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Türk Marka Hukuku’nda Bir Hükümsüzlük Sebebi Olarak
Kötü Niyetin Belirlenmesi
Kötü niyet, s?naî mülkiyet alan?nda s?kl?kla rastlad???m?z bir olgu haline gelmi?tir. Marka
mevzuatlar?ndaki kötü niyet düzenlemeleri ve bu konudaki Yarg?tay kararlar? incelendi?inde, bir
hükümsüzlük (ve nispi ret) sebebi olarak kötü niyetin, Medeni Kanun’un 2. maddesinde belirtilen
dürüst davranma ve 3. maddesinde belirtilen iyi niyet kurallar?na dayand?r?ld??? görülmektedir.
Kötü niyetin 556 Say?l? KHK döneminde aç?kça hükümsüzlük sebebi olarak tan?nmamas?na
ra?men; Yarg?tay içtihatlar?nda bir hükümsüzlük sebebi oldu?una karar verilmi?tir. Bu eksiklik
6769 Say?l? Kanun’da giderilmi?tir. 10 Ocak 2017 tarihli yeni S?nai Mülkiyet Kanunu’nda kötü
niyet m.6/9 hükmünde hem nispi ret sebebi hem de hükümsüzlük sebebi olarak belirlenmi?tir.
Markalara kar?? aç?lan hükümsüzlük davalar?nda, kötü niyetin belirlenmesi her olay?n kendine
özgü ko?ullar?na göre mümkün olmaktad?r. Dolay?s?yla, taraflar?n birbirinden haberdarl?k
derecesi, ilgili sektörler, taraflar?n sektör içindeki varl?klar?, daval?n?n di?er marka ba?vurular?,
tescili istenen emtia, hizmetler ve daha pek çok ba??ms?z unsurun bir araya getirilip
de?erlendirilmesi ile kötü niyet hakk?nda karar verilmektedir.
Bununla birlikte, uygulamada kötü niyet iddias?n?n dillendirilmesinde kullan?lan yakla??mlar iki
ba?l?k alt?nda toplanabilir: a) Taraflar aras?ndaki ili?kinin ispat? b) Daval?n?n haberdar olmas?
gerekti?i iddias? Taraflar aras?ndaki ili?kinin ispat?, uygulamada genellikle distribütör-bayi ili?kisi
?eklinde vuku bulmaktad?r. Bu tarz durumlarda genellikle, Türkiye’de tescilli olmayan bir markan?n
bayili?ini/ distribütörlü?ünü yapan ki?inin o markan?n Türkiye tescilini almak için ba?vuru yapmas?
ispat olarak görülmektedir. Taraflar aras?ndaki yaz??malar, faturalar ve ili?kiyi kan?tlayacak her
türlü delil, kötü niyetin ispat?nda kullan?labilmektedir. Daval?n?n, davac? markas?ndan haberdar
olmas? gerekti?i iddias? ise niteli?i gere?ince taraflar aras?ndaki ili?ki iddias?na göre daha yoruma
aç?k bir yap?dad?r. Uygulamada, bu iddiay? destekleyen delillerden en yayg?n olanlar?, daval?n?n
ba?kaca kötü niyetli marka ba?vurular?, daval?n?n faaliyet gösterdi?i sektör, davac? ile kat?ld???
fuarlar ve benzerleri olmaktad?r. Burada bahsedilmesi gereken önemli bir husus da dava konusu
markan?n stilizasyonudur. Örne?in; bir marka tescilinin, önceki tarihli bir i?aretle bire bir ayn?
stilizasyona sahip olmas? veya bu i?aretin son derece ay?rt edici ve yayg?n olmayan bir i?aret
olmas? gibi durumlarda, davac? taraf?n kötü niyet iddias? güçlenmektedir.
Uygulamada kötü niyete ili?kin, 2010 sonras? örnekler:
Uyu?mazl??a konu 2007/68075 no.’lu marka yaz?m tarz? ile dahi davac?n?n kullan?m? ile ayn?
olup, daval? marka benzer emtialar yönünden tescil edilmi?tir. Daval? taraf “otter” ibaresini marka
olarak seçmesindeki nedeni hukuki olarak aç?klayamam??t?r. Türkiye’de baz? su ?s?t?c?lar?n?n
sistemlerinde “otter” markal? ürünlerin kullan?ld??? delillerden anla??lm??t?r. Bu durumda
daval?n?n normal, makul bir kimsenin marka seçiminde gösterece?i özeni göstermi? olsayd?
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davac?n?n markas?ndan haberdar olaca?? sabit görülmü?tür. Kald? ki, daval? TTK 20 md
kapsam?nda basiretli tacir kriterine uygun hareket etmek zorundad?r. Davac?n?n markas?n?n
ayn?s?n? (…) benzer emtialar yönünden (…) tescil ettirmek Medeni Kanun m. 2 uygun bir davran??
biçimi de?ildir.
Bak?rköy FSHHM
(2010/281 E. – 2011/196 E.)
(…) davac?n?n sahip oldu?u MADMEN ibaresine çok benzeyen MEDMEN ibaresini tamamen ve
bizzat kendisinin ihtira etti?ini (…) dü?ünmek hayat?n ola?an ak???na uygun dü?memektedir. Di?er
ifadeyle daval?n?n bu kelimeyi marka olarak ihtira ederken davac?n?n film isminden de etkilenmi?
ya da esinlenmi? oldu?u, bu durumda filmin ad?n?n ula?t??? bilinirli?inden ve reklam gücünden
yararlanmak amac?yla ba?vuruda bulundu?u, daval?n?n ba?vurusunun (reklamc?l?k alan?nda
tan?nm?? bir filmin ad?n?n reklamc?l?k ve ili?kili hizmetler alan?nda marka olarak tescil ettirilmesi
biçiminde) bir f?rsat? de?erlendirmek üzere yap?lm?? ba?vuru oldu?u, daval?n?n ba?vurusu ile
reklam ?irketindeki olaylar? konu alan, Türkiye genelinde ve dünyada y?llarca yay?nlanm?? ve
çe?itli ödüller alm?? ve belirli bir tan?nm??l??a ula?m?? bir dizi filmin ad?n?, yapmak istedi?i ticari
faaliyet alan? ile ilgili olarak davac?n?n isim hakk?na da sahip oldu?u dizi içeri?i ile ayn? alanda
belirli bir bilinirli?e ula?m?? dizi ismi ile ay?rt edilemeyecek bir i?aret için ba?vuruda bulunmas?
davac?n?n tan?nm??l???ndan belli bir bilinirlik kazanm?? dizi isminden yararlanmak amac?yla
haks?z menfaat sa?lamak amac?yla ve kötü niyetle yap?ld??? kabul edilmi?tir.
Ankara 1. FSHHM
(2015/213 E. – 2017/103 K.)
Güray Bal?ktay'a ait olan bu yaz?ya ula?mak için t?klay?n?z.
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