marka sahibine sağladığı haklar: 

Ø Marka sahibine tek başına kullanma hakkı ve izinsiz kullanımını önleme yetkisi verir. 

 
30 DOĞAN ALKAN, Güldeniz,  Yargı Kararları, FMR 2015/1,s.76 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 24.06.2014 Esas 
No: 2014/5617 Karar No: 2014/11950 (erişim 10.04.2020,www.ankarabarosu.org. tr) 
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Ø Tescil kapsamına giren aynı veya benzer mal ve hizmetlerle ilgili olarak karıştırılma 
ihtimali olan, tescilli markanın itibarından dolayı haksız bir yarar elde edecek veya 
tescili markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin 
izinsiz kullanımını önlemek hakkına sahiptir. 

Ø Tescilli bir marka başkasına devredilebilir, miras yoluyla intikal edebilir, kullanım 
hakkı lisans konusu olabilir, rehin verilebilir veya teminat olarak gösterilebilir. 

 

 

 

 

 

 

XXII. KISALTMALAR CETVELİ 

TTK: Türk Ticaret Kanunu 

SMK: Sınai Mülkiyet Kanunu 

TBK: Türk Borçlar Kanunu 

TMK: Türk Medeni Kanunu 

s.: Sayfa 

C: Cilt 

md.: Madde 

Y: Yıl 

D: Dergi  

YİDD: Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi 

YİDK: Yeniden Değerlendirme Kurulu 

KHK: Kanun Hükmünde Kararname 

TPE: Türk Patent Enstitüsü 

AB: Avrupa Birliği 

TRIPS: Ticaret Bağlantılı Mülkiyet Anlaşması 

DTÖ: Dünya Ticaret Örgütü 

Yön.: Yönetmelik 

İHM: İstanbul Hukuk Mecmuası 
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MÜSİAD: Müslüman İş Adamları Derneği 

ATO: Ankara Ticaret Odası 

İHM: İstanbul Hukuk Mecmuası 

İÜHFM: İstanbul Üniversitesi Hukuku Fakültesi Mecmuası 

İÜHFD: İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 

FMR: Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi 

EUTMIR: Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Tüzüğü 

YHD: Yargıtay Hukuk Dairesi 

UNO: United Nations Organisation 

BM: Birleşmiş Milletler 

WIPO: Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü 
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