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MARKANIN HACZİ MÜMKÜN MÜ?
Ticari işletmenin bir unsuru olan ve işletmeden ayrı devredilebilen marka hakkı, işletmeden bağımsız olarak haciz 
de edilebilmektedir. 22/12/2016 tarihinde yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 148. maddesi uyarınca, 
markanın haczedilebileceği kanunen açıkça düzenlenmiş bulunmaktadır. Ne var ki, marka haczine dair özel hükümler 
bulunmaması, icra işlemlerinin nasıl yapılacağına ilişkin soru işaretlerine sebebiyet vermektedir. 

Marka haczinde izlenecek olan yol, markanın tescilli yahut tescilsiz olmasına göre farklılık göstermektedir.

1-Tescilli Marka
Marka sahibinin markasını tescil ettirmiş olması durumunda, SMK 148 uyarınca marka haczi marka siciline tescil 
edilebilir. Tescil kurucu değil, bildirici nitelikte olup bir koruma tedbiridir. Haczin sicile kayıt edilmesi, haciz alacaklısının 
hakkını güvence altına alır ve haciz markayı devralana karşı da ileri sürülebilir

2-Tescilsiz Marka
Tescilsiz markanın sicile kaydı söz konusu olmadığı için SMK m. 148 hükmü uygulama alanı bulmaz ve haciz işlemi 
marka siciline kaydedilemez. Dolayısıyla iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. Tescilsiz markaların haczi, 
markayı haczettirenin menfaatleri zedelenebileceğinden alacaklılar tarafından tercih edilmemelidir.

TARTIŞMALI KONULAR

Kişisel Unsurları İçeren 
Markalar Haczedilebilir mi?
Kişisel unsurları içeren markaların haczine hukuki bir engel 
bulunmamaktadır. Kişilerin adlarını, soyadlarını yahut resimlerini 
ihtiva eden markaların da kullanılması ve tescili caizdir. Kişinin adı 
üzerinde sahip olduğu hak kişisel bir hak olduğundan, bu noktada bir 
tartışma vuku bulmaktadır. 

Bir görüşe göre kişisel unsurları içeren markaların haczi kişilik 
hakkına tecavüz olarak değerlendirilebilecek olduğundan, bu 
markalar hacze konu olmamalı ve kişisel hakların sahip olduğu 
yüksek değer gözetilmelidir. 

Diğer bir görüşe göre ise, kişinin adının üzerindeki hakkı ile onun adını içeren marka üzerindeki hakkını birbirinden 
ayırmak gerekir. Kişinin adını marka olarak kullanarak bu ada ekonomik bir değer kazandırdığı ve onu ticarileştirdiği 
dikkate alınmalı ve ad markasının haczine cevaz verilmelidir. 
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Marka Hakkının Kısmi Haczi Mümkün mü?
SMK’da marka hakkının kısmen devredilebileceği ve marka hakkının bir kısmı için lisans verilebileceği açıkça hükme 
bağlanmıştır. Buna karşılık, haciz açısından böylesi bir düzenleme mevcut değildir. 
Markanın kısmen haczine cevaz verilmesinin bir takım sakıncaları da vardır. Kısmi haczin kabul edilmesi durumunda, 
alacaklının tatmin edilmesi amacı ile markanın cebri icra ile satılması halinde, marka tescilinin bölünmesi sonucunda 
benzer mal ve/veya hizmetler bakımından farklı kimseler marka hakkına sahip olabilecektir. Bu ise halkın yanılmasına 
yol açabilir. 

Marka Somut Olayın 
Koşullarına Göre Haczi Caiz 
Olmayan Bir Mal Sayılabilir mi?
Mukayeseli hukukta ve hukukumuzda, borçlunun tek mesleki 
faaliyetinin sahip olduğu marka altında ürünlerini satmak olduğunun 
anlaşılması halinde, markanın haczedilememesi gerektiğini ifade 
eden görüşler mevcuttur.

Haczin Hüküm ve Sonuçları
Haczin hüküm ve sonuçlarını doğurabilmesi için geçerli bir şekilde 
kurulmuş olması gerekir. Tescilli markalarda haciz sicile tescil ile 
tescilsiz markalarda ise marka sahibine tebliğ ile tamamlanır. 

Önemle belirtmek gerekir ki, haciz, alacaklıya tescilli veya tescilsiz 
markayı herhangi bir şekilde kullanma hakkı sağlamaz veya bir tedbir 
kararı ile engellenmediği müddetçe devrine engel olma hakkı vermez. 

Marka haczedilmiş ve haciz sicile tescil edilmişse, marka sahibi, markayı haczettiren alacaklının izni olmadan marka 
hakkından vazgeçemez. 

Borçluya ait bir markanın haczi durumunda marka paraya çevrilir ve elde edilen para ile alacaklı tatmin edilir. 
Markanın paraya çevrilmesi, bilirkişi tarafından markanın kıymetinin takdir edilmesinin ardından gerçekleştirilmektedir.  
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Doç. Dr. Ali Paslı
ali.pasli@gokce.av.tr

Ece Özkan
ece.ozkan@gokce.av.tr

Aslıhan Kayhan
aslihan.kayhan@gokce.av.tr

Mehmet Topluyıldız
mehmet.topluyildiz@gokce.av.tr

Editörler:

Hakkımızda
Gökçe Avukatlık Ortaklığı birleşme ve devralma, iş ortaklığı, özel sermaye ve ortak girişim
işlemleri, bankacılık ve finans, sermaye piyasaları, sigortacılık, teknoloji, medya, telekom
ve internet, e-ticaret, veri koruma, fikri mülkiyet, regülasyon, ticari alacak takipleri,
gayrimenkul ve ticari dava alanlarını içeren geniş bir yelpazede hukuki hizmetler sunan
İstanbul’da bulunan bir hukuk bürosudur. Hukuki personel ve uzmanlığımız hakkında daha
fazla bilgi için www.gokce.av.tr adresinden web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçin contact@gokce.av.tr
      0 212 352 88 33

The Resolution yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanıp yayınlanmakta olup hukuki tavsiye içermemekte
ya da avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmamaktadır. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen Gökçe Avukatlık
Ortaklığı ile irtibata geçiniz. The Resolution’da yer alan hiçbir içerik Gökçe Avukatlık Ortaklığı’nın yazılı
izni olmaksızın çoğaltılamaz ya da uygun bir şekilde kaynak olarak gösterilmeksizin yayınlanamaz. İçeriğin
doğruluğunu sağlamak için gereken tüm çaba gösterilmiş olmasına rağmen, Gökçe Avukatlık Ortaklığı
içeriğin doğruluğunu garanti etmemektedir ve burada yer alan bilgilerdeki herhangi bir hata veya söz
konusu bilgilere güvenilmiş olması dolayısıyla sorumlu tutulamaz. The Resolution Gökçe Avukatlık Ortaklığı
müvekkileri için hazırlanmıştır ve büronun müvekkilleri dışındaki dolaşım olasılığı reklam olarak yorumlanamaz.

Teori değil. Cevap.
Gökçe Avukatlık Ortaklığı


