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MARKA HAKKININ İHLALİ
Fikrî ve sınaî haklar içerisinde önemli bir yeri olan marka, iktisadi hayatın da vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. 
Genel tanımıyla marka, bir işletmenin mal ve hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye 
yarayan işarettir. Mal ve hizmet alanında ihtiyaçların çoğalması ve bu görevi yerine getiren işletmelerin artması, marka 
kullanmayı zorunlu hale getiren önemli unsurlardan biridir. İşte bu farklılıkları ortaya koyarak mal ve hizmetlerin ayırt 
edilmesini sağlayan marka, ticari hayatta vazgeçilmez hale gelmiştir. 

Marka, işletme ile müşteri arasında bir ilişki kuruyor olması ve müşterinin ürün tercihlerini yönlendirebilmesi gibi 
bakımlardan rekabeti de sağlamıştır. Rekabet çerçevesinde işletmelerin, tercih edilen markaları taklide kalkışıp müşterinin 
o markaya duyduğu güvenden faydalanmak istediği bilinen bir gerçektir. Bu durum en çok da besin maddeleri, ecza 
ve kişisel temizlik malzemeleri gibi ürünlerin ambalaj/paket tasarımlarında karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; “Komili” 
ve “Palmolive” şampuan markalarının paket tasarımlarına uygulanan göz izleme testlerinde seçici algının “M” harfi ve 
“M” harfine yapılan vurguda toplandığı saptanmıştır. Yine “Kitkat” ve “Milktat” gofret ürünlerinin paket tasarımlarında 
da kırmızı renge ve gofret resmine aynı yerlerde vurgu yapıldığı tespit edilmiştir. Günümüzde, elektronik ticaretin ve 
internet kullanımının yaygınlaşarak ekonominin belirleyici bir unsuru haline gelmesiyle, sınaî hakların sanal ortamda 
çatışıyor olması, marka hakkı ihlallerini daha da artırmıştır. 

Günlük hayatımızda marketteki kâğıt havludan peynir çeşitlerine kadar pek çok ürünün ambalajının birbirine benzediğini 
fark etmişsinizdir. Hiç şüphesiz bunun başlıca sebebi, işletmelerin markanın tanınmışlığından faydalanmak istemesidir. 
Tanınmış bir marka ile benzer isim ve ambalajlara göre tasarlanmış yeni ürünlerle, markanın uzun yıllar içerisinde 
müşteriler nezdinde kazandığı güvenden haksız bir şekilde fayda sağlanmaktadır. Öyle ki pek çok ürün, markanın 
müşteriler nezdinde ilk bakışta oluşturduğu algı sebebiyle tercih edilmektedir. Bu gerçek karşısında; tescilli marka sahibi 
olan işletmelerin, haksız bir şekilde müşteri kaybına uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Nitekim 
markalar arasındaki “karıştırılabilirlik” sebebiyle, “marka hakkının ihlali”nden kaynaklı davalar yargının iş yükünün büyük 
bir bölümünü oluşturmaktadır.

Karıştırılma halinden menfaat sağlamaya çalışan işletmeler ile markanın tescil sahibi işletmeler arasında doğabilecek 
uyuşmazlıklar, aslında bir tescil engelidir. Aynı şekilde bu durum, marka hakkına tecavüz anlamına da gelmektedir. Böyle 
bir durumda alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, süreci en az zararla ve hızlı bir şekilde atlatmayı sağlayabilecektir.

Bu noktada, mülkiyet hakkı tanıyan “marka tescil belgesini” düzenleyen kurumun, tescil başvurularını titizlikle incelemesi 
gerekmektedir. 

Marka hakkı sahibinin tescilden doğan hakları, marka koruması dışında özel olarak haksız rekabet kapsamında da 
korunmaktadır. Ancak yeterli inceleme yapılmaksızın ve soyut şekilde “karıştırılabilirlik” gerekçesiyle, marka tescil 
başvurularının reddedilmesi halinde, serbest piyasa ekonomisi ve rekabet ortamı da zarar görebilecektir. 
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Elbette markanın korunmasındaki temel amaç, uzun süren çabalar sonucu elde edilen müşteri ve itibarın, haksız şekilde 
başkaları tarafından kullanılmasının önüne geçmektir. Marka hakkı hukuki açıdan, sahibinin izni olmadan markanın 
kullanılmasını önlenmeye yarayan haklardandır. Bu sayede markanın kullanımı sahibine özgülenmiş olmaktadır. 
Ülkemizde marka hakkının ihlali hem hukuki hem de cezai yaptırımlara bağlanmıştır. Tescilli markanızın size sağladığı 
hakları zedeleyen ya da bu hakka tecavüzde bulunan kimselere karşı, hakkınızı başvuru tarihinden itibaren koruyabilirsiniz. 
Bununla beraber, Yargıtay kararları uyarınca, bu tür marka ihlallerinin oluşması halinde sessiz kalmanın, hak kaybına 
sebebiyet verebileceğine de dikkat çekmek gerekir. Bu sebeple marka hakkı sahiplerinin, bilhassa tüzel kişiliği olan 
işletmelerin, marka hukuku alanında uzman kimseler ile çalışmasında hukuki ve ticari anlamda fayda görülmektedir.
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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.
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