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Başkan’ın Köşesİİ

Değerli Meslektaşlarım, 

20. yılını geride bıraktığımız Dergimizin yeni sayısına önsöz yazmak be-
nim için hem övünç hem de gurur kaynağı. Ankara Barosu Fikri Mülkiyet 
ve Rekabet Hukuku Kurulu’nun Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi 
serüveni, yirminci yılında aynı heyecan ve başarıyla yayın hayatına devam edi-
yor. Kurulun, yayın ekibinin ve yazar meslektaşlarımızın değerli katkılarıyla 
elinizdeki sayıyı sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz.  

İçinden geçtiğimiz bu zor pandemi sürecinde, fikri mülkiyet ve rekabet hu-
kuku alanında değerli fikirlerini ve bilgilerini bizden esirgemeyen yazarlarımız 
sayesinde, Ankara Barosu olarak, fikri mülkiyet hukukuna bir güzel kaynak 
daha armağan etmiş bulunmaktayız.

Çok değerli çalışmalar sonucu hazırlanan Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve 
Rekabet Hukuku Dergisi’nin bu sayısında güncel sorunlarla ve tartışılan ko-
nularla ilgili değerli makaleleri, yargı kararlarını ve Rekabet Kurul Kararlarını 
sizlerle paylaşmaktayız.

Başta Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Kurulu Başkanı 
Av. Koray BULUT olmak üzere, kurul divan ve üyelerine ve dergimizin hazır-
lanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, dergimizin siz değerli okuyu-
cular için faydalı olmasını umarız. 

Av. R. Erinç SAĞKAN
Ankara Baro Başkanı
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Sunuş

2018 yılından bu yana Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Kurulu Diva-
nı olarak yürüttüğümüz görevimiz süresince meslektaşlarımıza faydalı olacak 
çalışmalar yapmak ve fikri mülkiyet alanında kalıcı eserler bırakmak için sıkı 
bir çalışma içerisindeydik. Yirmi yılı aşan Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku 
Dergisi serüvenine bugün bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşamak-
tayız.

Dergimizin bu sayısında da kurulumuzun çalışma alanında olan, farklı uy-
gulamaları içerir, hukuk gündemimize katkı sağlayacağını ve meslektaşlarımı-
za faydalı olacağını düşündüğümüz çeşitli makale ve değerlendirmeler ile yerel 
ve yabancı mahkeme kararları yer almaktadır.

Dergimizin bu sayısının hazırlanmasında başta Ankara Barosu Başkanı Sa-
yın Av. Erinç R. SAĞKAN’a, Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Av. 
Güzin TANYERİ’ye, Ankara Barosu Yayınları Merkezi Başkanı Av. Bülent 
Dağsalı’ya, Ankara Barosu Yayınları Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Zeynep 
Bahadır’a ve çok değerli makale yazarları ile dergimizin basım ve yayımında 
emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 

Av. Koray BULUT
FMR Hukuku Kurul Başkanı
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Articles
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Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşların ve  
Tasarımların Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Hukuki Rejimi

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN 
BULUŞLARIN VE TASARIMLARIN SINAİ MÜLKİYET  
KANUNU KAPSAMINDA HUKUKİ REJİMİ

ÖZET

22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK)[1] 
yürürlüğe girmesiyle birlikte, hak sahipliği konusunda temel bir sistem deği-
şikliğine uğrayan yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşların ve 
tasarımların incelendiği bu çalışmada; kapsama giren yükseköğretim kurum-
ları, kapsama giren buluşlar ve tasarımlar, bildirim yükümlülüğü ve usulü, hak 
sahipliği talebi ve bu talebe itiraz, başvuru yükümlülüğü, hakkın devri ve ge-
lirin paylaşılması gibi temel konular incelenmiş, olası tartışmalara değinilmiş 
ve bu tartışmalara çözüm önerileri getirilmiştir.

GİRİŞ

Patentler, faydalı modeller ve tasarımlar; diğer sınai mülkiyet haklarından 
farklı olarak, genelde, bilgi birikiminin ve yaratıcı düşüncenin, uygun teknik 
altyapıya sahip çalışma ortamlarında, nitelikli bir teknik çalışmayla bir araya 
getirilmesi sonucu ortaya çıkan fikrî ürünlerdir. Söz konusu fikrî ürünlerin 
ortaya çıkarılmasında gerekli olan bu unsurların bir araya getirildiği yerlerden 
biri de yükseköğretim kurumlarıdır. Yükseköğretim kurumları, bu yapıları sa-
yesinde, pek çok buluşun ve tasarımın ortaya çıkarıldığı yerler olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu şekilde gerçekleştirilen buluşlar ve tasarımlar üzerindeki hak 
sahipliği ve buna bağlı gelir paylaşımı, yükseköğretim kurumlarının sağladığı 
imkânlar ile buluş ve tasarım sahiplerinin fikrî ürünün ortaya çıkmasındaki 
asli rolleri dikkate alınarak, normatif metinlerde düzenlenmiştir.

Yükseköğretim kurumu ile buluş veya tasarım sahibinin, hak sahipliği ve 
hak sahipliğine bağlı gelir paylaşımı konusu, oldukça tartışmalı bir alandır. 
Bu tartışmalar normatif düzenlemelerde de karşılık bulmaktadır. Nitekim 
Mülga 08.06.1995 tarihli ve 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de[2] (554 sayılı KHK) “üniversite 
mensuplarının tasarımları” ile Mülga 08.06.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent 
Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de[3]  (551 
sayılı KHK) “üniversite mensuplarının buluşları”nda hak sahipliğinin, buluşu 
ya da tasarımı ortaya çıkaran kişilere ait olacağı düzenlenmişken,  SMK’de 
tam aksi yönde, hak sahipliğinin yükseköğretim kurumuna ait olacağı hüküm 

[1] 10.01.2017 tarihli ve 29944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
[2] 27.06.1995 tarihli ve 22326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
[3] 27.06.1995 tarihli ve 22326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
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altına alınmıştır. 

Çalışmamızda; hak sahipliğinin kime ait olması gerektiği, gelirin ne oranda 
paylaştırılması gerektiği, teknoloji transfer ofislerinin hukuki yapısı ve sistem 
içindeki yeri gibi tartışmalara girilmeksizin, SMK’deki ve ikincil mevzuattaki 
düzenlemelerle sınırlı kalınarak, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen 
buluş ve tasarımlara ilişkin düzenlemelerin kapsamına kimlerin girdiği, bu 
yapı içinde bir buluş veya tasarım ortaya çıkarıldığında nasıl bir yol izlenmesi 
gerektiği ve nihayet gelir paylaşımının nasıl yapılacağı konularıyla sınırlı bir 
inceleme yapılacaktır.

Çalışmamızın amacı, yükseköğretim kurumlarında bir buluş gerçekleşti-
rilmesi ya da bir tasarım ortaya çıkarılması durumunda, ilgililerin nasıl bir yol 
izlemesi gerektiği, mevzuatta öngörülen prosedüre uyulmaması durumunda ne 
gibi yaptırımların söz konusu olacağı ve bu fikrî ürünlerden elde edilecek ge-
lirlerin nasıl paylaşılacağına ilişkin süreci bir silsile hâlinde ortaya koymaktır. 

GENEL ANLAMDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 
GERÇEKLEŞTİRİLEN BULUŞ VE TASARIM KAVRAMI 

SMK’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte, Türk sınai mülkiyet hukukuna 
birçok yenilik getirilmesinin yanında; SMK’nin ilga ettiği mevzuatta düzenle-
nen birtakım müesseselerin ise varlığı korunmuş, ancak içerikleri, âdeta yeni 
bir müessese ortaya çıkaracak şekilde değiştirilmiştir. İnceleme konumuzu 
oluşturan yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar ve tasarımlar 
da mülga mevzuatta düzenlenmesine rağmen, SMK’deki düzenlemeler, hak 
sahiplikleri ve bu hak sahipliklerine bağlanan sonuçlar bakımından, söz konu-
su mülga düzenlemelerden önemli ölçüde farklılaşmaktadır.

551 sayılı KHK’nin yürürlükte olduğu dönemde, 551 sayılı KHK m.41 
hükmünde üniversite mensuplarının buluşlarına ilişkin olarak, işçi buluşları-
na uygulanan esas sisteme nazaran farklılık istisnai bir hukuki rejim öngörül-
müştü.[4] Buna göre, üniversite mensuplarının gerçekleştirdiği buluşlar, görev 
esnasında[5] yapılmış olsalar dahi serbest buluş olarak nitelendirilmiş ve hak 
sahibinin, buluşu yapan üniversite mensubu olduğu kabul edilmişti.[6] 551 

[4] Yıldız, Şükrü; “551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname Hükümlerine Göre Üniversite Mensuplarının Buluşları”, AÜEHFD, C.6, S.1-
4, 2002, s.250.

[5] Görevin kapsamına, üniversitelere bağlı fakülte ya da yüksekokullarda yapılan bilimsel 
çalışmalar girmektedir.

[6] Polater, Salih; Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Hak Sahipliği, Ankara 2019, s.45;  
Özden Merhacı, Selin; “Amerika Birleşik Devletleri Bayh-Dole Yasası ve Türk Hukukun-
da Öğretim Elemanlarının Buluşlarına İlişkin Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi 
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sayılı KHK m.41 hükmüne göre;[7] temel görevleri nedeniyle üniversitelere 
bağlı fakülte ve yüksekokullarda bilimsel çalışma yapmakta olan üniversite 
mensuplarının bütün buluşları serbest buluş olarak kabul edilmekle birlikte; 
üniversiteye, öğretim elemanlarının, üniversitenin olanaklarından yararlana-
rak gerçekleştirdikleri buluştan gelir elde etmesi hâlinde üniversite tarafından 
yapılan harcamalarla sınırlı kalmak kaydıyla kazançtan uygun bir miktar talep 
etme imkânı tanınmıştı. Bu düzenleme neticesinde, üniversite mensupları, 
SMK ile getirilen sistemden farklı olarak, buluşlarını üniversiteye bildirmek-
le yükümlü kılınmamış, üniversite mensuplarına, buluşları üzerinde serbest-
çe tasarrufta bulunma imkânı tanınarak, 18.10.1982 tarihli ve 2709 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Anayasa) m.27/1 ve m.130/4 hükümleri ile 
teminat altına alınan, bilim özgürlüğü ilkesi [8]temelinde öğretim elemanı im-
tiyazı[9] (profesör imtiyazı / professor’s privilege) tanınmıştı. Üniversite mensup-
ları, sahip oldukları bu imtiyaz çerçevesinde; üniversiteden bağımsız biçimde 
buluşun yayınlayıp yayınlamamak, yayınlayacak ise bunun zamanını belirle-
mek, buluşu için patent veya faydalı model başvurusu yapmak, buluşu dev-
retmek, lisansa konu etmek, buluş üzerinde rehin veya intifa hakkı kurmak, 
diğer bir ifadeyle buluşlarını ekonomik olarak değerlendirmek konusunda öz-
gür bırakılmıştı.[10] Öğretim elemanları yine bu imtiyazlı duruma göre; çalışan 
buluşlarından farklı olarak, tam hak sahibi sayılarak, buluş üzerinde sınırsız 
biçimde tasarruf etme ve yararlanma hususunda yetkili kılınmıştı.[11] Öğretim 
elemanı imtiyazı 551 sayılı KHK m.41 hükmünün gerekçesinde; “Bu madde 
esas itibariyle Anayasa’nın özellikle 130 uncu maddesinde belirtilen Üniversite 

Hukuk Fakültesi Dergisi, C.64, S.2, 2015, s.405; Saraç, Tahir; “Çalışanlar Tarafından 
Gerçekleştirilen Buluşlarda Patent Kime Verilecektir?”, Süleyman Demirel Üniversitesi İk-
tisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.9, S.2, 2004, s. 276; Yıldız, s. 251.

[7] “Üniversite Mensuplarının Buluşları” başlıklı KHK m.41/1 hükmünde şu ifadeler yer 
almaktaydı: “39 uncu ve 40 ıncı madde hükümlerinden farklı olarak, Üniversitelere bağlı 
fakülte ve yüksekokullarda bilimsel çalışma yapmakta olan öğretim elemanlarının yaptığı 
buluşlar, serbest buluş sayılır.”

[8] Anayasa m.27/1 hükmüne göre; “Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, 
açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkında sahiptir”. Anayasa m.130/4 
hükmüne göre ise “Üniversiteler ile öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe her türlü bi-
limsel araştırma ve yayında bulunabilirler.”

[9] Öğretim elemanı imtiyazından kasıt; öğretim elemanının geliştirdiği buluştan doğan 
hakların mensubu oldukları üniversiteye değil kendilerine ait olması, diğer bir ifadey-
le bunların serbest buluş olmasıdır. (Suluk, Cahit; Çalışan Buluşları Hukuku, Ankara 
2020, s.310).

[10] Şehirali, Feyzan Hayal; Patent Hakkının Korunması, Ankara 1998, s.72; Uzunallı, 
Sevilay; “Üniversite Öğretim Elemanlarının Buluşları Üzerine Patent Hakkı”, Ticaret ve 
Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, C.1, S.1, 2015, s.173; Yıldız, s.253.

[11] Uzunallı, s. 173.
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Öğretim Üyeleri ile yardımcılarına serbestçe her türlü bilimsel araştırma ve yayın-
da bulunabilme özgürlüğü ile ilgilidir. Bu ilke gereği, işçi buluşlarına ilişkin genel 
hükümler burada farklı değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, öğretim elemanlarının 
buluşları, serbest buluşlar sayılırlar ve onlar tarafından istenildiği şekilde tasarruf 
edilir…” şeklinde ifade edilmişti.[12]   

Üniversite mensuplarına tanınmış olan serbest buluş imtiyazı, SMK’nin 
2017 yılında yürürlüğe girmesi ile kaldırılmış, akademik özgürlüğe dayandı-
rılan öğretim elemanı imtiyazı sistemi terk edilmiş ve bu sistemin yerini yük-
seköğretim kurumlarını hak sahibi kılan bir sistem almıştır.[13] SMK m.121 
hükmünde, yükseköğretim kurumlarında ve bilimsel çalışmalar ve araştırma-
lar neticesinde meydana getirilen buluşlar bakımından özel bir düzenleme 
yapılmış, 551 sayılı KHK’de yer alan sistemden tamamen uzaklaşarak, yük-
seköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşların hak sahibi olma önceliği 
yükseköğretim kurumuna verilmiştir.[14] SMK, yükseköğretim kurumlarında 
gerçekleştirilen buluşları hizmet buluşu olarak değerlendirmiştir.[15] SMK’nin 
gerekçesinde, sistemde yapılan bu esaslı değişikliğin amacı; “üniversitelerdeki 
mevcut buluş potansiyelinin ortaya çıkarılması ve patent yoluyla üniversitelerin 
kurumsal alt yapısı kullanılarak yapılan buluşların ekonomiye kazandırılması” 
olarak belirtilmiştir.[16] Benzer bir durum yükseköğretim kurumlarında ger-
çekleştirilen tasarımlar bakımından da söz konusudur. SMK hükümleri ile ge-
tirilen sistemde, yükseköğretim kurumlarında meydana getirilen tasarımlar ve 
buluşlar üzerinde hak sahipliği, kural olarak yükseköğretim kurumuna aittir.

Çalışanların buluşları ve tasarımları olarak ifade edilen ve çeşitli huku-
ki statülerde çalışan kişilerce gerçekleştirilen buluşların ve tasarımların hak 

[12] Bkz., Patent Hakkının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Madde 
Gerekçeleri, s.23; http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0219.pdf

[13] Çataklar, Eda; “Sınai Mülkiyet Kanunu ile Çalışanların Tasarımları ve Buluşları Üzerin-
deki Hak Sahipliği Sisteminde Yapılan Değişiklikler”, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanu-
nu Sempozyumu Kitabı, Ankara, 9-19 Mart 2017 (Ed. Feyzan Hayal Şehirali Çelik), 
BTHAE, Ankara 2017, s. 411; Deriş, Mehmet Nazım Aydın; Employee Inventions 
and Employee Designs According to the New IP Code, IAM Yearbook, Turkey 2019, 
s.122; Türkiye Cumhuriyeti Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan On Bi-
rinci Kalkınma Planı’nda da “Üniversiteler bünyesinde ya da üniversiteler ile diğer kamu 
kurumları ya da özel sektör işbirliğinde geliştirilen sınai haklarla ilgili gelir paylaşımı ve 
ticarileşme aşamasının etkinliğini azaltan mevzuat kaynaklı engellerin kaldırılacağı” belir-
tilmiştir.

[14] Çataklar, s.434.
[15] Küçükali, Canan; “Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukukunda Çalışanların Buluşları ve 

Patentlenmesi”, Terazi Hukuk Dergisi, C.14, S.152, 2019, s.767; Polater, s.46.
[16] SMK’nin gerekçesi için Bkz., https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss341.

pdf
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sahipliğine ve bu hak sahipliğine bağlanan sonuçları düzenleyen hükümler, 
çalışma modellerine göre alt başlıklara ayrılmaktadır. İnceleme konumuzu 
oluşturan yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar ve tasarımlar 
da bu alt başlıklardan biridir.

Fikrî üretim; akademik unvanların elde edilmesinde, yükseköğretim ku-
rumlarının başarı sıralamasının ve öğrencilerin başarılı olup olmadıklarının 
belirlenmesinde önemli bir faktördür. Bu durumun bir sonucu olarak, yükse-
köğretim kurumları, yeniliğe ve fikrî üretime önem veren, bunların ortaya çık-
ması için gerekli şartların sağlandığı yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
durum ise yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşların ve tasarım-
ların hukuki rejiminin, normatif metinlerde düzenlenmesini kaçınılmaz kıl-
maktadır. Nitekim 554 sayılı KHK’de “üniversite mensuplarının tasarımları”, 
551 sayılı KHK’de “üniversite mensuplarının buluşları” düzenlenmekteydi. 
SMK’de ise yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen tasarım ve buluşlara 
ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. SMK’nin sistematiği gereği yükseköğre-
tim kurumlarında gerçekleştirilen tasarımlar, yükseköğretim kurumlarından 
gerçekleştirilen buluşlardan daha önce düzenlenmiş olsa da uygulamada kar-
şılaşılma sıklığı dikkate alındığında öncelikle yükseköğretim kurumlarında 
gerçekleştirilen buluşlar daha sonra ise yükseköğretim kurumlarında gerçek-
leştirilen tasarımlar incelenecektir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN 
BULUŞLAR

A) Kapsama Giren Yükseköğretim Kurumları

Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşların hukuki rejimini 
belirlemenin ilk aşaması hangi kurumların, bu statüdeki buluşlara ilişkin dü-
zenlemeler kapsamında yer aldığının tespit edilmesidir. SMK m.121/1, Çalı-
şan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve 
Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik[17] (Yönet-
melik) m.4/1,i ve Yönetmelik m.28/1 hükümlerine göre; 04.11.1981 tarihli 
ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu[18] (2547 sayılı Kanun) m.3/1,c[19] hük-
münde tanımlanan yükseköğretim kurumları ile Millî Savunma Bakanlığı ve 

[17] 29.09.2017 tarihli ve 30195 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
[18] 06.11.1981 tarihli ve 17506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
[19] 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun m.3/1,c hükmünde yükseköğretim kurumları; 

“üniversite ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitü-
ler, yüksekokullar, konservatuarlar, araştırma ve uygulama merkezleri ile bir üniversite veya 
yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın ve kazanç amacına yönelik olmama şartı ile 
vakıflar tarafından kurulan meslek okulları” olarak tanımlanmaktadır.
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İçişleri Bakanlığına bağlı Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluş-
lar kapsamda yer almaktadır. Bu anlamda yükseköğretim kurumları arasında 
ayrım yapılmamış ve 2547 sayılı Kanun’da tanımlanmış olan yükseköğretim 
kurumları ile Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına bağlı yükseköğ-
retim kurumları aynı kapsamda değerlendirilmiştir.[20]  

Hemen belirtmek gerekir ki 551 sayılı KHK ve 554 sayılı KHK’de “üni-
versite” ifadesi kullanılmışken, SMK’de “yükseköğretim kurumu” ifadesi tercih 
edilmiştir. Aşağıda görüleceği üzere, “yükseköğretim kurumu”nun kapsamı, 
üniversite kavramını da kapsayan daha geniş bir kavramdır.[21] 2547 sayılı Ka-
nun m.3/1,c hükmü ile sayılan diğer kurumlar bir araya getirildiğinde, aşağı-
da yer alan kurumlarda gerçekleştirilen buluşlar, kural olarak, yükseköğretim 
kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar kapsamında değerlendirilecektir.

• Üniversiteler,

• Yüksek teknoloji enstitüleri,[22] 

• Yukarıdakilerin bünyesinde yer alan,

 Ð Fakülteler,

 Ð Enstitüler,

 Ð Yüksekokullar,

 Ð Konservatuvarlar,

 Ð Araştırma ve uygulama merkezleri.

• Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı meslek yükseko-
kulları,

• Kazanç amacına yönelik olmamak şartıyla bir üniversite veya yüksek tek-
noloji, enstitüsüne bağlı olmaksızın, vakıflar tarafından kurulan meslek 
yüksekokulları,

[20] Özet niteliğinde olmak üzere; ülkemizde bir vakıf çatısı altında veya devlet bünyesinde 
yükseköğretim hizmeti veren tüm kurum ve kuruluşlarda, bilimsel çalışmaya ve araştır-
malara dayalı olarak gerçekleştirilen buluşlar bakımından, konuya ilişkin özel bir düzen-
leme bulunmadıkça, SMK m.121 hükmü uygulama alanı bulacaktır. Çataklar, s. 439.

[21] Polater, s.47; Suluk, s.301.
[22] Yüksek teknoloji enstitüsü, 2547 sayılı Kanun m.3/1,c hükmünde; “özellikle teknolo-

ji alanlarında yüksek düzeyde araştırma, eğitim - öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık 
yapan, kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip bir yükseköğretim kurumu” olarak 
tanımlanmaktadır.
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• Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına bağlı Yükseköğretim ku-
rumları.

Bu kurumların dışında kalan kurumlar, bilimsel araştırma ve faaliyetlerle 
iştigal etseler dahi yükseköğretim kurumu olarak değerlendirilmeyecek ve bu 
kurumlarda gerçekleştirilen buluşlar bakımından SMK m.121 hükmü uygu-
lama alanı bulmayacaktır. Bu kurumlarda gerçekleştirilen buluşlara ilişkin ola-
rak, varsa özel mevzuat hükümleri ya da SMK’nin çalışan buluşlarına ilişkin 
genel hükümleri uygulama alanı bulacaktır.[23]  

B) Kapsama Giren Kişiler

Hangi yapılar içinde gerçekleştirilen buluşların yükseköğretim kurumla-
rında gerçekleştirilen buluşlar kapsamında değerlendirileceğinin belirlenme-
sinden sonra ikinci aşama, bu yapılar içinde yer alan kişilerden hangilerinin 
gerçekleştirdiği buluşların, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluş 
olarak değerlendirileceğinin belirlenmesidir. Bu başlık altında önemle belirt-
mek gerekir ki SMK m.121 hükmü; bir buluşun, yükseköğretim kurumunda 
geliştirilen buluş olarak değerlendirilmesinde, esas itibarıyla buluşun kimin 
tarafından gerçekleştirildiğinden ziyade, buluşun yükseköğretim kurumunda 
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine ve ne şekilde gerçekleştirildiğine sonuç 
bağlamaktadır. Nitekim SMK’nin lafzında da “öğretim elemanları tarafından 
gerçekleştirilmiş buluş” gibi bir kullanım yerine “yükseköğretim kurumunda ger-
çekleştirilen buluş” şeklinde bir ifade biçimi benimsenerek; süje yerine buluşun 
nerede geliştirildiğine odaklanılmış ve buluşçunun kimliğinden ziyade bulu-
şun gerçekleştirildiği yere sonuç bağlanmıştır.[24] 

Kapsama giren kişilerin belirlenmesi hususunda SMK’de herhangi bir hü-
küm bulunmamaktadır. Ancak SMK m.121/10 hükmünde, yükseköğretim 
kurumlarında gerçekleştirilen buluşlara ilişkin SMK hükümlerinin uygu-
lanmasına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. 
Gerçekten, Yönetmelik m.28/2 hükmü; kimler tarafından yapılan buluşların, 
yükseköğretim kurumlarından gerçekleştirilen buluş kapsamında değerlendi-
rileceğini düzenlemektedir. Anılan hüküm, 2547 sayılı Kanun m.3/1,l hük-
münde sayılan kişiler ile yükseköğretim kurumlarındaki stajyerlerin ve öğren-
cilerin yapmış olduğu buluşların, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen 
buluşlar kapsamında değerlendirileceği sonucuna ulaşılmaktadır. 2547 sayılı 
Kanun m.3/1,l hükmünde sayılan kişiler ise yükseköğretim kurumlarında gö-
revli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileridir. 

[23] Polater, s. 48.
[24] Suluk, s.302-303, Özden Merhacı, s.425.
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Yönetmelik m.28/2 hükmünde göre; yükseköğretim kurumlarında görevli 
öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, araştırma görevlileri ile stajyerler ve öğ-
renciler dışında kalan; teknik personel, işçi ya da memurlar yükseköğretim ku-
rumu çalışanları tarafından gerçekleştirilen buluşlar, çalışan buluşlarına ilişkin 
düzenlemelere tabi olacaktır.[25] Bu bilgiler ışığında, aşağıda yer alan kişilerce 
gerçekleştirilen buluşlar, kural olarak, yükseköğretim kurumlarında gerçekleş-
tirilen buluşlar kapsamında değerlendirilecektir.

• Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri 
ve araştırma görevlilerinden oluşan öğretim elemanları.

• Yükseköğretim kurumlarındaki stajyerler.

• Yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler.

C) Kapsama Giren Buluşlar

Hangi kurumlarda, kimler tarafından gerçekleştirilen buluşların yükse-
köğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar kapsamında değerlendirile-
ceğinin belirlenmesinin ardından, son aşama, hangi buluşların yükseköğretim 
kurumlarında gerçekleştirilen buluş olarak değerlendirileceğinin belirlenmesi-
dir. Zira yukarıda sayılan kişiler tarafından gerçekleştirilen her buluş, kapsam-
da yer almamaktadır. 

SMK m.121/1 ve Yönetmelik m.28/1 hükümlerine göre; yükseköğretim 
kurumlarında yapılan bilimsel çalışmalar ya da araştırmalara dayalı buluşlar, 
yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluş kapsamında yer almakta-
dır. Çalışan buluşlarından farklı olarak, bir buluşun yükseköğretim kurumun-
da gerçekleştirilen buluş kapsamına girmesi için, bilimsel çalışma ya da araştır-
ma sonucunda gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.[26] Söz konusu bilimsel 
çalışma ve araştırmalar ilgili yükseköğretim kurumunda yürütülmelidir. Esas 
itibarıyla ilgili yükseköğretim kurumu nezdinde yürütülmeyen bilimsel çalış-
ma ve araştırmalar neticesinde geliştirilen buluşlar kapsama dâhil değildir.[27]  
Öğretim elemanı odaklı bir sistem benimsemiş olan 551 sayılı KHK düzenle-
melerinden farklı olarak, SMK hükümlerine göre kapsamın belirlenmesinde 
dikkate alınan ölçüt, buluşun yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilip ger-
çekleştirilmemesidir.[28] 

[25] Polater, s. 53.
[26] Polater, s. 57; Suluk, s. 304.
[27] Suluk, s. 306-307.
[28] Çataklar, s. 437.
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Yönetmelik m.28/1 hükmünde ise kapsama giren buluşların özellikleri, 
SMK m.121/1 hükmüne nazaran daha geniş kapsamlı ifade edilmiştir. SMK 
m.121/1 hükmüne göre; bir buluşun yükseköğretim kurumunda gerçekleş-
tirilen buluş olarak değerlendirilebilmesi için, buluşun yükseköğretim kuru-
munda ve bilimsel çalışmalar veya araştırmalara sonucunda ortaya çıkmış ol-
ması bir gereklilik olarak belirlenmişken, Yönetmelik m.28/1 hükmünde, bu 
kapsama hangi buluşların gireceği de belirtilmiştir. Anılan hükme göre; yük-
seköğretim kurumunda yapılan bilimsel çalışmaların ve araştırmaların kapsa-
mının belirlenmesinde; buluşu yapanın yükseköğretim kurumunda edindiği 
deneyim ve çalışmalara dayanıp dayanmadığı veya buluşun yükseköğretim 
kurumunun araç ve gereçleri kullanılarak gerçekleştirilip gerçekleşmediği öl-
çütleri dikkate alınacaktır. Anılan hükme göre; aşağıdaki durumlardan birinde 
veya her ikisinde gerçekleştirilen buluşlar, yükseköğretim kurumlarında ger-
çekleştirilen buluş olarak değerlendirilmektedir:

• Buluşu yapanın yükseköğretim kurumunda edindiği deneyim ve çalışma-
lara dayanarak gerçekleştirilen buluşlar.

• Buluşu yapanın yükseköğretim kurumunun araç ve gereçlerini kullana-
rak gerçekleştirdiği buluşlar.

Kapsama giren kişiler tarafından gerçekleştirilmesine rağmen, SMK 
m.121/1 hükmü ve Yönetmelik m.28/1 kapsamına girmeyen buluşlar, serbest 
buluş olarak kabul edilmektedir. Diğer bir ifadeyle, yükseköğretim kurumun-
da geliştirilen bilimsel çalışma ya da araştırmalara dayalı buluşlar hizmet bu-
luşu olup, yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilmeyen buluşlar ise serbest 
buluş olarak değerlendirilmektedir. 

SMK m.121/9 ve Yönetmelik m.28/3 hükmüne göre; kapsama giren kişi-
lerin diğer kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşlarla, belirli bir sözleş-
me kapsamında yapmış oldukları çalışmalar sonucunda ortaya çıkan buluşlar 
üzerindeki hak sahipliğinin belirlenmesinde, diğer kanunlardaki hükümler 
saklı kalmak kaydıyla sözleşme hükümleri esas alınacaktır. Yükseköğretim ku-
rumundan bağımsız biçimde, kamu sektörü veya özel sektörde faaliyet gös-
teren kuruluşlarla çalışma yapma imkânı olan; öğretim elemanlarının, staj-
yerlerin ve öğrencilerin, belirtilen faaliyetler sırasında gerçekleştirilen buluşlar 
bakımından hak sahipliği, bedel tespiti ve bedel ödenmesi gibi hususlar, taraf-
lar arasında yapılacak sözleşme ile belirlenebilecektir.[29] 

[29] Çataklar, s.439-440; Sözüer, Zeynep Gökre; 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Uya-
rınca Çalışan Buluşları, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü, İstanbul 2020, s.42.
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D) Bildirim Yükümlülüğü

a) Buluş Bildirimi

Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlara ilişkin olarak, ça-
lışan buluşlarına paralel biçimde bir bildirim sistemi öngörülmüş ve gerçek-
leştirilen buluşun yükseköğretim kurumuna bildirimi zorunlu kılınmıştır.[30] 
Buluş bildirimi yükümlülüğü, hizmet buluşu ve serbest buluş ayrımı yapıl-
maksızın yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilen tüm buluşlar bakımın-
dan söz konusudur.[31] 

SMK m.121/1 hükmüne göre; kural olarak yükseköğretim kurumlarında 
gerçekleştirilen buluşlara, çalışan buluşlarına ilişkin SMK m.113 ve devamı 
hükümleri uygulanacaktır. Bununla birlikte, SMK m.121/1 hükmünde özel 
kanun hükümleri saklı tutulmuş ve SMK m.121/5 hükmünde ise yükseköğ-
retim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar hakkında SMK m.115, m.116, 
m.118 ve m.119/4 hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla 
anılan hükümler ve özel kanun hükümleri, bu kurala istisna teşkil etmektedir. 
Bildirim sistemine ilişkin bunların dışında kalan sair hükümler, yükseköğ-
retim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar bakımından da uygulama alanı 
bulmaktadır. 

Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşların bildirimine iliş-
kin düzenlemeler, SMK m.121/2 ve Yönetmelik m.29/1 hükmünde yer al-
maktadır. SMK m.121/2 ve Yönetmelik m.29/1 hükmüne göre; yükseköğ-
retim kurumlarında yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda 
bir buluş gerçekleştiğinde buluşu yapan, buluşunu yazılı olarak ve geciktir-
meksizin, yükseköğretim kurumu tarafından belirlenen ilgili birime bildir-
mekle yükümlüdür. Kanun koyucu, buluş bildiriminin yapılacağı zamanın 
belirlenmesi için kesin bir süre belirlemek yerine bu bildirimin geciktirmek-
sizin yapılacağını hüküm altına almıştır.[32][33] Yükseköğretim kurumu buluş 

[30] Suluk, s.314.
[31] Sözüer, s.44; Polater, s.76; Uzunallı, s. 177.
[32] Deriş, s.123; Sözüer, s.42, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlar Uy-

gulama Kılavuzu, s.3-4.
[33] TÜRKPATENT tarafından yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleşti-

rilen Buluşlar Uygulama Kılavuzu’nda (s.3-4), bir buluşun ortaya çıktığı an kesin 
olarak belirlenemeyeceğinden, “geciktirmeksizin” ifadesinin tercih edildiği belirtilmiştir. 
SMK’de ve Yönetmelik’te yer alan “geciktirmeksizin” ifadesi, hak kaybının yaşanmaması 
bakımından önem arz etmektedir. Örneğin; buluşa patent ya da faydalı model verilme-
sini etkileyecek nitelikte açıklamalardan (akademik yayınlar) önce başvuru yapılması ve 
buluş meydana geldiği anda Buluş Bildirim Formu’nun hazırlanması için gerekli azami 
süreler gözetilerek buluş bildirim süresinin belirlenmesi önerilmektedir.
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bildiriminin yapılması için bir birim belirlemediyse, bu belirleme yapılana 
kadar buluş bildirimi rektörlüğe yapılır. İlgili birim, buluşun gizliliğine ilişkin 
her türlü önlemi almakla yükümlüdür.

Yönetmelik m.29/2 hükmüne göre; buluş bildiriminde; buluşun konusu-
na, teknik probleme, bu problemin çözümüne ve buluşun nasıl gerçekleştiril-
miş olduğuna ilişkin açıklamalar yer almalıdır. Buluşun daha iyi açıklanması 
bakımından gerekli diğer bilgi ve belgeler de buluşu yapan tarafından verilme-
lidir. Ayrıca buluşun serbest buluş niteliğinin olup olmadığına ilişkin bilgi ve 
bu tespite ilişkin gerekçeler de bildirimde yer alması gereken diğer unsurlardır.

Yönetmelik m.29/3 hükmüne göre; buluş birden çok kişi tarafından ger-
çekleştirilmişse buluş bildirimi, buluşu yapan kişilerce ayrı ayrı bildirilebilece-
ği gibi bu bildirim buluş sahipleri tarafından birlikte de yapılabilir. Bildirimde 
buluşu yapanların adları ve buluş üzerindeki katkı payları belirtilmelidir. Aksi 
takdirde buluşu yapanların buluşa ilişkin katkı paylarının eşit olduğu kabul 
edilir.

Yönetmelik m.29/4 hükmüne göre; buluşun farklı yükseköğretim kuru-
mundaki kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olması halinde, buluşu yapanlar 
buluş bildirimini kendi yükseköğretim kurumlarına ayrı ayrı yapmakla yü-
kümlüdür. Yönetmelik m.29/5 hükmüne göre; buluşu yapan kişilerin, bu-
luşu, kendi yükseköğretim kurumları dışında farklı yükseköğretim kurum-
larının imkânlarını da kullanarak gerçekleştirmiş olmaları halinde ise buluşu 
yapan kişiler, buluş bildirimini, hem kendi yükseköğretim kurumlarına hem 
de imkânlarından yararlanılan yükseköğretim kurumlarına ayrı ayrı yapmakla 
yükümlüdür. Kurumlar arası ihtilafların önlenmesi bakımından buluşu yapan 
kişi, başka kurumlara da bildirimde bulunduğu hususunu ayrıca bildirme yo-
luna giderek kurumlar arasındaki iletişimi sağlamalıdır.[34] Nitekim böyle bir 
durumda söz konusu yükseköğretim kurumları buluşun ortak sahibi olacaktır 
ve Yönetmelik m.31/4 hükmü gereğince birlikte patent başvurusunda buluna-
caklardır. Hak sahipliği paylaşımı ise ilgili yükseköğretim kurumları arasında 
yapılacak sözleşme ile belirlenecektir. 

Yönetmelik m.29/6 hükmüne göre; yükseköğretim kurumunun ilgili biri-
mi, buluş bildirimini kaydettikten sonra, bildirimin kendisine ulaştığı tarihi, 
bildirimde bulunan kişi veya kişilere gecikmeksizin ve yazılı olarak bildirmek-
le yükümlüdür. 

Yönetmelik m.29/7 hükmüne göre; yükseköğretim kurumu, buluş bildiri-
minde eksiklik tespit etmesi hâlinde, bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itiba-

[34] Suluk, s.323.
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ren iki ay içinde eksikliklerin giderilmesi için buluşu yapana bildirimde bulun-
makla yükümlüdür. Aksi halde, buluş bildirimi usulüne uygun yapılmış sayılır. 
Yönetmelik m.29/8 hükmüne göre; buluşu yapan, yükseköğretim kurumu ta-
rafından yapılan bildirimdeki eksiklikleri, bildirimin kendisine ulaştığı tarihten 
itibaren bir ay içinde gidermekle yükümlüdür. Aksi takdirde buluş bildirimi 
usulüne uygun olarak yapılmamış sayılır ve buluş bildirimi yeniden yapılır.

b) Başvuru Bildirimi

SMK m.121/2 ve Yönetmelik m.30 hükümlerine göre; yükseköğretim ku-
rumlarında gerçekleştirilen buluşların unsurlarını sağlayan bir buluşa ilişkin 
olarak, buluşun sahibi tarafından, yükseköğretim kurumuna buluş bildirimi 
yapılmaksızın patent başvurusu yapılması durumunda, patent başvurusunun 
yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde, buluş sahibi tarafından, yükseköğre-
tim kurumuna patent başvurusu yapıldığına ilişkin bildirimde bulunulması 
zorunludur. Bu bildirimde patent başvurusuna ait tüm bilgi ve belgelerin yer 
alması gerekmektedir. Bu bildirimde ayrıca; buluşun konusuna, teknik prob-
leme, bu problemin çözümüne ve buluşun nasıl gerçekleştirilmiş olduğuna 
ilişkin açıklamalar, buluşun daha iyi açıklanması bakımından gerekli diğer 
bilgi ve belgeler ile buluşun serbest buluş niteliğinin olup olmadığına ilişkin 
bilgi ve bu tespite ilişkin gerekçeler yer almalıdır.

Kanaatimizce başvuruyu bildirim yükümlülüğü, buluşu bildirim yüküm-
lülüğünün devamı niteliğindedir. Nitekim buluşu yapan her ne kadar buluşu 
gerçekleştirdiğini yükseköğretim kurumuna bildirmeyerek bildirim yükümlü-
lüğüne aykırı hareket etmiş ve başvuruda bulunmuş olsa da buluşu bildirim 
yükümlülüğü, başvuruyu bildirim yükümlülüğüne dönüşecektir.[35]  

Yönetmelik m.30 hükmünde, başvuruya ilişkin bildirim yükümlülüğü-
nün, öngörülen bir aylık sürede yerine getirilmemesi durumuna ilişkin her-
hangi bir yaptırım öngörülmemiştir. Bizim de katıldığımız görüşe göre; bu-
luşu yapan bakımından başvuru süreci boyunca ve hatta tescilden sonra da 
bildirim yükümlülüğü devam edecektir. Yönetmelik m.29/9 hükmüne göre; 
buluşu yapan, buluşa veya başvuruya ilişkin bildirim yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi nedeniyle yükseköğretim kurumu aleyhine doğan zararlardan so-
rumludur. Bununla birlikte buluş bildirimi yapılmaksızın patent başvurusu 
yapılması veya başvuru bildirimi yapılmaması yahut bu başvurulara patent 
alınması hâlinde, patent başvurusu sahibine veya patent sahibine karşı, SMK 
m.110 hükmünde düzenlenen patent başvurusunun gaspı veya SMK m.111 
hükmünde düzenlenen patentin gaspı davalarını açabilir.

[35] Çataklar, s.444.
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E) Hak Sahipliği Talebi ve Hak Sahipliği Talebine İtiraz

SMK m.121/3 ve Yönetmelik m.31/1 hükmüne göre; yükseköğretim ku-
rumu, buluş veya başvuru bildirimi üzerine, buluşla ilgili hak sahipliği tale-
binde bulunabilir. Yükseköğretim kurumu bu kararını, buluş veya başvuru 
bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren dört ay içinde buluşu yapana 
yazılı olarak bildirmek zorundadır.[36] Aksi takdirde buluşun serbest buluş 
olduğu kabul edilir. Burada, hak sahipliğine ilişkin kararla bu kararın bildi-
riminin birbirinden farklı süreçler olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir. 
Zira yükseköğretim kurumu hak sahipliğine ilişkin bir karar almış olsa da bu 
kararı süresi içinde buluş sahibine bildirmezse buluş, serbest buluş niteliği 
kazanacaktır. 

Yükseköğretim kurumunun hak sahipliği talebi, tam hak talebi olmalı-
dır.[37] Nitekim SMK m.121/5 hükmü kapsamında yükseköğretim kuru-
munda gerçekleştirilen buluşlar hakkında SMK m.115 hükmünün uygula-
namayacağının öngörülmüş olması sebebiyle çalışan buluşlarına ilişkin genel 
hükümlerden farklı olarak, yükseköğretim kurumu kısmi hak talebinde bulu-
namayacaktır. Yükseköğretim kurumu hak sahipliğine ilişkin karar alır ve bu 
kararı süresi içinde buluş sahibine bildirirse, Yönetmelik m.31/2 hükmüne 
göre; buluş üzerindeki tüm haklar, hak sahipliğine ilişkin karar tarihinden 
itibaren yükseköğretim kurumuna geçer.[38] Burada, bildirimin geçmişe etkili 
sonuç doğurduğuna dikkat edilmelidir. Zira yükseköğretim kurumunun hak 
sahipliğine ilişkin kararı, bildirim tarihinde değil, söz konusu kararın alındığı 
tarihten itibaren sonuç doğurmaktadır. Bu anlamda yükseköğretim kurumu-
nun hak sahipliğine ilişkin kararı, kurucu yenilik doğuran hakkın kullanılması 
niteliğindedir.[39] 

SMK m.121/4 ve Yönetmelik m.33/1 hükmüne göre; buluşu yapan, yük-
seköğretim kurumunun hak sahipliği kararına karşı, kararın kendisine bildi-
rim tarihinden itibaren iki ay içinde, buluşun serbest buluş olduğunu ileri 
sürerek, konuya ilişkin belgelerle birlikte, yükseköğretim kurumu tarafından 
belirlenen ilgili birime itiraz edebilir. Yükseköğretim kurumu böyle bir birim 

[36] SMK m.121 hükmünde öngörülen bildirim sistemi kapsamında buluş bildirimi dü-
zenlenmişse de hak sahipliği talebi için herhangi bir süre öngörülmemiştir. Bu eksiklik 
Yönetmelik’te giderilerek hak sahipliği talebi süresi, buluş bildiriminin yükseköğretim 
kurumunca tebellüğ edilmesinden itibaren dört ay olarak belirlenmiştir.

[37] Deriş, s.120; Polater, s. 79.
[38] Buluş üzerindeki haklar, hak sahipliğine ilişkin karar tarihinden itibaren yükseköğretim 

kurumuna geçse de SMK m.90/5 hükmünde düzenlenen, buluşu gerçekleştirenin baş-
vuruda adının belirtilmesine ilişkin manevi hakkı devam edecektir. Suluk, s.325.

[39] Suluk, s.326.
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belirlemediyse, belirleme yapılana kadar, itiraz, rektörlüğe yapılır.  İtirazları 
inceleyecek birimin, buluşa ilişkin hak sahipliği kararı veren birimden farklı 
ve hiyerarşik olarak daha üstün konumda olan karar verici bir birim olması 
gerekir. Bu düzenleme Yönetmelik m.29/1 hükmüyle birlikte değerlendirildi-
ğinde; yükseköğretim kurumunca, hem bildirimin yapılacağı ve bu bildirim 
üzerine hak sahipliği konusunda karar verecek bir birim hem de hak sahipliği 
kararı verilmesi durumunda bu karara karşı yapılacak itirazları inceleyecek 
ayrı bir birim oluşturulması gerektiği sonucuna varılmaktadır.

SMK m.121/4 ve Yönetmelik m.29/2 hükmüne göre; yükseköğretim ku-
rumu tarafından belirlenen ilgili birim, itirazın bildirim tarihinden itibaren 
iki ay içinde, yazılı gerekçeler de belirtilerek itiraza ilişkin kararını vermek 
zorundadır. Aksi takdirde buluş serbest buluş niteliği kazanır. Verilen karar, 
gerekçeleriyle birlikte geciktirilmeksizin buluşu yapana bildirilmelidir. Bildi-
rimin yapılacağı süre “geciktirmeksizin” şeklinde ifade edildiği için, iki aylık 
sürenin kararın verilmesine ilişkin bir sınırlama olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
bağlamda iki aylık karar verme süresine uyulmamasının yaptırımı, buluşun, 
serbest buluş hâline gelmesiyken, kararın geciktirilmeksizin buluş sahibine 
bildirilmemesine ilişkin herhangi bir yaptırım öngörülmemiştir. 

Yönetmelik m.33 hükmüne göre; buluşa ilişkin patent başvurusu yapıldık-
tan sonra, itiraz üzerine verilen karar sonucunda buluş, serbest buluş niteliği 
kazanırsa, bu karar tarihinden itibaren buluş üzerindeki tüm haklar buluşu 
yapana geçecektir. Bu durumda buluşu yapan başvurunun kendi başvurusu 
olarak kabul edilmesini ve işlem görmesini, itiraz sonucu alınan kararı da ekle-
yerek geciktirmeksizin TÜRKPATENT’e bildirir. TÜRKPATENT, bildirim 
tarihi itibarıyla başvuru sahibi değişikliğini sicile kaydeder. Yükseköğretim 
kurumu, itiraz sonucunda serbest buluş niteliği kazanan buluşla ilgili yapılan 
patent başvurusuna ilişkin tüm bilgi ve belgeleri buluşu yapana vermekle yü-
kümlüdür.[40]  

SMK m.121/1 hükmünde, çalışan buluşlarına yapılan atıf nedeniyle bulu-
şu yapanın, yükseköğretim kurumunun serbest buluş kararı veya hak sahipliği 
kararı sonrası patent veya faydalı model başvurusu yapılana dek buluşu gizli 
tutma yükümlülüğü mevcuttur. Dolayısıyla, buluşun akademik yayın, konfe-
rans sunumu vb. yollarla açıklanmasından önce serbest buluş kararı ya da hak 

[40] Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlar Uygulama Kılavuzu’na 
göre (s.14); yükseköğretim kurumu tarafından patent başvurusu yapıldıktan sonra, bu-
luşun itiraz üzerine serbest buluş olduğuna karar verilmesi durumunda, buluş sahibinin 
kabul etmesi hâlinde, serbest buluş kararı bildirimine kadar yükseköğretim kurumu ta-
rafından yapılan masrafların karşılanması ya da paylaşılması kararlaştırılabilir. Öte yan-
dan buluş sahibinin bu talebi kabul etmeme hakkı bulunmaktadır.
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sahipliği kararının verilmesi beklenmelidir.[41]  

Kanaatimizce hak sahipliği kararına karşı yapılacak itiraz, buluş sahibi ta-
rafından hak sahipliğine ilişkin olarak yükseköğretim kurumuna karşı dava 
açmadan önce yapılması zorunlu idari başvuru niteliğindedir. 

F) Başvuru Yükümlülüğü

Buluş üzerinde tam hak talebinde bulunan yükseköğretim kurumunun, 
patent veya faydalı model başvurusunda bulunma yükümlülüğü doğmakta-
dır. Burada SMK m.116 hükmünde olduğu gibi, yükseköğretim kurumunun 
başvuru yapmaktan kaçınma imkânı bulunmamaktadır.[42] Nitekim SMK 
m.121/5 hükmüne göre; yükseköğretim kurumunda gerçekleşen buluşlar 
hakkında SMK m.116 hükmü uygulanamayacaktır. 

SMK’de hak sahipliği talebi üzerine yapılması gereken patent ya da faydalı 
model başvurusu için herhangi bir süre öngörülmemiştir. Yönetmelik m.32/1 
hükmüne göre; buluş bildirimi üzerine yükseköğretim kurumunca hak sa-
hipliği talebinde bulunulmuşsa, hak sahipliği talebine ilişkin karar tarihinden 
itibaren dört ay içinde, buluşu yapan ile yükseköğretim kurumunun anlaş-
maları hâlinde ise karar tarihinden itibaren en geç altı ay içinde başvuruda 
bulunulması zorunludur. Aksi takdirde buluş, serbest buluş niteliği kazanır. 
Yükseköğretim kurumu, patent başvurusu yaparken, hak sahipliği talebine 
ilişkin kararını da TÜRKPATENT’e sunmak zorundadır. 

Buluş sahibi tarafından bildirim yapılmaksızın, buluşa ilişkin olarak pa-
tent başvurusu yapılmışsa ve yükseköğretim bu başvuruya ilişkin hak sahipli-
ği talebinde bulunmuşsa, Yönetmelik m.32/2 hükmüne göre; yükseköğretim 
kurumu, patent başvurusunun, kendi başvurusu olarak kabul edilmesini ve 
işlem görmesini, hak sahipliğine ilişkin kararı da ekleyerek, bu karar tarihin-
den itibaren dört ay içinde, buluşu yapan ile anlaşılması hâlinde ise karar ta-
rihinden itibaren en geç altı ay içinde TÜRKPATENT’e bildirir. Aksi hâlde 
buluş serbest buluş niteliği kazanır.

Yönetmelik m.32/3 hükmüne göre; TÜRKPATENT, yükseköğretim ku-
rumunun hak sahipliğine ilişkin kararının kendisine bildirildiği tarih itibarıyla 
başvuru sahibi değişikliğini sicile kaydeder. Buluşu yapan, hak sahipliği yükse-
köğretim kurumuna geçen buluşla ilgili yapılan patent başvurusuna ilişkin tüm 
bilgi ve belgeler ile buluşa ilişkin patent alınması ve devamındaki süreçlerde ihti-
yaç duyulan bilgi ve belgeleri yükseköğretim kurumuna vermekle yükümlüdür.

[41] Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlar Uygulama Kılavuzu, s.6.
[42] Polater, s. 79.
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Buluşun farklı yükseköğretim kurumundaki kişiler tarafından gerçekleşti-
rilmiş olması ya da buluşu yapan kişilerin, buluşu, kendi yükseköğretim ku-
rumları dışında farklı yükseköğretim kurumlarının imkânlarını da kullanarak 
gerçekleştirmiş olması hâlinde yukarıda belirtildiği gibi[43] birden fazla yük-
seköğretim kurumuna bildirimde bulunulması yükümlülüğü ortaya çıkmak-
tadır. Yönetmelik m.32/4 hükmüne göre; bu durumda, farklı yükseköğretim 
kurumları tarafından birlikte başvuruda bulunulması gerekmektedir. Bu yapı 
içindeki hak sahipliği paylaşımı, ilgili yükseköğretim kurumları arasında yapı-
lacak sözleşme ile belirlenecektir. İşlemlerin SMK m.147 hükmü kapsamında 
hak sahiplerince atanan ortak temsilci tarafından yürütülmesi yerinde olacaktır. 

SMK m.121 hükmünde buluşun yabancı ülkelerde korunmasına ilişkin 
bir düzenleme bulunmamaktır. Ancak bu eksiklik Yönetmelik m.32/5 hük-
münde giderilmiştir. Anılan hükme göre; yükseköğretim kurumu, hak sahip-
liği talebinde bulunmuşsa, hak sahipliği talebine konu buluşun, yabancı bir 
ülkede de korunması için başvuruda bulunabilir. Bu bağlamda hak sahipliği 
talebinde bulunan yükseköğretim kurumunun yabancı ülkelerde de başvuru 
yapma yetkisi bulunmaktadır; ancak bu bir yükümlülük değildir. Yükseköğ-
retim kurumunun başvuru yükümlülüğü yalnızca ulusal başvurular ile sınırlı 
tutulmuştur.[44] Yükseköğretim kurumu, buluşu yapanın talebi üzerine patent 
almak istemediği yabancı ülkeler için buluşu serbest bırakmak ve bu ülkelerde 
buluşu yapana patent almak için talepte bulunma imkânını sağlamakla yü-
kümlüdür. Buluşun serbest bırakılması, rüçhan hakkı süresinin[45] geçirilme-
mesi açısından makul bir süre içinde yapılır.[46]

G) Hakkın Devri

Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluş kapsamında değerlen-
dirilen bir buluşa ilişkin olarak yükseköğretim kurumunun başvurudan veya 
patent hakkından vazgeçmesi ile buluşun patent başvurusu yapıldıktan son-
ra serbest buluş niteliği kazanması durumlarına ilişkin süreç, SMK m.121/6 
hükmünde bir arada ve ortak şekilde düzenlenmişken; Yönetmelik m.34 hük-
münde, isabetli şekilde ayrı ayrı ve birbirinden farklı şekilde düzenlenmiştir. 
Zira bu iki durum ve bu durumlara ilişkin süreçler birbirinden farklıdır.  SMK 

[43] Bkz., D) Bildirim Yükümlülüğü, a) Buluş Bildirimi, parag. 4.
[44] Polater, s.80.
[45] SMK m.93/1 hükmüne göre rüçhan hakkı süresi on iki aydır.
[46] SMK m.116/7 hükmünde düzenlenen,“İşverenin, çalışanın yabancı ülkelerde patent ala-

bilmesi amacıyla buluşu serbest bırakırken, bu ülkelerde uygun bir ücret karşılığında buluşu 
kullanabilmek için inhisari olmayan nitelikte bir kullanım hakkını saklı tutma ve saklı 
tuttuğu bu hakkından doğan menfaatlerine zarar verilmemesini talep etme” hakkı yükse-
köğretim kurumları için öngörülmemiştir.
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m.121/10 hükmünde; SMK m.121 hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve 
esasların yönetmelikle belirleneceği açıkça ifade edildiği ve Yönetmelik m.34 
hükmünün isabetli şekilde kaleme alınmış olması nedeniyle hakkın devrine 
ilişkin açıklamalarımızı, Yönetmelik m.34 hükmünü esas alarak yapacağız. Yö-
netmelik m.34 hükmünde düzenlenmeyen, ancak SMK m.121/6 hükmünde 
düzenlenen hususları ise ilgili hükme atıf yaparak belirteceğiz.

Yönetmelik m.34 hükmüne göre; yükseköğretim kurumu, başvurudan 
veya patent hakkından vazgeçmek isterse, TÜRKPATENT nezdinde vazgeç-
me talebinde bulunmadan önce başvuru veya patent hakkını devralmasına 
ilişkin teklifini buluşu yapana bildirmekle yükümlüdür. Buluşu yapan, bu 
konuda kendisine yapılan bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde cevap ver-
mezse veya teklifi kabul etmediğini açıkça belirtirse, patent başvurusu veya 
patent üzerindeki tasarruf yetkisi yükseköğretim kurumuna ait olur ve bu aşa-
madan sonra yükseköğretim kurumu patent başvurusu veya patent hakkından 
vazgeçebilir. Buluşu yapanın teklifi kabul etmesi durumunda haklar, buluşu 
yapana bedelsiz olarak devredilir. Buluşu yapan başvurunun veya patentin 
kendi adına kaydedilmesi talebini TÜRKPATENT’e bildirir. 

Devir işleminin, yalnız sicile kaydedilmesine ilişkin olarak SMK m.148 
hükmü uygulanacaktır. Örneğin; devir işleminin geçerliliğini, noterde onay-
lama şekline bağlayan SMK m.148/4 hükmü uygulanmayacaktır. SMK 
m.148/5 hükmüne göre; devir işlemi, buluş sahibinin talebi ve ücretin öden-
mesi hâlinde sicile kaydedilecek ve Bültende yayımlanacaktır. Devrin sicile 
kaydedilip bültende yayımlanması için, devir bedelinin sözleşmede gösteril-
mesi gibi, sözleşmedeki şekli unsurlara ilişkin düzenlemeler, burada uygulama 
alanı bulmayacaktır. Zira inceleme konumuz bakımından bir devir sözleşmesi 
söz konusu değildir. Buluşu yapan başvuru veya patent hakkını devralmak 
isterse, yükseköğretim kurumu, hak sahipliği değişikliğine konu buluşla ilgili 
patent alınması ve korunması için gerekli olan bilgi ve belgeleri buluşu ya-
pana vermekle yükümlüdür. SMK m.121/6 hükmüne göre; yükseköğretim 
kurumu, başvuru veya patent hakkını buluşu yapana devretmesi durumunda 
inhisari nitelikte olmayan kullanım hakkını uygun bir bedel karşılığında saklı 
tutabilir. Buluşu yapanın teklifi kabul etmemesi durumunda patent başvurusu 
veya patent üzerindeki tasarruf yetkisi yükseköğretim kurumuna ait olur.

Yönetmelik m.34/2 hükmüne göre; buluş, patent başvurusu yapıldıktan 
sonra serbest buluş niteliği kazanırsa başvuru veya patent üzerindeki haklar 
buluşu yapana bedelsiz olarak devredilir. Ancak SMK m.121/6 hükmünün 
hatalı şekilde kaleme alınması nedeniyle bu durumda dahi yükseköğretim 
kurumunun, buluş sahibine başvuru veya patent hakkını devralmasını teklif 
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etme zorunluluğu getirmektedir. Oysaki buluşun serbest buluş hâline gelmesi 
durumunda idarenin, Yönetmelik m.34/2 hükmünde isabetli şekilde belirtil-
diği üzere, hakları buluş sahibine devretmesine ilişkin bağlı bir yetkisi vardır. 
Kanaatimizce SMK m.121/6 hükmü değil, Yönetmelik m.34/2 hükmü esas 
alınmalıdır. Yükseköğretim kurumu bağlı yetkisini kullanıp hakkı devrettik-
ten sonra Yönetmelik m.34/2 hükmüne göre; buluşu yapan başvurunun veya 
patentin kendi adına kaydedilmesini TÜRKPATENT’e bildirir. TÜRKPA-
TENT, bildirim tarihi itibarıyla başvuru veya hak sahibi değişikliğini sicile 
kaydeder. Yükseköğretim kurumu, serbest buluş niteliği kazanan buluşla ilgili 
patent alınması ve korunması için gerekli olan bilgi ve belgeleri buluşu yapana 
vermekle yükümlüdür. Son olarak, SMK m.121/6 hükmünün hatalı şekilde 
kaleme alınması ilgili bir açıklama daha yapılması gerekmektedir. Gerçekten 
anılan hükme göre; buluşun serbest buluş niteliği kazanması durumunda 
dahi, buluşu yapanın teklifi kabul etmemesi hâlinde patent başvurusu veya 
patent üzerindeki tasarruf yetkisinin yükseköğretim kurumuna ait olacağı ifa-
de edilmektedir. Oysaki buluşun serbest buluş niteliği kazanması durumunda, 
yükseköğretim kurumunun hak sahipliği ve tasarruf yetkisi herhangi bir tekli-
fe gerek kalmaksızın sona ermektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımız ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yükse-
köğretim kurumunda gerçekleştirilen buluş aşağıdaki hallerde serbest buluş 
niteliği kazanacaktır:

• Buluşu yapanın patent başvurusundan haberdar olan yükseköğretim ku-
rumunun süresi içerisinde Kurum nezdinde başvuru sahibi değişikliği 
talebinde bulunmaması.

• Yükseköğretim kurumunun tam hak talebinde bulunmaması.

• Yükseköğretim kurumunun tam hak talebine rağmen Yönetmelik m.32/1 
hükmüne göre, hak sahipliğine ilişkin karar tarihinden itibaren dört ay 
içinde ve buluşu yapan ve yükseköğretim kurumunun anlaşması hâlinde 
en geç karar tarihinden itibaren altı ay içinde başvuru yapmaması.

• Yükseköğretim kurumunun hak sahipliği kararından itibaren süresi içe-
risinde başvuruda bulunması hâlinde, buluşu yapanın Yönetmelik m.33 
hükmüne göre, buluşun serbest buluş olduğuna ilişin itirazda bulunma-
sı; ancak yükseköğretim kurumunun, itiraz bildiriminden itibaren iki ay 
içerisinde karar vermemesi.  
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H) Gelirin Paylaşılması

Kanun koyucu yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlardan 
elde edilen gelir bakımından, yükseköğretim kurumu ve buluşu yapan arasın-
da gelirin paylaşılması sistemini benimsemiştir. Buluş üzerinde hak sahipliği 
talebinde bulunan ve buluştan gelir elde eden yükseköğretim kurumu, buluşu 
yapana bir bedel ödemekle yükümlüdür. Yükseköğretim kurumlarında ger-
çekleştirilen buluş kapsamına giren buluşlar bakımından elde edilen gelirin ne 
şekilde paylaşılacağının belirlenebilmesi için ise ilk aşama, nelerin gelir olarak 
değerlendirileceğinin tespit edilmesidir. Yönetmelik m.35/1 hükmüne göre; 
buluştan elde edilen gelir; buluşun kullanımından, lisans verilmesinden, dev-
redilmesinden veya diğer yollarla ticarileştirilmesinden, elde edilen gelirlerin 
tamamıdır. 

Gelir kavramı geniş yorumlanmalı ve buluşun, yükseköğretim kurumu ta-
rafından değerlendirilmesi yoluyla elde edilen tüm mal varlıksal değerler, ge-
lir kavramının kapsamında dâhil edilmelidir. Örneğin; buluşun lisans olarak 
verilmesi karşılığında yükseköğretim kurumunun başka bir buluşun lisansını 
elde etmesi ihtimalinde gelir, elde edilen bu lisansın değerine göre belirlenme-
lidir. Bunun yanında gelir, buluşun ekonomik olarak değerlendirilebilir ol-
masından ziyade buluşun fiilen değerlendirilmesinden elde edilen gelire bağ-
lıdır.[47] Elde edilen gelirden kasıt, net gelir değil, brüt gelirdir. Nitekim SMK 
m.121 hükmünün gerekçesinde “… buluşun ekonomik olarak değerlendirilmesi 
sonucunda elde edilen gelirin brüt miktarının en az üçte birinin buluş sahibine 
aktarılması, kalan kısmının ise üniversiteye gelir olarak kaydedilmesi” şeklindeki 
ifade biçiminden, elde edilen gelirden kastedilenin brüt gelir olduğu ve geli-
rin tespit edilmesinde giderlerin düşülmeyeceği sonucuna varılmaktadır. Bu 
nedenle buluşu yapana verilecek olan payın hesaplanmasında; buluşun ger-
çekleştirilmesi, başvurusunun yapılması, patentin değerlendirilmesi, hukuki 
olarak korunması gibi giderler düşülmeden elde edilen gelirin tamamı dikkate 
alınacaktır. Bunun yanında elde edilen gelirin içine, hakkın üçüncü kişile-
re lisans verilmesinden ya da devredilmesinden elde edilen gelirin yanı sıra, 
yükseköğretim kurumunun hakkın kullanılmasından elde ettiği menfaatler ve 
patent ya da faydalı model hakkının ihlali nedeniyle elde ettiği tazminatlar da 
dâhil edilmelidir.[48] 

SMK m.121/8 ve Yönetmelik m.35/2 hükümlerine göre; buluştan elde 
edilen gelirin yükseköğretim kurumu ve buluşu yapan arasındaki paylaşımı, 

[47] Uzunallı, s.182.
[48] Polater, s.89.
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buluşu yapana gelirin en az üçte biri verilecek şekilde belirlenir.[49] Yönetmelik 
m.35/2 hükmüne göre; bedel ve ödeme şekli, yükseköğretim kurumunda ger-
çekleştirilen buluşa ilişkin yükseköğretim kurumunun hak sahipliği talebinde 
bulunmasını takiben, yükseköğretim kurumu ile buluşu yapan arasında imza-
lanan sözleşme veya benzeri bir hukuk ilişkisi hükümlerince belirlenir. Bura-
da dikkate edilmesi gereken husus, gelir paylaşımına ilişkin belirlemenin hak 
sahipliği talebinden sonra yapılması gerekliliğidir. Buluş yapılmadan ya da 
hak sahipliği talep edilmeden önce, gelir paylaşımına ilişkin belirlemeler ge-
çersizdir. Geçersizliğin türü kanaatimizce mutlak butlandır. Zira burada, bu-
luş sahibinin korunmasına yönelik kamu düzenine ilişkin bir emredici kural 
söz konusudur. Yönetmelik m.35/3 hükmüne göre; tarafların, yükseköğretim 
kurumunun buluştan yararlanmaya başladığı tarihten itibaren iki ay içinde 
bedelin miktarı veya ödeme şekli üzerinde anlaşamamaları halinde uyuşmazlık 
dava[50] yoluyla çözülür. 

SMK m.121/8 ve Yönetmelik m.35/4 hükümlerine göre; buluştan elde 
edilen gelirin yükseköğretim kurumu hissesi, ilgili yükseköğretim kurumu 
bütçesine öz gelir olarak kaydedilir ve başta bilimsel araştırmalar olmak üzere 
yükseköğretim kurumunun ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılır. Yönet-
melik m.35/4 hükmüne göre; buluştan elde edilen gelirden yükseköğretim 
kurumuna kalan miktarın öncelikle, araştırma geliştirme ve buluşların baş-
vuru, tescil ve ticarileştirilmesi faaliyetlerine ilişkin yapılan harcamaların fi-
nansmanı için kullanılması esastır. Nitekim SMK m.121 gerekçesinde, yükse-
köğretim kurumuna ayrılan paya ilişkin olarak; “Buluş için patent alınması ve 
ticarileştirilmesi sürecinde üstlenilen masraflarının ve üniversitenin araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerinin devam edebilmesi için kaynak ayrılması gerekliliği gibi 
durumların dikkate alındığı” ifadeleri yer almaktadır.[51] 

[49] Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlar Uygulama Kılavuzu’na 
göre (s.13); bu orandan az olmamak kaydıyla yükseköğretim kurumlarının iç yönerge-
leri ile farklı bir oran belirlenmesi de mümkündür.

[50] Yönetmelik m.35/3 hükmünde,“uyuşmazlık mahkeme yoluyla çözümlenir” ifadesi yer 
almaktadır. Bu ifade hatalıdır. Zira mahkeme bir hukuki yol değil, mercidir. Bunun 
yanında “çözümlenmek” sözcüğünün tercih edilmesi de hatalıdır. Zira çözümlemek söz-
cüğü; “Çözümleme yoluyla bir şeyi incelemek, tahlil etmek, analiz etmek.” ve “Anlamı ve 
niteliği anlaşılamayan bir konuyu açıkladıktan sonra sonuca bağlamak, tahlil etmek, analiz 
etmek.” anlamlarına gelmektedir (https://sozluk.gov.tr/). Hükümde, “Çözme işine konu 
olmak” anlamına gelen (https://sozluk.gov.tr/) “çözülmek” sözcüğünün kullanılması ge-
rekirdi. Açıklanan nedenlerle hüküm, “dava yoluyla çözülür” ya da “mahkeme tarafından 
çözülür” şeklinde kaleme alınmasıydı daha isabetli olurdu.

[51] SMK’nin gerekçesi için Bkz., https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss341.
pdf.
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Yönetmelik m.35/5 hükmüne göre; aksi sözleşmede (ya da benzeri bir 
hukuki ilişkide) belirtilmemişse buluştan elde edilen gelir, her mali yılın 
sonunda hesaplanır. Bu hesaplamada buluşu yapanın payına düşen miktar, 
buluşu yapana verilir. Buluşun birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilmiş 
olması hâlinde, buluş yapanlara verilecek olan paylar, buluşun gerçekleştiril-
mesindeki katkıya göre belirlenecektir. Yükseköğretim kurumu, buluştan elde 
edilen geliri mali yılın bitiminden itibaren bir ay içinde TÜRKPATENT’e 
bildirmekle yükümlüdür. Kanaatimizce bu bildirimin yapılacağı merci de ha-
talıdır. Zira 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar 
ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Ka-
rarnamesi[52] hükümlerine göre, TÜRKPATENT, düzenleyici veya denetleyici 
bir kamu kuruluşu değildir. Düzenlemenin amacının, bedelin hukuki ilişkiye 
dâhil olmayan bir kamu kuruluşunun resmî kayıtlarına yansıtılması olabile-
ceği düşünülmektedir. Ancak, bu bildirim alma görevi, TÜRKPATENT’in 
kuruluş amacıyla bağdaşmamaktadır. Dolayısıyla bildirimin TÜRKPATENT 
yerine Yükseköğretim Kuruluna yapılması daha isabetli olurdu.

SMK m.121/7 ve Yönetmelik m.35/6 hükümlerine göre; yükseköğretim 
kurumu, kusuru nedeniyle başvuru işlemlerinin veya patent hakkının sona 
ermesine sebep olursa buluşu yapanın uğradığı zararı tazmin etmekle yüküm-
lüdür. Yönetmelik m.35/6 hükmüne göre; buluşu yapan, başvuru işlemlerinin 
veya patent hakkının sürdürülebilmesi için yükseköğretim kurumunun ihti-
yaç duyduğu bilgileri sağlamakla yükümlüdür. 

I) Çalışan Buluşlarına İlişkin Hükümlerin Uygulanması

Kanun koyucu, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşların 
hukuki rejimini SMK m.121 hükmünde düzenlemiş, Yönetmelikte ise bu 
düzenlemede yer alan konuların uygulamaya ilişkin ayrıntıları hüküm altına 
alınmıştır. Ancak kanun koyucu, bu düzenlemelere rağmen yükseköğretim 
kurumlarında gerçekleştirilen buluşlara ilişkin uygulamada herhangi bir sorun 
yaşanmaması için SMK m.121/1 hükmünde, özel kanun hükümleri ve SMK 
m.121 kapsamındaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla yükseköğretim ku-
rumlarında gerçekleştirilen buluşlara da çalışan buluşlarına ilişkin hükümle-
rin uygulanacağını belirtmiştir. Hükmün kaleme alınışı, kural olarak yükse-
köğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlara, çalışan buluşlarına ilişkin 
hükümlerin uygulanacağı, SMK m.121 hükmü ile özel kanun hükümlerinin 
istisnai olarak uygulanacağı sonucuna varılmaktadır. Ancak SMK m.121 hük-
mü ile Yönetmelik m.28-35 hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, çalışan 
buluşlarına ilişkin hükümlerin istisnai olarak uygulanacağı sonucuna varıl-

[52] 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
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maktadır. Hatta anılan hükümler hemen hemen uygulanamayacak nitelik-
tedir. Zira yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlara ilişkin dü-
zenlemeler oldukça ayrıntılıdır. Kanun koyucu, bu istisnai düzenlemeye de 
SMK m.121/5 hükmünde istisna getirmiştir. Gerçekten anılan hükme göre; 
çalışan buluşlarına ilişkin SMK m.115, m.116, m.118 ve m.119/4 hüküm-
lerinin yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlara uygulanmaya-
caktır. Bu hükümler haricinde, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen 
buluşlar için, SMK m.121 hükmünün yanı sıra SMK m.113, m.114, m.117, 
m.119/1-3 ve m.120 hükümleri uygulama alanı bulacaktır.  

J) Düzenlemelerin Faydalı Modellere Uygulanması ve Geçiş Hü-
kümleri

SMK m.145 hükmüne göre; faydalı modele ilişkin açık bir hüküm bulun-
madığı ve faydalı modelin özelliği ile çelişmediği takdirde SMK’de patentler 
için öngörülen hükümler, faydalı modeller hakkında da uygulanacaktır. Yö-
netmelik m.41 hükmüne göre; Yönetmelik hükümleri faydalı modeller için de 
uygulanacaktır. Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar bağla-
mında faydalı modeller, patentlerden farklı bir özellik göstermediği ve faydalı 
modellere ilişkin ayrıksı bir düzenleme de bulunmadığı için yukarıda yapmış 
olduğumuz açıklamalar faydalı modeller için de uygulanabilir niteliktedir. 

SMK Geçici Madde 1/4 hükmüne göre; 551 sayılı KHK’ye göre verilmiş 
patent ve faydalı modeller hakkında SMK m.121/8 hükmü uygulanmayacak-
tır. SMK m.121/8 hükmü, yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi,[53] buluştan 
elde edilen gelirin paylaşılmasını, buluş sahibinin gelirden elde edeceği asgari 
payı, yükseköğretim kurumunun buluştan elde edilen gelirden alacağı payın, 
hangi kalem altında gelir kaydedileceğini ve bu gelirin nasıl harcanacağını dü-
zenlemektedir. 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN 
TASARIMLAR

554 sayılı KHK döneminde, öğretim elemanları tarafından meydana ge-
tirilen tasarımlar üzerindeki hak sahipliği, KHK m.14 hükmünde düzenle-
nen, diğer çalışanların tasarımları üzerindeki hak sahipliğinden farklı olarak 
tümüyle öğretim elemanlarına bırakılmıştı. 554 sayılı KHK m.15 hükmüne 
göre; öğretim elemanlarının tasarımları üzerindeki hak sahipliği kural olarak 
öğretim elemanlarına ait olmakla birlikte, öğretim kurumu tasarımla sonuçla-
nan araştırmalar için özel olarak belli araç ve gereçleri sağlayarak harcamalarda 
bulunmuşsa, öğretim elemanları tasarımın değerlendirildiğini ve bundan elde 

[53] Bkz. H) Gelirin Paylaşılması, parag. 3 ve 4.
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edilen kazanç miktarını yazılı olarak öğretim kurumuna bildirmekle yükümlü 
kılınmıştı. Öğretim kurumuna, yazılı bildirim tarihinden itibaren üç ay içe-
risinde elde edilen kazançtan uygun bir miktar verilmesini talep etme hakkı 
tanınmıştı. 

SMK’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte çalışanların tasarımlarına ilişkin 
düzenlemelerin kapsamına, öğretim elemanları tarafından bilimsel çalışma ve 
araştırmalar neticesinde gerçekleştirilen tasarımlar da dâhil edilmiştir. Yükse-
köğretim kurumlarında gerçekleştirilen tasarımlara ilişkin düzenlemeler, yük-
seköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlara ilişkin düzenlemelere na-
zaran daha dar kapsamlıdır ve SMK hükümleri ile sınırlıdır. Bir başka ifadeyle 
buluşlarda olduğunun aksine, konuya ilişkin herhangi bir ikincil düzenleme 
bulunmamaktadır.

Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen tasarımlara ilişkin tek dü-
zenleme bir atıf hükmüdür. Gerçekten SMK m.73/3 hükmüne göre; çalışan 
tasarımlarına ilişkin hükümler öğrenciler, stajyerler ve 2547 sayılı Kanun 
m.3/1,l hükmünde belirtilen öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalar veya 
araştırmalar sonucunda geliştirdiği tasarımlar hakkında da uygulama alanı 
bulacaktır. Bu kapsamda, SMK m.73/1 ve m.73/2 hükümleri yükseköğre-
tim kurumlarında gerçekleştirilen tasarımlar bakımından da uygulanacak-
tır. Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlardan farklı olarak, 
hangi yükseköğretim kurumlarının kapsamda yer aldığını ilişkin düzenleme 
bulunmamaktadır. Kanaatimizce kapsama giren yükseköğretim kurumları, 
yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlara ilişkin SMK m.121/1 
hükmünün kıyasen uygulamasıyla belirlenmelidir.[54] Kapsama giren kişiler ve 
kapsama giren tasarımlar, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluş-
larla benzerlik göstermektedir.[55]

Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen tasarımların hukuki rejimini 
belirleyebilmek için, SMK m.73/3 hükmünün yapmış olduğu atıf nedeniyle 
çalışanların tasarımlarına ilişkin hükümlerin, yükseköğretim kurumlarında 
gerçekleştirilen tasarımlara uyarlanması yolunu izleyeceğiz. SMK m.73/1 hük-
müne göre; yükseköğretim kurumlarında bilimsel çalışmalar ve araştırmalar 
sonunda gerçekleştirilen tasarımların hak sahibi yükseköğretim kurumudur. 

SMK m.73/2 hükmüne göre; kapsama giren kişilerin, bilimsel çalışmalar 
ve araştırmalar sonunda değil de yükseköğretim kurumundaki araçlardan fay-
dalanmak suretiyle yaptığı tasarımların hak sahibi, talepte bulunması duru-

[54] Bkz. A) Kapsama giren Yükseköğretim Kurumları Parag. 1.
[55] Bkz. B) Kapsama Giren Kişiler, C) Kapsama giren Buluşlar.
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munda yükseköğretim kurumudur. Dikkat edileceği üzere, bilimsel çalışmalar 
ve araştırmalar sonucu elde edilen tasarımların hak sahipliği için yükseköğre-
tim kurumunun talepte bulunması gerekmezken, yükseköğretim kurumların-
daki araçlardan faydalanılmak suretiyle yapılan tasarımlarda hak sahipliği için 
talepte bulunulması gerekmektedir.

SMK m.74/2 hükmüne göre; SMK m.73/3 hükmü kapsamında öğretim 
elemanlarınca gerçekleştirilen tasarımlardan elde edilen gelirin yükseköğre-
tim kurumu ile tasarımcı arasındaki paylaşımı, tasarımcıya gelirin en az yarısı 
verilecek şekilde ilgili yükseköğretim kurumunun yönetimi tarafından belir-
lenecektir. Bu düzenleme, yükseköğretim kurumunda yapılan bilimsel çalış-
malar veya araştırmalar sonucunda elde edilen tasarımlarla sınırlıdır. Ayrıca 
SMK m.73/3 hükmünde, öğretim elemanları dışında öğrenciler ile ücretsiz 
olarak belirli bir süreye bağlı olmaksızın hizmet gören stajyerler de kapsamda 
yer almaktayken, bu kişilerin yapmış olduğu tasarımlar gelirin paylaşılmasına 
ilişkin SMK m.74/2 hükmüne dâhil edilmemiştir. Öğrencilerin ve nitelikleri 
belirtilen stajyerlerin gerçekleştirdiği tasarımların hak sahibi yükseköğretim 
kurumu olmasına rağmen, söz konusu kişilerin gelirden pay alıp almayacağı, 
alacaklarsa ne oranda alacakları belirsizdir. 

SMK m.74/1 hükmüne göre; kapsama giren kişilerin, bilimsel çalışmalar 
ve araştırmalar sonunda değil de yükseköğretim kurumundaki araçlardan fay-
dalanmak suretiyle yaptığı tasarımlar için yükseköğretim kurumu hak sahipli-
ği talebinde bulunursa, kapsama giren kişilerin tasarımın önemi dikkate alına-
rak bir bedel isteme hakkı vardır. Taraflar bu bedel konusunda anlaşamadıkları 
takdirde, söz konusu bedel mahkeme tarafından tespit edilecektir.

SONUÇ

Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar ve tasarımları konu 
edinen çalışmamızda; kimler tarafından, hangi idari yapılar içinde ve hangi 
şekilde gerçekleştirilen buluşların ve tasarımların kapsamda yer aldığı incelen-
miştir. Mevzuattaki sınırlı düzenleme nedeniyle yükseköğretim kurumlarında 
gerçekleştirilen tasarımlara ilişkin açıklamalarımız kapsamın belirlenmesi ve 
gelirin paylaşılması ile sınırlı kalmıştır. Ancak yükseköğretim kurumlarında 
gerçekleştirilen buluşlara ilişkin ayrıntılı normatif düzenlemelere paralel ola-
rak, konu; buluş bildirimi, hak sahipliği talebi, hak sahipliği talebine itiraz, 
gelirin paylaşılması gibi pek çok yönden ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Çalış-
mamızda yeri geldikçe SMK ile Yönetmelik arasındaki uyumsuz hükümlere, 
eksiklere, kullanılan dile ilişkin yapıcı eleştirilerimiz de dile getirilmiştir. 
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Çalışmamız; öğrencilerin, stajyerlerin ve öğretim elemanlarının bir buluş 
ya da tasarım gerçekleştirmeleri durumunda izlemeleri gereken yola işaret 
etme amacını taşımaktadır. Benzer şekilde yükseköğretim kurumlarının da 
söz konusu buluşlarla ve tasarımlarla karşılaşması durumunda izleyebilecek-
leri yollar belirtilmiştir. Çalışmamızın ilgililere faydalı olmasını ve yaşanması 
muhtemel sorunların çözümüne katkı sağlamasını temenni ederiz.
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ÖZET

Eser, sahibinin hususiyetini taşıyan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu’nda sayılmış olan dört eser türünden birine giren, maddi nitelikte 
olmayan yaratımlar olarak tanımlanabilir.

Eseri yaratan kişi, kendi üslubu, yorumlama şekli, kişisel özellikleri gibi 
unsurlar ile eseri meydana getirendir. Eser, bir fikri haktır ve sınai haklardan 
farklı olarak, yaratımla birlikte eser üzerinde eser sahipliğinden doğan mali ve 
manevi haklar doğar.

Eserler, mevcut eserler ve mevcut olmayan, sipariş edilen, vücuda getirile-
cek olan eserler olarak değerlendirilebilir. Eser sahibi, kendisine sipariş verilen 
bir eseri yaratabilir ve bu durumda da eserin yaratıcısı olmakla beraber, eserin 
mali hakları başkasına ait olabilir. Yahut eser sahibi, bir sipariş almamış, ancak 
kendisi eserini henüz vücuda getirmemiş yani yaratmamış olabilir. Yine bu 
eserler de hukuksal işleme konu olabilirler.

Eser sahibi, eser üzerindeki manevi hakları üzerinde herhangi bir hukuksal 
işlem yapamazken; mali hakları hukuksal işleme konu edilebilir; devredilebi-
lir, rehnedilebilir, haczedilebilir.

Anahtar kelimeler: Eser, fikri hak, mali hak, manevi hak, sipariş edilen eser.

GİRİŞ

Eser, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında “sahibinini hu-
susiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar ve sinema eserleri 
olarak belirlenmiş gruplardan birine dahil edilebilen her nevi fikir ve sanat 
mahsulleri” olarak tanımlanırken; Türk Borçlar Kanunu’nda daha geniş bir 
kavram olarak ele alınmış, “her türlü yaratım” eser olarak değerlendirilmiştir. 

FSEK’de sayılan dört eser grubundan birine giren ve sahibinin hususiye-
tini taşıyan yaratımlar üzerinde, yaratıcısının mali ve manevi hakları mev-
cuttur. Manevi haklar, münhasıran eser sahibine ait olup, devredilemeyen, 
rehnedilemeyen, haczedilemeyen, hak sahibinin ölümü halinde sadece kul-
lanma yetkisinin mirasçılara intikal ettiği, ekonomik ve mali getirisi olma-
yan haklardır. Buna karşılık mali haklar, devredilebilir, miras yoluyla intikal 
edebilir,rehnedilebilir, haczedilebilir haklar olup, eser sahibinin bu haklar ne-
ticesinde mali kazancı olabilir. 

Mevcut bir eserin mali haklarının devrinde, bu devrin nasıl bir hukuki 
işlem olduğu, nasıl gerçekleşebileceği ve henüz mevcut olmayan ancak yaratıl-
ması istenen bir eser üzerinde eser sahibinin haklarının neler olduğu konusu 
çalışmada incelenmiştir. 
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Bu inceleme sırasında, ileride vücuda getirilecek eserin kim tarafından 
meydana getireceği önemi de değerlendirilmiştir. Zira, eseri yaratanın bağımlı 
bir çalışan olması ile bağımsız bir çalışan olması arasında, eser sahipliği ve mali 
hakların kullanımı açısından farklılıklar olmakla birlikte, bu konular çalışma-
da ele alınmıştır. 

I) ESER ÜZERİNDE MALİ HAKLAR

FSEK kapsamında eser üzerinde, eser sahibinin mali ve manevi hakları 
mevcuttur. Bu hakların neler olup, hangi kapsamda olduklarını değerlendir-
meden önce, “eser” kavramının incelenmesi gerekmektedir. 

A) ESER 

Çalışmamızın başında eser ve eser sahibi ile ilgili kısa açıklamalarda bulu-
nulması gerekir. Öncelikle 5846 sayılı FSEK anlamındaki eser ile TBK m.470 
ve devamında düzenlenmiş olan “eser sözleşmesindeki” eser kavramlarını bir-
birinden ayırt edilmesi gerekir.

5846 sayılı FSEK m.1/B- a hükmünde, eser, şu şekilde tanımlanmaktadır:

“Eser: Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sa-
natlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleri” dir.

Kanun’da yapılan tanıma göre, eser bir fikir ya da düşünce ürünüdür. Yani 
fikri hukukta eser, kişinin sadece zihni faaliyetleri sonucunda ortaya koydu-
ğu ve hukuki bakımdan değer ifade eden neticeler olarak nitelendirilebilir.[1] 
Ancak bir fikir ya da düşünce ürününün eser sayılabilmesi için “sahibinin hu-
susiyetini taşıması, bunun yanı sıra kanunda öngörülen dört eser grubundan 
birine girmesi, diğer bir deyişle, belli tiplerden olması”[2] gerekir. Sahibinin 
hususiyetini taşıma unsuruna subjektif unsur, dört eser grubundan birine gir-
me unsuruna ise objektif unsur denilmektedir.

Sahibinin hususiyeti; “anlatım biçimi” yani “üslup” demektir. Her eser 
sahibi kendi üslubu ile eser yaratmaktadır. Bu üslup, sahibinin yaratıcılığını 
içerir, esere özgünlük katar ve bu üslup sayesinde eser bireyseldir.[3] 

FSEK anlamında eser, yaratanın hususiyetini, yani yaratıcısının şah-
siyetine has özelliklerini taşıyan,[4] herkes tarafından vücuda getirileme 

[1] Mustafa Ateş, Fikri Hukukta Eser, Ankara 2007, s.26
[2] Fırat Öztan, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Ankara 2008, s.81
[3] Levent Yavuz- Türkay Alıca- Fethi Merdivan, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Yorumu, 

Cilt:1, Ankara 2013, s.63
[4] Öztan, s. 93
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yen[5] ve kanunda öngörülen dört gruptan birine giren fikir ürünleri olduğun-
dan, TBK m.470’deki eser sözleşmesindeki eser kavramına göre dar bir anlam 
ifade eder.

TBK m.470’deki eser, daha geniş bir kavramı içerir. Buraya, fikir ürünü 
olan eserler dışında, her türlü maddi nitelikteki yaratımlar (imalatları) girer. 
Bu anlamda olmak üzere; inşaat yapılması, otomobilin tamir edilmesi, sipariş 
üzerine elbise dikilmesi ya da mobilya yapılması halinde, bir eserin varlığından 
bahsedebiliriz. Buradaki eser, yüklenicinin -nesnel olarak belirlenmesi müm-
kün olan- gerçekleştirdiği bir sonuçtur.[6] Burada, fikir ürünü olan eserlerden 
farklı olarak, geniş anlamda eserin, yani TBK kapsamında eserin, yüklenici 
tarafından bizzat yaratılması gerekmez. Nitekim TBK m.471/III hükmüne 
göre “Yüklenici, meydana getirilecek eseri doğrudan doğruya kendisi yapmak veya 
kendi yönetimi altında yaptırmakla yükümlüdür.”

Halbuki FSEK anlamında eser, fikir ürünleri olup, maddi nitelikte olma-
yan yaratımlardır. Kişinin yarattığı eser, bir madde üzerinde cisimlenmiş olsa 
bile, eser ve eser sahipliği, eserin cisimlendiği maddenin kendisi değil, onu 
yaratan düşünceye ilişkindir.

O halde, TBK m.470’deki eser sözleşmesinin konusu olan eser, maddi 
ve maddi nitelikte olmayan her türlü sonuç yaratmaları ifade ettiği halde; 
FSEK.’nun konusu olan eser, maddi nitelikte olmayan fikir ürünlerine ilişkin 
sonuç yaratmaları ifade eder. 

Bir fikir ve sanat ürününün, bunu yaratan kişinin hususiyetini taşıması zo-
runluluğundan hareketle, eser sahibinin kim olduğunu da açıklamak kolaydır. 
Eser sahibi eseri yaratan kişidir. 5846 sayılı FSEK m.1/B/b hükmüne göre, 
“Eser sahibi: Eseri meydana getiren kişi”dir.

Aynı düzenleme aynı Kanun’un 8/1 maddesinde:

“Bir eserin sahibi, onu meydana getirendir” şeklinde tekrar edilmiştir.

Sahibinin hususiyetini taşıma unsuru, yaratılan fikir ürününün şahsen ifası 
gereken bir yaratım olmasını ifade eder. Eserin, eser sahibinin yaratıcı gücünü 
yansıtması, eserde daha önce duyulmamış veya görülmemiş mutlak bir orjinalite 
bulunması anlamına gelmez.[7] Yeni bir eser yaratılması için, mevcut eserlerden 
faydalanılması mümkün ve hatta bazen gereklidir. Yeter ki, bu yararlanma, asıl 
esere olan ihtiyacı ortadan kaldırmasın ve intihale varacak ölçüde olmasın. 

[5] Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2002,s. 92
[6] Turgut Öz, İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, İstanbul 1989, s.3.
[7] Şafak Erel, Türk Fikir ve Sanat Hukuku, Ankara 2009, 3. Bası, s. 53
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Eserin sahibinin hususiyetini taşıması gerektiğine göre, eser; şahsen ifası 
gereken bir edimdir. Burada TBK m.83’de öngörülen, borcun bizzat borçlu 
tarafından ifasının zorunlu olmaması, borçlunun edimi bir başkasına da ifa et-
tirebileceği kuralının istisnası söz konusudur. Zira, bir fikir ve sanat ürününe 
damgasını vuran, eser sahibinin yaratıcı gücüdür.

B) ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARI

Yasa koyucu, FSEK’de eser sahipliğinden doğan hakları, manevi ve mali 
haklar ayrımına tabi tutmuştur. Bu adlandırma ve ayrım, mali hak ihlalinin 
sadece maddi tazminata, manevi hak ihlalinin ise sadece manevi tazminata yol 
açacağı şeklinde yanlış yorumlara sebep olabilir. 

Bilindiği üzere, hukukta hakların değişik açılardan ayrımlara tabi tutul-
ması mümkündür. Bu anlamda olmak üzere haklar açısından, malvarlığı-şa-
hısvarlığı, ayni – şahsi, mutlak-nisbi haklar şeklinde ayrımlar yapılmaktadır.

Manevi hak, eser sahibinin eserle olan malvarlıksal nitelik taşımayan, 
manevi ilişkilerinden kaynaklanan haklardır. Alman Hukuku’nda buna “eser 
sahibinin şahsiyet hakları” (Urheberpersönlichkeitsrechte) adı verilmektedir. 
Mali haklar ise, eser sahibinin eseriyle olan malvarlıksal ilişkilerini, eseri-
ni parasal olarak değerlendirebilme haklarını ifade eder. Bu anlamda olmak 
üzere, Alman Hukuku’nda mali haklar yerine “eseri değerlendirme hakkı”  
(Verwertungsrechte) kavramı kullanılmaktadır. [8] 

Mali haklar, hak sahibine hakkın sağladığı münferit yetkilerden çok, bu 
yetkilerin üçüncü kişilere yasaklanarak hak sahibi için bir tekel durumu yara-
tılması, yani bir imtiyaz tanınması şeklinde değerlendirilmektedir.[9] 

Eser sahibi, mali hakları bizzat kendisi kullanabileceği gibi, ruhsat vere-
rek başkalarının kullanımına da izin verebilir.[10] Bu gibi tasarruf işlemleri ile 
kullanıma yönelik eylemleri eser sahibi bizzat kendisi yapabileceği gibi, özel 
yetki verdiği bir vekili yahut bir meslek birliği aracılığıyla da gerçekleştirebilir. 
[11]Eser sahibinin mali haklarını başkasına devretmesi, kendisinin eser sahibi 
sıfatını kaybetmesine neden olmayacaktır. Zira, eser üzerinde hala devredile-
mez manevi hakları olduğu gibi; mali haklarını da belirli bir süre için devret-
miş olabilir. 

[8] Ahmet Kılıçoğlu, Fikri Haklar, Ankara 2017, 3. Bası, s.240
[9] Halil Arslanlı, Fikri Hukuk Dersleri II, Fikir ve Sanat Eserleri, İstanbul 1954, s. 93
[10] Merve Bekgöz, Çalışanların Meydana Getirdiği Fikri ve Sınai Ürünler Üzerindeki Hak-

lar, Ankara 2017, s. 45
[11] Yavuz- Alıca- Merdivan, s. 231
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Eser sahibinin mali haklarının neler olduğu FSEK m.21-25’de sayılmıştır. 
Bunlar; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret-ses-görüntü nakline yarayan 
araçlarla umuma iletim hakkıdır.

C) HUKUKSAL İŞLEMLER

Hukuksal işlem, hukuksal sonuca yönelik irade açıklamasıdır. Hukuksal 
işlemler değişik açılardan ayrımlara tabi tutulabilir.

Bir hukuksal işlemde taraf sayısı bakımından tek taraflı ve iki veya çok 
taraflı hukuksal işlemlerden söz edilmektedir. Tek taraflı hukuksal işlemlere, 
ölüme bağlı hukuksal işlemlerden vasiyet örnek verilebilir. Eser sahibi, eserle 
ilgili mali haklarında vasiyet yapabilir. Bu durumda, mali haklar ölüme bağlı 
bir hukuksal işlemin konusu olmaktadır. 

İki veya çok taraflı hukuksal işlemlerin yaygın türü ise sözleşmelerdir. Eser 
sahibi, eserinin mali haklarını sözleşme konusu yaparak, haklarını devredebi-
lir. 

Hukuksal işlemler hüküm ve sonuçlarını doğurma anı bakımından, sağ-
larararası hukuksal işlemler ve ölüme bağlı hukuksal işlemler ayrımına tabi 
tutulabilir. Birincisinde yapılan hukuksal işlem bunu yapan ya da yapanların 
sağlığında hüküm ve sonuç doğurur. 

FSEK’in dördüncü bölümünde “Sözleşme ve Tasarruflar” başlığı altında “A) 
Hayatta vaki tasarruflar” kenar başlığını kullanmıştır. Burada sözü edilen mali 
haklara ilişkin hukuksal işlemler, sağlararası hukuksal işlemler olup, burada 
eser sahibi, sağlığında hüküm ve sonuç doğurmak üzere mali haklar ile ilgili 
sözleşme yapmaktadır.

Eser sahibi, mali haklarını süre, yer ve içerik itibarıyla, sınırlı veya sınırsız, 
karşılıklı veya karşılıksız olarak devredebilir. Ancak mali hakkın süresiz olarak 
devrine ilişkin sözleşmelerde, kişinin ekonomik varlığını ahlaka aykırı olarak 
tehlikeye sokacak şekilde sınırlandırması TMK m. 23/II hükmüne aykırıdır.[12] 

Ölüme bağlı hukuksal işlemler ise, bunu yapan ya da yapanların ölümün-
de hüküm ve sonuç doğururlar. Burada, eser sahibinin mali hakları ile ilgili 
ölüme bağlı hukuksal işlemleri söz konusudur. Ölüme bağlı hukuksal işlemler, 
vasiyet veya miras sözleşmesi şeklinde yapılabilir. (TMK m.531, 545)

Eser sahibi, mali hakları ile ilgili vasiyet yapabilir. Bu durumda tek taraflı 
ölüme bağlı bir hukuksal işlem söz konusudur. Bunun yerine, eser sahibi mali 

[12] Hamdi Yasaman, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2006, s. 153 ; Erel, s. 303
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hakları ile ilgili miras sözleşmesi (TMK m.545) yapabilir. Bu durumda iki 
taraflı ölüme bağlı bir hukuksal işlem söz konusudur.

FSEK m.63’te ise, “Miras” kenar başlığı altında, eser sahibinin mali hakla-
rının miras yoluyla intikali düzenlenmiştir. 

Maddenin 1. fıkrasında mali hakların yasal mirasçılara intikali öngörül-
müş, 2. fıkrasında ise “Mali haklar üzerinde ölüme bağlı tasarruflar yapılabilir.” 
hükmüne yer verilmiştir. Burada sözü edilen ölüme bağlı tasarruf, eser sahibi-
nin mali haklarına ilişkin vasiyet ya da miras sözleşmesi türünde ölüme bağlı 
hukuksal işlemler yapabilmeyi ifade eder.

Hukuksal işlemlerin inceleme konusu açısından önemli olan bir başka ay-
rımı, taahhüt ve tasarruf işlemleridir.

Taahhüt işlemleri malvarlığını doğrudan doğruya etkilemeyen, malvarlığı-
nın aktifini değil pasifini etkileyen, yapanı borç altına sokan işlemlerdir. Tasar-
ruf işlemleri ise, malvarlığını doğrudan doğruya etkileyen, bir hakkı devreden, 
değiştiren, yükümlülük altına sokan veya kaldıran işlemlerdir.

Kanunlarda öngörülmüş olan bazı sözleşmeler mülkiyetin devrini amaç-
larlar. TBK m.207 vd.nda düzenlenmiş olan satış, mal değişim ve bağışlama 
sözleşmelerinde amaç, sözleşme konusu malın mülkiyetinin devridir. Bu söz-
leşmelerde taraflar arasında akdedilen taahhüt işlemi, mülkiyeti devir etmez, 
mülkiyetin devri borcu doğurur. Bu sözleşme gereğince, mülkiyetin devrine 
ilişkin işlem tasarruf işlemidir. Bu anlamda olmak üzere taşınırlarda zilyedli-
ğin devri, taşınmazlarda tescil işlemi tasarruf işlemleridir.

Tasarruf işlemi mülkiyetin devrini amaçlayan sözleşmeler dışında, başka 
işlemler için de söz konusu olabilir. Örneğin; TBK m.183 vd.nda hükme 
bağlanmış olan “alacağın devri” bir tasarruf işlemidir. Alacağın devrine iliş-
kin yazılı şekilde sözleşme yapıldığı anda, devir alan kişi bu alacak hakkına 
sahip olur. Burada ayrıca bir taahhüt işlemine yani borç doğurucu işleme ih-
tiyaç yoktur. Alacağın devri vaadi(TBK m. 184/II) alacağın devrine ilişkin bir 
taahhüt işlemi değil, ileride alacağın devrine ilişkin tasarruf işleminin devri 
vaadidir.

II) MALİ HAKLARA İLİŞKİN HUKUKSAL İŞLEMLER

Eser sahibi, mali hakları üzerinde taahhüt ve tasarruf işlemleri yapabilir. 
Eserin yaratılmış olması yahut henüz yaratılmamış ancak vücuda getirilecek 
bir eser olması açısından, taahhüt ve tasarruf işlemleri aşağıda incelenmekte-
dir.
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A) TASARRUF VE TAAHHÜT İŞLEMLERİ

FSEK 48-51. maddeleri incelendiğinde, Yasa Koyucu’nun bu konuda kul-
landığı farklı kavramlara rağmen, hukuksal niteliği itibarıyla mali haklarla il-
gili tasarruf ve taahhüt işlemleri ayrımının yapıldığı görülür. 

FSEK’de “Hayatta vaki tasarruflar” başlığı altında, mali haklarla ilgili sağ-
lararası hukuksal işlemler konusunda iki düzenlemeye yer verilmiştir.

Kanun’un 48. maddesinde “Asli iktisap” kenar başlığı altında mali haklarla 
ilgili tasarruf işlemi, 49. maddesinde ise ”Devren iktisap” kenar başlığı altında, 
eser sahibinden mali hakkı devir ya da lisans alanın bu hakkı başkasına devir 
etme işlemi düzenlenmiştir.

Kanun’un “Sözleşmeler” kenar başlığı altında ise iki tür sözleşme hükme 
bağlanmıştır.

FSEK m.50’de “Vücuda getirilecek eserler” başlığı altında eser sahibinin 
mali hakkı devir ve lisans sözleşmeleri düzenlemiştir.

Burada söz konusu olan, eser sahibinin ileride vücuda getireceği eserle il-
gili mali haklarına ilişkin devir veya lisans sözleşmeleridir. Buna göre; burada 
mali haklarla ilgili bir taahhüt işlemi söz konusudur.

Kanun’un 48. maddesi gereğince, eser sahibi mali haklarına ilişkin devir 
sözleşmesi yaptığında, bir tasarruf işlemi söz konusu olur. Kanun’un 50. mad-
desine göre ise, mali haklarla ilgili ister hakkın devri, ister lisans verilmesi söz 
konusu olsun, bu tür vücuda getirilecek sözleşmeler taahhüt işlemleri niteli-
ğindedir.

Buna karşılık Kanun’un 51. maddesinde, mali haklarla ilgili taahhüt iş-
lemlerinin butlan yaptırımını gerektiren halleri hükme bağlanmıştır.

B) MALİ HAKLARIN DEVRİ VE LİSANSINA İLİŞKİN SÖZLEŞ-
MELER 

Eser üzerindeki mali haklar, bir devir ya da lisans sözleşmesine konu olabi-
lir. Sözleşme ile mali hakları kullanma yetkisi eser sahibi dışında kimse ya da 
kimselere geçecektir. Devir ve lisans birbirinden farklı kavramlar olup, lisans 
sözleşmesi, hakkı devralan kişinin devraldığı hakkı yalnızca kendisinin kulla-
nacağı ya da devraldığı hakkı kullanma yetkisini bir başka kimseye de verebi-
leceği konusunda farklı türlerde yapılabilmekte olup, aşağıda incelenecektir. 
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a) Sözleşmenin Konusu

FSEK m. 48 hükmüne göre:

“Eser sahibi veya mirasçıları kendilerine kanunen tanınan mali hakları süre, 
yer ve muhteva itibarıyla mahdut veya gayrimahdut, karşılıklı veya karşılıksız 
olarak başkalarına devredebilirler.

Mali hakları sadece kullanma salahiyeti de diğer bir kimseye bırakılabilir. 
(Ruhsat).

Yukarıdaki fıkralarda sayılan tasarruf muameleleri henüz vücuda getirilme-
miş veya tamamlanacak olan bir esere taallük etmekte ise batıldır.”

FSEK m.48’in kenar başlığı “Asli iktisap” şeklindedir. Bu kenar başlığı 
maddenin içeriğini ve amacını ortaya koymaktan uzaktır. Bu kenar başlıkla 
ifade edilmek istenen husus, eserle ilgili mali hakların devir veya lisans alın-
masının ilk kez eser sahibinden iktisap edilmesidir.[13] 

Kanun’un 50. maddesi “Vücuda getirilecek eserler” ile ilgili olduğuna göre, 
48. maddenin konusunu “vücuda getirilmiş eserlere ilişkin mali haklar” oluş-
turmaktadır. 

b) Hukuksal niteliği

Kanun’un 50.maddesinde vücuda getirilmiş yani eser sahibi tarafından ya-
ratılmış mevcut eserlerinin mali haklarının başkasına devir edilmesi ya da mali 
haklarla ilgili lisans hakkının tanınması düzenlemiştir.

Vücuda getirilmiş yani mevcut olan bir eserle ilgili mali haklara ilişkin ya-
pılan sözleşme ile hakkın devri ya da hakkın lisansı bir başkasına geçmektedir. 

Buna göre, akdedilen sözleşme ile eser sahibi eserle ilgili mali haklarını ya 
da bunların lisansını başkasına devir etmektedir. Lisans sözleşmesi ile lisans 
alan sözleşme konusu mali hak üzerinde sadece yararlanma hakkı elde eder, 
hakkın bizatihi kendisi lisans verende kalır.[14] 

Hakkın ya da lisansın sözleşmenin diğer tarafına geçmesi için önceden bir 
taahhüt işleminin yapılmasına, daha sonra bu işlemin ifası aşamasına ihtiyaç 
yoktur. Zira eser üzerindeki mali haklar, eşya üzerindeki mülkiyet hakkın-
dan farklı olarak maddi varlıklar üzerindeki haklar değildir. Bu nedenle eser 
sahipliğinden doğan mali hakların ve kullanım yetkisinin devrine ilişkin söz-

[13] Öztan: s. 556
[14] Engin Erdil, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Şerhi, İstanbul 2005, s. 438
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leşmenin akdedilmesi ile birlikte devir gerçekleşmiş olur. Bu yönüyle burada 
bir tasarruf işlemi söz konusudur.[15] Buna göre, mali hakkın devrine ilişkin 
sözleşmenin yapıldığı andan itibaren, bu haklar devir alana geçmektedir. Bu-
rada TBK m.183 vd.nda düzenlenmiş bir tasarruf işlemi olan alacak hakkının 
devrine benzer bir sözleşme söz konusudur. Mali hakkın devri aynen alacak 
hakkının devrinde olduğu gibi soyut ve ayni nitelikli bir tasarruf işlemidir. 
Eser sahibi vücuda getirmiş olduğu eserin mali haklarının devrine ilişkin söz-
leşmeyi akdettiği andan itibaren bu haklar devir alana geçmektedir.

Mali hakkın devrine ilişkin sözleşmenin yapıldığı anda, devir alan hak sa-
hibi olduğundan, bu andan itibaren kendisine devredilen mali hakların ihlali 
nedeniyle kanunda öngörülmüş olan dava haklarını kullanabilir. Buna karşı-
lık, bu eserlerle ilgili manevi hakları kullanamaz. Bu haklar eser sahibine ait 
olmaya devam ederler.

Yapılan açıklamalara göre, Kanun’un 48.maddesinde düzenlenmiş olan 
mali hakkın devri sözleşmesi bir tasarruf işlemi niteliğini taşımakta; mali hak-
kın lisansına ilişkin sözleşmede ise sözleşmenin yapıldığı anda lisans alan bunu 
kullanım hakkını elde etmektedir. Kanun’da, vücuda getirilmiş olan eserlerle 
ilgili devir ve lisans sözleşmelerinin 50. maddeden farklı olarak bir taahhüt 
işlemi niteliği olmadığını kabul edilmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamadan, eser sahibinin eseriyle ilgili mali hakkın 
devri ya da lisansına ilişkin sözleşme yapma vaadinde bulunamayacağı sonucu 
çıkarılmamalıdır. TBK m.29 ‘daki “ön sözleşme” hükmü eser sahibinin mali 
haklarının devri veya lisansına ilişkin sözleşmeler için de uygulanabilir. Bu 
durumda da “mali hakların devri ya da lisans vaadi” vücuda getirilmiş eserlerde 
taahhüt işlemi yapılacağı anlamı çıkartılmamalıdır. Zira sözleşme vaadinde, 
vaad eden ileride asıl sözleşmeyi yani FSEK m.48’deki sözleşmeyi yapmayı 
taahhüt etmektedir. İleride yapılacak olan asıl sözleşme ise hukuksal niteliği 
mali hakkın ya da lisansın devrine ilişkin tasarruf işlemi niteliği taşıyacaktır. 

Eser sahibi ya da halefleri eserle ilgili mali hakkı değil, sadece bunun kulla-
nım yetkisini bir başkasına devredebilir. Bu durumda, mali hak eser sahibine 
ait olmakta, fakat maddi bir malın hasılat kirasına verilmesinde olduğu gibi, 
mali hakkı kullanma ve semerelerinden yararlanma hakkı lisans alana geçmek-
tedir (FSEK m.56/III). Lisans verilmesi ile birlikte, hak sahibi mali hakkını 
kısıtlayan bir tasarrufta bulunmuş olur.

FSEK, mali hakkı kullanım yetkisinin başkasına verilmesini ruhsat olarak 
adlandırmıştır. 

[15] Kılıçoğlu, s.297
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Mali hak sahibi, bu kişi dışında eserle ilgili başkalarına da ruhsat verme 
yetkisini kendisinde saklı tutmuşsa basit ruhsat (inhisari olmayan lisans), baş-
kalarına ruhsat verme yetkisini kendisinde saklı tutmamışsa tam ruhsattan 
(inhisari lisans) söz edilmiştir (FSEK m.56).

Tam ruhsat sahibi kişi mali hakka ait kullanma yetkisi tamamen ruhsat 
sahibine devir edilmiş olduğundan, devir alan bu yetkiyi kendi başına kulla-
nabilir ve tecavüzün men (saldırının önlenmesi) ve ref ’i (saldırının durdurul-
ması) davalarını açabilir. 

c) Vücuda Getirilmemiş Eserlerde Tasarruf İşlemi Yasağı

FSEK m.48/III hükmüne göre:

“Yukarıdaki fıkralarda sayılan tasarruf muameleleri henüz vücuda getirilme-
miş veya tamamlanacak olan bir esere taalluk etmekte ise batıldır.”

Kanun bu hükmüyle 48. maddede öngörülmüş olan sözleşmelerin, ancak 
vücuda getirilmiş eserler için mümkün ve geçerli olduğunu, ileride vücuda ge-
tirilecek eserlerle ilgili tasarruf işlemi yapılamayacağını vurgulamıştır. İleride 
vücuda getirilecek eserlerle ilgili mali haklara ilişkin sözleşmeler ancak FSEK 
m.50’deki taahhüt işlemlerine konu olabilir. 

d) Kapsamı 

Vücuda getirilmemiş olan eser üzerindeki mali haklara ilişkin tasarruf işle-
minin kapsamı da “mali hakkın devri” veya “mali hakka ilişkin lisans verilmesi” 
olabilir.

Vücuda getirilmiş olan eserle ilgili mali hakların devri öngörülebilir. Ör-
neğin; A isimli yazarın (eser sahibinin) ders kitabı ile ilgili tüm mali haklar, 
B isimli yayıncıya devir edilebilir. Hakkı devir alan B, mali hakların sadece 
kullanım (lisans) hakkını değil, diğer hakları da kazanmış olur. Hakkın de-
vir alınması, fikri hakkın mülkiyetinin devir alınmasına benzetilebilir. Ancak 
mülkiyet hakkından farklı olarak, aşağıda ele alacağımız gibi, bu hakkı devra-
lanın, hakkı bir başkasına devir etmesi eser sahibinin yazılı iznine tabi (FSEK 
m.49/I) tutulmuştur.

Lisans, maddi nitelikte olmayan varlıkların kullanım hakkının başkasına 
devir edilmesidir. Eser sahipliğinden doğan mali haklar, gayrı maddi haklar 
yani maddi nitelikte olmayan varlıklar üzerindeki haklardır.

Eser sahibi eserle ilgili mali haklarını devir yerine, bunun sadece kullanım 
hakkını başkasına devir etmek isteyebilir. Hakkın devri mülkiyetin devrine 
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benzetildiği gibi, lisans da kiralamaya benzetilebilir.

Mali hakkın devrinde, devir alan bu hakları süreyle sınırlı olmaksızın kul-
lanabilir. Buna karşılık lisans süreyle sınırlı olarak mali hakkı kullanma yetkisi 
verir. Bu husus FSEK m.59/II’de “Muayyen bir gaye zımnında veya muayyen 
bir süre için verilen ruhsatlar birinci fıkrada sayılan hallerde son bulur” hük-
mü ile düzenlenmiştir. Burada atıf yapılan maddenin 1. fıkrasında ise “…mali 
hakkı muayyen bir gaye zımnında yahut muayyen bir süre için” devredilmişse, 
gayenin ortadan kalkması veya sürenin geçmesiyle mali hakkın sahibine geri 
döneceği öngörülmüştür.[16] 

Lisans FSEK’de “ruhsat” olarak adlandırılmış ve iki türü birbirinden ayırt 
edilmiştir.

Basit ruhsat, diğer adıyla münhasır olmayan lisans, eser sahibinin mali 
hakkı kullanım hakkını başkasına devir etmekte, fakat aynı lisansı bir baş-
kasına da verebilme yetkisini kendisine saklamaktadır.[17] Örneğin; yapımcı 
sinema eserine ilişkin temsil hakkını B’ye lisans olarak devir ederken, aynı 
eserde başkalarına da lisans verme yetkisini kullanabildiğinde bu durum söz 
konusudur.

Tam ruhsat, diğer adıyla münhasır lisansta, lisans veren başkasına da lisans 
verebilme yetkisini kaybetmektedir. Yukarıdaki örnekte, B aynı sinema ese-
rinin temsil hakkını başkalarına veremiyorsa, tam ruhsat vermiş olmaktadır.

Ruhsatın türünü taraflar sözleşme ile kararlaştırabilirler. Ancak, kanundan 
ya da sözleşmeden aksi anlaşılmadıkça, FSEK m.56/II’ye göre, “her ruhsat 
basit ruhsat” yani münhasır olmayan lisanstır.

e) Şekli

FSEK m.52 hükmüne göre ;

“Mali haklara dair sözleşme ve tasarrufların yazılı olması ve konuları olan 
hakların ayrı ayrı gösterilmesi şarttır.”

TBK, bu kuralı yayım sözleşmeleri için de kabul etmiştir. TBK m.488 
hükmüne göre:

“Yayım sözleşmesinin geçerliliği yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlıdır.”

Bu hükümlerle getirilmiş olan şekil, geçerlilik şeklidir. Buna göre, sözleş-

[16] Erel, s. 317
[17] Erel, s. 305
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me bu şekilde yapılmadığı takdirde geçersizdir. Burada kesin hükümsüzlük 
türünde geçersizlik söz konusudur.

Öte yandan FSEK m.52’de nitelikli yazılı geçerlilik şekli söz konusudur. 
Zira, maddede sözleşmenin sadece yazılı şekilde yapılması ile yetinilmemiş, 
sözleşmenin hangi mali hakları (işleme, çoğaltma, yayma, temsil, umuma ile-
tim) içerdiğinin gösterilmesi zorunlu görülmüştür.

Uygulamada çoğu kez Kanun’un bu düzenlemesine uygun olarak sözleş-
menin yazılı şekle uygun olarak yapılmadığı ya da sözleşmenin hangi mali 
hakların devri ya da lisansını kapsadığının gösterilmediğine tanık olunmak-
tadır. Ancak çoğu zaman taraflar buna rağmen sözleşmenin gereklerini yerine 
getirmekte, buna rağmen bir uyuşmazlığa düştüklerinde şekle aykırılığı iddia-
sının ileri sürüldüğünü görmekteyiz. 

Şekle aykırılığı ileri sürmek bir hakkın kullanılmasıdır. Ancak, olayda 
TMK m.2’deki hakkın kullanılmasının dürüstlük kurallarına aykırı oldu-
ğu hallerde, şekle aykırılığın “hakkın kötüye kullanılması ilkesi” ile aşılması 
mümkündür.

f ) Sözleşmeden Cayma Hakkı 

FSEK 58.maddesinde “Cayma hakkı” kenar başlığı altında, mali haklarla 
ilgili hakkı veya lisansı devreden eser sahibine sözleşmeden cayma hakkını 
tanımıştır.

Aynı düzenleme, Alman Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (Urheber-
rechtsgesetz) 41.maddesinde “Yerine getirmeme dolayısıyla cayma hakkı” 
(Rückrufsrecht wegen Nichtausübung) kenar başlığı altında bazı farklılıklarla 
hükme bağlanmış bulunmaktadır.[18] 

Cayma hakkı, mali haklarla ilgili eser sahibinin yenilik doğurucu bir hak 
niteliği taşıyan bir irade açıklamasıdır. Bu hakkın geriye mi, geçmişe mi etkili 
olduğu konusu tartışmalıdır.[19] Bu konuda sözleşmenin konusuna göre bir 
ayrım yapılması gerektiği kanısındayız.

Sözleşmenin konusu, mali hakkın devrine ilişkin ise, cayma hakkı geçmişe 
etkili sonuç doğuracaktır. Zira mali hakkın devrine ilişkin sözleşmeye rağmen 
devir alan bu hakkını kullanmamışsa, cayma geçmişe etkili olur ve mali hak 
eser sahibi veya mirasçılarına geçer.[20] 

[18] Başak Bak, Fikri Haklarda Sözleşmeden Cayma, Ankara 2016, s.7
[19] Tartışmaya ilişkin detaylı bilgi için bknz: Başak Bak, s.17-26
[20] Erdil, s. 1093; Arslanlı, s. 195
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Buna karşılık sözleşme mali hakkın lisansına ilişkin ise, bu durum kira 
sözleşmesi gibi sürekli edim borcunu doğuran bir sözleşmedir. Henüz ifasına 
başlanmamışsa, cayma geçmişe etkili sonuç doğurur, ifasına başlanmışsa TBK 
m.127 gereğince ileriye etkili sonuç doğurur.

Eser sahibine cayma hakkının tanınması sözleşmeler hukukuna hakim 
olan ahde vefa ilkesinin bir istisnası söz konusudur. Eser sahibine bu hakkın 
tanınmasının haklı nedenleri vardır. 

Eserle ilgili mali haklara ilişkin devir veya lisans sözleşmesinin amacı, sa-
dece bu hakkı devir alanların bunlardan yararlanması ile sınırlı değildir. De-
vir alanın eser üzerinde bu hakları kullanmasında eser sahibinin de yararları 
bulunmaktadır. Zira mali hakların kullanılması sayesinde eser sahibi fikir ve 
sanat ürünü olan yaratımının kamuoyu tarafından paylaşılmasında manevi 
bir yarar sahibi olduğu gibi, eserinin tanınıp aranabilmesinde maddi yarar-
ları da olabilir. Buna göre mali hakkı ya da lisansı devir alan kişi için bunları 
kullanmak bir hak, fakat aynı zamanda bir yükümlülük olarak değerlendiril-
mektedir.

Mali hakları devir alan, bu haklarını kullanmadığı takdirde, eser sahibi, 
sözleşmeden maddedeki koşulların gerçekleşmesi halinde, şeklinde uygun ola-
rak (hakkını kullanması için noter vasıtasıyla süre vermek) cayarak, bu hakla-
rın kendisine dönmesini sağlayabilir.

Cayma hakkı, eser sahibine tanınmış önemli bir haktır. Cayma hakkını 
eser sahibi, onun ölümü halinde ise FSEK m.19 gereğince manevi hakları 
kullanma yetkisine sahip kişiler ve FSEK m.63 gereğince mali hakları iktisap 
eden mirasçılar da kullanabilir.

FSEK m.58/V hükmü cayma hakkından önceden vazgeçmeyi (feragat et-
meyi) yasaklamıştır. Buna karşılık, bu hakkın kullanılmasının süreyle sınırlan-
dırılabileceği kabul edilmiştir. Ancak bu sürenin de iki yıldan fazla olamayaca-
ğı öngörülmüştür. Cayma hakkından sözleşme kurulduktan sonra vazgeçmek 
mümkündür. O halde cayma hakkından vazgeçme ve iki yıldan daha fazla sü-
reyle kullanılmasının sınırlandırılmasına ilişkin sözleşme hükümleri hüküm-
süzdür. Burada TBK m.27 anlamında hukuka aykırılık nedeniyle sözleşme 
hükmünün kesin hükümsüzlüğü (butlanı) söz konusudur.

Cayma hakkının kullanılabilmesi için; mali hakkı veya ruhsatı (lisansı) 
iktisap eden kişi sözleşmede öngörülen süre içinde, böyle bir süre öngörülme-
mişse “münasip süre içinde” mali hakları kullanmamış olmalıdır.

Taraflar sözleşme ile hakkı devir alana bunları kullanması için bir süre 
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tayin etmiş olabilirler. Bu süre içinde bu hakkı kullanmadığı takdirde, cayma 
hakkı kullanılabilir.

Taraflar sözleşme ile böyle bir süre öngörmemişlerse maddede bu hakkın 
kullanılması süresi konusunda “icabı hale göre münasip bir süre” içinde bunun 
kullanılması kabul edilmiştir. İcabı hale göre münasip süre TBK m.123’de 
tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde de kabul edilen bir ölçüdür. Bura-
da somut olayın niteliğine göre TMK m.2 hükmüne bağlı olarak bu hakkın 
dürüstlük kurallarına göre kullanılması gereken süre tayin edilecektir.

Cayma hakkının kullanılabilmesi için, eser sahibinin yararlarının “esaslı 
surette” ihlal edilmiş olması gerekmektedir.

Maddede eser sahibinin herhangi her yarar kaybı değil “esaslı yarar kaybı” 
unsuruna yer verilmiştir. Kanun Koyucu sözleşmeler hukukunda sözleşmeye 
bağlılık (ahde vefa) ilkesinin kural olduğunu, cayma hakkının bu kuralın is-
tisnasını oluşturduğunu, bunun için ise gelişigüzel her yarar kaybının değil, 
esaslı yarar kaybının aranması gerektiğini öngörmüştür.

Eser sahibinin esaslı surette ihlal edilen yararı mali veya manevi olabilir. 
Ancak eser sahibinin herhangi bir yararının ihlali yeterli görülmemiş, bu ihla-
lin esaslı surette yani önemli olması aranmıştır. 

Cayma hakkının kullanılabilmesi için, mali hakları devir alana eser sahibi 
tarafından ihtar çekilip süre tayin edilmiş olması ve devir alanın bu süre içinde 
mali hakları buna rağmen kullanmamış olması gerekir. 

Yukarıdaki iki esasa ilişkin koşul cayma hakkının kullanılması için yeterli 
görülmemiştir.

Kanun Koyucu tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde borçlunun te-
merrüdüne ilişkin TBK. md.123-126’daki hükümlere benzer bir düzenleme 
getirmiştir.

Buna göre, cayma hakkının kullanılabilmesi için yukarıdaki iki esasa iliş-
kin koşula ilaveten aşağıdaki şekle ilişkin koşulların gerçekleşmesi gerekir:

Eser sahibi tarafından mali hakları ya da lisans hakkını devir alan kişiye 
karşı noterden ihtar çekilip süre tayin edilmiş olması, cayma hakkının kulla-
nılması için şarttır.

Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde TBK m.123’de temerrüde dü-
şen borçluya süre tayin edilmesine ilişkin ihtar için bir şekil koşulu öngörül-
memiştir. Böyle bir şekil koşulu, TTK m.18/3’de ticari işlerde öngörülmüştür. 



44 FMR  2021/1

Eser Sahibinin Mali Haklarına İlişkin Hukuksal İşlemler

Bu maddeye göre, tacirler arasında diğer tarafı temerrüde düşürmek için ihtar 
veya süre tayin edilmesi ancak iadeli taahhütlü mektup, telgraf, noter ihtarı ya 
da güvenli elektronik posta ile mümkündür.

FSEK m. 58/II, benzer bir düzenleme getirmiş olup, eser sahibinin cayma 
hakkını kullanabilmesi için devir alana vereceği sürenin noter ihtarıyla müm-
kün olabileceğini kabul etmiştir. Burada cayma hakkının kullanılabilmesi için 
süre tayinine ilişkin bir geçerlilik şeklinin varlığı kabul edilmelidir.

Devir alana verilen bu süre “münasip” olmalıdır. Kanun Koyucu aynen 
TBK m.123’de olduğu gibi burada da borçluya (devir alana) verilecek belirli 
bir süre tayin etmemiş, bunun her somut olaya göre münasip (uygun) olma-
sını kabul etmiştir. Bu sürenin uygun olup olmadığı konusunda TMK m.2 
hükmündeki dürüstlük kuralı uygulanacaktır. Buna göre, eser sahibinin devir 
alana vereceği süre, kullanılması ihmal edilen hakların kullanılabilmesi için 
yeterli bir süre olmalıdır.

Devir alana süre tayin edilmesi bazen gerekmeyebilir. Burada aynen TBK 
m.124’de süre tayinini gerektirmeyen hallere benzer bir düzenleme söz konu-
sudur. 

Maddeye göre eser sahibi, aşağıdaki hallerde devir alana süre tayin etme-
den cayma hakkını kullanabilecektir:

• Devir alanın mali hakları kullanması imkansız hale gelmişse,

• Devir alan bizzat mali hakları kullanmayı reddederse,

• Devir alana süre verilmesi eser sahibinin yararlarını esaslı surette tehlike-
ye düşürecekse.

FSEK m.58/III hükmüne göre, eser sahibinin cayma hakkı iradesini açık-
laması da noterden yazılı geçerlilik koşuluna bağlanmıştır. 

Buna göre, eser sahibi hem devir alana süre tayininde hem de cayma irade-
sini açıklamada noterden yazılı geçerlilik koşulunu yerini getirmekle yükümlü 
tutulmuştur.

FSEK m.58/III sözleşmeler hukukunda bulunmayan bir düzenlemeye yer 
vermiştir.

Bu hükme göre, mali hakları devir alan kişi, eser sahibinin cayma hakkına 
itiraz hakkına sahiptir. Maddede bu hakkın cayma ihbarının devir alana bildi-
riminden itibaren dört hafta içinde kullanılması öngörülmüştür. Bu süre bir 
hak düşürücü süredir.
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FSEK m.58/III hükmünden caymaya itirazın herhangi bir irade açıklama-
sı ile değil, ancak dava açılması suretiyle kullanılabileceği sonucu çıkmaktadır.

İtiraz davası cayma hakkının esasa ve şekle ilişkin koşullarının bulunma-
dığı, bu nedenle mali hakların halen devir alana ait olduğuna ilişkin olacaktır.

Dava kabul edilecek olursa, mali hakların devrine ilişkin sözleşme hüküm-
leri uygulanmaya devam edecektir. Dava reddedilecek olursa, eserle ilgili mali 
haklar eser sahibine, cayma hakkının noterden devir alana ihbar edildiği tarih-
ten itibaren geri dönmüş olur. 

FSEK m.58/IV’te, mali hakkı ya da lisansı devir alan kişinin bu hakları 
kullanmakta kusursuz ya da eser sahibinin bu konuda kusurunun daha ağır 
olması, ayrıca hakkaniyetin gerektirmesi halinde devir alana münasip bir taz-
minat ödenmesi kabul edilmiştir.

g) Mali Hakkı Devir Alan Ya Da Lisans Alanın Bu Hakları Başkasına 
Devrinin Eser Sahibinin İznine Tabi Olması 

FSEK m.49 “Devren iktisap” kenar başlığı altında düzenlemesi şu şekil-
dedir:

“Eser sahibi veya mirasçılarından mali bir hak veya böyle bir hakkı kullanma 
ruhsatını iktisap etmiş olan bir kimse, ancak bunların yazılı muvafakatiyle bu 
hakkı veya kullanma ruhsatını diğer birine devredebilir.

İşleme hakkının devrinde, devren iktisap eden kimse hakkında da eser sahibi 
veya mirasçılarının aynı surette muvafakatı şarttır.”

Maddenin 1. fıkrası, mali bir hakkı veya lisansını devralan kişinin, bu hak-
kı bizzat kullanma yetkisini öngörmüş, bu hakların başkalarına devredilmesini 
eser sahibi veya ölmüşse mirasçılarına bırakmıştır.

Maddenin kenar başlığında “devren iktisap” kavramının kullanılmasının 
sebebi, mali hakkın eser sahibi veya mirasçılarından ilk kez iktisap edilmemiş 
olup, bu hakkı devir alan kişiden devir alınmasından kaynaklanmaktadır. Eser 
sahibi veya mirasçılardan mali bir hak veya böyle bir hakkı kullanma ruhsatını 
iktisap eden bir kimse bu hakkını başkasına devretmişse, yani ikinci elden bir 
devir alma varsa, devren iktisap söz konusudur.[21] 

Kanun Koyucu eser sahibinden mali bir hakkı ya da lisansını devir alan 
kişinin, bu hakkı başkasına devir etmesini de yine eser sahibinin ya da ölmüş 
olması halinde mirasçılarının rızasına bağlamıştır. Ancak tarafların asli iktisap 

[21] Erdil, s.444
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aşamasında, yani devir alanın mali hakkı ya da lisansını ilk kez eser sahibinden 
devir aldığı sırada sözleşme ile kendisine bu hakkın tanınmasını peşin olarak 
talep etmesi mümkündür.

Kanun, eser sahibi veya mirasçılarının mali hakları ya da lisansını devir 
alanlara verecekleri rızanın yazılı olması koşuluna yer vermiştir. Buna göre, 
sözlü rıza geçersiz olacaktır. Rıza için aranan şekil, geçerlilik şartıdır; ispat şartı 
değildir.[22] 

Eser sahibi veya mirasçıları tarafından yazılı iznin “mali hakkın devrinden 
ya da lisansın verilmesinden önce” verilmesi gerektiği; aksi halde devir alan kişi-
nin devren iktisap yoluyla mali hakları iktisap etmiş olmayacağı, ancak yazılı 
iznin daha sonradan icazet şeklinde de verilmesinin mümkün olduğu ve icazet 
ile birlikte askıda olan tasarruf işleminin geçerli olacağı kabul edilmektedir.[23] 

Eser sahibi veya mirasçılarının yazılı izni olmaksızın mali hak üçüncü kişiye 
devir edilecek olursa, mali hak sahibi olmayan eser sahibi veya mirasçıları mali 
hakka saldırı nedeniyle bir dava açamaz.[24] Bu durumda, eser sahibi veya miras-
çılarının, mali hakkı üçüncü kişiye devir eden mali hak sahibine karşı haksız fiil 
hükümlerine göre dava açabileceği kabul edilmektedir. Biz bu durumda bunlar 
arasındaki sözleşme nedeniyle mali hakkı veya ruhsatı devir edene karşı sözleş-
meye aykırılıkla ilgili hükümlere başvurabileceği kanısındayız. 

Mali hak sahibi üçüncü kişiye yazılı izin olmadan ruhsat olarak verildiğin-
de ise, mali haklar halen eser sahibi veya mirasçılarına ait olduğundan, buna 
karşı tecavüzün ref ’i, tecavüzün men’i ve tazminat davalarını açabilir.

49. maddenin II. fıkrası bu düzenlemenin mali hakkın işleme hakkı ol-
ması için de geçerli olduğunu düzenlemiştir. İşlemede asıl eser yanında, onu 
işleyen eser sahibi de söz konusudur. İşleme hakkını asıl eser sahibinden devir 
alan kimse, bu hakkını yani işleme türündeki eserinin mali hakkı veya lisan-
sını bir başkasına devir etmek istediğinde, asıl eser sahibi veya mirasçılarının 
da rızası aranacaktır.

[22] Öztan: s. 557; Nuşin Ayiter, Hukukta Fikir ve Sanat Ürünleri, 2. Bası, Ankara 1981, s. 
208; Doktrindeki tartışmalar için bkz: Erdil: s. 445, dipnot:494

[23] Öztan: s. 557
[24] İstisna için bknz: Gül Okutan Nillson, “İleride Vücuda Getirilecek Fikir ve Sanat Eser-

leri Üzerindeki Hakların Devri” , Legal Fikri ve Sınai Hklar Dergisi, İstanbul 2008, s. 
589-590
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C) VÜCUDA GETİRİLECEK ESERLERDE MALİ HAKLARA 
İLİŞKİN TAAHHÜT İŞLEMLERİ

Eser sözleşmesi kapsamında eserden söz edilebilmesi için eserin mutlaka 
var olması, yaratılmış olması gerekmez. Bazen eser yaratılmamış, meydana 
getirilmemiş, ancak yaratılacağı taahhüt edilmiş olabilir. Bu eserler, vücuda 
getirilecek eserler olarak değerlendirilir. İleride meydana getirilecek veya ta-
mamlanacak eserler üzerinde tasarruf işlemi yapmak mümkün olmadığından 
(FSEK m. 48/3), bu durumda genellikle bir taahhüt işlemi yapılmakta (FSEK 
m. 50/1) ve eser tamamlanınca bu taahhüde uygun olarak tasarruf işlemi ya-
pılmaktadır.[25] Ancak, eserin, bağımsız çalışan eser sahibi tarafından yaratıl-
ması ile bağımlı çalışan eser sahibi tarafından yaratılması konusunda farklılık 
vardır. Bu farklar, aşağıda incelenecektir. 

a) Bağımsız Çalışan Eser Sahipleri İle Akdedilen Sözleşmelerde

Bağımsız çalışan eser sahibi, bir kimse ile arasında hizmet sözleşmesi ol-
maksızın eseri yaratan eser sahibi olarak değerlendirilebilir. Bu kimselerin vcü-
cuda getireceği eserlerde mali hakların devri konusu aşağıda ele alınmıştır. 

aa) Sözleşmenin Niteliği

FSEK m.50 “Vücuda getirilecek eserler” kenar başlığı altında, yaratılması 
taahhüt eden eserlere ilişkin sözleşmeyi hükme bağlamıştır.

Maddeye göre:

“48 ve 49 uncu maddelerde sayılan tasarruf muamelelerine dair taahhütler, 
eser henüz vücuda getirilmeden önce yapılmış olsa dahi muteberdir.”

Burada 48. maddeden farklı olarak, yaratılmış yani vücuda getirilmiş bir 
eser söz konusu olmayıp, yaratılacak, yani vücuda getirilecek bir eser söz ko-
nusudur.

Acaba bir kimse, henüz mevcut olmayan bir eseri vücuda getireceğini ve 
bunun mali haklarına ilişkin devir ve lisansını vereceğini taahhüt edebilir mi?

FSEK m. 50’de, konu, yaratılacak eserle ilgili mali hakların devri taahhü-
dü açısından ele alınmış; bu tür taahhütlerin yani “vücuda getirilecek eserlerin 
mali haklarının devri ya da lisansının taahhüdünün” mümkün olmasına imkan 
tanınmıştır. 

[25] Şenol Ercoşkun, “Mali Hakları veya Kullanım Hakkını Devralanların Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu Kapsamında Korunması”, Hacettepe Hukuk Fak. Derg., 3(1) 2013, s.52
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Düzenlemeye göre, bu tür sözleşmelerde, eserin yaratılması ve yaratılan 
eser üzerinde mali hakların devri taahhüdü gündeme gelmektedir.

Kanun’un 48. maddesinin III. fıkrası, ileride yaratılacak eserler üzerinde-
ki mali hakların devrine ilişkin tasarruf işlemlerini batıl saymış, 50. madde 
ise ileride yaratılacak eserlerle ilgili tasarruf işlemlerinin taahhüt edilmesinin 
mümkün olduğunu kabul etmiştir. Buna göre, ileride yaratılacak eserlerde ta-
sarruf işlemleri geçersiz iken, taahhüt işlemleri geçerli olur.

FSEK, eser sahibinin eseri üzerindeki mali hakları ile ilgili olduğundan, 
konunun vücuda getirilecek eserlerde mali hakların devrinin taahhüt edilebi-
lip edilemeyeceği cephesi ile ilgilenmektedir.

Halbuki vücuda getirilecek eserlerde, önce eserin yaratılması taahhüdü, 
daha sonra da yaratılan eser üzerinde mali hakların devri veya lisansının devri 
taahhüdü gündeme gelmektedir. Bu nedenle konunun iki cephesi vardır.

Birincisi, eserin yaratılması; ikincisi ise yaratılan eserle ilgili mali hakların 
devri taahhüdüdür.

Birinci konu, kendisine sipariş verilen iş sahibinin eseri yaratıp teslim et-
mesiyle ilgilidir. Bu konuda, TBK m .470 vd.ndaki eser sözleşmesine ilişkin 
hükümler uygulanacaktır. Burada eser yaratma sözleşmesi ya da eser siparişi 
sözleşmesi söz konusudur. Eser sipariş sözleşmesi hukuksal niteliği itibarıy-
la bir eser sözleşmesi olarak değerlendirildiğine göre,[26] bu konuda doğacak 
uyuşmazlıklara TBK’nın eser sözleşmesine ilişkin hükümleri uygulanacaktır. 

Konunun ikinci cephesi ise, iş sahibi tarafından yaratılan yani vücuda ge-
tirilen eserle ilgili mali hakların devri ya da lisansının verilmesi ile ilgilidir. 
FSEK m.50/I bu konuyu hükme bağlamıştır. Bu aşama tasarruf işlemi aşa-
masıdır. Kendisine sipariş verilen kişi yani eser sahibi yarattığı eserle ilgili bu 
işlemi gerçekleştirmez, yani mali hakkı veya lisansı devir işlemine yanaşmaz 
ise, sipariş veren yani alacaklı, yargıya başvurmak suretiyle onun iradesi yerine 
geçmek üzere mali hakkı ya da lisansı devir alabilir. Mahkemenin bu konuda 
vereceği hüküm, kurucu yenilik doğurucu (inşai) bir nitelik taşıyacak; bu karar 
dışında ayrıca bir tasarruf işlemine gerek olmayacak, mali hak ya da yetkinin 
hak sahibine geçmesi için bu karar yeterli olacaktır. Buna göre, ileride yara-
tılması taahhüt edilen eser yaratıldığı halde, eseri yaratan kişi eserle ilgili mali 
hakkı ve lisansı devir borcunu yerine getirmezse, sipariş veren kişi bu hakların 
kendisine devri konusunda TBK’nın borçların ifasına ilişkin hükümlerinden 

[26] Tekinalp, s. 286
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yararlanabilir.[27] Eseri yaratan eser sahibi, eseri yarattığı halde, bu arada mali 
hakkı ya da lisansı iyiniyetli bir üçüncü kişiye devir etmiş olursa, hak sahibi 
sözleşmeden doğan borca aykırı davranmış, edimin ifasını kendi kusuruyla 
imkansız hale getirmiş olur. Bu durumda, eseri sipariş veren kişi eseri yaratan 
eser sahibine karşı TBK m.112’de yer alan borca aykırılıkla ilgili hükümlere 
uygulayarak, bu yüzden doğan zararlarının tazmin edilmesini talep edebilir

bb) Konusu 

Vücuda getirilecek eserle ilgili sözleşmenin konusu da 48. maddede oldu-
ğu gibi, mali hakkın devri ya da ruhsatı (lisansı) olabilir.

cc) Şekli

Vücuda getirilecek eserlere ilişkin sözleşmeler, FSEK m.52’den önce dü-
zenlenmiş olduğundan, 52. maddedeki şekil kuralı bu sözleşmeler için de uy-
gulanacaktır.

Alman Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 40. paragrafında, bu tür sözleşme-
lerin yazılı geçerlilik koşuluna tabi olduğu, ayrıca özel olarak hükme bağlan-
mıştır. 

O halde, vücuda getirilecek eserlere ilişkin mali hakların devri ya da li-
sans hakkının verilmesine ilişkin sözleşmeler de FSEK m.52 hükmüne tabidir. 
Buna göre, sözleşmenin yazılı şekilde yapılması ve konuları olan mali hakların 
neler olduğunu içermesi gerekir. 

Mali hakların devri sözleşmelerinde mali hakların ayrı ayrı gösterilmesinin 
sebebi, toplumda eser üzerindeki hakkın “telif hakkı” denilen tek bir mali hak-
tan ibaret olduğu ve bunun bir defa devredilmesiyle, devralanın eser üzerinde 
istediği şekilde tasarruf edebileceği yolundaki yanlış kanaati bertaraf etmektir. 
Mali hakların devrine ilişkin işlemler ayrı ayrı yapılıyor ise, her biri için yazılı 
devir sözleşmesi yapılmalı, ayrıca tereddüt halinde amaç ve konusu dışında 
kalan hakların devredilmediği kabul edilmelidir.[28] 

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi, vücuda getirilecek eserlerde bir yandan bir 
eser sözleşmesi öte yandan vücuda getirilecek eserle ilgili mali hakkın ya da 
lisansın devri taahhüdü söz konusudur.

Eser sözleşmesinin geçerliliği için herhangi bir geçerlilik şekli öngörülmemiştir.

Buna göre, FSEK 52. madde gereğince aranan yazılı geçerlilik şekli, bu tür 

[27] Erdil, s. 449
[28] Erdil, s. 453; Arslanlı, s.183
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sözleşmelerde mali hakların ya da lisansının devri için aranacaktır.

dd) İlerideki Faydalanma İmkanları (md.51)

Mali hakların neler olduğu ve eser sahibine tanınan haklar FSEK’de göste-
rilmiştir. Eser sahibi, mali hakları kanunda tanınmış olan kapsamda bir başka-
sına devir edebilir ya da lisans verebilir. Bu devir ya da lisans verme süresiz dahi 
olabilir. Ancak yeni kanunlar değişen tekniğe uygun olarak eser sahibine mali 
haklarından farklı yararlanma olanakları getirebileceği gibi, koruma sürelerini 
de uzatabilir. Örneğin; sinema eserlerinde koruma süreleri eski 29. maddede 
20 yıl iken, 1995 yılında yapılan değişiklikle genel koruma süresi ile ilgili 27. 
madde kapsamında 70 yıla çıkartılmış; 29.madde yürürlükten kaldırılmıştır. 

Eser sahibi, eserle ilgili mali haklarını bir sözleşme ile süresiz ve koşulsuz 
olarak devir ettiğinde, sonradan çıkan bir kanun ile bu yeni bir mali hak ya 
mali haktan yeni yararlanma olanakları veya süresiz olarak yapılan devre rağ-
men, bu mali hakla ilgili sınırlı bir koruma süresi getirdiğinde eser sahibi zarar 
görecektir. 

Kanun Koyucu FSEK m.51 ile, henüz doğmamış olan haklardan vazgeç-
menin mümkün olmadığına ilişkin bir temel kuralı hükme bağlamıştır. Bunu 
düşünen FSEK m. 51, mali hakların devri ya da lisans sözleşmelerine ilişkin 
olarak iki yasak getirmiştir.

Yasaklardan birincisi, eser sahibinin bir sözleşme ile ileride çıkarılacak ya-
sayla eser sahibine tanıyacağı muhtemel mali hakların devrinin veya lisansının 
verilmesinin yasak olmasıdır. Örneğin; eser sahibi A, eseriyle ilgili mali hak-
larını B’ye devir etmiş ya da lisansını vermiş, iki yıl sonra yürürlüğe giren bir 
kanun eser sahipleri için çoğaltma haklarına beş yılda bir yeniden telif bedeli 
talep etme yetkisi getirmiş ise, sözleşme ile bunun aksi kararlaştırılmış olsa bile 
A,B’ye karşı bu hakkını kullanabilecektir.

İkinci yasak, sözleşme ile mali hakların kapsamı ya da koruma süreleri-
nin uzatılmasına ilişkin yeni bir kanun yürürlüğe girmesi halinde, sözleşme 
ile bundan vazgeçmeye ilişkin yasaktır. Örneğin; sinema eserlerinde koruma 
süresi FSEK’in eski 29. maddesinde yirmi yıl idi. Sinema eseri yapımcısı A, 
eseriyle ilgili mali haklarını B’ye 1980’de devir etmiş ve bir yıl sonra ölmüştür. 
Bu durumda, bu eserde koruma süresi yirmi yıl olup, bu süre 2001 yılında son 
bulacaktır. 7.6.1995’de yürürlüğe giren kanun ile koruma süresi 27. maddede 
bütün eserler için 70 yıla çıkartılmış; 29. madde yürürlükten kaldırılmıştır. 
A, bu eserle ilgili mali haklarını süresiz olarak B’ye devir etmiş olsa bile, A’nın 
mirasçıları, bu eserle ilgili mali haklara 2001 yılından itibaren tekrar sahip 
olacaklar, sözleşmede bunun aksine olan düzenlemeler geçersiz sayılacaktır. 
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Mali hakların süresiz biçimde devrinin ancak devir anındaki koruma süre-
siyle sınırlı bulunduğu kabul edilmektedir. Sonradan çıkan bir kanun ile ko-
ruma sürelerinin uzatılması halinde, devir anındaki süre sonunda mali haklar 
eser sahibine ait olacaktır.

ee) Sözleşmenin Feshi ve Kendiliğinden Sona Ermesi 

Kanun Koyucu eser sahibinin henüz vücuda getirilmemiş bir eserle ilgi-
li mali hakların devri ya da lisans hakkının bir başkasına devrinin taahhüt 
edilmesini, mali haklara ilişkin tasarruf işlemlerine nazaran zayıf bir sözleş-
me olarak değerlendirmiştir. Henüz nasıl bir eser yaratılacağı belli olmayan 
bu aşamada sözleşmenin taraflarca feshi imkanı yanında, kanunda öngörülen 
bazı sebepleri de bu sözleşmenin kendiliğinden sona erme sebebi saymıştır.

FSEK m.50/II hükmüne göre:

“Eser sahibinin ileride vücuda getireceği eserlerin bütününe veya muayyen bir 
nev’ine taalluk eden bu kabil taahhütleri taraflardan, ihbar tarihinden bir yıl 
sonra hüküm ifade etmek üzere feshedebilir.”

Bu hüküm, sözleşmeler hukukunda hakim olan sözleşmeye bağlılık (ahde 
vefa) ilkesine aykırıdır. Zira, madde taraflara hiçbir sebep göstermeden sözleş-
meyi fesih iradesini açıklayabilmeyi, bunu takiben bir yıl sonra sözleşmenin 
feshedilmiş sayılacağını düzenlemiştir.

Maddede “feshedebilir” ifadesi kullanılmasına rağmen, bunu “dönme” 
olarak kabul etmek gerekir. Zira burada henüz ifa edilmemiş olan sözleşme, 
geçmişe etkili olarak ortadan kaldırılmaktadır. Fesih ifasına başlanmış olan 
bir sözleşmenin ileriye etkili olarak ortadan kaldırılması olduğu halde, dönme 
ani edimli ifasına başlanmamış bir sözleşmenin geçmişe etkili olarak ortadan 
kaldırılması sonucunu doğurur.

FSEK m.50, fesih hakkını taraflara tanımıştır. Buna göre eser sahibi kadar, 
mali hakları devir veya lisans hakkını almak isteyen kişi de, bu hakkı kulla-
nabilir.

Sözleşme geçmişe etkili olarak ortadan kaldırıldığından, tarafların aldıkla-
rını iade sorumluluğu sebepsiz zenginleşme hükümlerine tabi olacaktır. Ör-
neğin; eser sahibine bir bedel ödenmişse, bunun iadesi TBK m.77-82’deki 
sebepsiz zenginleşmeye dayanacaktır.

FSEK m.50/II’de taraflara tanınmış olan sözleşmenin feshedilebilmesi 
hakkına aykırı sözleşmeler yapılamaz. Fesih hakkının kullanılması koşula bağ-
lanamayacağı gibi, bunun kullanılması halinde ceza koşulu öngören sözleşme 
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hükümleri de geçerli olmayacaktır.

Kanun ileride yaratılacak eserlere ilişkin mali hakların devri ya da lisans 
verilmesine ilişkin sözleşmelerde eser sahibine tek taraflı olarak sözleşmeyi fe-
sih hakkı tanımakla yetinmemiş, sözleşmeler hukukundaki genel ilkelerden 
sapma gösteren, bazı edimlerin kendiliğinden hükümsüz hale gelmesini de 
kabul etmiştir. 

FSEK m.50/II hükmüne göre, vücuda getirilecek eserle ilgili mali haklara 
ilişkin sözleşme eser sahibi veya mali hakları devir alacak kişi açısından şu 
sebeplerle kendiliğinden son bulacaktır:

• Eser Sahibi Açısından:

 Ð Eserin tamamlamadan ölmesi

 Ð Eseri tamamlama kabiliyetini kaybetmesi

 Ð Kusuru olmadan eseri tamamlamasının imkansızlaşması

Eser sahibinin hususiyetini taşıyan fikir ve sanat ürünü olduğuna göre, 
şahsen ifası gereken bir edimdir. Bunun sonucu olarak, yukarıdaki sebepler-
den birinin doğumu halinde, eserin bir başkası tarafından vücuda getirilmesi 
mümkün değildir. Eser şahsen yaratılması gereken bir düşünce ürünüdür. Vü-
cuda getirilecek olan eserde, eseri yaratma borcunu yüklenen kişi bu borcunu 
şahsen ifa ile yükümlüdür.

TBK m.83 hükmüne göre:

“Borcun bizzat borçlu tarafından ifa edilmesinde alacaklının menfaati bu-
lunmadıkça borçlu, borcunu şahsen ifa etmekle yükümlü değildir.”

Bu düzenlemeye göre borçlunun borcunu bizzat ifa etme yükümlülüğü 
yoktur. Borçlu borcunu bir başkasına da ifa ettirebilir. Ancak maddede bu 
kuralın istisnası “borcun bizzat borçlu tarafından ifa edilmesinde alacaklının 
menfaatinin bulunması” hali için öngörülmüştür.

Eser sözleşmelerinde yüklenicinin sözleşmeyi bizzat ifa ile yükümlü olup 
olmadığı konusunda TBK m.471/II nci fıkrası yüklenicinin eseri doğrudan 
doğruya kendisi yapmak veya kendi yönetimi altında yaptırmakla yükümlü 
olduğu kuralını öngörmüştür. Ancak aynı maddede “Ancak, eserin meydana 
getirilmesinde yüklenicinin kişisel özellikleri önem taşımıyorsa,işi başkasına da 
yaptırabilir.” hükmüne yer verilmiştir.
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Bu son düzenlemenin FSEK anlamında yaratılacak eserler bakımından uy-
gulanması mümkün değildir. Zira FSEK anlamında eser “sahibinin hususiye-
tini taşıyan” düşünce ürünleridir. İşte bu özelliği nedeniyle FSEK’de yukarıda 
sözü edilen m.50/II hükmünde vücuda getirilecek eserle ilgili mali haklara 
ilişkin sözleşmelerde, eseri yaratacak kişinin ölmesini, eseri tamamlama kabi-
liyetini kaybetmesini veya kusuru olmadan eser tamamlamasının imkansızlaş-
masını sözleşmenin kendiliğinden son bulması sebebi olarak kabul etmiştir. 
Maddede sayılan üç hal sonradan ortaya çıkan ve eseri yaratacak kişiye atfı 
kabil olmayan imkansızlık halleridir. 

• Mali Hakkın veya Lisansının Devir Alan Açısından:

 Ð İflas etmesi

 Ð Sözleşme gereği devir aldığı mali hakları kullanmaktan aciz duruma 
düşmesi

 Ð Kusuru olmaksızın kullanmanın imkansız hale gelmesi halleri de söz-
leşmenin kendiliğinden son bulması sonucunu doğurur.

Maddede belirtilmemesine rağmen burada da sözleşme son bulduğundan 
tarafların aldıklarını genel hükümlere dayanarak sebepsiz zenginleşme gere-
ğince geri almaları mümkündür.

b) Bağımlı Çalışan Eser Sahipleri İle Akdedilen Sözleşmelerde

FSEK’in 50. maddesinde “vücuda getirilecek eserler” ile ilgili sözleşmeler, 
bağımsız çalışan eser sahiplerinin yaratacağı eserler için gündeme gelebilir. 
Zira bağımlı olarak çalışan eser sahiplerinin yarattıkları eserlere ilişkin mali 
haklar, bunları çalıştıranlara aittir.

Bağımlı olarak çalışan eser sahiplerinin yarattıkları eserlere ilişkin mali 
hakların bunları çalıştıranlara ait olduğu hususu FSEK m.18 ve yayım sözleş-
mesi ile ilgili olarak TBK m.501’de hükme bağlanmıştır.

Bu madde hükmüne göre:

“Aralarındaki özel sözleşmeden veya işin mahiyetinden aksi anlaşılmadıkça, 
memur, hizmetli ve işçilerin işlerini görürken meydana getirdikleri eserler üze-
rindeki haklar bunları çalıştıran veya tayin edenlerce kullanılır. Tüzel kişilerin 
uzuvları hakkında da bu kural uygulanır.”

Maddedeki “çalıştıran” ve “tayin edenler” ifadesi eseri vücuda getiren ile bu 
kişiler arasında bağımlılık ilişkisinin varlığını ortaya koymaktadır.
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Benzer düzenleme, yayım sözleşmesi ile ilgili olarak “Eserin yayımcının pla-
nına göre meydana getirilmesi” kenar başlığı altında TBK m.501’de yer almak-
tadır. Bu hükme göre:

“Bir veya birkaç kişi, yayımcının belirlediği plana göre bir eser meydana getir-
meyi üstlenirlerse, sadece sözleşmeyle kararlaştırılan ücrete hak kazanırlar.

Bu durumda, sözleşme konusu mali haklar yayımcıya ait olur.”

Bu hükümler karşısında, FSEK m. 50 hükmüne dayanılarak vücuda ge-
tirilecek eserlerde mali hakların sahipleri ile FSEK m.18 ve TBK m.501 hü-
kümlerine dayanan mali hakların sahipleri farklı sebeplere ve sözleşmelere 
dayanmaktadır.

FSEK m.18 hükmünün uygulandığı hallerde ise, eseri vücuda getiren eser 
sahibi, kendisini çalıştıranlarla olan bağımlılık ilişkisi nedeniyle yarattığı ese-
rin mali hakları çalıştıranlara ait olmaktadır.[29] Bir başka ifadeyle, FSEK m. 
18’in uygulandığı hallerde kendisini tayin eden veya çalıştıranlara bağımlı 
olarak çalışan bir kişi vardır. Yarattığı esere ilişkin mali hakları kullanma yetki-
si, aralarındaki bu ilişki nedeniyle kendisi istemese dahi kendisini tayin eden 
veya çalıştıranlara aittir. 

Buna karşılık FSEK m.48 ve 50 hükümleri ile TBK m.501 hükmünün 
uygulandığı hallerde eseri vücuda getiren ya da getirecek olan eser sahibi eserle 
ilgili mali haklarını diğer tarafa sözleşme ile devir etmekte ya da lisansını ver-
mektedir. Bu gibi hallerde, eser sahibi, karşı tarafa bağımlı değil bağımsız ça-
lışan bir kişidir. Yarattığı eserin mali haklarını kendi özgür iradesi ile akdettiği 
sözleşme gereğince karşı tarafa devir etmekte ya da lisans hakkını vermektedir. 

D) MALİ HAKLARA İLİŞKİN ÖLÜME BAĞLI HUKUKSAL  
İŞLEMLER

Eser sahibinin eserle ilgili mali hakları üzerinde ölüme bağlı hukuksal iş-
lemler yapması mümkündür. FSEK m. 63/II’de bu konu düzenlemektedir.

Anılan maddeye göre, eser sahibinin eserle ilgili mali haklarının devri ya 
da lisans hakkının verilmesi konusunda vasiyetname ya da miras sözleşmesi 
yapması mümkündür.

Sağlararası hukuksal işlemlere dayanan mali hakların ve lisansın devredil-
mesinden farklı olarak, ölüme bağlı işlemlere dayanan mali hakların ve lisan-
sın devri eser sahibinin ölümü halinde hüküm ve sonuçlar doğuracaktır.

[29] Bekgöz, s.46
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SONUÇ

Eser sahibinin mali hakları, eseri değerlendirme hakkı olarak nitelendiril-
mekle birlikte, bu haklar devredilebilen haklardandır. Eser sahibi, bu hakkını 
kendisi kullanabileceği gibi bir başkasının kullanımına da izin verebilir; yani 
bu hakkın kullanımını devredebilir. Böyle bir devir, kendisinin eser sahibi 
sıfatını kaybetmesine yol açmaz. Herşeyden önce zaten eser üzerinde, devrede-
meyeceği manevi hakları vardır. Ayrıca mali haklarını da süreyle sınırlı olarak 
yahut mali haklardan sadece bir ya da birkaçını devretmiş olabilir. 

Eser üzerindeki mali hakların neler olduğu FSEK m. 21-25 arasında dü-
zenlemiştir. Bu haklar birbirinden bağımsız haklar olup, birinin devri diğerini 
etkilemez. FSEK m.21/1’e göre, “Birinin tasarrufu ve kullanılması diğerine te-
sir etmez.”

Eser sahibinin mali haklarını hukuksal bir işleme konu etmesi mümkün-
dür. Bu hukuksal işlem, tasarruf ve taahhüt işlemleri olarak ayrılmaktadır. 

FSEK m. 48 düzenlemesi “Asli iktisap” başlığı altında, “Eser sahibi veya mi-
rasçıları kendilerine kanunen tanınan mali hakları süre, yer, muhteva itibarıyla 
mahdut veya gayrimahdut, karşılıklı veya karşılıksız olarak başkalarına devredebi-
lirler.” düzenlemesi ile, mali hakların aslen kazanımını; devamı 49. maddede ise 
“Devren iktisap” başlığı altında “hakkın veya kullanım ruhsatının başkasına dev-
redebileceğini” hüküm altına almıştır. Bu düzenleme gereğince, eser sahibi mali 
haklarına ilişkin devir sözleşmesi yaptığında, bir tasarruf işlemi söz konusu olur. 

FSEK m.50 düzenlemesi “Vücuda getirilecek eserler” başlığı altında, eser 
sahibinin mali haklarına ilişkin devir ve lisans sözleşmesini hüküm altına al-
mıştır. Burada mali haklarla ilgili bir taahhüt işlemi söz konusudur. Zira eser 
henüz meydana getirilmemiş, ancak getirilecektir. 

Tasarruf işleminin vücuda getirilmemiş eserlerde yapılması FSEK m. 48/
III hükmü ile yasaklanmıştır. 

Bu hükümlere göre, tasarruf işlemi ancak mevcut eserler üzerinde yapı-
labilir; meydana getirilmemiş, ileride vücut bulacak eserler üzerinde taahhüt 
işlemi yapılabilir. 

FSEK md. 58, mali haklarla ilgili hakkı veya lisansı devreden eser sahibine 
sözleşmeden cayma hakkı tanımıştır. Mali hakkın devrine ilişkin sözleşmeden 
cayılacak ise, bu cayma geçmişe etkiliyken; cayılacak sözleşme mali hakkın 
lisansına ilişkin olup, henüz ifasına başlanmamışsa, cayma ileriye etkili sonuç 
doğuracaktır. 
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Mali haklara ilişkin hukuksal işlemlerden bir diğeri de, ölüme bağlı hu-
kuksal işlemlerdir. Manevi haklardan farklı olarak FSEK m.63/II uyarınca 
“Mali haklar üzerinde ölüme bağlı tasarruf yapılması mümkündür.” Eser sahibi, 
eser sahipliğinden doğan mali haklarını bir vasiyetname yahut miras sözleşme-
si ile başkasına devredebilir. 

KAYNAKÇA 

ARSLANLI Halil, Fikri Hukuk Dersleri II, Fikir ve Sanat Eserleri, İstan-
bul 1954

ATEŞ Mustafa, Fikri Hukukta Eser, Ankara 2007

AYİTER Nuşin, Hukukta Fikir ve Sanat Ürünleri,B.2, Ankara 1981

BAK Başak, Fikri Haklarda Sözleşmelerden Cayma, Ankara 2016

BEKGÖZ Merve, Çalışanların Meydana Getirdiği Fikri ve Sınai Ürünler 
Üzerindeki Haklar, Ankara 2017

ERÇOŞKUN Şenol, “Mali Hakları veya Kullanım Hakkını Devralanların 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Korunması”, Hacettepe Hukuk 
Fak. Derg., 3(1) 2013.

EREL Şafak, Türk Fikir ve Sanat Hukuku, B.3, Ankara 2009

ERDİL Engin, İçtihatlı ve Gerekçeli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Şerhi, 
İstanbul 2005

KILIÇOĞLU Ahmet M., Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar, An-
kara 2017

OKUTAN Nillson Gül, “İleride Vücuda Getirilecek Fikir ve Sanat Eserle-
ri Üzerindeki Hakların Devri”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, İstanbul 
2008

ÖZ Turgut, İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, İstanbul 1989

ÖZTAN Fırat, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Ankara 2008

SULUK Cahit- KARASU Arif- NAL Temel, Fikri Mülkiyet Hukuku, İs-
tanbul 2017

TEKİNALP Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku,B. 2, İstanbul 2002

YAVUZ Levent- ALICA Türkay- MERDİVAN Fethi, Fikir ve Sanat Eser-
leri Kanunu Yorumu, C.I – C.II, Ankara 2013

YASAMAN Hamdi, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2006



TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU 
İLE YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE 

MARKA TESCİLİNDE NİSPİ TESCİL 
ENGELİ OLARAK TELİF HAKLARI

Elif AYKURT KARACA*  

* Sınai Mülkiyet Uzmanı / Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlen-
dirme Dairesi.



58 FMR  2021/1

Türk Patent Ve Marka Kurumu İle Yargı Kararları Çerçevesinde  
Marka Tescilinde Nispi Tescil Engeli Olarak Telif Hakları

ÖZET

Fikrî mülkiyet hakları, telif hakları ve sınai mülkiyet haklarından oluştur-
maktadır. 05.12.1951 tarihli ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 
(FSEK) ile korunan telif hakları, eser sahibine, eseri üzerinde, herkese karşı 
ileri sürülebilecek tekel niteliğinde birtakım mali ve manevi haklar tanımak-
tadır. Sınai mülkiyet haklarının en yaygın olanı marka, ticaret hayatında iş-
letmeler tarafından bir malın veya hizmetin kendileri tarafından üretildiğini 
yahut sağlandığını göstermek amacı ile kullanılır. Fikrî mülkiyetin iki ayrı 
ana bölümünde yer alan telif hakları ile markanın çatıştığı durumlarla karşı-
laşılmaktadır. Bu nedenle, 22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 
Kanunu’nda (SMK) telif hakkı sahiplerini koruyan hükümler yer almaktadır. 
Bu makalede önceye dayalı telif haklarının, marka tesciline engel olmasının 
şartları incelenmekte ve örnek Yargıtay karaları ile Türk Patent ve Marka Ku-
rumu (TÜRKPATENT) kararlarına yer verilmektedir. 

I. GİRİŞ

Fikrî mülkiyet hakları, sınai mülkiyet hakları ve telif hakları olmak üzere 
temelde ikili bir ayrıma tabi tutulmaktadır. Her ne kadar “fikrî mülkiyet hak-
ları” çatısı altında yer alsalar da kazanımları ve sonuçları bakımından farklı 
prosedürlere tabi olan sınai mülkiyet hakları ile telif hakları, kimi zaman ke-
sişmektedir. Sınai mülkiyet haklarının en yaygın türü olan marka hakkı, diğer 
sınai mülkiyet haklarına kıyasla telif haklarıyla daha fazla etkileşim içindedir. 
Çoğu zaman bir çatışma olarak karşımıza çıkan bu etkileşimin en büyük sebe-
bi, marka arayışında olan kişilerin hâlihazırda bilinir olan ve telif hakkı koru-
masına tabi değerleri marka olarak seçmesinden kaynaklanmaktadır. Belirtilen 
amaçla seçilen işaretlerin, telif hakkı korumasına tabi olan eserleri kısmen veya 
tamamen içermesi durumuyla karşılaşılmaktadır. Fikir ve sanat eserleri esas 
olarak FSEK kapsamında korunmaktadır. Ancak, FSEK yanında başkaca bazı 
kanunlarda da eserleri ve eser sahiplerinin haklarını koruyan hükümler yer 
almaktadır. Bu kanunlardan biri de SMK’dir. SMK m.6/6 hükmüne göre; 
tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanı-
nı, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikrî mülkiyet hakkını içermesi 
hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir. Eserden doğan hakla-
rın ve temelde eser sahiplerinin korunmasını amaçlayan söz konusu hüküm, 
hak sahiplerinin başvurulabileceği idari bir prosedür olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Fikir ve sanat eserleri hukukunun karmaşık yapısı ve bu alanda çıkan 
uyuşmazlıkların çözümünün uzmanlık gerektirmesi nedeniyle SMK m.6/6 
hükmünün uygulanma koşullarının belirlenmesi önem taşımaktadır. 
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II. TELİF HAKKI VE ESER SAHİPLİĞİ KAVRAMLARI 

Telif hakkı teriminin tanımına SMK ve FSEK kapsamında yer verilmemiş-
tir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından ise 
telif hakkı; kişinin her türlü fikrî emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde 
hukuken sağlanan haklar olarak tanımlanmıştır.[1] Yasaman’a göre telif hakkı, 
FSEK kapsamında belirtilen haklar olup bu hakların başında ilim ve edebiyat 
eserleri, musiki eserleri ve sinema eserleri üzerindeki haklar gelmektedir.[2]

Bir telif hakkının söz konusu olabilmesi için öncelikle bir eserin varlığı 
gerekmektedir. FSEK m.1/B (a) hükmüne göre; eser, sahibinin hususiyetini 
taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak 
sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini ifade etmektedir. Bu kapsamda 
eser olabilmenin iki adet koşulu vardır denilebilir. Bunlardan ilki; sahibinin 
hususiyetini taşımak ikincisi ise FSEK’de yer alan eser kategorilerinin birine 
dâhil olmaktır. Kanun koyucu, söz konusu hükümde eserin tanımına yapmak 
yerine bir eserde bulunması gereken unsurlara değinmiş ve eser niteliğinin 
tayinini uygulamaya bırakmıştır.[3]

Fikir ve sanat eserleri kanununa göre dört adet eser kategorisi bulunmakta-
dır. Bunlar; ilim edebiyat, musiki, güzel sanat ve sinema eserleridir. Bu katego-
ri sayısı sınırlıdır ve başka bir kategori yaratılması şu an için mümkün değildir. 
Ancak bu kategorilere girecek eserler sınırlı sayıda değildir. Bu durumu ilgili 
kategorilerin içeriğine dair hükümlerin yer aldığı FSEK m.2, m.3, m.4 ve m. 
5 hükümlerinin lafzından anlamak mümkündür. 

Hususiyet ise, eseri, onu yaratan eser sahibine bağlayan ve dolayısıyla eser 
sahibinin kişiliğini yansıtan bir unsurdur. Hususiyet, eser sahibini fikrî yaratı-
cılığına ve çabasına ilişkindir.[4] Hususiyetin var olabilmesi için eser sahibinin, 
emek ve yeteneği yanında fikrî yaratıcılığının da bulunması gerekmektedir.[5]

[1] Bkz. https://www.telifhaklari.gov.tr/Telif-Hakki-Nedir.
[2] Yasaman H. Marka Hukuku 556 sayılı KHK Şerhi Cilt I, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 

2004, s.420.
[3] Akgün, B. Telif Hukuku’nda İntihal Kavramı, Anonim Kullanımlar ve Tüm Bunların 

Karşısında Eser Sahiplerinin Fikrî İmzası: “Üslup”, Ankara barosu Fikrî Mülkiyet ve 
Rekabet Hukuku Dergisi, Sayı: 2019/1 Cilt.21 yıl 20, s.57-76, s.58. Yavuz, L./ Alıca, 
T. / Merdivan, F. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Yorumu, Cilt 1, Birinci Bası,  Seçkin 
Yayınları, Ankara, 2013, s.191.

[4] Kılıçoğlu, A. Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikrî Haklar, Genişletilmiş Gözden Geçiril-
miş 2. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2013, s.119.

[5] Yavuz/ Alıca/ Merdivan, s.63.
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FSEK’de yer alan hak ve yetkilerden yararlanan eser sahibi; FSEK m. 1/B 
(b) ve FSEK m.8 hükümlerinde tanımlanmıştır. Söz konusu hükümlere göre; 
bir eserin sahibi, onu meydana getirendir. FSEK m.8 hükmünün diğer bent-
lerinde yer alan hükümlere göre; 

• Bir işlenmenin ve derlemenin sahibi, asıl eser sahibinin hakları mahfuz 
kalmak şartıyla onu işleyendir.

• Sinema eserlerinde; yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı ve 
diyalog yazarı, eserin birlikte sahibidirler. 

• Canlandırma tekniğiyle yapılmış sinema eserlerinde, animatör de eserin 
birlikte sahipleri arasındadır. 

III. ESER SAHİBİNİN HAKLARI

Bir eserin vücuda getirilmesi, eser sahibine eser sahipliği statüsünü kazan-
dırmaktadır. Bu durum, eserin yaratılmasıyla birlikte kendiliğinden (ipso iure) 
doğmakta olup bunun için kural olarak herhangi bir tescile yahut bildirime ge-
rek bulunmamaktadır. Zira ülkemizin de taraf olduğu Bern Konvansiyonu’na 
göre de telif hakkının kazanımının tescil gibi formalitelere bağlanması müm-
kün değildir.[6] Bu kapsamda FSEK tarafından öngörülen sistem daha fazla 
aşina olduğumuz sınai mülkiyet haklarından farklılık göstermektedir. Eser 
sahipliği sıfatının kazanılabilmesi için eser sahibinin fiil ehliyetine sahip bu-
lunması da gerekmemektedir. Bu durumda temyiz kudretinden yoksun birisi 
de kanunda yer alan diğer şartların varlığı hâlinde eser sahibi sıfatını kazana-
bilecektir.[7] Eser sahibinin hakları eserin somut olarak yaratılmasıyla doğmak-
tadır. Bu yaratımla birlikte eserle ilgili olarak herkese karşı ileri sürülebilecek 
mutlak haklar doğmaktadır. FSEK tarafından eser sahibine birtakım mali ve 
manevi haklar olarak tanınmaktadır. Ancak dikkat etmek gerekir ki bu hak-
ların hukuk düzeni tarafından korunabilmesi için eserin alenileşmesi gerek-
mektedir.[8]

Mali haklar, eser sahibine eserinin mali faydalarından tek başına yararlan-
ma ve üçüncü kişilerin, eserden bu tarzda yararlanmasına engel olma yetkisini 
veren mutlak haklardır. Eser sahibinin eserinden yararlanabilmesini güvence 
altına alma amacı taşıyan ve eser sahibinin eserler olan ekonomik bağlarına 
ilişkin olan mali haklar; işleme, yayma, çoğaltma, temsil, işaret, ses ve görüntü 

[6] Bkz. https://www.wipo.int/copyright/en/activities/copyright_registration/index.html
[7] Yavuz/ Alıca/ Merdivan, s.226.
[8] Erel, Ş. N. Türk Fikir ve Sanat Hukuku (Mevzuat Eklidir), 3. Bası ,Yetkin Yayınları, 

Ankara, 2009, s.104; Yavuz/ Alıca/ Merdivan, s.227.
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nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve pay ve takip hakkıdır. Mali haklar 
sınırlı sayıdadır. Mali haklar, başkasına devredilebilir ve miras yoluyla intikal 
edebilir ve hukuki işlemlere konu edilebilir.[9] 

Manevi haklar, eser sahibine eserile olan manevi bağı nedeniyle tanınmış 
olan ve dolayısıyla doğrudan eser sahibinin kişiliğine bağlanmış haklardır.[10] 
Eser sahibinin manevi hakları, umuma arz yetkisi, eser sahibi olarak tanıtılma 
hakkı, eserde değişiklik yapılmasını önleme hakkı ve eser sahibinin zilyet ve 
malike karşı hakları yani eser sahibinin eserin aslına ulaşma hakkıdır. Mali 
haklar gibi manevi haklar sınırlı sayıdadır. Ancak mali haklar farklı olarak 
manevi haklar kural olarak başkasına devredilemez ve mirasla intikal etmez. 
Bunun yanında, manevi hakların korunması süreyle sınırlı değildir.[11]

IV. SMK M.6/6 HÜKMÜNÜN UYGULANMA KOŞULLARI

SMK m.6/6 hükmüne göre, tescil başvurusu yapılan markanın başkasına 
ait telif hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru redde-
dilir. Hükmün uygulanabilmesi için diğer bir ifade ile bir telif hakkının marka 
tesciline engel olması için gerekli olan şartlar bulunmaktadır. Bu kapsamda;

• Başkasına ait telif hakkını kapsayan bir marka başvurusu olmalıdır.

• Telif hakkına konu değer, marka başvurusundan önce var olmalıdır.

• Telif hakkı sahibinin, markanın tesciline itirazı olmalıdır.

• Telif hakkı sahibi tarafından yapılan itiraz, süresi içinde yapılmış olma-
lıdır. 

Bu şartlar dışında kusur, haksız rekabet ve benzeri bir şartın daha gerçek-
leşmesi gerekli değildir. Bu nedenle başvuru veya tescil sahibinin iyiniyetli 
olması, eser sahibinin mutlak haklarından haberdar olmaması dikkate alın-
mamaktadır.

[9] Kılıçoğlu, s.261; Öztan, F. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 
2008, s.346.Tekinalp, Ü. Fikrî Mülkiyet Hukuku, Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş 
Beşinci Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2012, s.180-181.

[10] Eldeniz, G. Eser Sahipliğinden Doğan Hakların Miras Yoluyla İntikali, TBB Dergisi, 
Sayı 79, 2008, s.103-121, s.105 (http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2008-79-466 ad-
resinden alınmıştır.); Tekinalp, s.160.

[11] Yavuz/ Alıca/ Merdivan, s.236.
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A. Nispi Ret Nedeni Olabilecek Telif Hakları

SMK m.4 hükmüne göre; marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmet-
lerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini 
sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin 
olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla 
kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların 
veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir. Bu neden-
le, ilgili hükümde yer alan şartları sağlayan her türlü işaretin marka olarak tes-
cil edilmesi mümkündür. Bu durumda,  bir eserin kendisi veya bir parçası, bir 
eserde yer alan özgün tipleme veya karakter gibi telif hakkına konu değerler 
marka başvurusuna konu olabilecektir.[12] Bu tür değerler özellikle hâlihazırda 
bilinir hâle geldiklerinden marka arayışı içinde olan kişilerin hedefi hâline 
gelmektedir.[13] Bu kapsamda örneğin; 

• Özdemir Asaf ’a ait Lavinia şiirinin mısraları olan “Sana gitme demeyece-
ğim, Ama gitme, Lavinia.” dizesinin,

• Oğuz Aral’a ait “Avanak Avni” tiplemesinin,  

• Türkiye’de “Şirinler” olarak bilinen “The Smurfs” adlı çizgi filmde yer alan 
Şirine karakterinin,

• Hababam Sınıfı filminde yer alan ve Kemal Sunal tarafından canlandırı-
lan “İnek Şaban” tiplemesinin,[14]

• Türkiye’de “Karayip Korsanları” olarak bilinen “Pirates Caribbean” fil-
minde yer alan ve Johnny Depp tarafından canlandırılan “Jack Sparrow” 
tiplemesinin,

• Güzel sanat eseri olan bir heykelin görüntüsünün,

marka tesciline konu edilmesi hâlinde, telif hakkı sahipleri, SMK m.6/6 
hükmü çerçevesinde yayıma itiraz haklarını kullanabileceklerdir. Zira SMK 

[12] Güneş, İ. Marka Hukuku’nda Önceye Dayalı Haklar ve Ayırt Edici İşaretler, Güncellen-
miş 2. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2015, s.171; Yasaman, s.420.

[13] Güneş, s.172.
[14] TÜRKPATENT Marka İnceleme Kılavuzu’nda, tiplemelerin değerlendirilmesinde ilgili 

ibarenin özgünlüğünün ve markayla eser arasında ilişki kurulma ihtimaline bakılacağı, 
itirazın değerlendirildiği tarih itibariyle toplumun büyük kesiminde ilişki kurulma ih-
timali mevcut ise başvurunun reddedileceği ifade edilmiştir. (Bkz. Marka İnceleme Kı-
lavuzu, 2015, s.147, https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/
F9E4CFAF-A7AE-4FEA-8BCC-DA8B5C7DAB00.pdf;jsessionid=1DDB72E5984E1
969E95E7565AA077587 adresinden alınmıştır.)
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m.6/6 hükmü yanında, eser sahibine tanınan hak ve salahiyetler eserin bütü-
nüne ve parçalarına şamil olduğu hükmünü içeren FSEK m.13 hükmü, telif 
hakkı sahibine verilen bu hakkın yasal dayanağını oluşturmaktadır.[15] 

SMK ile birlikte marka tescilinde “grafiksel olarak ifade edilebilme” şar-
tı kaldırılarak “marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin 
olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması” şartının 
getirilmesiyle birlikte geleneksel olmayan marka türlerinin de tesciline imkân 
verilmiştir. Bu kapsamda bir video görüntüsü ve musiki bir beste de marka 
başvurusuna konu edilebilecektir. Bu nedenle bir sinema filminden bir par-
çanın alınması ve söz konusu hareketli görüntü dizisinin marka başvurusuna 
konu edilmesi durumunda da telif hakkı sahibinin yayıma itiraz etme hakkı 
bulunmaktadır. Yahut örneğin, Melih Kibar’a ait “Bir de Bana Sor” adlı bes-
tenin tamamının veya bir kısmının marka başvurusuna konu edilmesi duru-
munda da aynı sonuca varılacaktır.

Eser adlarının telif korumasına sahip olup olamayacağı süregelen bir tar-
tışma konusudur. FSEK m.83 hükmüne göre; bir eserin ad ve alametleri ile 
çoğaltılmış nüshaların şekilleri, iltibasa meydan verebilecek surette diğer bir 
eserde veya çoğaltılmış nüshalarında kullanılamaz. Ancak, umumun kullanı-
mına açık ve ayırt edici bir vasfı bulunmayan ad, alamet ve dış şekiller bu 
kapsamda değerlendirilmemektedir.

SMK m.6/6 hükmünde yer alan “telif hakkı” ifadesinin geniş şekilde yo-
rumlanması ve sadece eserin değil eserin ad ve alametlerinin de hükmün kap-
samında olduğu kabul edilmelidir. Bu durumda, eser adının özgün olması ve 
eserin toplumda bilinirliği sebebiyle eserle bağlantı kurabilmesi durumunda, 
bir eser adını veya alametini içeren marka başvurularının ilgili kişinin itira-
zı üzerine reddedilmesi gerekmektedir. Kılıçoğlu’na göre de, eser adının veya 
alametlerinin ayırt edici olması durumunda marka hukuku kapsamında ko-
runabilecektir.[16] 

B. Yayıma İtiraz Etme Hakkına Sahip Olanlar

Uygulamada en çok sorun yaşanılan hususlardan birisi de itiraz etme 
hakkına sahip olan kişilerin belirlenmesidir. SMK m.18/1 hükmüne göre 
Bülten’de yayımlanmış bir marka başvurusunun, nispi ret nedenlerine göre 
tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından yapılır. 
Bu durumda, başkasına ait telif hakkını içeren marka başvurularında “ilgili 
kişiler”in belirlenmesi önem arz etmektedir. 

[15] Güneş, s.172.
[16] Kılıçoğlu, s.188-194.
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SMK m.6/6 hükmünde yer alan “telif hakkı” kavramının ilk olarak eser 
sahiplerini kapsadığı tartışmasızdır. Bu durumda, yayına itiraz hakkına sahip 
olanlar;

• Mali haklar bakımından, eser sahibi hayattaysa kendisi, ölmüşse miras-
çıları,

• Manevi haklar bakımından, eser sahibi hayattaysa kendisi, ölmüşse FSEK 
m.19 hükmüne göre manevi hakları kullanma yetkisine sahip olanlardır.

Diğer yandan, eser sahibi yanında bağlantılı hak sahipliğinden doğan hak-
ların da hükümde yer alan “telif hakkı” ibaresinin kapsamında olduğu kabul 
edilmelidir.[17] Diğer bir ifadeyle, “telif hakkı” terimi geniş şekilde yorumla-
narak eser sahibi yanında bağlantılı hak sahiplerinin de yayına itiraz hakkını 
bulunduğunun kabulü gerekir. Bağlantılı haklar; komşu haklar ve film ya-
pımcıları hakları olarak ikiye ayrılmaktadır.  Eser sahibinin haklarına komşu 
haklar içerisinde icracı sanatçılar, fonogram yapımcıları ve radyo televizyon 
kuruluşlarının hakları yer almaktadır. O hâlde;

• İcracı sanatçının mali hakları bakımından, hayattaysa kendisi, ölmüşse 
mirasçıları; manevi hakları bakımından ise hayattaysa kendisi, ölmüşse 
FSEK m.19 hükmünde belirtilen yakınları,

• Fonogram yapımcısının ve film yapımcısının mali hakları bakımından 
kendisi, ölmüşse mirasçıları/ tüzel kişilik herhangi bir sebeple sona erdiy-
se, tüzel kişiliğin haklarına halef olanlar,

• Radyo-TV kuruluşlarının mali hakları bakımından kendisi, tüzel kişilik 
herhangi bir sebeple sona erdiyse, tüzel kişiliğin haklarına halef olanlar,

bağlantılı haklarını doğuran icralarının, tespitlerinin yahut yayınlarının 
marka başvurusuna konu edilmesi durumunda itiraz hakkına sahiptir. Bu 
kapsamda, icracı sanatçının kendi icrasının marka başvurusuna konu edilmesi 
veya bir televizyon kuruluşunun yayının bir kısmının veya tamamının mar-
ka başvurusuna konu edilmesi durumunda SMK m.6/6 hükmü kapsamında 
itiraz hakkına sahip olacağının kabulü gerekir. Çünkü icracı sanatçılar, kendi 
icraları, radyo ve televizyon kuruluşları ise gerçekleştirdikleri yayınlar üzerinde 
bağlantılı hak sahibidir.[18] 

[17] Çolak, U. Türk Marka Hukuku, 4. Basım, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018, 
s.407.

[18] Yavuz/ Alıca/ Merdivan, s.2578.
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Bunlar yanında eser sahibinin mali haklarını devralanlar ve bunları kul-
lanma yetkisine sahip olanlar şartların varlığı halinde itiraz hakkına sahip ola-
bileceklerdir. 

C. Telif Hakkının İleri Sürülebileceği Zaman Dilimi

İtiraz hakkına sahip olanlar, ilgili marka başvurusunun Bülten’de yayımın-
dan itibaren iki ay içerisinde itiraz etmeleri gerektiği hususunda bir şüphe 
bulunmamaktadır.  Ancak, telif hakkına dayalı olarak yapılan itirazlarda telif 
hakkının, nispi ret nedeni oluşturabileceği süreye dair SMK kapsamında hü-
küm bulunmamaktadır.

FSEK hükümlerine göre; telif hakkı, eser sahibinin hayatı boyunca ve ölü-
münden itibaren yetmiş yıl boyunca korunmaktadır. Bu süre, eser sahibinin 
birden fazla olması durumunda, hayatta kalan son eser sahibinin ölümünden 
itibaren yetmiş yıl geçmekle son bulmaktadır. Sahibinin ölümünden sonra 
alenileşen eserlerde ise koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır. Eser 
sahibinin adı belirtilmeyen eserlere dair olan FSEK m.12/1 hükmünde[19] 
düzenlenen hallerde koruma süresi, eser sahibinin sürenin bitmesinden önce 
adını açıklamaması durumunda eserin aleniyet tarihinden sonra yetmiş yıldır. 
İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren yetmiş 
yıldır. FSEK m.82 hükmü gereğince; icracı sanatçıların hakları, icranın tespi-
tinin yapıldığı tarihten başlayarak yetmiş yıl; yapımcının hakları ilk tespitin 
yapıldığı tarihten itibaren yetmiş yıl; radyo-televizyon kuruluşları bakımından 
ise itiraz süresi; programın ilk yayınlandığı tarihten itibaren yetmiş yıldır. 

Kanaatimce, telif hakkı gerekçe gösterilerek yapılan itirazlarda FSEK kap-
samında yer alan sürelerin de dikkate alınması gerekir.  Diğer bir ifadeyle, 
itiraz süresinin değerlendirilmesinde hem telif hakları için öngörülen koruma 
süresinin hem de marka başvurularının yayımına itiraz süresi önem taşımak-
tadır. Bu durumda, bu sürelerin sonuna dek SMK m.6/6 hükmü kapsamında 
itiraz yapılabileceğinin kabulü gerekir.[20] Nispi ret sebebinin kabul edilebil-
mesi için her iki sürenin çakışması gerekir. Bu nedenle, bir marka başvuru-
sunun, başkasına ait telif hakkı nedeniyle reddedilebilmesi için söz konusu 
marka başvurusunun, eserlerin korunması için öngörülen süre içinde yapılmış 

[19] FSEK m.12; “ Yayımlanmış olan bir eserin sahibi 11 inci maddeye göre belli olmadıkça, 
yayımlıyan ve o da belli değilse çoğaltan, eser sahibine ait hak ve salahiyetleri kendi namına 
kullanabilir. Bu salahiyetler, 11 inci maddenin 2 nci fıkrasındaki karine ile eser sahibinin 
belli olmadığı hallerde konferansı verene veya temsili icra ettirene aittir. Bu maddeye göre 
salahiyetli kimselerle asıl hak sahipleri arasındaki münasebetlere, aksi kararlaştırılmamışsa, 
adi vekalet hükümleri uygulanır.” hükmünü içermektedir.

[20] Çolak, s.407.
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olması ve hak sahibinin söz konusu markanın Bülten’de yayımından itibaren 
iki ay içerisinde itiraz etmesi gerekmektedir. Çünkü FSEK kapsamında yer 
alan koruma süresinin dolması durumunda, eser kamuya ait hâle gelecektir. 
FSEK kapsamında yer alan sürelerin dolmasıyla eser, eser sahibinin izni olma-
dan eserin yayımı, dağıtılması, işlenmesi diğer bir ifadeyle eser üzerindeki mali 
haklar serbestçe kullanılabilmektedir. 

Eserden doğan manevi hakları, eser sahibi yaşadığı sürece eser sahibi tara-
fından kullanılabilir. Eser sahibi manevi haklarını kendi kullanabileceği gibi 
bu hakların kullanımı konusunda başkalarını da yetkilendirebilir.[21] FSEK 
m.19 hükmü manevi hakların korunma bakımından süreye tabi olmadığı-
nı ortaya koyduğundan eserin, mali haklar bakımından öngörülen sürenin 
bitmesinden sonra kullanılacağı hallerde dâhi, manevi yetkilerin kullanımı 
gündeme gelebilecektir.[22] Bu durumda, mali hakları kullanma süresi sona 
erdikten sonra da gerekli şartların varlığı hâlinde SMK m.6/6 kapsamında ya-
pılan itirazın, kabul edilebileceği kanaatindeyim. Örneğin, Vincent van Gogh 
tarafından yapılmış olan “Yıldızlı Gece” tablosunun mali hakları kullanma sü-
resi dolmuştur. Ancak söz konusu tablonun fotoğrafının, tabloda yer alan bazı 
renklerin değiştirilerek marka başvurusuna konu edilmesi durumunda, eser 
sahibinin manevi hakları ihlal edilmiş olacağından hak sahipleri tarafından 
söz konusu marka başvurusunun ilanına karşı SMK m.6/6 hükmü kapsamın-
da yapılan itiraz, kabul edilmelidir.

V. ÖRNEK KARARLAR

A. TÜRKPATENT Kararları

• “ ” ibaresinden oluşan marka başvurusunun yayımı üzerine, 
“Yüzüklerin Efendisi” filminin yapımcısı tarafından yapılan itiraz, “Yü-
züklerin Efendisi” filmlerinde yer alan ana karakterlerden birinin adı olan 
“Frodo” ibaresinin yazar tarafından oluşturulan fantezi bir kelime nite-
liğinde olması, ilgili ibarenin ülke genelinde bilinir olması,eserle ilişki 
kurulmasına yol açabileceği gerekçeleriyle kabul edilmiştir.[23] 

[21] Merdivan, F. Manevi Hakların Eser Sahibinin Ölümünden Sonra Kullanılması Ve Ya-
kınların Dava Hakkı (Konuyla İlgili Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi), Ankara 
Barosu Fikrî Mülkiyet Hukuku Dergisi, Sayı:1 Yıl 2014, s. 93-144, http://www.anka-
rabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/frmmakale/2014-1/04.pdf adresinden alınmıştır, 
s.104; Yavuz/ Alıca/ Merdivan, s.662

[22] Merdivan, s.115.
[23] Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) 2016-M-3981 sayılı kararı.
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• “ ” ibaresinden ve görselinden oluşan marka başvurusunun, 
CHARLIE CHAPLIN’in canlandırdığı karakter olan CHARLOT adın-
dan ve karakteri simgeleyen Charlot figüründen oluşması, başvuru örne-
ğinin bol pantolonlu, melon şapkalı, büyük ayakkabılı ve bastonlu hâliyle 
kendine özgü görünümü ile Charlie Chaplin tarafından yaratılmış olan 
CHARLOT tiplemesine doğrudan gönderme yapar şekilde tasarlanmış 
olması gerekçesiyle itiraz sahibinin telif hakkını içerdiğine karar verilmiş-
tir.[24] 

• “ ” görselinden oluşan marka başvurusunda yer alan “kulakları 
aşağıya sarkmış, yerde oturan, kuyruğunda fiyonk bağlı” eşek figürünün, 

muteriz firmaca yaratılan “ ” görseline sahip olan EEYORE 
isimli çizgi film karakteri ile büyük benzerlikler taşıması nedeniyle te-
lif hakkı gerekçeli itiraz kabul edilmiştir. Kanaatimce bu uyuşmazlıkta 
TÜRKPATENT, muterize ait tiplemeyi güzel sanat eser eseri olarak ka-
bul etmiş ve bu nedenle bu esere çok benzeyen başvurunun tescilinin eser 
sahibinin haklarına halel getireceği kanaatine varmıştır.[25]

• “ ” ibaresinden ve görselinde oluşan marka başvurusunun 
tescilinin, ilgili ibarenin Yıldız Savaşları (Star Wars) sinema dizisinde, 
imparatorluğun en ölümcül silahının ve ayrıca imparatorluğun merkezi 
üssünün orijinal adı olduğu; başvuruda yer alan şeklin itiraz sahibinin 
“Death Star” için kullandığı şekille birebir aynı olduğu, muterize ait si-
nema eserinin bir alameti olan “Death Star” ibaresinin ve buna ait şeklin 
aynısının, bir başkası adına tescilinin eser sahibinin haklarına halel geti-
receği belirtilmiştir.[26]

[24] YİDK 2014-M-13536 sayılı kararı.
[25] YİDK 2010-M-2919 sayılı kararı.
[26] YİDK 2019-M-3242 sayılı kararı.
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• “ ” ibaresi ve şekil unsurundan oluşan marka başvu-
rusunun yayımı üzerine, “Muhteşem Yüzyıl” dizisinin yapımcısı TİMS 
Prodüksiyon tarafından yapılan itiraz; Osmanlı padişahı Kanuni Sultan 
Süleyman’ın eşi olan ve dönemi içerisinde etkin bir rol oynamış olması 
dolayısıyla toplumda hâlihazırda yaygın olarak bilinen tarihi bir şahsi-
yetin adı olan ilgili ibare üzerinde muterizin telif hakkının bulunmadığı 
gerekçesiyle reddedilmiştir.[27] 

B. Yargı Kararları

• “ ” ibareli marka; bir dergiye ad olarak kullanılan 
“XOXOTHEMAG” sözcüğünün, orijinal olması nedeniyle bu ibarenin 
başkası adına marka olarak tescil edilmesinin, söz konusu ibare üzerinde 
eser sahibi olan kişinin telif hakkını ihlal edeceği gerekçesiyle hükümsüz 
kılınmıştır.[28]  

• “ ” ibareli marka başvurusunun yayınına, “ÇAKMAKTAŞ-
LAR” adlı çizgi filmin orijinal adı olan “FLINSTONES” ibaresi üzerinde-
ki telif hakları gerekçe gösterilerek yapılan itirazın reddine dair TÜRK-
PATENT kararı, başvurunun, çizgi film yapımcısının telif hakkını ihlal 
ettiği gerekçesiyle iptal edilmiştir.[29] 

• “ ” şekil ve ibareli marka başvurusunun yayına, “ ”gör-
seli üzerindeki telif hakkına dayanılarak yapılan itirazın reddine dair 
TÜRKPATENT kararının iptali istemiyle açılan davada,  sağa doğru 
yürüyen, şapkalı, bastonlu, smokin giymiş, çizmeli, kolları önde birleş-
tirilmiş, elinde baston olan, sol ayağı önde yürüyen, siyah renkte düzen-
lenmiş erkek figüründen oluşan ve davacının üzerinde hak sahibi olduğu 
görselin, sahibinin hususiyetin yansıtan güzel sanat eseri olduğu ve dava-
lının marka başvurusunda yer alan şeklin, davacının telif hakkına tecavüz 
oluşturduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.[30] 

[27] YİDK 2013-M-5962 sayılı kararı.
[28] Yargıtay 11. HD 17.12.2014 tarihli ve E.2014/12674, K.2014/19975 sayılı karar.
[29] Yargıtay 11. HD 16.01.2014 tarihli ve E.2013/11306., K.2014/923 sayılı karar.
[30] Yargıtay 11. HD 31.03.2014 tarihli ve E.2013/17308, K.2014/6197 sayılı karar.
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• Davacının, “ ”, “ ”, “ ” görsellerinden oluşan am-
balaj tasarımlarının FSEK m.4 hükmü bağlamında güzel sanat eseri ol-
duğu, sahibinin hususiyetini taşıdığı ve özgün olduğu, bu nedenle davalı 

adına tescilli, “ ”, “ ” görsellerinden oluşan markaları, da-
vacının telif hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle hükümsüz kılınmıştır.[31]

• Davacı tarafından oluşturulan “ ” görselli fotoğraf kolajının, belli 
bir fikrî çaba ve emeğin ürünü olarak, sahibinin hususiyetini taşıyan «gü-

zel sanat eseri» olduğu gerekçesiyle davalıya ait, “ ” görselli marka 
tescili hükümsüz kılınmıştır.[32]  

• “ ” görseli ve ibaresinden oluşan marka başvurusu, davacı tara-
fından çizilen karikatür eserlerinde yer alan “Kötü Kedi Şerafettin” tiple-
mesinin FSEK m. 4 hükmü gereğince bağımsız güzel sanat eseri olduğu, 
her ne kadar FSEK m.18/2 gereğince karikatürler üzerindeki mali hakla-
rın kullanım yetkisi davalıya ait olsa da davacı tarafından yaratılan “Kötü 
Kedi Şerafettin” tiplemesinin içinde yer aldığı karikatür eserinde baskın 
karakter olarak yer almak suretiyle bağımsız bir güzel sanat eseri olduğu, 
ayrıca mali hakların davalıya bırakılmış olmasının davalıya marka tescili 
hakkını sağlamayacağı,[33] bu nedenle davacının izni alınmaksızın yapılan 
marka tescilinin, davacının telif hakkının ihlali sonucunu doğuracağı ge-
rekçesiyle hükümsüz kılınmıştır.[34]  

• Davacı tarafından oluşturulan “ ” görselde yer alan aslan figürü-
nün sahibinin hususiyetini taşıyan güzel sanat eseri niteliğinde olduğu 

bu nedenle “ ” şekil ve ibareli marka başvurusunda yer alan aslan 
figürünün, davacının eser niteliğinde olan logosunun değiştirilmiş şeklin-

[31] Yargıtay 11. HD 16.01.2014 tarihli ve E.2013/11051, K.2014/938 sayılı karar.
[32] Yargıtay 11. HD 02.05.2017 tarihli ve E.2015/15598, K.2017/2552 sayılı karar.
[33] Güneş, s.173.
[34] Yargıtay 11. HD 18.11.2005 tarihli ve E.2004/13221, K.2005/11244 sayılı karar.
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den oluştuğu ve davacının telif hakkını ihlal ettiğine karar verilmiştir.[35] 

• “ ” ibareli marka başvurusunun yayınına, “kalekim usta 
kulubü” ibareli projeleri üzerindeki telif hakları gerekçe gösterilerek yapı-
lan itirazın reddine dair TÜRKPATENT kararının iptali istemiyle açılan 
dava,  davacıya ait inşaat sektöründe ürün ve yöntemlerini içeren projeler 
ilim ve edebiyat eseri olsa da bu projenin adı olan “kalekim usta kulübü” 
ibaresinin yaygın bir şekilde ve tanımlayıcı olarak kullanılması nedeniyle 
ayırt edici vasfının bulunmaması nedeniyle davacının telif hakkının ihlal 
edilmediğinde karar verilmiştir.[36]   

• “ ” ibaresinden oluşan davalı markasında yer alan ilgili iba-
renin, varlık düşüncesinin anlamını rüyasında bir kelebek olduğunu gö-
ren filozofun anlatımlarıyla açıklamaya çalışan öykünün adı olarak kul-
lanıldığı ve günümüze kadar yüzlerce esere ad olduğu, bu özgün ve ayırt 
edici olmaması nedeniyle davacının telif hakkının ihlal edilmediğinde 
karar verilmiştir.[37]  

VI. SONUÇ

Telif hakkı, sahibinin hususiyetini taşıyan eserler için sahiplerine belirli 
süreyle ayrıcalıklı tekel hakları sunmaktadır. Söz konusu hakların marka tes-
ciline ya da tescil başvurusuna konu edilmesi de hakkın ihlali durumlarından 
birini oluşturmaktadır. Önceye dayalı telif haklarının, marka tesciline engel 
olmasının incelendiği bu makalede,  eser ve eser sahipliği kavramları çerçeve-
sinde SMK m.6/6 hükmünün koşullarına yer verilmiştir. SMK m.6/6 hük-
münün kapsamı, TÜRKPATENT ve yargı kararlarından alınan örneklerle 
belirlenmeye çalışılmış ve kişisel görüşler ifade edilmiştir. Uygulamada çok 
da sık karşılaşılmayan ancak karşılaşıldığı zaman çözümü özellikle, TÜRK-
PATENT nezdinde gerçekleştirilen incelemede oldukça karmaşık bir yapıya 
bürünebilen hüküm, dar yorumlanması halinde eser sahipleri veya ilgili hak 
sahipleri nezdinde hak kayıplarına neden olabilecek, geniş bir yorumda ise 
marka arayışı içerisinde olan kişilere engel oluşturabilecek niteliktedir. 

Başkasına ait telif korumasına tabi bir sözcüğün ve/veya görselin, mar-
ka olarak tescil edilmek istenmesinin ortaya çıkaracağı hukuka aykırılığın bir 
tescil engeli oluşturması gerektiği iradesini, SMK m.6/6 hükmüyle normatif 
bir metinde ifade eden kanun koyucu, bu konuda bir istisna hükmüne de yer 

[35] Yargıtay 11. HD 23.05.2018 tarihli ve E.2016/11836, K.2018/3892 sayılı karar.
[36] Yargıtay 11. HD 13.11.2017 tarihli ve E.2016/4147, K.2017/6075 sayılı karar
[37] Yargıtay 11. HD 18.04.2017 tarihli ve E.2015/14472, K.2017/2229 sayılı karar.
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vermemiştir. Gerek TÜRKPATENT uygulamaları gerek yargı kararları; mar-
kanın oluşturulması aşamasında seçilecek sözcüklerin ya da görsel unsurların, 
başkasına ait bir telif hakkı kapsamında olup olmadığının dikkat alınması ge-
rekliliğini ortaya koymaktadır.
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ÖZET

İçerik markalama stratejisi, ortak markalama stratejileri arasında yer almak-
tadır. İçerik markalama stratejisine başvurulmasının, temelinde yatan amaç ile 
paralel bir biçimde, marka sahibine ve markaya pek çok katkısı vardır. Bu-
nunla birlikte, içerik markalama stratejisinin kullanılması, birtakım sebeplere 
bağlı olarak marka sahibi aleyhine bazı olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir.

Bu çalışmada, içerik markalama stratejisi değerlendirilmiş ve stratejinin 
kullanılmasının marka sahiplerine sağladığı faydalar ile neden olabileceği 
olumsuzluklar ele alınmıştır. Her ne kadar bazı dezavantajlar mevcut ise de 
bunların çeşitli şekillerde önlenmesi veya bertaraf edilebilmesi mümkün oldu-
ğundan, içerik markalamanın markalara ve sahiplerine pek çok avantajı bu-
lunduğundan bahsedilebilecektir.

I. GİRİŞ

A. Birlikte (Ortak) Markalama ve İçerik Markalama 

Birlikte veya ortak markalama, birden çok markanın tek bir mal veya hiz-
met üzerinde kullanıldığı bir pazarlama stratejisi ve marka iş birliği olarak 
bilinmektedir. 

Ortak markalama, ticaret hayatında ve günlük yaşamda uzun yıllardan 
beri, sıklıkla ve de pek çok farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu stratejinin 
en yaygın örneği olarak, B markalı lastiklere ve C markalı bir ses sistemine 
sahip A markalı bir otomobil[1]  gösterilebilir. Diğer bir örnek ise, tüketicile-
rin, X markalı benzin istasyonlarında benzin alırken aynı zamanda Y markalı 
kahvelerini satın almalarına imkan veren kiosk stantların bulunmasıdır. Ben-
zer şekilde, internetin hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiği günümüzde, 
önde gelen markaların, Instagram veya Twitter gibi sosyal medya platformla-
rında, influencer olarak adlandırılan kişiler ile yaptıkları iş birlikleri de ortak 
markalamanın bir diğer görünümü olarak karşımıza çıkmaktadır.[2]  

[1] Christian Bolduc & Elodie Dion, Co-branding: One Product, Two Trademarks – Who 
Has The Rights?, 2020 (https://www.mondaq.com/canada/trademark/971746/co-
branding-one-product-two-trademarks-who-has-the-rights?login=true, Son Erişim Ta-
rihi: 30.01.21)

[2] Clark W Lackert & Jonathan Goodwill, Co-branding: cooperation or competition?, 
2019 (https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=35811fec-bdf4-4d4a-bfc6-
2a0ff3a3784c, Son Erişim Tarihi: 31.01.21)
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Ortak markalamanın çeşitlerine ilişkin birbirinden farklı ve hatta birbirleri 
ile çelişkili kategorizasyonlara rastlanmakta olup, mevcut literatürde tek ve 
belirli bir sistematik sınıflandırma bulunmamaktadır.[3]  

Ortak markalama stratejileri arasında yer alan içerik (ortak) markalama 
“ingredient co-branding” ise, her ne kadar ilk bakışta yeni karşılaşılan bir kav-
ram gibi algılanabilmekte ise de, esasen bu stratejinin en sık uygulanan[4]  türü 
olarak nitelendirilmektedir.

İçerik markalama stratejisinde, nihai ürünün içeriğinde kullanılan marka, 
nihai ürüne işlevsel bir katkı sağlayan[5]  ve nihai ürünü satın almaya değer 
kılan temel bileşen, parça veya unsurlardan biri olup; hem nihai ürünün itiba-
rından katkı sağlamaya hem de nihai ürünün itibarına katkı sağlamaya hizmet 
etmektedir.[6]  

Ayrı bir inceleme konusu olmakla birlikte, literatürde, içerik markalama-
nın ürünlere olduğu gibi hizmetlere de uygulanabilir olup olmadığı husu-
sunda net bir kanı mevcut olmayıp, bu durum halen açıklığa kavuşturulmayı 
beklemektedir.

İçerik markalama stratejisinde, stratejiye konu her iki ya da daha fazla mar-
kanın sahibi farklı kişiler olabileceği gibi, aynı kişiler de olabilmektedir.

Marka sahiplerinin farklı olduğu durumda, bir markanın bir diğer markalı 
ürünün içeriğinde kullanılmasının, temel anlamda hem inhisari hem de in-
hisari olmayan lisans şeklinde karşılaşılabilen, markanın lisans verilmesi yani 
markanın kullanım hakkının marka sahibi tarafından üçüncü bir kişiye devre-
dilmesinin farklı bir görünümü olduğundan bahsedilebilecektir. Bu duruma 
örnek olarak, dizel motorlu araçlara yönelik su bazlı üre çözeltisi üzerinde 
kullanılan Adblue markasının; otomobil üreticilerine, tedarikçilere ve/veya 

[3] Inca Beckmann & Kristina Willa, Multiple Co-Branding: From the Consumer’s Point 
of View, Diplomica Verlag GmbH, 2005, s.10 (https://books.google.com.tr/books?id=
3S1oAQAAQBAJ&pg=PA10&dq=ingredient+co-branding&hl=tr&sa=X&ved=2ahU
KEwi0hIP-r6PuAhVJpIsKHRA5BCYQ6AEwA3oECAEQAg#v=onepage&q=ingredie
nt%20co-branding&f=false, Son Erişim Tarihi: 30.01.21)

[4] Lisanne Bouten, Co-branding: A Brand Partnership and a New Product, 2010, s.36.; 
Ayşen Kara, Markalama Stratejilerinden Ortak Markalama (Co-Branding) ve In-
tel Inside Örneği, Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı Ankara 2015, 
s.79 (https://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/resources/
temp/1CBE595B-ACC3-4FAE-8076-67C18412C77E.pdf;jsessionid=DFF9A9EA3A
8242740CBE5541DE3D9ED5, Son Erişim Tarihi: 24.01.21)

[5] Lisanne Bouten, a.g.e., s.33
[6] Ray George, Fueling Growth Through Ingredient Brands (https://hawkpartners.com/

branding/fueling-growth-ingredient-branding, Son Erişim Tarihi: 30.01.21)
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kimya ve madeni yağ endüstrisinde faaliyet gösteren şirketlere lisans verilmek 
sureti ile[7] kullanılmasının ve böylelikle Opet, Shell gibi markalar ile birlikte 
içerik markalamaya konu olması[8] verilebilir. Nitekim, içerik markalamanın 
bir çeşidi olduğu ortak markalamanın, ortak bir girişim veya iş birliğinden zi-
yade, hukuki anlamda markaların çapraz lisanslanması durumu olduğu; yani 
iki farklı marka sahibinin her birinin, markasını diğerine lisans vermesi duru-
muna dayandığı belirtilmektedir.[9] 

Marka sahibi tarafından içerik markalama stratejisine başvurulması, kimi 
zaman içeriğin niteliğinden ötürü bir tercihten ziyade zorunluluk olarak or-
taya çıkmaktadır. 

Örneğin, kişisel bakım sektöründe hammaddeler “raw materials” geliştir-
mekte olan bir şirket, bu durumun bir gereği olarak içerik markalama strate-
jisini kullanmak ve kendisine ait markaya sahip hammaddeyi, nihai ürünün 
sahibine satmaktadır. Bu gibi durumlarda, markalı içeriğin nihai tüketici ta-
rafından münferiden kullanımı mümkün olmadığından; içerik, nihai ürünün 
esaslı bir bileşenidir ve ürün ile içerik birbirine bağlıdır.[10]  

Bazı durumlarda, içeriğin tek başına kullanımı mümkün olmamasına 
rağmen, içerik tek başına satın almaya konu olabilmektedir. Örneğin; Intel 
markalı işlemciler nihai tüketiciye çoğunlukla bilgisayar içerisinde sunulmak-
ta olup, işlemcilerin nihai tüketici tarafından tek başına kullanımı mümkün 
olmasa dahi, Intel işlemcilerin tek başına satın almaya konu olduğu bilinmek-
tedir.[11]  Aynı durum, tek başına satılması mümkün olmakla birlikte, yalnızca 
başka markalı bisikletler ile kullanılan, Shimano markalı bisiklet arka dişlisi 
için de geçerlidir. 

Bununla birlikte, tek başına kullanılabilen ve kullanılmakta olan bir mar-
kanın, marka sahibinin tercihi sonucu bir başka ürünün içeriğinde kullanılma-
sı ve böylece içerik markalama stratejisine konu olması da olağandır. Hershey’s 
markalı çikolatada Betty Crocker marka kek karışımı kullanılması[12]  veya 

[7] Bkz. https://www.vda.de/en/topics/innovation-and-technology/ad-blue/AdBlue-brand-
list-and-licensees-list.html, Son Erişim Tarihi: 30.01.21

[8] Bkz. https://www.opet.com.tr/opet-adblue, Son Erişim Tarihi: 30.01.21
[9] Clark W Lackert & Jonathan Goodwill, a.g.e.
[10] Inca Beckmann & Kristina Willa, a.g.e. s.11
[11] Bkz. https://www.mediamarkt.com.tr/markalar/intel/islemci?gclsrc=aw.ds&&gclid

=CjwKCAiApNSABhAlEiwANuR9YAGM4c_P3-3BggXB8LWSn_y4Immidbl6T-
TyJo8HX5iW5fecPBA8toxoCWpMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds, Son Erişim Tarihi: 
30.01.21

[12] Bkz. https://www.bettycrocker.com/products/frosting/hersheys-milk-chocolate-
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McDonald’s tarafından McFlurry markalı ürünlerde M&M’s markalı çikola-
talı drajeler kullanılması[13]  zorunluluktan değil tercihten kaynaklanan içerik 
markalamaya örnek olarak gösterilebilmektedir. 

İçerik markalama, kısa vadeli veya uzun vadeli iş birliklerine konu olabil-
mektedir. 

II. İÇERİK MARKALAMA STRATEJİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. İçerik Markalama Stratejisi Kullanılmasının Marka Sahiplerine 
Sağladığı Faydalar

Ortak markalama stratejisi ve bunun bir türü olan içerik markalama stra-
tejisinin marka sahiplerine pek çok katkı sağlaması mümkündür. Doğru ve 
başarılı bir ortak markalama stratejisi ile, iki veya daha fazla markanın birbiri-
ne sağlayacağı faydalar oldukça önemli boyutlara ulaşabilmektedir. 

Esasen strateji de bu amaç üzerine kurulu olup, içerik markalamada tek 
bir üründe bir araya getirilen iki veya daha fazla markanın, rekabet avantajı ile 
satış potansiyelinin münferit olarak arttırılması temel hedeftir.[14]  

En basit örneği ile, markalar ve/veya sahipleri, birbirleri ve birbirlerinin 
markaları üzerinden tanıtım ve reklam yapmakta, böylelikle maliyet perfor-
mans endeksi bağlamında da kazançlı duruma gelmektedirler. Benzer şekilde, 
içerik markalama ile, maliyetin paylaştırılması gibi riskin paylaştırılması da 
söz konusu olmaktadır.

Oreo markalı bisküvinin Milka markalı çikolatada içerik markası olarak 
kullanılması örneğinde[15]  her iki marka da aynı işletmeye ait olduğundan, 
tek bir ürüne yönelik harcama her iki markanın da tanıtımına katkı sağla-
maktadır. 

Ayrıca, marka sahibi firmaların bu strateji ile birbirlerinin ve/veya marka-
larının tanınmışlık seviyesini ve itibarını arttırmaya yardımcı olacağı da pekâlâ 
söylenebilecektir. Özellikle farklı markaların aynı kişiye ait olduğu ve içerik 
markalamanın tercihen söz konusu olduğu durumlarda sıklıkla başvurulan 

frosting, Son Erişim Tarihi: 30.01.21
[13] Bkz. https://www.mcdonalds.com/us/en-us/product/mm-candy-mcflurry.html, Son 

Erişim Tarihi: 30.01.21
[14] Ayşen Kara, a.g.e, s.79
[15] Bkz. https://www.milka.com.tr/urunler/milka-tablet-100g/milka-oreo-tablet-

cikolatalar-100g?p=9185&categoryid=9344, Son Erişim Tarihi: 30.01.21; Bkz. https://
eu.mondelezinternational.com/brand-family, Son Erişim Tarihi: 30.01.21
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bir yöntem olarak, yeni oluşturulan markanın piyasada mevcut ve belli bir 
tüketici tabanına sahip marka üzerinden, içerik markasının itibarının ve ta-
nınmışlığının arttırılması amacı ile bu strateji kullanılmaktadır.  

Keza, içerik markalama stratejisi kullanıldığı durumda, tüketicilerin or-
tak markalama stratejisine konu markalardan birine olan güveni veya bağlılığı 
ya da bu marka ile ilgili yaşadığı olumlu deneyim diğer markaya da sirayet 
edebilecek ve tüketicinin zihninde bu anlamda iyi bir imaj oluşması sağlana-
caktır. Tüketicinin halihazırda her iki markaya itibar etmesi durumunda ise, 
bu strateji ile tüketicinin zihnindeki olumlu imaj ve markaya olan bağlılık 
pekişecektir. 

Böylelikle, özellikle içerik markalama stratejisinin zorunluluktan ziyade 
tercihen kullanıldığı durumlarda, marka sahiplerinin ve/veya markalarının 
adeta ‘güçlerini birleştirmesi’ ve markaların birbirini beslemesi durumundan 
bahsedilebilecektir. Öyle ki, markaların bir araya getirilmesi ile ortaya çıkabi-
lecek nihai ürünün markasal değerinin, bunu oluşturan markaların bireysel 
değerlerinin toplamından daha büyük dahi olabileceği ifade edilmektedir.[16] 

Bu strateji ile oluşturulan nihai ürünün, tüketicinin dikkatini çekerek ürü-
nün rekabet şansını arttıracağı da söylenebilir. 

Bunlara ek olarak, marka sahibi tarafından ortak markalama stratejisinin 
kullanılmasının, somut olayın özellikleri ile bu hususta marka sahibince sunu-
lan diğer deliller ve bunların yeterliliğinden bağımsız olarak, marka sahibinin 
markasını kullanma yükümlülüğünü yerine getirmesine de katkı sağlayacak-
tır.[17]  Nitekim, Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) bir kararında, lüks 
ayakkabı ürünleri üzerinde, “L’Eclaireur made by Premiata” şeklinde markala-
rın birlikte kullanılması halini, L’Eclaireur markasının ciddi kullanımı olarak 
kabul etmiştir.[18] 

[16] Dan Beem, The Case For Co-Branding, 2010 (https://www.forbes.com/2010/03/16/
cold-stone-creamery-dan-beem-rocky-mountain-chocolate-cmo-network-co-branding.
html?sh=5dabbfe825b5, Son Erişim tarihi: 31.01.2021)

[17] İbrahim Bektaş, Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanmama Nedeniyle 
İptali - AB Adalet Divanı’nın Güncel Kararları Işığında Bir Değerlendirme, Ankara 
Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt:17, No: 2 (Yıl: 2018), sf. 228. (https://dergipark.org.
tr/en/download/article-file/623641, Son Erişim tarihi: 24.01.2021) 

[18] ABAD, Les Éclaires GmbH v. EUIPO, T-680/15, 08.05.2017 (http://curia.europa.eu/
juris/document/document.jsf;jsessionid=DC6FB20990D56E4D3312DC91171B4A4
6?text=&docid=190463&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&par
t=1&cid=2339940, Son Erişim tarihi: 31.01.2021)  
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Yine, markanın niteliği gereği içerik markası olarak kullanılmasının zo-
runlu olmadığı halde dahi, marka sahibinin çeşitli nedenlerle markası ile ilgili 
bizatihi üretim veya satış yapamadığı ya da diğer anlamları ile de markasını 
kullanamadığı durumlarda, markasının içerik markası olarak kullanılmasına 
izin vermek suretiyle, markayı kullanma yükümlülüğünü yerine getirmesini 
mümkün kılan bir fırsat elde edebilecektir. Gerçekten de, içerik markalama 
stratejisi ile, yeni ürünlerde, yeni kanallarda ve yeni pazarlarda büyüme fırsatı 
yakalanıp, özellikle de markasal kullanımın gerçekleştirilemediği zorlu ekono-
mik zamanlarda, marka sahibi pazar payını koruyarak piyasadaki varoluşunu 
sürdürebilecek ve hatta pazar payını arttırarak büyüme dahi sağlayabilecek-
tir.[19]  

Özellikle, Corona Virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yargıda hak kayıpla-
rının önlenmesi amacıyla sürelerin durdurulmasının, 6769 sayılı Sınai Mülki-
yet Kanunu’nda (SMK) yer alan hoşgörü sürelerine etki edip etmeyeceği veya 
hangi şekilde etki edeceği ile ilgili öğretide net bir kanının ve uygulamanın 
oluşmadığı bu süreç içerisinde, içerik markalamanın, marka sahibinin marka-
sını kullanma yükümlülüğünü yerine getirmesine katkı sağlayabilecek; alter-
natif, hesaplı ve etkili bir çözüm olabileceği düşünülmektedir. 

B. İçerik Markalama Stratejisi Kullanılmasının Neden Olabileceği 
Olumsuzluklar

Marka sahipleri tarafından, içerik markalama stratejisine başvurulması-
nın, amaçlandığı üzere pek çok olumlu yanı olduğu gibi, aynı zamanda çeşitli 
nedenlere bağlı olarak içerik marka sahipleri ve markaları aleyhine birtakım 
sorunlara yol açması da muhtemeldir.  

Her şeyden önce, başarısız bir ortak markalama stratejisi nedeni ile bu stra-
teji ile amaçlananın tam tersi bir sonuç elde edilmesi söz konusu olabilecektir. 

Örnek vermek gerekirse, ortak markalama stratejisi için bir araya gelen 
iki markadan birinin, değeri veya marka sahibinin itibarı, diğer markanın de-
ğeri veya marka sahibinin itibarından fark edilebilir ölçüde düşük ise veya 
strateji geliştirildikten sonra düşmüş ise; değeri düşen markanın veya marka 
sahibinin ortak markalama stratejisi ile elde edilmesi amaçlanan faydanın çok 
daha üzerinde bir fayda elde etmesi, diğer markanın veya marka sahibinin 
ise amaçlanan olumlu sonucun aksine, ortak markalama stratejisi neticesinde 
zarar görmesi söz konusu olabilecektir. 

[19] Ray George, a.g.e. Dan Beem, a.g.e.
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Bazı yazarlar tarafındansa, her ne kadar doğru uygulandığında her iki 
marka sahibine fayda sağlayacak ise de, içerik markalama stratejisi ile sağlan-
mak istenen faydanın, nihai ürün sahibi merkezli olduğu düşünülmektedir.[20]  
Zira, içerikte kullanılacak markanın zaten belirli bir bilinirliğe sahip olacağı 
ve nihai ürüne pozitif katkı sağlayacak şekilde seçildiği ve bu şekilde rekabette 
farklılık yaratmanın amaçlandığı belirtilmektedir.[21]   

Yukarıda bahsedildiği üzere, içerikte kullanılacak markanın zaten belir-
li bir bilinirliğe sahip olarak seçilmesi veya nihai ürün üzerindeki markaya 
oranla içerik markasının marka değerinin ve itibarının baskın olması halinde, 
içerik markasının nihai ürüne ait markanın önüne geçebileceği ve tüketiciye 
direkt olarak hitap edebileceği de söylenmektedir.[22]  Bu durum, ilk etapta, 
nihai ürün sahibinin içerik markasından elde ettiği faydanın daha fazla olduğu 
gibi bir izlenim verse de; özellikle uzun vadede, nihai ürün sahibinin ve mar-
kasının görünürlüğü bakımından tartışma konusu olabilecektir.

Bir diğer dezavantaj olarak, tüketicilerin ortak markalama stratejisine 
konu markalardan birine olan güvensizliği veya bu marka ile ilgili kötü bir 
deneyiminin, diğer markaya da sirayet edebileceği ve tüketicinin zihninde 
olumsuz bir imaj oluşmasına yani negatif imaj transferine neden olabileceği 
söylenebilmektedir. Bunu önlemek adına ise, özellikle içerik marka sahibinin, 
markalı içeriğinin kullanılmasına müsaade ettiği nihai ürünün, kalite güven-
cesini ve kontrolünü sağlaması ve bunun için zaman ve para harcaması gere-
kebilecektir.[23] 

İçerik markalamada karşılaşılan bir diğer dezavantaj da, bir araya getirilen 
markaların özellikleri veya tüketicilerin markalar ile kurduğu bağın birbiri ile 
uyumsuz olmasının yol açtığı sonuçlardır. Bu durumda, tüketicinin zihninde 
markaya ilişkin bir kafa karışıklığı oluşabilecek; bu da, satın almada tereddüt 
veya satın alma kararının daha zor verilmesi gibi sonuçlara yol açabilecektir.  

Diğer bir ihtimal olarak, tüketiciler markalardan ziyade ortaya çıkan or-
tak markalı ürünü tercih ediyor olabilirler. Ancak, bu iş birliğinin kısa vadeli 
olması halinde veya her halükârda içerik markalama stratejisi sona erdiğinde, 
tüketicinin markalara olan bağlılığı veya tüketici nezdindeki marka değeri ve/
veya çekiciliği azalabilecektir. Hatta, bazı yazarlar tarafından, nihai ürün sahi-

[20] Philip Kotler & Waldemar Pfoertsch, Basics of Ingredient Branding, s.28 (https://www.
researchgate.net/publication/251150141_Basics_of_Ingredient_Branding, Son Erişim 
Tarihi: 31.01.21)

[21] Philip Kotler & Waldemar Pfoertsch, a.g.e., s.28
[22] Robert E. Moore, a.g.e., s.348; Philip Kotler & Waldemar Pfoertsch, a.g.e., s.26
[23] Philip Kotler & Waldemar Pfoertsch, a.g.e., s.46
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bi için, tüketici tabanını içerik marka sahibine kaptırması riskinden dahi söz 
edilmektedir.[24]  

Benzer şekilde, çeşitli nedenlerle artık avantajlı olmaması, iş birliği yapılan 
marka sahibinin markasında veya işinde değişikliğe gitmesi ya da marka sahip-
leri arasında ortaya çıkan bir anlaşmazlık gibi bu stratejinin çeşitli nedenlerle 
sona erdirilmesi halinde, ortak markalamanın çözülmesi noktasında tüketi-
cilere yapılacak bilgi aktarımı da marka sahibi için maliyetli olabilecektir.[25]  
İlaveten, ortak markalama ile amaçlanan hedefe ulaşıldığı hallerde, sonlanan 
bu ilişkinin nihayetinde iş birliği yapılan kişi ile en başta amaçlananın tersine, 
taraflar arasında anlaşmazlık ve rekabet yaratması da muhtemeldir.[26]  Ortak 
markalamanın birbirine denk marka sahipleri arasında gerçekleştirildiği ka-
bulünde düşük bir ihtimal olduğu düşünülse de, nihai ürün sahibinin içerik 
markasını kopyalayarak bir rakip haline gelebileceği riskinden de bahsedil-
mektedir.[27]  

Öte yandan, içerik markasının gerek markaların sahiplerinin aynı kişi 
olduğu gerek ise de farklı kişiler olduğu durumlarda, çok fazla sayıda ortak 
markalama stratejisine konu edildiği ve tüketici tarafından içerik markasına 
aşırı maruz kalındığı halde ise, markanın ayırt ediciliğinin zedelenmesi ve ta-
nımlayıcı olduğu yönünde yanlış bir kanı oluşması olağandır. 

Her hâlükârda, başka bir ürünün içinde saklı olan ve tüketilmek için önce-
likle nihai ürünü tüketmenin gerekli olduğu içerik markası, tüketici tarafından 
somut bir şekilde veya bağımsız olarak algılanamayabilmektedir.[28]  Bunun da 
temelinde, hangi markanın tüketicinin tercihinde etkili olduğundan bağımsız 
olarak, içerik markalama stratejisi kapsamında içerikte kullanılan markanın, 
işin doğası gereği diğer markaya nazaran daha geri planda yer alması hususu 
yatmaktadır. Bu sebeple de, tüketici nezdinde hatalı bir algı oluşması ve içerik 
markasının ayırt ediciliğinin zedelenmesi riski doğmaktadır.

[24] Philip Kotler & Waldemar Pfoertsch, a.g.e., s.46
[25] John McKeown, The Pros And Cons Of Leveraging Brands By Co-Branding, 2017 

(https://www.mondaq.com/canada/advertising-marketing-branding/576624/the-pros-
and-cons-of-leveraging-brands-by-co-branding, Son Erişim Tarihi: 31.01.21)

[26] Clark W Lackert & Jonathan Goodwill, a.g.e.
[27] Philip Kotler & Waldemar Pfoertsch, a.g.e., s.46
[28] Robert E. Moore, From Genericide to Viral Marketing: On Brand, Language & Com-

munication 23 (2003), s.347 (https://www.academia.edu/33429016/2003_From_gene-
ricide_to_viral_marketing_on_brand_Language_and_Communication_23_331_357, 
Son erişim tarihi: 31.01.2021) 
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Benzer şekilde, içerik markasının içerik markalamadaki diğer marka sahibi 
kişi veya kişilerce yanlış şekilde kullanımı da, içerik markasının ayırt ediciliği-
nin zedelenmesine yol açıp, markanın tanımlayıcı olduğu yönünde hatalı bir 
algıya sebep olabilecektir.

Diğer yandan, içerik markasının ticaret ortamındaki rakipler tarafından 
da tanımlayıcı veya jenerik olduğu algısı yaratacak şekilde kullanıldığı görül-
mektedir ki, bu ihtimalde marka hakkına tecavüz teşkil eden bir durumun 
mevcudiyetinden bahsedilmektedir.

Bu noktada belirtmek gerekir ki, başka markalı bir ürünün içeriğinde kul-
lanılarak içerik markalama stratejisine konu edilen bir markanın, sırf bu ne-
denle tanımlayıcı olduğundan, jenerik hale geldiğinden ya da marka vasfını 
haiz olmadığından bahsedilebilmesi mümkün değildir. 

Ancak yukarıda bahsi geçen sonuçların ortaya çıkması halinde, içerik mar-
kası sahibinin, markasının jenerik hale gelmesi veya markasının ayırt edicili-
ğinin zedelenmesi tehlikesi ile ya da markanın jenerik hale geldiği veya ayırt 
edici niteliğinin bulunmadığı şeklindeki argümanlarla karşı karşıya kalması 
muhtemeldir. 

Özellikle, bu noktada gerekli adımların atılmaması veya gerekli önlemlerin 
alınmaması halinde, içerik marka sahibi, markasının tescilli olduğu mal veya 
hizmetler için yaygın bir ad haline geldiği ya da markasının ayırt edicilikten 
yoksun ve tanımlayıcı olduğu gerekçeleri ile SMK’nın 25, 26 ve Geçici Mad-
de 4 hükümleri uyarınca açılan hükümsüzlük/iptal davaları ile karşı karşıya 
kalabilecektir.

C. İçerik Markalama Stratejisi Kullanılmasının Neden Olabileceği 
Olumsuzluklara Karşı Alınabilecek Önlemler ile, Olumsuzlukları 
Bertaraf Edebilmek için Öneriler

İçerik markalama stratejisi, bazı durumlarda marka sahibi aleyhine yuka-
rıda örneklenen olumsuzluklara yol açabilmekte ise de, bu olumsuzlukların 
yaşanmadan önlenmesi yahut, gerçekleştikleri takdirde, bertaraf edilmesi için 
çeşitli yollara başvurulması mümkündür. Böylece, içerik markalama stratejisi 
ile elde edilmesi amaçlanan fayda sağlanmış olacaktır.

Her şeyden önce, içerik markalama stratejisi izleneceği durumlarda, tüke-
ticinin algısı ve yaklaşımına ilişkin olanlar başta olmak üzere, stratejiye ilişkin 
yürütülebilecek detaylı analizler ve ön çalışmalar ile ortaya çıkması muhtemel 
olumsuzluklara karşı önceden önlemler alınabilmektedir ki, esasen bu analiz 
ve detaylı ön çalışmaların her halükârda gerçekleştirilmesi beklenmektedir. 
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Nitekim, yeni bir marka oluşturulurken atılacak adımlar ile izlenecek yol-
ların, nihai ürünün içeriğinde kullanılacak marka sıfırdan oluşturulurken de 
izlenmesi beklenmektedir.[29]  

Örneğin, ortak markalama stratejisi için bir araya gelen iki markanın değe-
rinin veya marka sahibinin itibarının, birbirleri ile dengeli olup olmadığı ya da 
markaların birbiri ile uyumlu olup olmadığı veya tüketici tarafından ne şekil-
de karşılanacağı araştırılabilir. İçerik markalamaya başvurulmasının, markalar 
veya sahipleri için kısa ve uzun vadede sağlayacağı avantajlar ile dezavantajlar 
irdelenerek, iş birliğinin süresi buna göre belirlenebilir.

Bu bağlamda, yapılan analizler ve ön çalışmalar neticesinde karşılaşılan 
olumsuzluklara ilişkin olarak, marka sahiplerinin farklı olduğu hallerde, ta-
rafların içerik markalamaya ve içerik markasının kullanımına dair doğru ve 
eksiksiz bir şekilde belirlenmiş esasları içerir sözleşme yapması faydalı olacak-
tır. Bu sözleşme ile, içerik markalama stratejisinin olası olumsuz sonuçlarının 
önlenmesi mümkündür. 

Özellikle, içerik marka sahibi açısından, içerik markasının kullanımına 
izin verilen kişi veya kişilerce, içerik markasının tanımlayıcı veya jenerik hale 
geldiği izlenimi verebilecek şekilde yanlış kullanımının önüne geçilebilmesi 
adına, kullanımın şeklini belirleyen hükümlere yer verilmesi önemlidir. 

Diğer yandan, iş birliği sona erdiğinde, farklı marka sahipleri arasında her-
hangi birinden kaynaklı doğabilecek olumsuzluklar da, sözleşme ile önceden 
karara bağlanmak sureti ile önlenebilecektir. 

Keza, sözleşmede, iş birliği içerisinde olunan diğer marka sahibinin, rakip 
firmalar ile iş birliğinde bulunmasını engelleyen hükümler de öngörülebilir 
ve böylece, yalnızca dezavantajları önlemenin yanında, ortak markalamanın 
olumlu sonuçları da arttırılabilir. Böylece, içerik markasının çok fazla sayı-
da ortak markalama stratejisine konu edilmesi ve tüketici tarafından içerik 
markasına aşırı maruz kalınması ile oluşabilecek olumsuzlukların da önüne 
geçilebilir. 

İçerik markasının geri planda kalması, görünmezliği ya da somut olma-
ması ile ilgili ortaya çıkabilecek olumsuzlukların ise; nihai tüketicinin içerik 
markası ile işlevinin farkına varmasına yardımcı olmak, içerik markası ile et-
kileşim kurmasını sağlamak ve içerik markasını nihai tüketiciye açıklamak[30]  
gibi yollara başvurularak önlenmesi de söz konusudur.  Zira, bu vesile ile tü-

[29] Ray George, a.g.e.
[30] Ray George, a.g.e.
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keticinin, nihai üründe yer alan içeriğin markasının, ticari kökenine ilişkin bir 
algı oluşturması da kolaylaşacaktır. 

Bu kapsamda, nihai tüketicinin içerik markasını fark edebilmesi için, içerik 
markasını görsel olarak deneyimlemesine ve algılamasına yardımcı olmak[31]  
ilk ve öncelikli çözüm yolu olarak gösterilmektedir. Nitekim bu yola, kola 
gibi ürünler içerisinde yer alan tatlandırıcı markası Nutrasweet için kullanılan 
ve kıvrım yaparak içeri doğru dönen girdaba benzer şekil markası örneğinde 
olduğu gibi, en başarılı içerik markalarında da başvurulmuştur.[32] 

Benzer bir diğer yol ise, tüketiciye içerik markasının örtülü bir onay olduğu 
izlenimi vermektir.[33]  Örneğin, Intel markası elips benzeri bir şekil içerisinde 
onay mührü izlenimi verecek bir biçimde tasarlanmış olup, tüketiciye markalı 
içeriğin bilgisayarlarda olması gereken bir bileşen olduğunun ve bu bileşenin 
içerik markasının güvencesi ile sunulduğunun anlatıldığı düşünülmektedir.[34] 

Yukarıda bahsedilen her iki çözüm yolunun bir arada olduğu örneklere de 
rastlamak mümkündür. Onay mührü izlenimi yaratan Intel logosunun içine 
yerleştirilen ve markalı içeriğin bilgisayarın içinde yer aldığını belirten “Insi-
de” ibaresi bunlardan biridir. Keza, Woolmark markalı etiket de, hem ürünün 
içeriğine atıf yapan ve görsel olarak algılanabilmeye yarayan, hem de ürünün 
belirli bir standardı karşıladığını ifade eden garanti markası olarak kullanıl-
maktadır. 

Öte yandan, tüketicinin içerik markası ile somut etkileşime yöneltilme-
si de yine mümkündür.[35]  Bu yola başvurulduğu duruma örnek olarak ise, 
Dolby markalı ses/gürültü giderme sisteminin, içeriğinde kullanılan ürünler-
de tüketici tarafından fiilen açılıp kapatılmayı gerektirmesi verilebilir.[36] 

Bunlarla birlikte, “Registered” -tescilli- ifadesinin “” sembolü de, içerik 
markasının tescilli olduğunu belirtmek amacıyla kullanılabilecektir. Her ne 
kadar Türk Marka Hukuku uyarınca “” sembolünün kullanılması yönün-
de bir zorunluluk bulunmasa da, bu sembolün kullanımı, tüketici tarafından  
nihai üründe içerik markası kullanıldığının anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. 
Böylelikle, tüketicinin hatalı bir biçimde, içerik markasını, içeriğin ismi olarak 
algılamasının da önüne geçilebilecektir.

[31] Ray George, a.g.e.
[32] Ray George, a.g.e.
[33] Ray George, a.g.e.
[34] Ray George, a.g.e.
[35] Ray George, a.g.e.
[36] Ray George, a.g.e.
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Benzer şekilde, “Trademark” ifadesi için kullanılan “” sembolü de bu 
kolaylığı sağlayacaktır. 

Esasen, tüketiciye, içerik markasının açık bir şekilde içeriğin ismi değil 
markası olduğunu açıklamak da mümkündür. Örneğin, bazı içerikler, “In-
ternational Nonproprietary Names (INN)” yani eczacılıkta kullanılan mad-
deler için evrensel olarak tek bir tanım oluşturma amacını taşıyan ve Dün-
ya Sağlık Örgütü bünyesinde oluşturulan listede yer alabilmekte veya bazı 
içeriklerin, kozmetik bileşenleri tanımlamak ve adlandırmak için uluslararası 
olarak tanınan sistematik isimleri içerir “International Nomenclature Cosme-
tic Ingredients (INCI)” isimleri bulunabilmektedir. İçerik markalamaya konu 
içeriklerin; sahip oldukları INN ve INCI ismi veya benzer şekildeki isimleri 
ile içeriğin markası, kısa bir açıklama ile ayrıştırılmak suretiyle açıkça belirtile-
bilecektir. Bu doğrultuda, içerikte kullanılan markaya dikkat çekilerek vurgu 
yapılmış olacak ve de tüketicinin içeriğin ismi ile markasını karıştırması ön-
lenebilecektir.

Son olarak, içerik markasının ticaret ortamındaki rakipler tarafından da 
ayırt edici bir ibare olmadığı ya da tanımlayıcı veya jenerik olduğu algısı ya-
ratacak şekilde kullanıldığı ve bu itibarla marka hakkına tecavüz fiilinin söz 
konusu olduğu durumlarda, marka sahibinin attığı hukuki adımlar da bu du-
rumun yaygınlaşmasının ve hak kayıplarına yol açmasının önüne geçebilmek 
adına oldukça önem arz etmektedir. 

III. SONUÇ

Ortak markalama stratejilerinden içerik markalamaya başvurulmasının, 
temelinde yatan amaca paralel olarak, marka sahibine ve markaya pek çok 
katkısı olduğu ve avantaj sağladığı gibi; çeşitli nedenlerden ötürü, marka sahi-
bi aleyhine bazı olumsuz sonuçlara yol açması da muhtemeldir. Stratejinin ne-
den olabileceği olumsuzlukların, marka sahipleri tarafından henüz yaşanma-
dan en başta yapılan analizler, detaylı ön çalışmalar ve alınabilecek önlemler 
ile önüne geçilmesi mümkündür. Bu olumsuzluklar ortaya çıktığı takdirde ise, 
bunların bertaraf edilmesi adına çeşitli yollara başvurulması ve bu bağlamda 
çözümler geliştirilmesi olanaklıdır. Bu itibarla, her ne kadar bazı dezavantaj-
ları söz konusu ise de, bunların önlenmesi yahut giderilmesi mümkün oldu-
ğundan, kanaatimizce, içerik markalamanın, markalara ve sahiplerine pek çok 
sağlayacağı avantaj sağlayacağı açıktır. 
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ÖZET

Aynı zamanda yaşanmış bir hayat hikâyesi olan, Büyük Gözler (Big Eyes) 
isimli film, 1950-60’lı yıllarda Amerika’da oldukça ün kazanmış olan Keane 
imzalı tabloların eşinin adıyla ünlenmesi karşısında gerçek eser sahibi olan 
Margaret Keane’nin fikri mülkiyet temelinde verdiği hukuk mücadelesini 
konu almaktadır. Bu makale; ilgili filmde yer alan, Keane tablolarının yargıla-
ma süreci ile yine bu tablolara ilişkin uyuşmazlığın, Türk Hukuku ve Ameri-
kan Hukuku kapsamında, eser sahibinin manevi hakları bakımından karşılaş-
tırmalı olarak incelemesini ele almaktadır. Türk Hukuku bakımından, FSEK 
madde 14,15 ve 16 dâhilinde, eser sahibinin umuma arz, adın belirtilmesi 
ve eserde değişiklik yapılmasını menetme gibi haklar ile bu haklar üzerinden 
gerçek eser sahibi olan Margaret Keane’nin hukuki olarak neler yapabileceği, 
bunların kendisine sağladığı yararların neler olduğu gibi konular üzerinde du-
rulmaktadır. Amerikan Hukuku bakımından da yine 17 sayılı Amerika Birle-
şik Devletleri Telif Yasası (Copyright of the United States (Title 17) ile Görsel 
Sanatçı Hakları Yasası- Visual Artists Rights Act (VARA) kapsamında manevi 
hakların neler olduğu ve ilgili uyuşmazlık bakımından ne ifade ettiğine de-
ğinilmiş olup, aynı zamanda Türk Hukuku açısından da bu hakların karşı-
laştırmalı olarak incelemesi yapılmıştır. Son olarak; uyuşmazlığa konu Keane 
tablolarının gerçek yaratıcısının kim olduğuna ilişkin eser sahipliğinin tespiti 
davasındaki yargılama süreci ele alınmıştır.

BÜYÜK GÖZLER FİLMİ VE ÖYKÜSÜ

Gerçek bir hikâyeyi konu alan biyografik dram türünde bir film olan “Bü-
yük Gözler (Big Eyes)”, 1950-1960 yılları arasında Amerika’da Keane resim-
leri olarak ün kazanan tabloların ressamı olan (gerçek ismiyle de) Margaret 
Keane’nin kendisine ait resimlerin eşinin adıyla ünlenmesi üzerine yaşadı-
ğı mücadeleyi konu almaktadır. Margaret Keane’e ait olan bu tabloların en 
önemli özelliği resimde ilk bakışta göze çarpan “büyük gözler”dir. Portrele-
rinde genellikle çocuklara, nadiren de kadın ve hayvanlara yer veren Margaret 
Keane’nin bu tablolarındaki en ayırt edici özellik, resimdeki kişilerin alışılmı-
şın dışında, büyük ve hüzünlü gözler ön planda olacak şekilde resmediliyor 
olmalarıdır. 

Ancak Margaret Keane “gölge ressam” olarak bilinmesinin altında yatan ve 
filmin konusunu da oluşturan temel sebep, Margaret Keane’nin portrelerini 
adını belirtmeden yalnızca “Keane” olarak imzalamış olmasıdır. Bunun ne-
denini, hem dönem koşullarında bir   kadının eserlerinin bir erkeğinki kadar 
satmayacağı düşüncesi hem de kendisini Parisyen tarzda resimler çizen bir em-
lak satıcısı olarak tanıtan, ancak aslında kopya tablolar satan bir intihalci olan 
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eşi Walter Keane’nin bu konudaki manipülasyonları ve ikna çabaları oluştur-
maktadır. Aynı zamanda iyi bir pazarlamacı olan Walter Keane, Margaret’in 
muhafazakâr, utangaç ve itaatkâr yapısından yararlanarak tabloları satabilmek 
amacıyla kendisini eser sahibi olarak tanıtmaya ikna etmiştir. Kişilik olarak 
çekingen bir yapıya sahip olan Margaret Keane için de bu durum başta kolay 
bir yol gibi gözükmüştür. 

İlk zamanlar, çift tablolar ile ün kazanıp maddi olarak kazançları artsa da 
zaman içinde eşi Walter Keane tüm övgü ve alkışı alarak dünyanın en yete-
nekli ve yaratıcı ressamları arasında anılırken, gece gündüz tüm tabloları çizen 
ve aslında eser sahibi olan Margaret Keane tamamen geri planda kalmaktadır. 
Öte yandan Walter Keane, toplumda küçük bir kesim olan sanat camiası dı-
şında yeni bir sermaye kaynağı yaratarak tablolardan kartpostallar, posterler, 
hediyelik eşyalar üreterek toplumun her kesimine eserlerin ulaşmasını sağla-
maktadır. Elbette bu durum eseri yaratan, çizen ve bunun sonucu olarak da 
eser sahibi olarak tanıtılma hakkı ihlal edilen Margaret Keane bakımından 
katlanılamaz bir hal almaktadır. 

Uzunca bir süre eşinin de tehdit, baskı ve aşağılamalarıyla bu sırrı açıkla-
maktan korkan Margaret Keane, 1970 yılında gerçeği itiraf eder. Uzun süren 
tartışmalar neticesinde mahkemeye taşınan uyuşmazlık, yargıcın her ikisine 
de duruşma salonunda resim çizmeye davet etmesi ile çözüme ulaşır. Öyle ki, 
Margaret Keane 53 dakika içerisinde büyük gözlü çocuk tablosunu tamam-
larken, Walter Keane ise kolunun sakat olduğunu belirterek çizim yapmaktan 
kaçınır. Yüklü bir tazminat cezasına mahkûm edilen Walter Keane, her ne 
kadar resimlerin kendine ait olduğunu iddia etmekten vazgeçmese de, res-
sam dahi olmadığı bu mahkeme kararıyla açığa çıkmıştır. Margaret Keane ise 
gerçek eser sahibi olarak, bugün dahi uluslararası sanat camiasında eserleri 
saygıyla kabul gören  “büyük gözlü çocuk” tablolarının ressamı olarak hak 
ettiği üne kavuşmuştur.

KISACA ESER, ESER SAHİPLİĞİ VE HUSUSİYET KAVRAMI

Filmin fikri mülkiyet bakımından önemi, eser sahipliği ilkesi ve bunun ışı-
ğında eser sahibinin manevi haklarından; eser sahibi olarak tanıtılma, umuma 
arz ve eserde değişiklik yapılmasını önleme gibi hakların eser sahibi açısından 
ne kadar hayati olduğuna dair izleyicisine ciddi bir bakış açısı yaratıyor olma-
sıdır.

Öncelikle eser sahipliği kavramının ne olduğu hakkında bilgi vermek fay-
dalı olacaktır. Eser sahipliği herhangi bir hukuki işlem veya irade açıklamasına 
gerek kalmaksızın eser yaratıldığı andan itibaren kendiliğinden kazanılmak-
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tadır.[1] 

5846 sayılı Fikir Sanat Eserleri Kanunu’nda ise eser sahibi; madde1/B’de 
de tanımlandığı üzere, en genel anlatımla eseri meydana getiren kişidir. Bu ta-
nım ışığında, eser ve eser sahibi arasında oldukça organik bir bağ bulunduğu-
nu söylemek mümkündür. Elbette, bu bağın bir sonucu olarak eserde de eser 
sahibinin “hususiyetini” taşıyan bir takım emarelerin bulunması gerekmekte-
dir ki bu durum eserin korunabilmesi ve hukuken de “eser” vasfında olabilme-
si bakımından temel unsurlardan birini teşkil etmektedir.  Hususiyet kavramı 
burada eserin, sahibinin özelliğini taşıması, bir başka deyişle esere bakanın 
eserde sahibini görebilmesi unsurudur.[2]  Ortaya çıkarılan fikri ürün üzerinde 
yaratıcısının fikri çabasını yansıtacak şekilde hâkimiyet ve etkisi bulunmalı ve 
bu etki, sahibinin ürüne kattığı hususiyetini günlük hayatımızda karşımıza 
çıkan sıradan fikri çaba ve ürünlerden farklı kılmalıdır.[3]  Kısacası eserin, onu 
sahibinin yarattığını gösteren yeterli seçkinliğe sahip şekilde, kendine özgü ve 
eser sahibinin kişisel çabasını ortaya çıkarır nitelikte olması mühimdir.  

 Büyük Gözler filmine dönecek olursak;  yukarıda da yaptığımız tüm bu 
açıklamalar doğrultusunda Margaret Keane’nin portreleri çizen kişi olarak 
eser sahibi olduğu açıktır. Burada “hususiyet” kavramının eserdeki varlığı 
açısından belirtilmesi gereken en önemli nokta, Margaret Keane’nin çizmiş 
olduğu tabloların kendine özgülüğüdür. Tabloların hepsinde normal insan 
gözünden yaklaşık dört kat daha büyük şekilde resmedilmiş devasa gözlü ço-
cuklar, kadınlar ve hayvanlar bulunmaktadır. Daha önce bir başka resimde 
rastlanmayan bu büyük ve aynı zamanda da hüzünlü gözler, Margaret Keane’e 
ait tabloları, kendine özgü, seçkin ve orijinal kılmaktadır. Dolayısıyla eserin, 
eser sahibinin hususiyetini taşıması kriterini yerine getirmektedir.  

Eser ve eser sahibi arasındaki ilişkinin kurulmasının önemi büyüktür. Öyle 
ki, mali haklar bir şekilde bir başkasına devredilmiş olsa bile, manevi haklar 
yönünden eser sahipliği ilişkisi adeta anne ve çocuk arasındaki karine gibi 
sona ermeyen ve kesin bir bağa sahiptir.[4]  Margaret Keane ile çizmiş olduğu 
tablolar arasında da aynı bağ geçerli olup, kendisini eser sahibi olarak tanıt-
mayıp, yaratmış olduğu eseri kullanmasa da eser sahibidir ve eser sahipliğine 
ilişkin her türlü hukuki yetkiyi kullanma hakkına da sahiptir.   

[1] Uslu, Ramazan. «TÜRK FİKİR VE SANAT HUKUKU’NDA ESER SAHİPLİĞİ 
(Doktora Tezi).» T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
ÖZEL HUKUK (MEDENİ HUKUK) ANABİLİM DALI. Ankara, 2008. s. 64

[2] Uslu,. s. 6
[3] Yavuz Levent, Alıca Türkay, Merdivan Fethi. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Yorumu. 

Ekim: Seçkin Yayıncılık, 2014. s.67
[4] Uslu. s. 30-31
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TÜRK HUKUKU’NDA MANEVİ HAKLAR YÖNÜNDEN ESER 
SAHİPLİĞİ

Filmde olayın her yönünü görebilen ve Margaret Keane’nin tabloların çi-
zimini yaptığı sahnelere tanıklık eden izleyici yönünden Margaret Keane’nin 
eserin yaratıcısı ve eser sahibi olduğu kuşkusuzdur. Ancak, yaşanmış bu gerçek 
hikâyede ve elbette görünenin arka yüzünü bilmeyen üçüncü şahıslar bakı-
mından vaziyet farklılık teşkil etmekte ve gerçeğin tespitini de güç kılmakta-
dır. Çünkü ortada hâlihazırda kendisini eser sahibi olarak tanıtan, tablolarda 
soyadı olan biri bulunurken, eserin sahibinin bir başkası olduğu düşüncesi ha-
yatın olağan akışına ters bir durum gibi görünmektedir. Oysa görünüşteki bu 
durumun arka yüzünde Margaret Keane ve Walter Keane arasında yapılan bir 
anlaşma bulunmaktadır. Aslında burada üzerinde durulması gereken önemli 
nokta da budur. Eşi Walter Keane ile aralarında yaptıkları anlaşma Margaret 
Keane’nin eser sahipliği ile mali haklar ve manevi haklar yönünden ne derece 
etkileyecektir? Margaret Keane’nin eşinin kendisini eser sahibi olarak tanıtma-
sı yönünde verdiği “zımni kabul” bir çeşit hak devir sözleşmesi midir?  

Hem mali hem de manevi haklar eser sahipliğinin oluşmasında bir bütün-
lük arz etmektedir. Yani eser sahipliği kavramı mali ve manevi hakların eser sa-
hibinde bir arada buluşması ile anlam kazanmaktadır. Hal böyleyken, bu hak-
ların devri konusunda ise bazı kıstaslar mevcut bulunmaktadır. Öyle ki eser 
sahipliği kavramının bir bütün olarak devri mümkün değildir. Eser sahipliğini 
oluşturan mali ve manevi haklardan ancak mali hakların devri mümkündür. 
Kanun manevi hakların devrine izin vermemektedir.

 Margaret Keane’nin eşi Walter Keane ile aralarında yaptıkları anlaşma 
ile zımni bir devir yapılmış olsa bile bu devrin konusu eser sahipliği ile eser 
sahibine tanınan manevi hakları kapsamayacaktır. Aralarında yapılan anlaş-
ma ile aslında Walter Keane yalnızca işleme, çoğaltma, yayma ve umuma arz 
yani kamuya sunum gibi haklardan yararlanabilecektir. Dolayısıyla, Walter 
Keane’nin kendisini eser sahibi olarak tanıtması ve bunu Margaret Keane ile 
aralarında yaptıkları, belki de zımni bir devir sözleşmesi gibi sunabileceği bu 
anlaşmayı dayanak göstermesi de mümkün olmayacaktır. Çünkü devredile-
mez olan eser sahipliği ve manevi hakların devrine ilişkin her anlaşma kesin 
hükümsüz olacaktır.[5]  Mali haklar yönünden elbette aralarında böyle bir an-
laşma yapmaları mümkündür. Zira telif hakkı devir sözleşmeleri ve ruhsat 
(lisans) sözleşmeleri bunun iki örneğidir. 

[5] Evrensel, H. Alperen. Telif Hakkı Sözleşmesi ve Hakların Devri. Ankara: Seçkin Yayın-
cılık, 2019.
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UMUMA ARZ-ADIN BELİRTİLMESİ VE ESERDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINI ÖNLEME HAKLARI

Filmdeki en önemli anlardan birisi Walter Keane’nin Margaret Keane’i 
eser sahibi olarak kendisinin (Walter Keane) tanıtılması yönünde ikna ettiği 
kısımdır. Margaret Keane ekonomik sıkıntılar yaşayan ve çocuğuna tek başına 
bakmak zorunda kalan bir kadındır. Dolayısıyla, eserlerin tanıtımını eşinin 
kendisinden daha iyi yapacağı düşüncesiyle ve biraz da dönemsel olarak bir 
kadının tablolarının bir erkeğinki kadar satmayacağı endişesiyle tabloların 
umuma arz yani kamuya sunumunu eşi Walter Keane’nin yapması konusun-
da ikna olmuştur. 

Umuma Arz Hakkı

Her ne kadar eser sahibine ait bir manevi hak olan “umuma arz hakkı”, 
“yayma hakkı, çoğaltma hakkı” gibi mali haklarla arasında bir bağ kuruyorsa 
da, yasa, ayrıcalıklı olarak tanıdığı haklarını sadece bir ve yaratılan eser açı-
sından değişmez olan eser sahibine tanımıştır. O halde eser üzerindeki devri 
mümkün hakların sadece kullanım yetkisi devralana verilecek ve fakat eser sa-
hibini bu devir değiştirmeyecektir.[6]  Eserin Walter Keane tarafından umuma 
arz edilmesinin engellenmesi; FSEK m. 14/III’de yer alan “Eserin umuma arz 
edilmesi veya yayımlanma tarzı, sahibinin şeref ve itibarını zedeleyecek mahiyette 
ise eser sahibi, başkasına yazılı izin vermiş olsa bile eserin gerek aslının gerek 
işlenmiş şeklinin umuma tanıtılmasını veya yayımlanmasını menedebilir.” hük-
mü ile açıklığa kavuşmaktadır. Bu madde içeriğinde belirtilmek istenen; eseri 
umuma sunma veya yayımlama tarzı, sahibinin şeref ve itibarını zedeleyecek 
nitelikte olduğu takdirde, eser sahibi ile eseri kamuya sunan kişi arasındaki 
sözleşme ister sözlü ister yazılı şekilde yapılmış olsun- ki somut olayda Marga-
ret Keane ve Walter Keane arasındaki sözleşme sözlü yapılan bir zımni kabul 
sözleşmesidir- eser sahibinin menetme hakkına sahip olacağıdır.[7]   

Buradan yola çıkılacak olursa, filmde Margaret Keane’nin eşi Walter 
Keane’ye eseri umuma arz etmesi konusunda verdiği yetki, eşine itimat ederek 
tabloların Keane ibaresiyle kamuya sunulabilmesi yönündeki bir hakkı kul-
lanma yetkisidir. Her ne kadar ortada Margaret Keane’nin şeref ve itibarını 
zedeleyecek bir durum yokmuş gibi görünse de, aslında Margaret Keane’nin 
eser sahibi olmasına rağmen tüm takdir ve alkışı bir başkasının alması ve ken-
disinin tamamen arka planda kalarak adeta figüran bir konuma düşmüş ol-
ması bakımından eser sahibinin itibarının zedelendiğini düşünebiliriz. Sonuç 

[6] Uslu. s.17
[7] Tekinalp, Ünal. Fikri Mülkiyet Hukuku. İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2012.s.167



95FMR  2021/1

Av. Zehra Ilgın ULUS

olarak, Margaret Keane’nin FSEK madde 14 kapsamında eşinin eserleri umu-
ma arz etmesini menetme hakkına sahip olduğu açıktır.[8]  Nitekim Margaret 
Keane’nin eserinin eşi tarafından kamuya sunumunu menetme hakkı madde 
14 kapsamında olmasa bile manevi hakların devri mümkün olmadığından 
istediği an bu hakkı geri alabilmesi ve kamuya sunumu eser sahibi olarak ken-
disinin yapması mümkündür.  

Adın Belirtilmesi Hakkı

Adın belirtilmesi hakkına gelinecek olursa, FSEK, “Eser Sahibini Belir-
leyen Karineler” başlıklı madde 11 ve 12 bakımından bir değerlendirme ile 
başlamak doğru olacaktır. Öyle ki, bu maddeler, sahibinin adı belirtilen ve be-
lirtilmeyen eserlerde eser sahipliği bakımından adi bir karine belirlemektedir. 
Madde 11’de; “Yayımlanmış eser nüshalarında veya bir güzel sanat eserinin as-
lında, o eserin sahibi olarak adını veya bunun yerine tanınmış müstear adını kul-
lanan kimse, aksi sabit oluncaya kadar o eserin sahibi sayılır.” denilmekte olup, 
madde 12’de ise; “Yayımlanmış olan bir eserin sahibi 11 inci maddeye göre belli 
olmadıkça, yayımlayan ve o da belli değilse çoğaltan, eser sahibine ait hak ve sala-
hiyetleri kendi namına kullanabilir…Bu maddeye göre salahiyetli kimselerle asıl 
hak sahipleri arasındaki münasebetlere, aksi kararlaştırılmamışsa, adi vekâlet hü-
kümleri uygulanır.” hükümleri bulunmaktadır. Bahsettiğimiz bu hükümlerden 
yola çıkılacak olunursa, Margaret Keane ve Walter Keane’in aralarında yapmış 
oldukları zımni anlaşma sonucu tabloların altına muğlak şekilde yalnızca “Ke-
ane” ibaresinin konulmuş olması ile eser sahibi olarak Walter Keane’nin gös-
terilmiş olması karşısında ve madde 11 ışığında Walter Keane’nin eser sahibi 
olduğu karinesi ortaya çıkmaktadır. Bunun nedeni madde 11’e göre ister eser 
sahibinin adı, ister müstear adı olsun aksi sabit oluncaya kadar bu kişinin eser 
sahibi olduğunun kabul edilmesidir.

Elbette eser sahibinin adı belirtilen eserlere ilişkin olarak kabul edilen bu 
karine adi bir karinedir. Dolayısıyla aksi her türlü delille ispat edilebilmek-
tedir. Burada her ne kadar durum Walter Keane’nin lehine gibi görünse de, 
esas nokta, tabloların altında Keane ibaresi bulunmasına ve Walter Keane’nin 
eser sahibi olarak tanıtılmasına rağmen, aksi durumun her türlü delil ile ispat 
edilebilir olması ve elbette Walter Keane’nin bir manevi hak olan adın belirtil-
mesi hakkına sahip olamayacağından, asıl eser sahibi olan Margaret Keane’nin 
istediğinde eşini bu haktan menetme yetkisinin bulunduğudur. 

Öte yandan, FSEK madde 15 başlığı “Adın Belirtilmesi Salahiyeti” olarak 
belirtilen adın belirtilmesini isteme hakkı; sadece eser sahibinin adının eserin-

[8] Tekinalp. s.168
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de zikredilmesi şeklinde sınırlı bir bakış açısı ile ifade edilmek istenmemek-
tedir.[9]  Keza bu hakkın kapsamı eser sahibinin kendi eserinin üçüncü kişiler 
tarafından sahiplenilmesini engellemeyi de amaçlamaktadır. Fransızca “droit 
de paternite”, İngilizcede de “paternity right” olarak ifade edilen eser sahibi 
olarak tanıtılma hakkı hem manevi bir hak olarak eseri sahibine bağlamakta 
ve hem de eser sahibini eser hırsızlarına, başkasının eserini kendi eseri gibi gös-
terenlere (intihal) karşı korumaktadır.[10]  Bu durumda; Margaret Keane’nin 
adının belirtilmediği ve eser sahibi olarak tanıtılmadığı göz önünde bulun-
durulduğunda, bu ihlalin yapıldığı her an ve her durumda engelleme yetkisi 
bulunmaktadır.

Peki, Margaret Keane’nin adının belirtilmesi hakkından eşi ile yaptığı zım-
ni sözleşme ile tamamen vazgeçmesi mümkün müdür? FSEK’e göre bu konu 
ile ilgili net bir düzenleme yok iken, doktrine göre cevap  “hayır” olmakta-
dır. Doktrine göre eser sahibinin adının belirtilmesi hakkı, münhasıran eser 
sahibine verilmiş, eser sahibinin kişiliği ile doğrudan bağlantılı olan manevi 
bir haktır.[11]  Dolayısıyla tıpkı diğer manevi haklarında olduğu gibi eser sa-
hibin adının belirtilmesi hakkından da sözleşme ile feragat etmenin özellikle 
de TMK m. 23 karşısında mümkün olmadığının kabul edilmesi gerekmek-
tedir.[12]  TMK madde 23’e göre; “Kimse, hak ve fiil ehliyetlerinden kısmen 
de olsa vazgeçemez. Kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya onları hukuka ya 
da ahlâka aykırı olarak sınırlayamaz.” denilmektedir. Dolayısıyla burada an-
latılmak istenen, bir manevi hak olan adın belirtilmesi hakkının kullanımı 
sözlü ya da yazılı herhangi bir sözleşme ile devredilse bile hakkın kendisinin 
bütünüyle devrinin mümkün olmadığıdır. Bu durum, TMK madde 23’te de 
belirtilen vazgeçilmez haklar ve özgürlükler kapsamında olan adın belirtilme-
si hakkının, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hakmışçasına korunması gerektiği ve 
feragat etmenin mümkün olmayacağının kanıtıdır. Özetle, Walter Keane’nin 
tabloların altına asıl eser sahibi olan Margaret Keane’nin tam adını belirtme-
yecek şekilde, yalnızca “Keane” ifadesi gibi muğlak bir ifade kullanması ko-
nusunda Margaret Keane’nin verdiği kabulün adın belirtilmesi hakkının devri 
anlamına gelmeyeceği ortadadır. En önemlisi de, aralarındaki zımni sözleşme 
ile Margaret Keane aslında yalnızca adın belirtilmesi hakkının kullanılması 
bakımından eşine itimat ederek bir yetki vermiştir. Bu nedenle zaten devredi-
lemez bir manevi hak olan adın belirtilmesi hakkından vazgeçmek veya feragat 

[9] Tekinalp,. s.168- Öztunalı, Duygu. «ESER SAHİBİNİN MANEVİ HAKLARI (Yüksek 
Lisans Tezi).» T.C.İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim 
Dalı. İstanbul, 2010. s.89

[10] Tekinalp. s.169-  Öztunalı. s.90
[11] Öztunalı.s.101
[12] Tekinalp. s.170
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etmek Margaret Keane ve Walter Keane aralarındaki sözleşme ile de mümkün 
olmayacaktır. 

Eserde Değişiklik Yapılmasını Menetme Hakkı

Bir diğer manevi hak olan eserin bütünlüğünü koruma hakkı olarak da 
adlandırılan, FSEK madde 16’daki nitelendirilmesiyle,“Eserde Değişiklik Ya-
pılmasını Menetme Hakkı”; “Eser sahibi kayıtsız ve şartsız olarak yazılı izin 
vermiş olsa bile şeref ve itibarını zedeleyen veya eserin mahiyet ve hususiyetlerini 
bozan her türlü değiştirilmeleri menedebilir. Menetme yetkisinden bu hususta söz-
leşme yapılmış olsa bile vazgeçmek hükümsüzdür” şeklinde ifade edilmektedir. 
Bu madde ile aslında filmde dönüm noktalarından biri olan; Walter Keane’in 
büyük ve hüzünlü gözlü çocukların resmedildiği tabloların ilham kaynağının, 
2. Dünya Savaş’ı sonrasında kimsesiz kalan, yokluk içindeki evsiz çocuklar-
dan etkilenmesi olduğu yönündeki gerçek dışı açıklama arasında doğrudan bir 
bağlantı bulunmaktadır. Öyle ki, Margaret Keane 2014 yılında The Guardian 
Gazetesi ile yaptığı röportajda eserlerinin ilham kaynağı hakkında yalnızca 
“bu büyük gözlü çocuklar sadece çizerek ifade edebildiğim duygusal benliğimin 
bir parçası” yorumunda bulunmuştur.[13]  

Bu noktada önemli olan ve korunan eser sahibinin eseri ile arasındaki ki-
şisel ve manevi ilişkidir. Eserde bu ilişkiyi bozacak nitelik taşımayan değişik-
likler yapılabilir. FSEK madde 16/3’te belirtildiği üzere; “Eser sahibi kayıtsız 
ve şartsız olarak yazılı izin vermiş olsa bile, şeref ve itibarını zedeleyen veya eserin 
mahiyet ve hususiyetini bozan her türlü değiştirilmeleri menedebilir.” denilmek-
te olup, sahibine esere yapılan bu tür dolaylı müdahaleyi de önleme yetkisi 
vermektedir.[14]  Kısacası, eser sahibi bu hususa ilişkin yazılı bir yetki vermiş 
olsa dahi yasada belirtildiği üzere eserin kendine özgülüğünü, hususiyetini 
ve bütünlüğünü bozabilecek her türlü değişikliğe her zaman karşı koyabilme 
hakkına sahiptir.

Burada ortaya çıkan durum aslında FSEK madde 16’da belirtilen “eserin 
mahiyet ve hususiyetini bozan değişiklikler” ibaresi ile birebir uyum göster-
mektedir. Şöyle ki, bir güzel sanat eseri olan tablo üzerinden düşünüldüğün-
de, eser sahibinin eseri yaratma amacı, eserin meydana geliş sebebi, kısaca 
eserin ilham kaynağı üzerine uydurma hikâyeler anlatılması da eserin mahiyet 
ve hususiyetini bozabilecek bir değişiklik olacağından, eserin bütünlüğünün 
bozulması anlamına gelecektir. Somut olayda, Walter Keane’nin büyük gözlü 

[13] The Guardian. 2014 Ekim 26. Ekim 2020 <https://www.theguardian.com/artandde-
sign/2014/oct/26/art-fraud-margaret-walter-keane-tim-burton-biopic>.

[14] Tekinalp.s.172
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çocuk tablolarına ilişkin olarak, eserin mahiyet ve hususiyetini değiştirici nite-
likteki, gerçek olmayan, sırf pazarlama amaçlı beyanları; Margaret Keane’nin 
kendi ifadesiyle de çizerek ifade ettiği duygusal benliğini yansıtan büyük gözlü 
çocuk tablolarının bütünlüğünü bozmakta olup eserde değişiklik yapılması 
menetme hakkını da ihlal niteliğindedir. Walter Keane’nin tabloların ilham 
kaynağı ile ilgili ortaya attığı gerçek dışı hikâye, eser sahibi ile eseri arasında-
ki manevi ilişkiyi açıkça bozucu niteliktedir. Dolayısıyla, Margaret Keane ile 
aralarında bu konuda zımni bir anlaşma olsa bile; eserin bütünlüğünü koru-
ma hakkı vazgeçilmez bir hak olarak eser sahibine tanındığından, Margaret 
Keane’nin rızası dışında yapılan ve eserin mahiyet ve hususiyetini bozan tüm 
bu değişikliklere karşı her daim menetme hakkı bulunmaktadır.  

AMERİKAN HUKUKU’NDA  “COPYRIGHT” KAVRAMI VE MA-
NEVİ HAKLAR

Türk Hukuku’nda eser sahibinin manevi hakları 5846 sayılı Fikir ve Sa-
nat Eserleri Kanunu ile korunurken, Amerikan Hukuku’nda ise eser sahibi ve 
manevi hakları 17 Sayılı Amerika Birleşik Devletleri Telif Hakları ve Bağlantılı 
Haklar Kanunu (Copyright Law fo the United States and Related Laws Contai-
ned in Title 17 of the United States Code) ile korunmaktadır.[15]  

İngilizcede “copyright” olarak nitelendirilen telif hakları; Amerika Birleşik 
Devletleri’nde ilk olarak, İngiliz kitapçıları ve yayıncılarının yaşadıkları sorun-
lara eğilmek amacıyla, 1710 yılında Parlamento tarafından Anne Yasası (Sta-
tute of Anne)’nın kabul edilmesiyle yasal hale gelmiştir. Bu yasa ile telif hakkı 
sahipliğinin ilkeleri ile telif hakkı ile korunan eserler için sabit bir koruma 
süresi belirlenmiştir. Öyle ki, Anne Yasası ile bir eser satın alındıktan sonra, 
artık telif hakkı sahibinin eser üzerinde hak sahibi olamayacağına ilişkin yapı-
lan düzenleme ile telif hakkı koşulları sınırlandırılmış olup, kitapçıların tekeli 
önlenerek, edebiyat bakımından “kamu malı” statüsü yaratılmıştır.[16]  1787 
yılında Amerika Birleşik Devletleri Anayasası’na “bilim ve sanatın gelişmesini 
teşvik amacıyla mucit ve eser sahiplerine münhasır haklar tanınmasını” öngö-
ren bir ibare eklenmiş olup, 1790 yılında hem 1787 Anayasası’ndaki hüküm-
ler hem de 1710 Anne Yasası’nda temelleri atılan telif hakları daha bütüncül 
bir düzenleme ile yerini Amerika Birleşik Devletleri Telif Hakkı Yasası (Copy-
right Act)’na bırakmıştır. İlerleyen dönemlerden günümüze kadar yasa pek çok 
revizyon geçirse de uluslararası hukuk bakımından bunlardan en önemlileri 

[15] Copyright of the Law of the United States .» June 2020. copyright.gov. 15 Janauary 
2021 <https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf>.

[16] Copyright Timeline: A History of Copyright in the United States.» tarih yok. Associa-
tion of Research Libraries. 15 Janauary 2021



99FMR  2021/1

Av. Zehra Ilgın ULUS

arasında 1988 yılında Berne Konvansiyonu (Berne Convention) ile 1996, 2008, 
2011, 2012 yıllarında WIPO (World Intellectual Property Organization) ile ya-
pılan anlaşmalar sonrasında yapılan değişikliklerdir. [17]

 Eser sahibinin manevi hakları yönünden, en güncel olan 17 sayılı Ameri-
ka Birleşik Devletleri Telif Hakkı Yasası incelenecek olursa, bu noktada aslın-
da Türk Hukuku ile oldukça ortak düzenlemeler olduğu göze çarpmaktadır. 
Yasa ilk olarak Genel Olarak Telif Hakları Mevzusu (Subject Matter of Copy-
right: in General) başlıklı bölüm 12/a’da; eser sahibinin tanımını yapmakta 
ve tıpkı FSEK madde 1/B’de olduğu gibi sınırlı sayıdaki eser çeşitlerini ve 
bu bağlamda kimlerin eser sahibi olabileceğini belirlemektedir. Bu bölümdeki 
düzenlemeye göre büyük gözlü tablolar ve onların yaratıcısı olan Margaret 
Keane, 12/a/5’te yer alan “resim, grafik ve heykel çalışmaları (pictorial, graphic, 
and sculptural works)” kısmına dâhil olup,[18] eser sahibi olarak korunmaktadır.  

Eser sahibinin manevi hakları bakımından en önemli kısımların Yasa’nın 
1. kısımda yer alan; “Telifli Eserlerde Münhasır Haklar (Exclusive Rights in 
Copyrighted Works)” başlıklı 106. bölümü ile “Bazı Eser Sahiplerinin Atıf ve 
Bütünlük Bakımından Hakları (Rights of Certain Authors to Attribution and 
Integrity)” başlıklı 106A bölümü olduğunu söylemek gerekir. Bölüm 106, 
“exclusive rights” olarak adlandırılan münhasır haklardan; kelime anlamın-
dan da anlaşılacağı üzere eser sahibine eser üzerinde dilediği gibi tasarrufta 
bulunabilmesi adına verdiği münhasır yetkiler kastedilmekte olup, yasanın bu 
bölümünde eser sahibinin manevi haklarından FSEK’te de yer alan “Umuma 
Arz” yetkisine benzer bir yetki düzenlemesinden söz edilmektedir. Öyle ki, 
1. kısım, bölüm 106’nın 5. fıkrasında “bu başlık altındaki telif hakkı sahibi, 
aşağıdakilerden herhangi birini yapma ve yetkilendirme münhasır haklarına sa-
hiptir… resimsel, grafik veya heykel eserleri söz konusu olduğunda, telif hakkı 
alınmış çalışmayı halka açık olarak sergilemek” şeklinde ifade edilerek bu husus 
açıkça belirtilmiştir.[19]  Tıpkı FSEK madde 14’te “Bir eserin umuma arz edi-
lip edilmemesini, yayımlanma zamanını ve tarzını münhasıran eser sahibi tayin 
eder. Bütünü veya esaslı bir kısmı alenileşmemiş olan yahut ana hatları her hangi 
bir suretle henüz umuma tanıtılmayan bir eserin muhtevası hakkında ancak o 
eserin sahibi malumat verebilir.” şeklindeki düzenlemeye benzer, ancak daha 
dar bir biçimde düzenlenen bölüm 106’da da Margaret Keane gibi bir eser 
veya telif hakkı sahibi, eserin kamuya sunumunu veya sergilenmesini kendisi 

[17] Copyright Timeline: A History of Copyright in the United States
[18] «copyright.gov.» June 2020. Copyright of the United States (Title 17). 15 Janauary 

2021 <https://www.copyright.gov/title17/92chap1.html#102>.
[19] «copyright.gov.» June 2020. Copyright of the United States (Title 17). 15 Janauary 

2021 <https://www.copyright.gov/title17/92chap1.html#106>.



100 FMR  2021/1

Eser Sahibinin Manevi Haklarına “Büyük Gözler” İle Bakış

veya yetkilendirdiği kişi vasıtasıyla yapabilmektedir. Ancak bu husus münha-
sıran telif hakkını devralan kişinin veya eser sahibinin iradesine dayanmak-
tadır. Kısacası, hem 17 sayılı Amerika Birleşik Devletleri Telif Hakkı Yasası 
hükümlerinde, hem de FSEK’te eserin kamuya sunumunu belirleme yetki-
si eser sahibine tanınmıştır. Dolayısıyla, umuma arz bakımından Margaret 
Keane’nin eser sahibine bağlı manevi hakları bakımından yukarıda ilgili bö-
lümde bahsettiklerimizin burada da geçerli olacağını söylemek yanlış olmaz.  

Görsel sanatlara ilişkin eser sahipliğindeki manevi haklar bakımından 17 
sayılı Amerika Birleşik Devletleri Telif Hakkı Yasası 1. Kısım, 106A (17 U.S. 
Code § 106A) bölümüne ilişkin olarak Görsel Sanatçı Hakları Yasası- Visu-
al Artists Rights Act (VARA) isimli özel olarak düzenlenmiş bir yasa bulun-
maktadır.[20]  Bu yasanın kapsamı sınırlı görsel sanat eserleri kategorisinden 
yalnızca sınırlı güzel sanatları kapsamaktadır ki bunların arasında; sergi için 
üretilen resimler, heykeller, çizimler, baskılar, hareketsiz fotoğraflar ile yalnızca 
tek kopya veya 200 veya daha az imzalı ve numaralı sınırlı baskılar gerçekte 
korunmaktadır.[21]  Ancak yasanın koruduğu haklar bakımından genel itiba-
rıyla bakıldığında ana hatlarıyla 106A bölümünde belirtilen manevi haklar 
çerçevesinde atıf ve bütünlüğü dava nedeni kabul eden bir düzenleme yap-
maktadır. [22] 

Eser sahibinin manevi haklarına ilişkin olarak yukarıda da bahsedildiği 
üzere bölüm 106A’da geçen “Bazı Eser Sahiplerinin Eserde Adın Belirtilmesi 
ve Eserin Bütünlüğü Bakımından Hakları (Rights of Certain Authors to Attri-
bution and Integrity)” başlıklı kısım, özellikle güzel sanatlarda eser sahibinin 
manevi hakları bakımından önem arz etmektedir. Bu bölümde belirtilmesi 
gereken en önemli hususlardan ilki “the author of a work of visual arts” yani 
“görsel sanat eserlerinin sahibi” ibaresi konulmuş olmasıdır.[23]  Bu nedenle 
bu kısmın özellikle görsel sanatlara ilişkin eser ve eser sahipleri ile bunların 
manevi haklarına atfedildiği anlaşılmaktadır. Burada tıpkı FSEK madde 15 ve 
madde 16’ya benzer şekilde iki husus üzerinde durulmaktadır. İlk olarak 106. 
bölümün 1. fıkrasındaki (A)ve (B) bentlerinde; eser sahibinin, eserin sahibi 
olduğu yönünde iddiada bulunma hakkı ve yaratmadığı herhangi bir görsel 
sanat eserinde eser sahibi olarak adının belirtilmesini engelleme hakkı olduğu 

[20] «Moral Rights in the United States.» 21 July 2017. The Ohio University Libraries. 15 
Janauary 2021 <https://library.osu.edu/site/copyright/2017/07/21/moral-rights-in-
the-united-states/>.

[21] Esworthy, Cynthia. «A Guide to the Visual Artists Rights Act.» 1997. 15 Janauary 2021 
<http://www.law.harvard.edu/faculty/martin/art_law/esworthy.htm>.

[22] 
[23] 
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belirtilmektedir.[24]  İkinci olarak ise aynı bölümün 3. fıkrası (A) bendinde; 
“Eser sahibi; eserin şeref ve itibarını zedeleyecek şekilde kasıtlı olarak çarpıtılma-
sı, sakatlanması veya başka bir şekilde değiştirilmesini önleme hakkına sahiptir 
ve eserin kasıtlı olarak çarpıtılması, sakatlanması veya değiştirilmesi bu hakkın 
ihlalidir” ifadesiyle tıpkı FSEK madde 16/3’teki gibi eser sahibinin eserin bü-
tünlüğünü bozabilecek her türlü bozma, değişiklik veya sakatlamaya karşı her 
zaman karşı koyabilme hakkına sahip olduğunu belirtmektedir.[25]  

Yine Yasa’nın 1. kısım 106A bölümü 4. fıkrası “Devir ve Feragat” başlıklı 
(e) bendinde yer alan ifadede yukarıda bahsedilen, eser sahibinin isminin be-
lirtilmesine ve eserin bütünlüğünü korumaya yönelik olarak eserde değişiklik 
yapılmasını önlemeye yönelik hakların hiçbirinin devredilemeyeceğini belirt-
mektedir.[26]  Yine aynı bentte; “Ancak eser sahibinin feragati, feragatnamenin 
eser sahibinin kendisi tarafından imzalanmış yazılı bir belgede açıkça kabul et-
mesiyle gerçekleşebilir. Bu tür bir yöntem ile feragatnamenin geçerli olabilmesi 
için o eserin ve kullanımların özel olarak tanımlanması gerekmekte olup; feragat 
yalnızca bu şekilde tanımlanan eser ve kullanımlar bakımından geçerli olacak-
tır.” şeklinde bir ifade bulunmaktadır ki bu düzenleme, manevi haklar devre-
dilmese de taraflar arasındaki yazılı bir sözleşme ile kullanımların tanımlan-
ması şartıyla feragatin mümkün olabileceğini belirtmektedir.

Her ne kadar hem Türk Hukuku hem de Amerikan Hukuku’ndaki yasal 
düzenlemeler manevi hakların devrinin mümkün olmayacağı yönünde ise de, 
Amerikan Telif Hakkı Yasası’nda Türk Hukuku’ndan farklı olarak bir takım is-
tisnalar düzenlenmiş durumdadır. 106A/4’ün (e) bendinde açıkça belirtildiği 
üzere, her ne kadar manevi haklar devredilmese de taraflar arasındaki yazılı bir 
sözleşme ile feragatin mümkün olduğu belirtilmektedir. Elbette yapılan yasal 
düzenlemeye göre, bu feragatin de bir sınırı bulunmaktadır. O da aynı bentte 
belirtildiği üzere “tanımlanan eser ve kullanımları” bakımından feragatin ge-
çerli olacağıdır. Yani, eser sahipliği devredilmeyecek olup, yalnızca esere ilişkin 
olarak belirli manevi hakların kullanımı yönünde bir feragat ile devir gerçekle-
şecektir. Bu durum, Margaret Keane ve Walter Keane arasındaki hukuki ilişki 
bakımından incelenecek olursa, her ne kadar Türk Hukuku’nda FSEK manevi 
haklardan madde 14/3’te “Eserin Umuma Arzı” ve madde 16’da düzenlenmiş 
olan “Eserde Değişiklik Yapılmasını Önleme” hakları bakımından yazılı rıza-

[24] «copyright.gv.» June 2020. Copyright of the United States. 15 Janauary 2021 <https://
www.copyright.gov/title17/92chap1.html#106a>.

[25] «copyright.gv.» June 2020. Copyright of the United States. 15 Janauary 2021 <https://
www.copyright.gov/title17/92chap1.html#106a>.

[26] «copyright.gv.» June 2020. Copyright of the United States. 15 Janauary 2021 <https://
www.copyright.gov/title17/92chap1.html#106a>.
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yı şart koşmamış olsa da, Amerikan Hukuku bakımından feragate dayalı bir 
devirde yazılılık şartı aranmaktadır. Bu bakımdan, Margaret Keane’nin eserde 
değişiklik yapılması, eserde isminin belirtilmemesi şeklindeki feragatlerinin 
ancak yazılı olarak belgelendirilmesiyle gerçekleşebileceğinden, Amerikan 
Hukuku bakımından da aralarındaki zımni sözleşmenin geçersizliği açıktır.

YARGILAMA SÜRECİ VE ESER SAHİPLİĞİNİN KAZANILMASI

Filmin final sahnesini oluşturan yargılama sahnesi gerçekte yaşananlar 
ile uyumluluk göstermektedir. Öyle ki; eser sahibi olarak mali- manevi hiç-
bir haktan yararlanamayan Margaret Keane, Walter Keane’nin USA Today’e 
1984 yılında verdiği bir röportajda; “öldüğümü düşündüğü için tabloların 
yaratıcısı olduğu iddialarını ortaya atıyor” şeklindeki iftira içerikli beyanla-
rını esas alarak; iftira, hakaret ve eser sahipliğinin tespiti davası açmıştır.[27]  
İlk olarak Honolulu Hawai’de görülen yerel mahkeme kararında iki önemli 
husus bulunmaktadır. Bunlardan ilki filmde de en önemli sahnelerden bi-
rini oluşturan, davacı ve davalı taraflara mahkeme huzurunda bir saat içeri-
sinde portre çizmelerinin talep edilmesi ile Walter Keane’nin omzunun sa-
katlandığını belirterek tabloyu çizmekten kaçınması ve sonrasında Margaret 
Keane’nin 53 dakika içerisinde Exhibit 224 olarak anılan büyük gözlü çocuk 
tablosunu tamamlaması;[28] diğeri ise, jürinin Walter Keane’i 4 milyon dolarlık 
bir hasar tazminatına mahkûm etmesidir.[29]   Bunun karşılığında ise Walter 
Keane, yerel mahkeme kararını temyiz etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri 
Temyiz Mahkemesi 9. Dairesi’nin (United States Court of Appeals, Ninth Circuit 
No. 87-1741.) verdiği 87-1741 sayılı kesin karar ile Margaret Keane’nin iftira, 
hakaret ve kötü niyetli kovuşturmaya yönelik iddiaları ile en önemlisi eser 
sahibi olduğunun tespiti de kesinleşmiştir.[30]  Öte yandan Walter Keane’nin 
telif haklarının ihlali yönüyle açmış olduğu karşı dava da kesin olarak redde-
dilmiştir.  

Temyiz Mahkemesi bahsi geçen ilgili kararda, Margaret Keane tarafından 
öne sürülüp, Walter Keane tarafından kabul edilmeyen 5 ana delil üzerinde 

[27] «Walter Keane, ordered by a jury to pay his...» 4 June 1986. UPI. 15 Janauary 2021 
<https://www.upi.com/>

[28] Rusch, Arnold F. «Arnold Rusch Files .» 2 2015. Wordpress.com. 30 Aralık 2020 
<https://arnoldrusch.files.wordpress.com/2017/09/150228_keane_big_eyes_ajp.pdf>. 
s.406

[29] «The Story Behind the Big Eyes Copyright Dispute.» 30 October 2014. popiplaw. 15 
Janauary 2021 <https://popiplaw.wordpress.com/2014/10/30/the-story-behind-the-
big-eyes-copyright-dispute/>.

[30] OpenJurist. tarih yok. <https://openjurist.org/893/f2d/1338/keane-v-keane-usa>.
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durmuştur.[31]  Bunlar kısaca; Margaret Keane’nin kızı Jane Ulbrich’in anne-
si Margaret Keane ile evliliği sırasında Walter Keane’nin kendisine vurduğu 
ve tehdit ettiği yönündeki tanıklığı, Margaret Keane’nin, Walter Keane’e iliş-
kin tehdit ve taciz edici davranışlarına ilişkin ifadeleri, Margaret ve Walter 
Keane’nin eski sekreterlerinin Walter Keane’nin Margaret Keane’i tehdit ettiği-
ne yönelik ifadeleri, Margaret Keane’nin Life Dergisi makalesinde yer alan bü-
yük gözlü çocukları çizmekle övündüğü ve Walter Keane’nin San Fransisco’da 
tabloların üzerini boyayarak değiştirdiği yönündeki ifadeleri ile son olarak 
Margaret Keane’nin Walter Keane’nin arkadaşı Jon May’e 1970 yılında yaz-
dığı, Walter Keane’nin tehditlerini ve evliliklerinin büyük bir yalandan ibaret 
olduğu yönündeki ifadelerinin yer aldığı mektuptan oluşmaktadır.[32]  Walter 
Keane bu delillerden tanık Jane Ulbrich’in ve sekreterin ifadeleri ile Margaret 
Keane’nin tehdit ve şiddete yönelik ifadelerine itiraz etmemiştir. Tüm bu şid-
det ve tehditlere yönelik olarak Walter Keane’nin herhangi bir itirazda bulun-
mamış olması mahkemeye, Margaret Keane’nin neden tabloların kendisine 
ait olduğunu belirtemediğini de ispatlamıştır. Öte yandan Walter Keane’nin 
itiraz etmediği sekreter ifadeleri arasında Margaret Keane’nin Walter’a resim 
yapamadığını söylemesi de yer almaktadır.[33]  

Mahkeme tarafından üzerinde durulan en önemli deliller arasında, Mar-
garet Keane’nin Walter Keane’nin arkadaşı John May’e yazmış olduğu mek-
tup bulunmaktadır. Elbette, mektupta Margaret Keane’nin tabloları çizenin 
kendisi olduğunu söylemesi sebebiyle Walter Keane bu delile itiraz etmekte-
dir. Mahkeme, Margaret Keane tarafından yazılmış olan bu mektubun geniş 
anlamda bir kuvvetlendirici kanıt olduğunu belirtmiş olup, bunun nedeninin 
de Margaret Keane’nin 1970 yılından itibaren üçüncü şahısları Keane tab-
lolarını çizen kişi olduğu yönünde bu tek kanıt ile bilgilendirmesi olduğuna 
kanaat getirmiştir. Gerçekten de Türk Hukuku ve dolayısıyla FSEK doğrultu-
sunda düşünüldüğünde, her ne kadar Margaret Keane bir şekilde eşi Walter 
Keane’nin tablolarda kendisini eser sahibi olarak tanıtmasına müsaade etmiş 
olsa bile bu noktada aralarındaki bu zımni sözleşmeden vazgeçtiği ve artık 
gerçek eser sahibi olan kendisinin adının belirtilmesini istediği an aralarındaki 
sözleşme hükümsüz hale gelmiştir. Dolayısıyla 1970 yılında yazılmış olan bu 
mektup Margaret Keane’nin tabloları çizen kişinin kendisi olduğu yönündeki 
beyanı nedeniyle, Walter Keane ile aralarındaki sözleşmeye bu noktadan itiba-
ren son verdiğine ilişkin en önemli kanıt haline gelmektedir. 

[31] OpenJurist.
[32] OpenJurist.
[33] OpenJurist.
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Yargılamaya ilişkin önemli olan bir diğer husus jürinin yerel mahkemede 
zarara ilişkin belirlediği 4 milyon dolar değerindeki tazminat kararıdır ki Wal-
ter Keane temyiz talebinde bu hususa ilişkin olarak da itiraz etmiştir.[34]  Yargıç-
lar bu noktada fikir ayrılığına düşmüşlerdir. Mahkemece açıklanan gerekçede 
tazminatın kabul edilebilmesi için, hasarın açıkça kanıtlar ile desteklenmesi ve 
tazminatın aşırı, canavarca ve karşı tarafı yok edici ölçüde olmaması gerektiği 
yönünde iki kıstas belirlenmiştir.[35]  Bu kıstaslar doğrultusunda yargıçların 
çoğunluğu USA Today Dergisi’nde Walter Keane’nin verdiği röportaja ilişkin 
olarak Margaret Keane’nin aşağılanması ve yaşadığı üzüntüye ilişkin olarak 
sunduğu kanıtların spekülatif kanıtlar olduğuna kanaat getirmeleri nedeniyle 
4 milyon dolarlık tazminat ile ilgili karar verilmesi hakkında erteleme kararı 
vermişlerdir.  Ancak daire yargıçlarından Wallace, yazmış olduğu karşı oyda; 
USA Today’in yaklaşık 5 milyon tirajı olması ve Walter Keane tarafından 
verilen röportajda Margaret Keane hakkında karalayıcı ve itibarı zedeleyici 
ifadelerin yer alması sebebiyle jüri tarafından belirlenen tazminat miktarının 
oldukça adil olduğunu belirtmiştir.[36]  Ancak her ne kadar tazminata ilişkin 
bir erteleme kararı verilmiş olsa da, Walter Keane’nin temyiz mahkemesi ka-
rarının hemen arkasından Kaliforniya Eyaleti Bölge Mahkemesi’nde 110 B.R. 
477 (Keane, Bankruptcy No. 87-03845H7, Adv. No. C87-0628-H7, 110 B.R. 
477 1990) sayılı karar ile iflas ilan etmiş olması sebebiyle belirlenen tazminat 
miktarı hakkında karar verilmesinin de önemi kalmamış olup Margaret Keane 
herhangi bir tazminat alamamıştır.[37]  

Yargılama neticesinde Margaret Keane’nin eser sahibi olduğunun tespitine 
yönelik yerel mahkeme kararı aynen onanmıştır. Walter Keane’nin kendisinin 
eser sahibi olduğu ve bu nedenle telif haklarının ihlal edildiği iddiası ile aç-
tığı karşı dava ise reddedilmiştir. Burada, Temyiz Mahkemesi, telif hakkının 
ihlalini tespit edebilmek amacıyla; davacının geçerli bir telif hakkına sahip 
olması ve davalının davacının çalışmasını kopyaladığını göstermesi gerektiği 
şeklinde iki temel kıstas belirlemiş olup, kopyalamanın tespiti bakımından 
ise; davacının davalının çalışmasına erişiminin olması ve davalı ile çalışmala-
rı arasında önemli bir benzerlik bulunması gerektiğini belirtmiştir.[38]  Yani, 
davanın kazanılması için davacının davalının çalışmalarını kopyaladığını gös-
termesi gerekmektedir. Mahkeme telif haklarının ihlal edildiği iddiasıyla karşı 
davacı olan Walter Keane kopyalamayı yeterince ispat edemediği yönünde ka-

[34] OpenJurist.
[35] OpenJurist.
[36] OpenJurist.
[37] Rusch, Arnold F. s.406
[38] OpenJurist.
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naat getirmiştir. Margaret Keane telif hakkı ile korunan çalışmalarına Walter 
Keane’nin önemli ölçüde erişimi olduğuna dair somut deliller ortaya koyar-
ken, Walter Keane ihlal edildiğini iddia ettiği eserlerin kopyalarını mahkeme-
ye sunamadığı görülmüştür. Yine Walter Keane, yargılama boyunca, Margaret 
Keane’nin eserlerini kopyaladığını hiçbir şekilde iddia etmemekle birlikte, 
Margaret Keane’nin iddialarını çürütemeden yalnızca kendisinin yasal olarak 
sahip olduğu baskıları sattığını iddia etmiştir.[39]  Yapılan yargılama netice-
sinde, Margaret Keane 4 milyon dolarlık tazminatı alamasa da büyük gözlü 
çocuk tablolarının eser sahibi olarak tescillenmiş olup, tabloları, oyuncak ve 
çizgi film karakterleri gibi popüler eserlere de esin kaynağı olmuştur. “Little 
Miss No Name” ve “Suzie Sad Eyes” gibi oyuncaklar ile “Powerpuff Girls” isimli 
çizgi film, büyük gözlü tablolarının ilham verdiği eserlerden bazılarıdır.[40]  

SON SÖZLER

Türk ve Amerikan Hukuku kapsamında irdelendiğinde, gerçek bir dava-
ya konu olup, aynı zamanda “Büyük Gözler” filmine de esin kaynağı olan 
uyuşmazlığın, eser sahipliği kavramı ile eser sahibinin manevi haklarına iliş-
kin önemli dersler sunduğunu söylemek mümkündür. Bu uyuşmazlık, eser 
sahibinin manevi haklarının ve bunları kullanabilmesinin, eseri yaratan kişi 
açısından aslında ne kadar önemli olduğunu hayatın içinden ve somut bir 
yansıması olarak ortaya koymaktadır. Margaret Keane’nin yaşadığı zorluklar 
onun gerçek hayat hikâyesidir ve bu nedenle kurgu bir film karakterinin başı-
na gelenlerden çok daha fazlasıdır.

Manevi haklar, eser sahibine bir eseri vücuda getirdiği için tanınmış olup, 
eser sahibinin, eseri ile arasında kurulmuş olan manevi ilişkiyle direkt bir bağ-
lantısı bulunmaktadır.[41]  Keza, eserin sahibinin hususiyetini taşıyan bir ürün 
olması karşısında, onun kişiliğinin bir parçası olduğu gerçeğinin gözden uzak 
tutulması da mümkün gözükmemektedir.[42]  Dolayısıyla filmde anlatılmak 
istenen; eser sahibi Margaret Keane’nin tablolarının onun kişiliğinin bir par-
çasını oluşturduğu ve dolayısıyla, aralarındaki bağın da organik bir bağ oldu-
ğudur. Keza, tablolarındaki büyük ve hüzünlü gözlü çocukların, kendisinin 
duygusal dünyasını yansıttığını ileri sürmesi de bu sebeptendir. Bu nedenle 
de, eser sahibinin eserin umuma sunulması, eser sahibi olarak tanıtılma ve 
eserde değişiklik yapılmasını önleme gibi manevi haklarının, yalnızca eseri ve 
sahibini belirleyebilmek veya koruyabilmek gibi dar bir çerçevede yorumlan-

[39] OpenJurist.
[40] https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Keane
[41] Yavuz, Alıca, Merdivan. s.233
[42] Yavuz , Alıca, Merdivan. s.234
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maması gerekmektedir. 

Margaret Keane, eseri yaratan kişi olmasına rağmen, eşi Walter Keane’nin 
kendisini eser sahibi olarak tanıtması sebebiyle, önce umuma arz ve adın belir-
tilmesi hakkı; sonrasında tablolarındaki büyük gözlü çocuklarıyla ilgili pazar-
lamaya yönelik ve tamamen uydurma hikâyeler anlatılmasıyla eserde değişik-
lik yapılmasını önleme hakkı ihlal edilerek, manevi tüm haklarından mahrum 
bırakılmıştır. Üstelik kendisinin eser sahibi olduğu gerçeğini de söylememesi 
için eşi tarafından tehdit edilmiş, baskılanmış ve psikolojik şiddet görmüştür. 
Tüm bu ihlaller ve baskılar silsilesi onu duygusal bir buhrana sürüklemiş ve 
filmde de “bu resim benim deme gururunu haiz olmak istiyorum” diye ifade 
ettiği, eser sahibinin en tabii hakkı olan “Eser Sahibi Olarak Tanıtılma Hak-
kını” talep etmiştir. Eserin yaratıcısı olmasına rağmen devamlı şekilde yerine 
bir başkasının tüm alkış ve takdiri aldığı bu katlanılmaz durum, bizlere huku-
kumuzda manevi hakların tanımlanma sebebi olan, eser ve sahibi arasındaki 
bağın ne kadar önemli ve hayati olduğunu ispatlamaktadır.

Özetle, bu makalenin amacı, Margaret Keane’nin yaşanmış hikâyesinden 
yola çıkarak, gerek Amerikan Hukuku, gerekse de Türk Hukuku bakımından 
manevi hakların neden bu denli bir özen ve dikkatle kodifiye edildiği soru-
sunun cevabını ortaya koymaktır. Manevi hakları devredilmez kılmak ve bu 
doğrultuda yapılan hukuki düzenlemeler, yalnızca eser ve eser sahibinin hak-
larını korumak ve muhtemel ihlalleri önlemek için değildir. Yapılan düzenle-
meler bunun çok daha ötesinde bir ileri görüşlülük ile kendini göstermekte-
dir. Kanun bu hakları devredilmez kılarak, tıpkı somut olayda olduğu gibi, 
asıl eser sahibi yerine bir başkasının eser üzerinden itibar kazanması riskinin 
önüne geçip, eser sahibinin yaşayabileceği muhtemel bir duygusal buhranı da 
engellemeye çalışmaktadır.  Amaç; eser ile eser sahibi arasındaki organik ba-
ğın dışarıdan birtakım müdahalelerle bozulmamasını sağlayarak, hem eserin 
yaratıcısı olan eser sahibinin duygusal durumunu koruyabilmek, hem de bu 
sayede biz üçüncü kişilerin bu korunmuş ilişkinin ürünü eserleri daha derin-
lemesine içselleştirebilmesini sağlamaktır.
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ÖZET

Sinema eserleri üzerindeki hak sahipliği birçok yönüyle günümüzde tartı-
şılmaya devam etmektedir. Bu çalışma sinema eserlerinin niteliğine ve sinema 
eserleri üzerindeki hak sahipliğine genel bir bakış içermektedir. Bunun yanın-
da, sinema eserleri üzerinde marka haklarının önemini ve hak sahipliğinin 
detayları ile bu hak sahipliğinin korunmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri kapsa-
maktadır.

GİRİŞ

19. yüzyılın sonlarında çekilen ve ilk sinema filmi olarak kabul edilen Lu-
miere Kardeşlere ait “Bir Trenin La Ciotat İstasyonuna Girişi” (Arrival of a 
Train at La Ciotat Station) adı verilen film ile sinema eseri kavramı hayatımıza 
girmiştir. İnsanlığın birçok açıdan yaratıcılığını kullanabildiği sinema sektörü, 
teknolojinin de gelişmesi ile 20. yüzyılda oldukça farklı bir boyut kazanmış 
ancak bu hızlı gelişim ve dönüşüm birçok tartışmayı da beraberinden getir-
miştir. 

Sinema eserleri üzerindeki hak sahipliği birçok yönden tartışılmış ve hala 
da tartışılmaya devam etmektedir. Ancak özellikle televizyonun hayatlarımızın 
vazgeçilmez bir parçası olması ile birlikte sinemanın etki alanının genişlemesi 
sinema eserlerinin sosyolojik ve ticari boyutlarını da tartışmaya açmıştır. 

Bu çalışmada sinema eserlerinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçeve-
sindeki eser haklarına (yaygın kullanımda “telif hakkı” olarak da anılmakta-
dır.) genel itibarıyla değinilmiş olmakla beraber esas olarak sinema eserinin 
marka hukuku ile olan ilişkisi incelenmiştir. Bir sinema eseri üzerindeki marka 
koruması ve bu korumanın sağladığı haklar detaylandırmaya çalışılmıştır. Bu-
nunla birlikte bu çalışmanın ikinci ayağında da markaların günümüz sinema 
eserleri üzerindeki etkileri ve sinema eserleri içerisinde marka kullanımı ele 
alınacaktır.

1. SİNEMA ESERİ KAVRAMI VE KAPSAMI 

Sinema, esas itibarıyla film üzerine ardı ardına kaydedilmiş durağan gö-
rüntülerin projeksiyon veya başka bir araçla yeterli bir hızda yansıtılması yo-
luyla hareketli bir görünüm elde edilmesi yöntemidir.[1] 

[1] Kadıgil, Saliha Sera; Sinema Eserleri ve Sinema Eserlerinde Hak Sahipleri, Yüksek Li-
sans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, 
2010. s.19.
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5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) 5. maddesi çer-
çevesinde de sinema eserleri, her nevi bedii, ilmi, öğretici veya teknik mahi-
yette olan veya günlük olayları tespit eden filmler veya sinema filmleri gibi, 
tespit edildiği materyale bakılmaksızın, elektronik veya mekanik veya benzeri 
araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler 
dizisidir.

Sinema eseri kavramı üzerinde daha detaylı bir incelemeye geçilmeden 
önce altını çizmek gerekir ki, FSEK madde 1/B hükmünde “eser” kavramı 
temel olarak “Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel 
sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleri” 
olarak tanımlanmıştır. Bir yaratımın eser olarak kabul edilebilmesi için FSEK 
kapsamında sınırlı sayıda sayılan eser türlerinden birine girmesinin yanında 
sahibinin hususiyetini taşıması gerekmektedir. Hususiyet kavramı öğretide 
birçok kişi tarafından açıklığa kavuşturulmaya ve tanımlanmaya çalışılmış-
tır. Genel olarak yaratıcısının özel fikri emeği ile oluşmuş eserlerde hususiyet 
olduğu kabul edilmektedir.[2]  Bu çerçevede bir eserden söz edebilmek için 
sahibinin hususiyetini taşıması temelde aranacak özellik olduğundan aşağıda 
incelenen sinema eserlerinin de öncelikle sahibinin hususiyetini taşıdığının 
kabulü çerçevesinde incelenmesi gerektiği önemle vurgulanmalıdır.

Bu noktada kısaca bir sinema eserini meydana getiren unsurları belirt-
mek gerekmektedir. Bir sinema eserinin ana yapısını oluşturan unsurlar genel 
itibarıyla; senaryo ve diyaloglar, yönetim, özgün müzik ve yapım aşamaları 
şeklinde sıralanabilmektedir. 

Bu unsurlara icracı sanatçının eklendiği de görülmektedir.[3]  Belirtmek 
gerekir ki, bu unsurlardan herhangi birinin yokluğu ortaya çıkan ürünün sine-
ma eseri niteliği taşımayacağı anlamına gelmemektedir. Söz konusu unsurlar 
geleneksel anlamda sinema eserini ifade etmekte olup, herhangi bir diyalog ya 
da özgün müzik içermeyen eserlerin de sinema eseri olduğundan bahsedilmesi 
kuşkusuz ki mümkündür.[4] 

[2] Hirsch, E. Ernst; Hukuki Bakımdan Fikri Say, Cilt II, İstanbul, İstanbul, İktisadi Yü-
rüyüş Matbaası ve Neşriyat Yolu, 1943. s.12.

[3] Tosun, Yalçın; Sinema Eserleri ve Eser Sahibinden Hakları, 1. Bası, On İki Levha, 
İstanbul 2009, s. 21. 

[4] Aynı nitelikte görüş belirten Tosun “…burada yapısal unsurlar olarak ele alınan bu un-
surların, bir sinema filmini oluşturan belli başlı anahtar kavramların daha iyi algılana-
bilmesi amacıyla sınırlı olarak aktarıldığı göz ardı edilmemelidir.” şeklinde ifade etmiştir. 
Bkz. Tosun, Yalçın; s.16
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Sinema eseri kavramının içerisine hangi tür yaratımların dahil olduğu 
yönünde detaylı incelemeler ve tartışmalar bulunmaktadır.[5]  Bu çerçevede 
yukarıdaki tanımlara uyan ve en önemlisi sahibinin hususiyetini taşıyan belge-
sel filmler, canlı yayınlar, televizyon/dijital platform dizileri, reklamlar, video 
klipler ve multimedia yapımlarının (bilgisayar oyunları dahil) da sinema eseri 
olarak kabul edilebileceği belirtilmelidir. Bu bağlamda, bu çalışmanın deva-
mında geçen “sinema eseri” ibaresinden bu sayılanların hepsi anlaşılmalıdır.

2. FSEK ÇERÇEVESİNDE SİNEMA ESERİ ÜZERİNDEKİ HAK 
SAHİPLİĞİNE GENEL BAKIŞ

2001 yılında yapılan değişiklik ile şu anki halini alan FSEK’in 8. maddesi 
çerçevesinde; sinema eserlerinde, yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo 
yazarı ve diyalog yazarı, eserin birlikte sahibidirler. Yine aynı madde hükmüne 
göre canlandırma tekniğiyle yapılmış sinema eserlerinde, animatör de eserin 
birlikte sahipleri arasındadır.

Sinema eserinin hak sahipliğine ilişkin en önemli değişikliklerden biri 
1995 yılında 4110 sayılı Kanun’la yapılan değişikliktir. 1995 yılına kadar si-
nema eserlerinin yegâne hak sahipliğinin eserin yapımcısına ait olduğu kabul 
edilmekte idi. Bu konu birçok tartışmaya konu olmuş ve 1995 yılında ilgili 
hüküm tamamen değiştirilerek sinema yapımcısı, eser sahibi olmaktan çıkar-
tılmıştır. 

Mevcut düzenleme ışığında yapımcının haklarının ne çerçevede olması 
gerektiğine ilişkin birçok tartışma ve yapılan bu değişikliklerin hukuki sonuç-
larına dair birçok çekişme bulunmaktadır.[6]  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 
18/3 madde hükmünde “Bir eserin yapımcısı veya yayımcısı, ancak eserin sahibi 
ile yapacağı sözleşmeye göre mali hakları kullanabilir.” ifadesine yer verilmiş 
ve bunun yanında yapımcının hakları eser sahibinin haklarına bağlantılı hak 
olarak kabul edilmiş ve hakları detaylı olarak FSEK madde 80/2 maddesi uya-
rınca düzenlemiştir.[7]  

Bu çerçevede, FSEK 80/2 maddesi hükmüne göre filmlerin ilk tespitini 
gerçekleştiren film yapımcısı, eser sahibinden ve icracı sanatçıdan mali hak-

[5] Bu çalışmanın konusuna dahil olmadığından bu tartışmalar detaylı olarak aktarılmamış-
tır. Sinema eseri niteliği tartışmalı olan yaratımların detayları için Bkz. Tosun, Yalçın, 
s.122 vd; Kadıgil, Saliha Sera, s.56 vd.

[6] Tosun, Yalçın; s.252
[7] Yapımcıların haklarına ilişkin detaylı inceleme için Bkz. Kahratlı Öztuna, Ebru; Film 

Yapımcılarının Hakları, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Cilt:6, Sayı:23, 2010, 
s.655-666
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ları kullanma yetkisini devraldıktan sonra bu hükümde sayılan haklara sa-
hip olmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken ilk kavram, filmlerinin “ilk 
tespiti”ni yapan kişinin film yapımcısı olarak kabul edildiğidir ve bir görüntü-
nün veya görüntü ile birlikte seslerin anlaşılabilecek, çoğaltılabilecek veya ile-
tilebilecek şekilde bir araca kaydedilmesi halinde bir filmin tespit edildiğinden 
söz edilebilir.[8]  Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu ise film yapımcısının 
mali hakları kullanma yetkisini devralmış olması gerekliliğidir. 

Film yapımcılarının Kanun’da sayılan detaylı hakları bu çalışmanın ana 
konusu olmadığından bunlara daha fazla yer verilmeyecek olmakla beraber, 
film yapımcılarının, bağlantılı hak sahibi olarak eser sahipleri gibi Tecavüzün 
Ref ’i, Tecavüzün Men’i ve Tazminat Davası açma haklarının varlığını (FSEK 
m.80/son) belirtmek gerekmektedir. 

Uygulamada yapımcının kim olduğuna da bu noktada değinmek faydalı 
olacaktır. Yapımcı, sinema eserinin üretiminden izleyicilere ulaştığı dağıtım 
sürecine kadar o eserin her anında hem süreç yaratımı hem de maliyet çer-
çevesinde aktif rol oynamaktadır. Bu bağlamda yapımcı; senarist ve yönet-
menlerle görüşmeler yaparak yaratıcı fikir, hikâye ve anlatıları film projelerine 
dönüştürür, projelerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli finansman kaynakla-
rını bir araya getirir; yazar, yönetmen, senarist ve oyuncularla anlaşmalar ve 
sözleşmeler yapar; filmin mevcut bütçe ve takvim doğrultusunda çekimini 
organize eder, filmin post prodüksiyon işlemlerinin ardından da tanıtım, satış 
ve dağıtımıyla ilgili faaliyetleri planlar ve yürütür.[9] 

Bu derece çok aşamalı ve aynı doğrultuda çok sahipli bir eser türü olan si-
nema eserlerinde hak sahipliği tartışmalarının da bu denli yoğun olması kaçı-
nılmazdır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sinema eserleri üzerindeki eser 
sahiplerine ait ve eser sahiplerinin hakları ile bağlantılı olan haklar düzenlen-
miş olmakla beraber uygulamanın getirdiği birçok farklı durum çerçevesinde 
yeni olasılıklar oluşmakta ve bu olasılıklar da yeni tartışmalar ve çözüm yolları 
doğurmaktadır. 

Sinema eseri üzerinde hak sahipliğinin kapsamını kesinleştirmek adına 
FSEK’te haksız rekabet düzenlemeleri arasında sayılan 83. maddedeki “ad 
ve alametler” hükümlerine de kısaca değinmek gerekmektedir. Söz konusu 
madde hükmünün birinci fıkrasında eser adına ilişkin olarak “Bir eserin ad ve 
alametleri ile çoğaltılmış nüshaların şekilleri, iltibasa meydan verebilecek surette 

[8] Ateş, Mustafa; Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Kapsamı ve Sınırlandırılma-
sı, 1. Baskı, 2003, s.233

[9] Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği; http://www.se-yap.org.tr/



114 FMR  2021/1

Sinema Eserlerinin Marka Hakları Çerçevesinde İncelenmesi

diğer bir eserde veya çoğaltılmış nüshalarında kullanılamaz” ve ikinci fıkrasında 
ise “1 inci fıkra hükmü umumen kullanılan ve ayırt edici bir vasfı bulunmayan 
ad, alamet ve dış şekiller hakkında uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır. Bu çer-
çevede bir eserin, bu çalışmanın konusu itibarıyla bir sinema eserinin, adının 
korunması eser koruması çerçevesinde değil haksız rekabet hükümleri çerçeve-
sinde düzenlendiği ifade edilebilecektir. Eser adlarının esere ilişkin korumadan 
yararlanıp yararlanamayacağı ya da eser ile birlikte korunup korunmayacağı 
tartışmalıdır. Bu noktada Ateş, eser adının ayrı bir mutlak hak konusu teşkil 
etmeyeceğini, eserin bir parçası olarak korunabileceğini;[10] Tekinalp, eserin 
adının başlı başına eser olmamakla birlikte FSEK tarafından ve haksız rekabet 
hükümleri çerçevesinde korunabileceğini;[11] bunun yanında Hirsh ise, başlığın 
ne kadar özgün bir düşünce ürünü olursa olsun “eser” niteliği taşımayacağını, 
başlığa tanınan korumanın hukuksal niteliği bakımından gerçek anlamda bir 
fikri hak koruması olmadığını[12]  belirtmektedir. Kanaatimizce eser adının söz 
konusu eser ile ne derece bütünleşmiş olduğu ile fikir ve sanat eseri olabilecek 
özellikleri ne kadar taşıdığı da bu koruma bakımından önem taşımaktadır. 
Eser adının eserin ayrılmaz ve değişmez bir parçası olduğu örneklerde eser ile 
birlikte korumanın mümkün olduğundan bahsetmek mümkün olabilecektir. 
Bununla birlikte, eser adının belirli bir süreye bağlı olan eser korumasının[13]  
yanında haksız rekabet hükümleri ile de korunabilmesinin uygulamada birçok 
faydasının olduğunun da altını çizmek gerekmektedir.[14] 

3. SİNEMA ESERLERİNDE MARKA HAKLARI

Marka, bir gerçek ya da tüzel kişinin varlıklarını temsil etmek için kullan-
dığı ayırt edici bir işarettir. Marka tüketiciye ürünün kaynağını gösterir, ka-
liteyi simgeler ve aynı zamanda reklâm aracı olarak kullanılır. Sınai Mülkiyet 
Kanunu (SMK) 4. madde hükmü çerçevesinde “Marka, bir teşebbüsün mal-
larının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden 
ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun 
açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir ol-
ması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve 
malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.” Bu 
noktada belirtmekte fayda bulunmaktadır ki, Sınai Mülkiyet Kanunu çerçe-

[10] Ateş, Mustafa; s. 407
[11] Tekinalp, Ünal; Fikri Mülkiyet Hukuku, 2005, s. 272
[12] Hirsch, E. Ernst; s. 21-23
[13] Eser sahibinin eser üzerindeki hakkı eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden 

itibaren 70 yıl devam eder. (FSEK m.27)
[14] Benzer görüş için Bkz. Günaydın, Ömer; Sinema Eserlerindeki Karakterler ve Korun-

ması, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 128, 2017, s. 109
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vesinde markanın tescil edildiği sınıflar bakımından kullanılma yükümlülüğü 
bulunmaktadır, aksi halde madde 9 hükmü gereğince markanın iptaline karar 
verilebilir. 

3.1. Sinema Eserlerinde Marka Korumasının Önemi

Marka, günümüzde en önemli ticarileşme ve reklam araçlarından biridir. 
Bir markanın kuvvetli ve akılda kalır olması için detaylı çalışmalar yapılmakta 
ve şirketler tarafından özel olarak bu konu için hatırı sayılır bütçeler ayrılmak-
tadır. Bu çerçevede günümüzde ticari olarak son derece önem kazanan sinema 
sektöründe de artık marka koruması önemli bir yere sahiptir. 

Sinema eserlerinin hangi yönler ile eser korumasına sahip olduğu yukarıda 
anlatılmıştır. Eser hakkı korumasının yanında bazı bakımlardan daha güçlü 
olduğu düşünülen marka koruması sinema eserlerinin adlarının, karakterle-
rinin ve hatta bazı diyalogların korunması için tercih edildiği görülmektedir. 

Tam bu noktada eser koruması mevcutken neden bir de marka koruması-
nın tercih edildiğine değinmek gerekmektedir:

• Markanın sağladığı haklar tescil ile doğar ve bu haklar marka sahibine te-
kelci bir koruma sağlar. Bu çerçevede tescilin varlığı hak sahibinin tespiti-
ni de oldukça kolaylaştırmaktadır. Zira, eser hakkı, eser meydana geldiği 
anda kendiliğinden doğan, bir başka deyişle herhangi bir tescile gerek 
olmadan doğan bir hak olduğundan hak sahipliğinin tespitinde sıklıkla 
çekişmeler yaşanmaktadır. Oysaki söz konusu sinema eserinin adının ya 
da eserdeki bir karakterin marka olarak tescili halinde, bir hak ihlali söz 
konusu olduğunda herhangi bir tereddütte yer olmadan hak sahipliği id-
diası ileri sürülebilmektedir.

• İkinci olarak bir markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on 
yıldır, ancak onar yıllık periyotlar ile istenildiği kadar yenilenebilmekte-
dir (SMK m. 23). Bu durum marka korumasını sınırsız hale getirmekte-
dir ve marka sahibi istediği müddetçe söz konusu marka üzerinde tekel 
hakkına sahip olabilmektedir. Eser hakkının, eser sahibinin ölümünden 
70 yıl sonra sona erdiği düşünüldüğünde, en azından sinema eserin adı 
ve karakterleri üzerinde sınırsız olan marka hakkının tercih edilmesi ka-
çınılmaz bir hal almaktadır.

• Bahsi geçen her iki noktanın da sonucu niteliğinde olan esas nokta ise 
marka tescilinin ticarileşmesinin çok daha kolay olması ve bu doğrultuda 
marka tescilinin lisanslamaya açılan önemli kapı niteliği taşımasıdır. Zira, 
günümüzde birçok sinema eseri yalnızca bir film olarak değil, yarattığı 
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ticari etki ve oluşturduğu endüstri ile de değerlendirilmektedir.  Özellikle 
büyük sinema yapımlarının adı, karakterleri veya içeriğindeki sloganların 
farklı sektörlere lisanslanması ile oluşmuş dev bir sektör bulunmaktadır. 
“Star Wars” karakter kostümleri, “Toy Story” oyuncakları, “Harry Potter” 
ajandaları, “Spider Man” mısır gevrekleri gibi her endüstriden örnek bu-
lunabilecektir. Kuşkusuz okuyucuların akıllarına başka birçok örnek de 
gelebilir. Walt Disney, sinema endüstrisinde film karakterinin ticarileş-
mesi sonucunda filmin izlenmesi ile elde edilen gelirden daha fazla gelir 
elde eden ilk şirkettir. Dünyanın en tanınmış çizgi karakteri, Mickey Mo-
use, ilk olarak 1928 yılında marka olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde 
tescil edildi ve 2010 yılında bu markaya ilişkin satışlardan toplam dokuz 
milyar dolar kazanıldığı belirtilmiştir.[15]  Kaldı ki, günümüzde birçok 
sinema yapımının bu ticarileşme planı ile bütçesini oluşturduğunu da 
belirtmek gerekmektedir. 

3.2. Sinema Eserlerine İlişkin Markalaşma Örnekleri

Bu çerçevede, Amerika Birleşik Devletleri[16]  ve Türkiye’den[17]  bazı marka 
tescilleri örnekleri ile konuyu somutlaştırmak faydalı olacaktır. Ancak belirt-
mek gerekir ki, burada listelenen marka tescilleri yalnızca konuyu somutlaştı-
rabilmek adına örnek niteliğinde olup, söz konusu marka sahiplerine ait hem 
aynı ibarelerin farklı mal ve hizmet sınıflarını kapsayan hem de farklı ibareler-
de birçok başka tescilli marka bulunmaktadır:

SİNEMA ESERİ NİTELİĞİ TAŞIYAN YAPIMLARA İLİŞKİN AMERİKA 
BİRLEŞİK DEVLETLERİ PATENT VE MARKA OFİSİ (UNITED STATES 
PATENT AND TRADEMARK OFFICE) NEZDİNDE TESCİLLİ MARKA 

ÖRNEKLERİ
Tescil 
Sahibi Marka

Tescil 
Numarası Nice Sınıfı

H
om

e 
B

ox
 

O
ffi

ce
, 

In
c.

[1
8]

 

GAME OF 
THRONES 86499708 28 Board games; toy bobblehead resin figu-

rines; role playing games and slot machines

GAME OF 
THRONES 87981703

03 Lip stick, eye make-up, eye pencils, eye 
shadow; make-up kits comprising of eye 
shadows; make up powder.

[15] Jewell, Cathy; Script to Screen: What Role for Intellectual Property?, WIPO, https://
www.wipo.int/pressroom/en/stories/ip_and_film.html

[16] United States Patent and Trademark Office Marka sicilinin Ocak 2021 tarihindeki veri-
leri doğrultusunda.

[17] Türk Patent ve Marka Kurumu Marka sicilinin Ocak 2021 tarihindeki verileri doğrul-
tusunda.

[18] Ocak 2021 tarihinde Home Box Office, Inc adına United States Patent and Trademark 
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I DRINK 
AND I KNOW 

THINGS
90398901

25 Clothing, namely, t-shirts and caps; all 
the aforementioned goods relating to an on-
going television series.

IRON 
THRONE 88429802 09 Downloadable and recorded computer 

and video game programs …
KHALEESI 4901963 25 Clothing, namely, t-shirts, bath robes. 

Lu
ca

sf
ilm

 L
td

.

77242000

16 Paper goods and printed matter, namely, 
address books; comic books; notebooks; 
children’s books; books containing screenp-
lays; script books; ... coffee table books in 
the field of fantasy and science fiction. 

25 Athletic shoes, slippers, boxer shorts, 
caps, children’s footwear, hats, head wear ...

41 Entertainment services, ...

CHEWBACCA 78641712
28 Christmas tree ornaments and Christmas 
tree decorations, plush toys, stuffed toys, toy 
action figures, toy guns.

THE FORCE 
AWAKENS 86446367 03 Cosmetics

BB-8 86478448 18 All purpose carrying bags; all purpose 
sport bags; backpacks; coin purses;… 

THE LAST 
JEDI 87339276

32 Fruit juices; fruit-flavored beverages; 
non-alcoholic beverages containing fruit 
juices.

W
ar

ne
r 

B
ro

s.
  E

nt
er

ta
in

m
en

t I
nc

.[1
9]

 76065154
41 Entertainment services in the nature of 
live-action, comedy, drama, and animated 
television programs; ...

HERMIONE 
GRANGER 77514806 25 Clothing for women, …

ACCIO 88330435
16 Printed matter and paper goods, namely, 
stationery, binders, blank journals, notebo-
oks, note cards, post cards; and stickers.

87829785
35 On-line retail store services featuring 
prerecorded audio books, electronic books, 
consumer goods, ...

88476133

28 Toy action figures and accessories there-
for; toy vehicles; trivia games played with 
cards and game components; card games; 
Christmas tree ornaments. 

Office nezdinde 414 yaşayan tescilli marka kaydı bulunmaktadır.
[19] Ocak 2021 tarihinde Warner Bros. Entertainment Inc adına United States Patent and 

Trademark Office nezdinde 1221 yaşayan tescilli marka kaydı bulunmaktadır.
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87464763
43 Coffee shop and cafe services; coffee bars; 
tea bars; snack bars.

N
et

fli
x 

St
ud

io
s,

 L
LC

STRANGER 
THINGS 88142066

30 confectionery chips for baking; … pop-
corn; pretzels; puddings; rice; sauces (condi-
ments); tortilla chips; waffles

THE  
PROTECTOR 88016189

41 Entertainment services in the nature of 
a dramatic television series, all of the fore-
going expressly excluding and unrelated to 
comic books.

88497517

16 Calendars; greeting cards; ... comic bo-
oks; decals and stickers for use as home 
décor; postage stamps

25 Clothing....

28 Christmas tree decorations; party games; 
board games; card games; action skill games; 
inflatable toys; ...

SİNEMA ESERİ NİTELİĞİ TAŞIYAN YAPIMLARA İLİŞKİN TÜRK PATENT 
VE MARKA KURUMU NEZDİNDE TESCİLLİ MARKA ÖRNEKLERİ
Tescil 
Sahibi Marka

Tescil 
Numarası Nice Sınıfı

A
y 

Sa
na

t P
ro

dü
ks

iy
on

 v
e 

Ya
pı

m
 A

.Ş
. 

EZEL 2010 07998

38 Radyo ve televizyon yayın hiz-
metleri. Haberleşme hizmetleri 
(internet servisi sağlama hizmetleri 
dahil). Haber ajansı hizmetleri.

2012 89854

30 Kahve, kakao; kahve veya ka-
kao esaslı içecekler, çikolata esaslı 
içecekler. ... Pastacılık ve fırıncılık 
mamulleri, tatlılar.

35... Müsterilerin malları elverisli 
bir sekilde görmesi ve satın alması 
için 30. sınıftaki ürünlerin malları-
nın bir araya getirilerek sunulması 
hizmetleri;…

2018 79785
09 / 16 / 24 /25

E.G.O 2020/84522 35 Menajerlik hizmetleri; oyuncu-
luk/mankenlik ajansı hizmetleri.
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Ye

ld
a 

H
ab

er
 v

e 
G

ör
se

l  
Ya

yı
n-

cı
lık

  A
no

ni
m

 
Şi

rk
et

i AŞK-I MEMNU 2008 40718
16 / 38 / 41 /

FATMAGÜL’ÜN 
SUÇU NE? 2010 34225

16 / 38 / 41 /

T
İM

S 
Pr

od
ük

-
si

yo
n 

Fi
lm

 v
e 

O
rg

. S
an

. v
e 

T
ic

. A
.Ş

. 

2010 78267
09 / 14 / 16 / 21 / 25 / 30 / 32 / 35 
/ 38 / 41 /

PARGALI 2011 33803 03 / 09 / 11 / 14 / 16 / 21 / 25 / 28 
/ 30 / 32 / 35 / 38 / 41 /

C
M

YL
M

Z
 F

ik
ir

 
Sa

na
t F

ilm
 Y

ap
ım

 
R

ek
la

m
 v

e 
Pa

za
rl

am
a 

ve
 T

ic
ar

et
 L

td
. Ş

ti
.

2017 24711

16 / 28 / 29 / 30 / 32 / 38 / 41 / 43 
/ 09 / 35 /

2009 40915
09 / 16 / 25 / 29 / 30 / 35 / 38 / 
41 /

N
et

fli
x 

St
ud

io
s,

 L
LC

.

HAKAN:  
MUHAFIZ 2018 58518 41 Dramatik televizyon dizisi şek-

linde eğlence hizmetleri;… 

LA CASA DE 
PAPEL 2018 55882

28 Noel ağacı dekorasyonları; parti 
oyunları; kutu oyunları; kart oyun-
ları; yetenek gerektiren aksiyon 
oyunları;;...egzersiz ekipmanı.

41 Bir dramatik televizyon dizisi 
şeklinde eğlence hizmetleri; eğlence 
konusunda bilgi verme hizmetle-
ri;... 

Bu kısımda verilen örneklerde sinema endüstrisinde tescilli markaların çe-
şitliliğinin gösterilmesi amaçlanmıştır. Görülecektir ki gerek sinema eserinin 
adları, gerek karakterler, gerekse de sinema eseri içerisinde vurgu yapan cüm-
leler ve görseller için markalaşma yolu tercih edilmiştir. Zira, sayılan her bir 
ibarenin ya da görselin farklı ticarileşme yolu bulunmaktadır.

3.3. Sinema Eserlerinde Marka Hakkı Sahipliği

Söz konusu örneklerde dikkat çekici bir diğer unsur ise örneklenen mar-
kaların sahiplerinin yapımcı şirketler oluşudur. Yukarıda detaylı olarak anla-
tıldığı üzere, yapımcılar sinema eserinin sahibi değil, sinema eseri üzerinde 
bağlantılı hak sahibidir. Ancak, söz konusu eser üzerinden ticari gelir sağlan-
masının en önemli kaynaklarından biri olan marka tescilinin ve lisanslaması-
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nın, sermayesi ve organizasyon ağı ile o sinema eserinin meydana gelmesini 
sağlayan yapımcıya ait olması son derece işlevseldir. Kaldı ki, tarihin en çok 
satan kitaplarından biri olan “Harry Potter” serisinin yazarı J.K Rowling’in 
yarattığı dünyaya ait karakterlerin, ifadelerin ve hatta önemli objelerin marka 
haklarının “Harry Potter” filmlerinin yapımcısı Warner Bros. Entertainment 
Inc.’e ait olduğu görülmektedir. Bir başka deyişle, yazar romanların içerisinde-
ki karakterleri ve sahneleri yaratmış; fakat bu eserlerden türemiş yan ürünlerin 
üretimini ve ticari pazarlamasını şahsen üstlenmemeyi seçmiştir.[20]  Ancak 
tabi ki, bazı istisnai durumlarda eser sahibinin aynı zamanda yapım şirketi-
nin de sahibi olduğunu ve markalaşma yolu ile elde edilecek ticari gelirin de 
doğrudan sinema eseri sahibi eli ile yönetildiği görülebilmektir. Ülkemizden 
bu duruma örnek olarak Cem Yılmaz’ın eser sahipleri arasında olduğu sinema 
eserlerine ilişkin marka haklarının da yine kendisine ait yapım şirketi olan 
CMYLMZ Fikir Sanat Film Yapım Reklam ve Pazarlama ve Ticaret Limited 
Şirketi’ne ait olması ile Şahan Gökbakar’ın senaryosunu yazıp başrollerinde 
oynadığı film ve karakter isimlerinin marka haklarının şahıs olarak kendisine 
ait olması verilebilecektir.

Söz konusu marka haklarının kime ait olacağı taraflar arasında özellik-
le kararlaştırılmalı ve sözleşme ile düzenlenmelidir. Eser sahipleri ve yapımcı 
arasında ilgili sinema eserinin mali haklarının devrine ilişkin bir sözleşme[21]  
yapılmaktadır ancak burada vurgulanması gereken önemli nokta, marka 
haklarının bu mali haklar arasında olmadığıdır. FSEK’te sayılan mali haklar; 
eserin işlenmesi, çoğaltılması, yayılması, temsili ile işaret, ses ve/veya görün-
tü nakline yarayan araçlarla umuma iletilmesi haklarıdır ve bunlar sınırlı sa-
yıdadır. Söz konusu esere ilişkin marka haklarının yapımcı tarafından tescil 
edilip kullanılması için eser sahibinden izninin alınması ve bunun hükme 
bağlanması gereklidir. Marka tesciline ilişkin kapsamın da belirlenmesi ayrıca 
olası ihlal iddialarının ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Yapımcının o sine-
ma eserinin adının yanında eserin içeriğinde yer alan unsurlar üzerinde de ne 
çerçevede marka hakkına sahip olabileceğinin taraflarca kararlaştırılması sü-
reç için oldukça faydalı olacaktır. Aksi durumda, eser sahibinin eser hakkının 
ihlalinin ortaya çıkması söz konusu olabilecektir. Ülkemizde yakın zamanda 
yaşanmış bir örnek ile konuyu netleştirmek faydalı olacaktır. Ünlü bir Türk 
yazar tarafından yazılmış çok satan bir kitap üçlemesinin televizyon dizisine 
dönüştürülmesi için yazar ile son zamanların en popüler Türk dizilerinin ya-

[20] Günaydın, Ömer; s. 112
[21] Uygulamada, sinema eser sahipleri, yapımcılarla yaptıkları sözleşmelerde, mali hakların 

tamamını süresiz ve yer bakımından da sınırsız bir şekilde yapımcılara devretmektedir-
ler. Günaydın, Ömer; s. 113
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pımcısı olan yapım şirketi arasında imzalanan sözleşme ile ilgili eserin diziye 
dönüşmesi için mali hakların devri gerçekleştirilmiş ve akabinde ilgili kitap 
serisi senaryolaştırılarak 2017 yılında televizyon dizisi olarak izleyici ile bu-
luşmuştur. Bu televizyon dizisinin yapım şirketi, dizinin adının stilize edilmiş 
hali için 2017 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 09, 14, 35, 
38 ve 41. sınıfları içeren bir marka başvurusunda bulunmuştur. Söz konusu 
marka başvurusuna kitabın yazarı tarafından itiraz edilmiş; yapım şirketinin 
kötü niyetli olarak söz konusu marka başvurusunda bulunduğu ve ilgili ibare-
nin eser haklarının kendisinde olduğu iddia edilmiştir. Başvuru sahibi yapım 
şirketi ise buna karşılık aralarında sözleşme bulunduğunu ve herhangi bir kötü 
niyetli bir davranışının bulunmasının mümkün olmadığını, kaldı ki yapımı 
üstlenilen eserlerin marka haklarının yapım şirketlerine ait olmasının da hem 
Türkiye hem de Dünya’da sürecin doğal akışına uygun olduğu belirtmiştir. 
Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Markalar Dairesi Başkanlığı ve akabinde 
Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu karaları neticesinde taraflar ara-
sındaki sözleşmenin muterize ait eserin dizi için işlenmesinden ibaret olduğu, 
başvuru sahibine işbu ibare için marka tescili gerçekleştirmesine yönelik her-
hangi bir hak vermediği gerekçesiyle ilgili marka başvurusunun reddine karar 
verilmiştir. Bu bağlamda yapım şirketi yapımını üstlendiği ilgili eserin marka 
hakkını elde edememiştir.

3.4. Tescilli Markanın Sağladığı Hakların Korunması ve Sürdürülmesi

Bir markanın süreci kuşkusuz tescil alınması ile sonlanmamaktadır. Söz 
konusu markanın sektördeki güçlü pozisyonunu koruması için marka sahibi-
nin her daim ihlallere karşı takipte kalıp, gerektiğinde yaptırım gücünü kul-
lanması gerekmektedir. Özellikle sinema endüstrisinin bu derece geniş olduğu 
günümüzde, bu endüstrinin ticari değerinden fayda sağlamaya çalışan birçok 
kişi ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, özellikle büyük sinema yapımlarının ya-
pımcıları marka ihlallerine karşı aktif olarak hukuki süreçler yürütmektedir-
ler. Warner Bros. Entertainment Inc, marka tecavüzlerine ve lisanslı olmayan 
ürünlere ilişkin en çok yaptırım uygulayan yapım şirketlerinden bir tanesi ola-
rak kabul edilir. Benzer şekilde, özellikle çocuk ve gençlere hitap eden birçok 
yapıma sahip olan The Walt Disney Company de marka haklarına tecavüz teş-
kil eden birçok ürünle karşılaşmakta ve aktif olarak bu tecavüzler ile mücadele 
etmektedir. Bu çerçevede, lisanssız ürünleri satan mağazaların kapattırılması 
ya da lisanssız ürünlerin piyasadan toplatılması ve bunlarla bağlantılı olarak 
tazminat talepleri sıklıkla karşılaşılan yaptırımlar olarak karşımıza çıkmakta-
dır.
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Yapım şirketleri, tescilli markalarına ilişkin olası tecavüzlerin önüne geç-
meye çalışırken aynı zamanda da markalarının tanınmışlığından yararlanmaya 
çalışır nitelikteki benzer ve hatta zaman zaman parodi özelliği dahi taşıyabilen 
marka başvuruları ile de mücadele etmektedir. 

Amerika Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi (United States Patent 
and Trademark Office-USPTO) nezdinde müzik grubu hizmetleri için baş-
vurusu yapılan “PARROTS OF THE CARIBBEAN” markasına karşı Disney 
Enterprises, Inc. tarafından kendileri adına birçok sınıfta tescilli “PIRATES 
OF THE CARIBBEAN” markası ile karıştırılma ihtimali bulunduğu gerek-
çesiyle itiraz edilmiş ve ofis tarafından söz konusu itirazın kabulü çerçevesinde 
marka başvurusu reddedilmiştir.[22]  Benzer şekilde, yine USPTO nezdinde 
oyuncak mallarını içeren 28. sınıfta “HARRYCOPTER” marka başvuruna 
karşı Warner Bros. Entertainment Inc. tarafından HARRY POTTER mar-
kalarının tanınmışlığından haksız olarak yararlanılmaya çalışıldığı iddiası ile 
itiraz dosyalanmış ve bu itirazın da kabulü neticesinde söz konusu markanın 
reddine karar verilmiştir.[23]  

Ülkemizde de benzer örneklere sıkça rastlamak mümkündür. Ay Sanat 
Prodüksiyon ve Yapım A.Ş (Ay Yapım) tarafından yapımı üstenilen KUZEY 
GÜNEY televizyon dizisinde başrol karakterlerinin senaryo gereği açtığı tat-
lı işletmesinde satılan tatlı/çörek, Avrupa pazarında hali hazırda satışta olan 
ancak senaryolaşana kadar Türkiye pazarında hiç satışı olmamış bir tatlıdır ve 
Ay Yapım tarafından “MAKARA” olarak adlandırılıp, markalaştırılmıştır. Bu 
çerçevede, söz konusu yapım şirketi bu tatlının ticarileşmesi için de adımlar 
atmıştır. Ancak, söz konusu yapımın popülaritesinin de çok yoğun olduğu bu 
ilk yıllarda birçok işletme “MAKARA” tatlısı/çöreği satmaya başlamış ve kendi 
adlarına marka tescil başvurularında bulunmuşlardır. Bu noktada, Ay Yapım, 
özellikle bu popülaritenin çok yoğun olduğu yıllarda söz konusu marka başvu-
rularının tamamı ile hukuki mücadeleye girmiş ve birçok sınıfta kendi adına 
tescilli MAKARA markasına dayanarak Türk Patent ve Marka Kurumu nez-
dinde yaptığı olduğu itirazlar sonucunda söz konusu izinsiz markaların tescil 
edilmemesini sağlamıştır. 2012/95132 sayılı MAKARALA, 2013/02731 sayı-
lı TATLI MAKARA ve 2014/99897 sayılı MAKARA WAFFLE MY MAKA-
RALA marka başvuruları itirazlar sonucunda reddedilen marka başvurularına 
örnek olarak verilebilecektir.

[22] United States Patent and Trademark Office, itiraz dosya numarası: 86736316, 
12.02.2016

[23] United States Patent and Trademark Office, itiraz dosya numarası: 91190993, 
10.07.2009
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Aynı şekilde, bir yapımın kazandığı tanınmışlık sebebiyle, yapım şirketine 
ait markanın tescil kapsamından çok daha geniş bir korumaya sahip olması 
da mümkündür. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2015/12384 Esas, 2017/300 
Karar sayılı, 17.01.2017 tarihli kararında[24]  Davacı, Turkuvaz Aktif Televiz-
yon Prodüksiyon Anonim Şirketi, kendi adına tescilli AVRUPA YAKASI iba-
reli markanın sektörde belli bir bilinirlik ve tanınmışlık elde ettiği ve anılan 
ibarenin genel kullanım olan harcıalem bir ibare olarak kabulünün müm-
kün olmadığı bu nedenle de herkes tarafından kullanılamayacağı iddiası ile 
2012/24484 sayılı 30. sınıftaki malları içeren AVRUPA YAKASI ibareli marka 
başvurusuna karşı yaptığı itirazın reddine ilişkin Türk Patent Enstitüsü (yeni 
adı ile Türk Patent ve Marka Kurumu) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme 
Kurulu’nun (YİDK) 2014/M-3240 sayılı kararının iptali ile tescili halinde 
markanın hükümsüzlüğü ve sicilden terkinini talep ve dava etmiştir. Her ne 
kadar Davalı, söz konusu ibarenin Davacı tescilinden önce de bilinen ve her-
kes tarafından seçilip, tescil edilebilecek bir işaret olduğunu ve kendisine ait 
markanın 30. sınıfta sayılan yiyecek içecek ürünlerini içerdiğini, bu çerçevede 
başvurunun Davacı markalarının tanınmışlığından haksız bir yarar sağlaması-
nın mümkün olmadığını belirtmiş olsa da mahkemece Davacının “AVRUPA 
YAKASI” ibareli markasının yazılı ve görsel tanıtım araçları ile gerçekleştirilen 
kuvvetli reklâm, uzun süreli kullanım, kaliteli ve yaygın dağıtım ile ilgili sek-
tör dışına taşacak biçimde tanınmışlık vasfı kazandığı, tanınmış markaların 
daha yüksek bir korumayı hak ettiği, Davacı ile ilişkilendirilmesi kaçınılmaz 
nitelikteki 30. sınıf ürünler için başvurunun tescilinin Davacı markalarının 
tanınmışlığından haksız yararlanma sağlayabileceği ve haksız rekabetin do-
ğabileceği gerekçeleriyle karar esnasında yürürlükteki mevzuat olan 556 sa-
yılı KHK’nın 8/4 madde hükmü uyarınca davanın kabulüne ve davaya konu 
YİDK kararının iptaline ve davalı adına tescilli 2012/24484 sayılı AVRUPA 
YAKASI markasının hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmiştir.

Bu noktada, bir yapım şirketinin yapımını üstlendiği eserdeki ticarileş-
me ihtimali olan her bir unsuru marka olarak koruması mı gerekiyor sorusu 
karşımıza çıkmaktadır. Zira, bu durum çoğu zaman ticaretin doğal akışına 
aykırı olabilmekte ve her zaman öngörülebilir olmamaktadır. Oysa üçüncü 
kişilerce ticari bir değer olarak görülen eserin bir parçası, yapımcı ya da eser 
sahibi tarafından öngörülmemiş ve markalaşma yolu tercih edilmemiş olabi-
lir. Böyle bir durumda da söz konusu ibare ya da görsel üzerinde hak iddia-
sında bulunulması kuşkusuz mümkündür. Bu duruma çok uygun bir örnek 
Amerika Birleşik Devletleri‘nden verilebilecektir. IJR Capital Investments adlı 
bir firma Aralık 2014’te USPTO nezdinde “THE KRUSTY KRAB” ibareli 

[24] www.kazanci.com.tr
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ve “Restoran hizmetleri”ni içeren bir marka başvurusunda bulunmuş ve bu-
nun üzerine, Sünger Bob’un yayıncısı olan Nickelodeon Animation Studio 
firmasının distribütörü ve ortağı olan Viacom International Inc. (Viacom) 
söz konusu başvuruya karşı hukuki süreç başlatmıştır.[25]  Zira, “Sünger Bob” 
(orijinal ismi; Sponge Bob Square Pants) çizgi filminde, ana karakter Sünger 
Bob “Krusty Krab” adlı bir restoranda çalışmaktadır. Viacom, marka hakkı-
na tecavüz ve tanınmış markanın sulandırılması iddialarıyla Teksas Güney 
Bölge Mahkemesi’nde başvuru sahibi IJR Capital Investments aleyhine dava 
açmıştır. Söz konusu çekişmede önemli olan noktalardan biri davacı tarafın-
dan “Krusty Crab” ibaresi tescil ettirilmemiş olsa dahi, Viacom tarafından söz 
konusu ibareye ayırt edicilik kazanıldırıldığı deliller ışığında kabul edilmiş ve 
Davacı adına korunabilecek nitelikte olduğu kabul edilmiştir. Mahkeme ta-
rafından söz konusu başvurunun yazılış şeklinin ilgili eserdeki ile birebir aynı 
kullanılmış olmasının ve yine ilgili eserdeki gibi “restoran hizmetleri” için tes-
cil edilmek isteniyor olmasının ilgili markanın karıştırılma ihtimaline neden 
olacağı ve tüketici nezdinde söz konusu markanın “Sünger Bob” ile bağlantılı 
hatta onun sponsorluğunda bir hizmet olarak algılanmasının mümkün ol-
duğu vurgulanmış ve marka hakkına tecavüzün ortaya çıktığına hükmedil-
miştir.[26]  Bu çerçevede, sinema eserine ait bir unsurun, eser ile bağlantısı 
ve tüketici nezdinde ayırt edicilik kazandığının ispatı halinde, yapımcı ya da 
eser sahibinin hak iddiasının kabulünün mümkün olduğu görülmektedir.[27]  
Ancak, bu durumun sinema eserlerinde yer alan bütün ibare ve görseller için 
geçerli olmasının gerçekçi olmadığının, somut olay bazında değerlendirme 
yapılarak, o ibare ya da görselin belirli kriterlere sahip olması halinde bu nite-
likte değerlendirilebileceğinin de altının çizilmesi gerekmektedir.

[25] Viacom Int’l, Inc. v. IJR Capital Inv., LLC, 891 F.3d 178 (U.S. Court of Appeals, 5th 
Circuit 2018), No. 17-20334, 22.05.2018; https://clarivate.com/darts-ip

[26] İlgili kararın detaylı incelemesi için; Ünsal, Önder Erol; Sünger Bob Dünyasından 
Marka Tecavüzü İddiası: “Krusty Krab” Restoranı Kurgu Dünyasından Gerçekliğe Ta-
şındı., Ocak 2017, https://iprgezgini.org/

[27] Benzer şekilde, DC Comics v. Powers, 465 F. Supp. 843 (S.D.N.Y. 1978) dosyasın-
da, Superman çizgi romanı ve filminde ana karakter Clarke Kent’in çalıştığı “Daily 
Planet” gazetesinin isminin hak sahipliği tartışılmış ve söz konusu eser içerisinde elde 
etmiş olduğu önemli ayırt edicilik nedeniyle “Daily Planet” markasının özellikle ga-
zetecilik hizmetleri için üçüncü bir kişi adına tescil edilemeyeceğine hükmedilmiştir. 
Mahkeme kararının tam metni için: https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/
FSupp/465/843/1420174/. Söz konusu kararın incelemesi için: Ünsal, Önder Erol; 
Daily Planet Kararı – Superman Evrenindeki İsimler Tescilsiz Olsalar da Korunacak 
mı?, Nisan 2019, https://iprgezgini.org/
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4. SONUÇ

Sinema eserlerinin eser hakkı ile korumasının yanında esere ait birçok un-
surun korunabilmesi için bazı bakımlardan daha güçlü ve daha uzun süreli 
koruma sağlayan marka korumasının tercih edilmesi, günümüz sinema en-
düstrisinin dinamikleri düşünüldüğünde şaşırtıcı değildir. Zira, sinema eseri-
nin ticarileşmesinde ve hatta eserin bütçe planlamasında dahi markaların ne 
derece önem arz ettiği fark edildikçe sinema endüstrisindeki markalaşma da o 
derece genişlemektedir. Ancak kuşkusuz bir eser içerisinde yer alan bir karak-
ter, görsel ya da ifadenin belirli bir ayırt edicilik seviyesine ulaştığında marka 
tesciline sahip olmadan da özellikle haksız rekabet hükümleri çerçevesinde 
korunması mümkündür.

Bunun yanında, Dünya’daki örneklere nazaran ülkemizde sinema eserle-
rine ilişkin ticarileşme faaliyetleri görece daha az görülmektedir. Ancak, son 
zamanlarda hızla sayıları artan Türk çizgi film/animasyon yapımlarının karak-
terleri ya da isimleri ticarileştirilmekte ve bu çerçevede lisanslı ürünler piyasa-
ya sürülmektedir. Özellikle çocuklara yönelik olan bu ürünler kendine özgü 
bir pazar yaratmış durumdadır. Bu noktada, animasyon karakterler özelinde 
ayrıca belirtmek gereklidir ki, bu karakterler marka tescili ile korunabileceği 
gibi, tek başına güzel sanat eseri olarak kabul edilerek eser korumasından ve 
hatta tasarım tescili ile tasarım korumasından da faydalanabilecektir. Ülke-
mizde de sinema endüstrisinin gelişmesi ile doğru orantılı olarak ticarileşme 
faaliyetlerinin de daha çok görüleceği kanaatindeyiz.

Çalışmanın bu kısmında sinema eserlerinin hak sahipliğine genel bir ba-
kışının yanında sinema eserlerine ilişkin marka hakkının önemi ve bu marka 
tescillerinin hak sahiplerine sağladığı korumanın kapsamı anlatılmaya çalışıl-
mıştır. Bunun yanında, markaların sinema eserleri içerisinde kullanılması da 
günümüz sinema endüstrisinde sıkça karşılaşılan ve oldukça önem arz eden 
bir konudur. Markaların bu şekilde kullanılmaları hem eser sahipleri hem de 
marka sahipleri açısından birçok farklı uygulama ve çekişmeye konu olmak-
tadır. Bu çerçevede sinema eserleri içerisinde marka kullanımı, bu kullanımın 
önemi ve bu kullanımlar bakımından marka haklarının korunması da çalış-
manın bir sonraki aşamasını oluşturacaktır.
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ÖZET

Geleneksel olmayan markalar, başta teknoloji olmak üzere birçok alan-
daki gelişmeler sonucunda geçtiğimiz yıllar içerisinde giderek daha da önem 
kazanmıştır. Geleneksel olmayan markalar altında alt bir kategori olan renk 
markaları yalnızca en çok tercih edilenlerden biri değil, aynı zamanda da fikir 
ayrılıklarına en çok sebebiyet verenlerden biridir. Mahkemeler ve fikri mülki-
yet ofisleri genellikle bu konuya ilişkin zaman içinde değişen birbirinden fark-
lı uygulamalara ve görüşlere sahip olabilmektedir. Sonuç itibarıyla, renklerin 
tükenmesi ve doğaları gereği sınırlı olması görüşlerine rağmen, özellikle de 
ilgili mal ve hizmetler bakımından ayırt edicilik kazanmışlarsa, renk markala-
rının tescili mümkündür.

I. GİRİŞ

Günümüzde, teknolojik yenilikler ve gelişmeler, bilgi ve iletişim teknoloji-
lerinin ilerlemesi, ekonominin küreselleşmesi ve şirketlerin özellikle markalar 
üzerinden olmak üzere fikri mülkiyet haklarıyla öne çıkması sonucunda soyut 
mal varlıkları, somut/fiziksel mal varlıklarından daha değerli hale gelmiştir. 
Tüketiciler için ürünün markası bazen o kadar önemlidir ki aynı veya benzer 
özelliklere sahip diğer ürünleri satın almayıp onun yerine en iyi olduklarını 
düşündükleri markaya yönelmektedirler. Çünkü bu markayı bilmekte veya en 
azından sevmektedirler. Bu duruma en güzel örnekler, elektronik veya kozme-
tik sektörlerinden verilebilir.

Artık kelime ve logolar, şirketler ve bireylerin kendilerini markalarıyla ifa-
de edebilmesi, tüketici nezdinde ayrıştırabilmesi ve rakipleri arasından sıy-
rılabilmeleri için tek başlarına yeterli gelmeyebilmektedir. Geleneksel anla-
yış zamanla değiştiğinden kelime ve şekle ek olarak yeni tür markalar ortaya 
çıkmıştır. Her an, her yeni gelişme ve değişmeyle, geleneksel olmayan marka 
türleri ve bunların tescil edilebilme ihtimalleri artabilmektedir. Buna bağlı 
olarak da özellikle teknoloji bu işaretlerin sicilde koruma konusunu açık ve 
kesin olarak gösterilebilecek şekilde temsiline olanak veriyorsa marka olabi-
lecek işaretlerin kapsamı genişleyebilmektedir. Renk markaları bu anlamda 
önemlidir, tüketicilerin zihninde önemli bir yer edinebilmektedir. Peki, renk 
markalarının tescili ve korunması mümkün müdür? Cevap evet ise, nasıl? 
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II. TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ’NDE MARKA KAVRAMI

Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması (TRIPS)[1]  markayı, bir te-
şebbüsün mal ve hizmetlerini diğerlerinkinden ayırt etmeye yarayan her türlü 
işaret olarak tanımlamaktadır. Anlaşma’nın 15. maddesine göre, geleneksel 
olmayan markalar da geleneksel olanlar gibi ayırt edicilik bakımından temel 
koşulları karşılamalı, gerekirse grafik gösterimi olmalı ve elbette ayırt edici 
olup kaynak gösterme fonksiyonunu yerine getirmelidir. Bir işaretin marka 
olarak tescil edilebilmesi için kafa karıştırıcı veya yanıltıcı olmaması da gere-
kir.[2] Bunlar taraf devletler için minimum standartları karşılamaktadır. TRIPS 
çerçeve anlaşma niteliğinde olup taraf devletler ilgili alanlarda bu anlaşmayla 
belirlenen asgari standartlara uygun olarak ulusal veya bölgesel hukuk kural-
larını düzenlemektedir.[3] 

A. Avrupa Birliği Marka Düzenlemeleri

Avrupa Birliği Marka Direktifi[4]  (EUTMD) ve bu doğrultuda Avrupa 
Birliği Marka Tüzüğü[5]  (EUTMR), Birlik çapında marka koruması için böl-
gesel düzenlemelerdir. Bunların sırasıyla 3 ve 4. maddesinde markanın tanımı 
şu şekilde yapılmaktadır: Bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğerlerinkinden 
ayırt edebilen her tür işaret, toplumun ve yetkililerin koruma konusunu açık 
ve kesin olarak belirleyebilmesini sağlayacak şekilde sicilde gösterilebiliyor-
sa marka olarak tescil edilebilir. Tanımda örnekseme yoluyla sayıldığı üzere 
renkler, tasarımlar, ses ve malların ambalajları gibi birçok farklı ifade ve işaret 
marka olabilir. Tanımın oldukça geniş tutulması sayesinde geleneksel olmayan 
markalar da değişen ve gelişen dünyada kendine yer bulabildiği ölçüde marka 
olarak tescil edilebilir. Renk markaları da bunlardan biridir. 

Aşağıda bahsedilen örnek Avrupa Birliği (AB) markası tescilleri ve Avru-
pa Birliği Adalet Divanı (ABAD) kararlarından da görülebileceği gibi, yeni 
düzenlemeler öncesinde bile AB’de renk markalarının tescili belli koşulların 
sağlanmasıyla mümkündü. Yeni düzenlemeler içtihadı izleyerek yapılmış olup 
renk markalarının tescilini daha da mümkün kılmıştır.

[1] Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması (TRIPS), 15.04.1994, Dünya Ticaret Ör-
gütü Sözleşmesi Ek 1C.

[2] Lisa P. Lukose, ‘Non-Traditional Trademarks: A Critique’(2015) 57 JILI 2, 200.
[3] Bkz. https://www.telifhaklari.gov.tr/Ticaretle-Baglantili-Fikri-Mulkiyet-Anlasmasi-

TRIPS (son erişim tarihi 19.02.2021).
[4] Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 16.12.2015 tarihli Markalara İlişkin Üye Devlet-

lerin Mevzuatını Yakınlaştıran 2015/2436 sayılı AB Direktifi.
[5] Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 14.06.2017 tarihli 2017/1001 sayılı AB Marka 

Tüzüğü.
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B. Türkiye’de Marka Kavramı

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) 4. maddesinde markanın ta-
nımını yapmıştır ve madde 5/1 kapsamında da 4. maddeye uymamak bir 
mutlak ret nedeni olarak benimsenmiştir. Buna göre, bir teşebbüsün mal ve 
hizmetlerinin diğerlerininkinden ayırt edilebilmesini sağlayabilen ve koruma 
konusu açık ve kesin biçimde anlaşılır olarak sicilde gösterilebilen her işaret, 
marka olarak tescil edilebilir. Yine 4. maddede, kelime ve şekil gibi geleneksel 
markaların yanı sıra renk, ambalaj şekli, ses gibi birçok işaretin marka olarak 
tescil edilebileceği öngörülmüştür. Marka tanımında “dahil...her türlü” iba-
relerinin kullanılmasından ötürü tanımın sayılanlarla sınırlı olmadığı açıkça 
anlaşılmaktadır. Önemli olan, işaretin ayırt edici ve sicilde gösterilebilir ol-
masıdır. Bu anlamda SMK’nın 4. maddesinin gerekçesinde ifade edildiği ve 
değişiklik ile amaçlandığı gibi, marka olabilecek işaretlerin tanımının Avrupa 
Birliği Hukuku’yla aynı doğrultuda olduğu görülebilmektedir. 

Gerçekten de, mülga 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname[6]  (KHK) 
5. maddesi kapsamında sicilde grafik gösterim şartı aranmaktaydı. Esasen 
renklerin de marka olarak tescil edilebileceği KHK m.5 kapsamında anlaşı-
labilse de madde metninde açıkça belirtilmemişti.[7] SMK’nın 4. maddesinin 
gerekçesinde,[8] TRIPS’in 15. maddesi ile 2015/2436 ve 2017/1001 sayılı yeni 
AB Marka düzenlemelerine uygun olarak düzenlendiği belirtilmiştir. Aynı 
gerekçede, grafik gösterim şartının yeni marka türlerinin tescilini mümkün 
kılmak için kaldırıldığını, onun yerine işaretin marka korumasının konusunu 
açık ve kesin olarak anlaşılacak şekilde sicilde gösterilebilir olması şartının ge-
tirildiği açıklanmıştır. Bu sayede, geleneksel olmayan markaların tescili daha 
mümkün kılınmıştır. Avrupa Adalet Divanı’nın Sieckmann[9]  kararıyla be-
lirlediği sicilde gösterim kriterlerinden olan erişilebilirlik, nesnellik, kalıcılık, 
açıklık, kesinlik, anlaşılırlık ilkeleri ile markanın ayırt edicilik işlevlerinin yeri-
ne getirilmesi bir markanın tescili için aranan şartlardandır. Dolayısıyla, renk 
markaları dahil yeni tür geleneksel olmayan markaların da sicilde gösterilme 
ve ayırt edicilik şartını taşıdığı sürece SMK’nın yürürlüğe girmesinden[10]  iti-

[6] 556 sayılı ve 24.06.1995 tarihli Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname, Resmi Gazete 27.06.1995-22326.

[7] Hamdi Yasaman/Anlam Altay/Fülürya Yusufoğlu/Sinan Yüksel, Marka Hukuku-556 
Sayılı KHK Şerhi-Cilt I (İstanbul 2004), 79-80.

[8] Levent Yavuz/Türkay Alıca/Yasemin Şahinler Baykara, Sınai Mülkiyet Kanunu (Gerek-
çeli – Karşılaştırmalı – İçtihatlı), (2.Baskı, Ankara 2019), 39.

[9] Avrupa Birliği Adalet Divanı 12.12.2002 tarihli C-273/00 sayılı Sieckmann v Deuts-
ches Patent- und Markenamt, kararı, EU:C:2002:748.

[10] SMK, 10.01.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
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baren tescil edilebileceği açıktır.

III. MARKA OLARAK RENKLER

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü’ne göre renk, “Cisimler tara-
fından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum” olarak tanımlanmıştır.[11] 
Buna göre renkler, ışık yansımasının gözlerimiz tarafından algılanmasıyla olu-
şur. Işığın çeşidi, yansıması veya yüzeyin özellikleri gibi etkenlere göre değişe-
bilir. Bu sebeple de birçok farklı renk tonu mevcuttur. Hatta var olan sayısız 
renk dışında her geçen gün yeni renk ve tonların keşfedildiği söylenmekte-
dir. Örneğin, RAL renk sınıflandırması sisteminde 1920’li yıllarda yalnızca 
40 civarında renk bulunmaktayken günümüzde bu sayı 1900’leri aşmıştır.[12] 
İnsan gözünün yaklaşık 10 milyon renk tonunu ayırt edebileceği ve hatırında 
200’den fazla renk kalabileceği ileri sürülmektedir. Bunu yanı sıra neredeyse 
40 milyon renk ayrımı mevcuttur.[13] 

Renk markaları tek renkten veya renk kombinasyonlarından oluşabilir, 
ancak asıl önemli olan onları sınırlayan bir şekil, çerçeve veya çizginin ol-
mamasıdır. İşaret eğer tek başına renkten başka bir unsur içeriyorsa, o işaret 
artık renk markası olarak değerlendirilemeyecektir. Örneğin işaret, renkli şe-
killer oluşturacak şekilde belli çizgilerle sınırlandırılmışsa, o halde artık bir 
şekil markası olarak nitelendirilecektir. Esasında soyut marka koruması, içinde 
koruma konusu olarak sayısız somut biçim içermektedir. Bu sebeple de soyut 
renk işareti hiçbir şekil veya sınırlayıcı çizgi içermemelidir.[14]

İşaretin renk markası olarak tescil edilmek istendiği başvuruda belirtilme-
lidir. Renk markalarının sicilde gösterimi genellikle kabul edilmiş bir renk ko-
duna atıf yapılmasıyla gerçekleşmektedir. Bu renk kodu, var olan çeşitli renk 
sınıflandırma sistemleri arasından seçilebilir; örneğin Pantone, Hex, RAL veya 
RGB.[15] 

TRIPS m. 15, renk ve renk kombinasyonlarının marka olarak tescilinin 
mümkün olduğunu, yine de taraf devletlerin kullanım sonucu kazanılmış 

[11] Bkz. https://sozluk.gov.tr (son erişim tarihi 11.01.2021).
[12] Dilek İmirlioğlu, Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zede-

lenmesi (2. Baskı, Ankara 2018) 65.
[13] Yasaman/ Altay/ Yusufoğlu/ Yüksel (n 6), 80.
[14] Sevilay Eroğlu, ‘Soyut Renk, Ses ve Üç Boyutlu İşaretlerin Marka Olarak Tescili’ (2003) 

5DEÜ Hukuk Fak. Dergisi 1, 124.
[15] EUIPO Trademark Guideline, Part B: Examination, Section 2: Formalities, Mark Type, 

Colour Marks.
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ayırt edicilik şartını arayabileceklerini belirtmektedir.[16] Bu sebeple de asgari 
koşulun, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanılmış olması halinde ilgili mal ve 
hizmetler üzerinde renklerin marka olarak tescilinin mümkün olduğu, fakat 
taraf devletlerin bunu aramadan da tescili kabul edebileceği anlaşılmalıdır. 

IV. RENKLERİN TEK BAŞINA MARKA OLARAK TESCİLİYLE 
İLGİLİ GÖRÜŞLER

Türkiye ile başlamak gerekirse, KHK döneminde tek bir rengin marka 
olarak tescili kural olarak kabul edilmemekteydi. Ancak renk kombinasyonla-
rının marka olarak tescili mümkündü. Bununla birlikte bir görüşe göre, bir-
çok renk hâlihazırda çeşitli mal ve hizmetlerde kullanımlarından ötürü zaten 
bunlarla özdeşleşmiş bulunmaktaydı. Bunlara örnek olarak CocaCola kırmı-
zısı, Caterpillar sarısı veya BP sarı/yeşili verilmektedir. Buna göre, bir rengin 
kullanımı ve ilgili kitlenin algılayışına göre ayırt ediciliği varsa, marka olarak 
tescili mümkün olup bu hususun her somut olayda araştırılması gerekmek-
tedir. Önemli olan rengin, kaynak gösterme fonksiyonu kazanmış, farklı ve 
orijinal olmasıdır. Bu anlamda ilgili mal ve hizmetler için alışılagelmiş bir 
renk marka olarak tescil edilmemelidir.[17] Aynı doğrultudaki bir diğer görüş, 
bir şekil vasıtasıyla somut hale gelmemiş, soyut renklerin belli mal ve hizmet-
lerle özdeşleşmesi veya onları çağrıştırması halinde ayırt edicilik kazandığının 
kabul edilebileceğini ve marka olarak tescilinin mümkün olabileceğini savun-
maktadır.[18]

Bir diğer görüşe göre bir renk üzerinde marka yoluyla tek bir kişiye tekel 
hakkı sağlamak söz konusu renk ayırt edicilik kazanmış olsa bile toplum ya-
rarı için uygun değildir. Eğer ki kırmızı, yeşil, sarı gibi ana ve yaygın renkler 
tek başına bir teşebbüse marka olarak bahşedilirse, diğer teşebbüsler aslında 
kamuya açık olması gereken bu renkleri kendi işleri veya ambalajları için kul-
lanamayacaklardır ve bu da aşırı bir sınırlamaya yol açacaktır. Bu görüşe göre 
özellikle tanınmış markalar açısından halkın renkleri kullanma hürriyeti, tescil 
edilmiş mal ve hizmetlerden bağımsız olan bu genişletilmiş koruma ile aşırı 
derecede kısıtlanmış olacaktır. Bu nedenle de, renklerin tek başına tescilinin 
mümkün olmaması gerektiği, yalnızca renk kombinasyonlarının veya başka 
işaretler de içeren renklerin tescil edilebilmesi gerektiği iddia edilmektedir. 
Yine de, bu kombinasyonların elbette aynı şekilde tüketicinin aklında kalıcı 
ve ayırt edici olması gerekmektedir. Sicilde gösterim bakımından seçilen renk 
kodunun bozulmaya uğramayacağı fakat ambalaj gibi ürün paketlerinde kul-

[16] Yasaman/ Altay/ Yusufoğlu/ Yüksel (n 6), 83.
[17] Yasaman/ Altay/ Yusufoğlu/ Yüksel (n 6), 80-84.
[18] Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku (Beşinci Bası, İstanbul 2012), 364.
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lanılan renklerin kullanım sonucu zaman içinde değişebileceği ve bu nedenle 
de markanın ticaret hayatındaki hali ile sicildeki halinin birbiriyle uyuşmazlık 
yaratabileceği düşünülmektedir. Sonuç olarak da koruma kapsamı hakkında 
şüpheler doğabilecektir.[19] 

Dahası, bir başka görüşe göre, insanların hafıza kapasitesi renkler bakı-
mından sınırlı olduğundan ötürü renklerin kendiliğinden ayırt ediciliğinin 
olmadığı ve kaynak gösterme fonksiyonu ifa edemeyeceği söylenmektedir. Ne 
var ki, soyut rengin yoğun kullanım sonucu belirli mal ve hizmetler bakı-
mından ayırt edici hale gelmesi veya ayırt edicilik katan başka unsurlarla bir 
araya gelmesi durumunda söz konusu mal ve hizmetler ile sınırlı olarak tescili 
mümkün olabilecektir. Genel itibarıyla, kullanım sonucu ayırt ediciliğin de-
ğerlendirilmesindeki kriterler şu şekilde özetlenebilir: Her somut olayda ayrı 
ayrı ilgili tüketici kesimi dikkate alınmalı, ikna edici ve kesin deliller aranmalı, 
ortalama tüketicinin ve ilgili sektörün algısı belirlenmeli ve söz konusu mal ve 
hizmetler ile rengin tüketiciler tarafından ilişkilendirilip ilişkilendirilmediği 
incelenmelidir. Tüm inceleme ve değerlendirmenin ardından renk ayırt edici 
bulunursa tescile devam edilebilir ve başvuru sahibinin Pantone gibi bir ulus-
lararası referans sistemini kullanarak sicilde gösterim koşullarını karşılaması 
gerekir.[20] 

Bunlara ek olarak, başka bir görüşe göre, var olan renklere benzemeyen 
yeni renk tonları yaratmak mümkündür. Bu yeni renk tonları eğer orijinal 
ve ayırt edici ise tescil edilebilmelidir. Diğer soyut renklere gelince, eğer renk 
mal ve hizmetlerle bütünleşmişse, tüketicinin gözünde kaynağa işaret ediyorsa 
ve karıştırılma ihtimalini ortadan kaldıracak şekilde ayırt edicilik kazanmışsa, 
bunlar da tescil edilebilmelidir.[21] Bir diğer görüş, renklerin değişik faktör-
lerden ötürü zamanla değişme veya bozulma gösterme ihtimali olan unsurlar 
olduğuna vurgu yapmaktadır. Bu nedenle, sicilde gösterim bakımından gra-
fik gösterim veya numune sunumu tek başına yeterli olmamakta, mutlaka 
uluslararası kabul görmüş bir renk kodunun başvuruda belirtilmesi önem arz 
etmektedir.[22]

Avrupa Birliği Hukuku’nda, üye devletlerin ulusal yasa koyucuları ve mah-
kemeleri marka hukukunda kendi kural ve kriterlerini belirleyememektedir. 

[19] Gül Okutan Nilsson, ‘Sesler, Renkler ve Kokular Marka Olarak Tescil Edilebilir Mi? 
-Avrupa Toplulukları Mahkemesinin Üç Kararı-’ (2003) 23 MHB 1-2, 594-595.

[20] Uğur Çolak, Türk Marka Hukuku (4. Baskı, İstanbul 2018) 78-83.
[21] İmirlioğlu (n 10) 71.
[22] Canan Tınaz/Tuğçe Atlı/Mutlu Yıldırım Köse, ‘Geleneksel Olmayan Markalar’ (2017) 

FMR 16/2, 83.



134 FMR  2021/1

Uygulama Yeterince Renkli mi? –  
Avrupa Birliği ve Türkiye’de Renk Markalarına Kısa Bir Bakış

Marka Hukuku tümüyle uyumlu hale getirilmiştir ve kural, ülkelerin ABAD 
kararlarını takip ederek uygulamasıdır.[23] Bundan ötürü de AB Hukuku, farklı 
ülkelerin farklı yorum ve uygulamalarına çok açık değildir. ABAD’ın meşhur 
Sieckmann Kararı sonucunda, markanın sicilde gösterimi koşulları şu şekilde 
oluşmuştur: açıklık, kesinlik, bağımsızlık/tamlık, kolay erişilebilirlik, anlaşılır-
lık, kalıcılık/dayanıklılık ve objektiflik/nesnellik. Genel şartlar ve standartlar 
karşılandığı sürece renklerin de marka olarak tescili mümkündür. Aşağıda da 
değinildiği gibi, ABAD, 2003 tarihinde Libertel Kararı’nda üç aşamalı bir ku-
ral uygulamıştır: İşaret olma, grafik gösterimi mümkün olma ve ayırt edicilik. 
Sonuç olarak Divan, renklerin tek başına tescil edilebileceğine karar vermiştir. 
Ne var ki, somut olayda Libertel’in rengi açık olarak sicilde gösterim şartını 
karşılayamamış olduğundan tescil için yeterli görülmemiştir. 

Kelime ve şekil markaları; kelimeler, harfler, sayılar ve şekillerle oluşturu-
labilecek adeta sınırsız seçeneğe sahip görünürken renklerin Pantone gibi belli 
tanımlama sistemleri vasıtasıyla sınırlı bir doğası vardır. Pantone veya benzer 
sistemler, renklerin marka olarak tescil şartlarının karşılanması için gerekli 
olup bu sistemlerde renkler numaralandırılmak suretiyle listelendiği için de 
sınırlı olmaktadır. Her halükarda, yalnızca belli sayıda renk insan gözü tara-
fından algılanabilmektedir. 

Renklerin tükenmesi teorisine göre, eğer renkler tek tek tescil edilirse gü-
nün birinde renk seçenekleri bitecek ve pazara giriş yapan rakiplerin ciddi 
dezavantajları olacaktır. ABAD bu teoriyi tamamıyla reddetmemekte, tüketi-
cilerin malları renklerine göre ayırt edebilme yetisinin sınırlı olduğunu ve bu 
sebeple de ayırt edici renklerin sınırlı olduğunu kabul etmektedir.[24] Ortalama 
tüketici günlük yaşantısında yaklaşık sadece 12 renk kullanmakta olup Panto-
ne sisteminde listelenen yüzlerce renkten haberdar bile değildir.[25]

Örnek vermek gerekirse, sınırsız magenta (kırmızımsı mor) rengi[26]  245-

[23] Annette Kur, ‘Yellow Dictionaries, Red Banking Services, Some Candies, and a Sitting 
Bunny - Protection of Color and Shape Marks from a German and European Perspec-
tive’ in Irene Calboli and Martin Senftleben (eds), The Protection of Non-Traditional 
Trademarks: Critical Perspectives (OUP Oxford 2018), 97.

[24] Alptekin Köksal, ‘To What Extent Trademark Law Should Protect Colours?’ (2019) 
TLB <https://turkishlawblog.com/read/article/98/to-what-extent-trademark-law-
should-protect-coloursg> son erişim tarihi 28.01.2020.

[25] Tiffany Cox, ‘Should Colours Be Protected By Trade Mark Law?’, (2014) Kent Student 
Law Review 1, https://journals.kent.ac.uk/index.php/kslr/article/view/120/295 son eri-
şim tarihi 03.02.2020, 10.

[26] Alman tescil no. 39552630.
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1-129 Pantone renk kodu ile Deutsche Telekom adına ve soyut sarı renk[27]  
de Langenscheidt sözlükleri için Alman Patent ve Marka Ofisi’nde tescillidir. 
Dahası, Milka’nin menekşe rengi[28]  (ya da lila mor) tek başına, John Deere 
için de sarı ve yeşil renk kombinasyonu[29]  Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi 
(EUIPO) nezdinde tescilli AB renk markalarına örnek olarak verilebilir.

V. RENK MARKALARI BAKIMINDAN İÇTİHAT VE UYGULAMA

Renklerin kullanımı genellikle objeler üzerinde olduğundan, marka baş-
vuruları bir ambalajın veya paketin tamamı veya bir kısmında kullanılmak 
amacıyla yapılabilir. Ayrıca hizmet markaları bakımından da renklerin tanıtım 
materyallerinde veya hizmetin sunulmasında kullanılması mümkündür. Yine 
de yukarıda belirtildiği gibi, soyut renkler renk markası olarak bir şekil çerçe-
vesinde başvuruya konu olmaz, tescil edilmesi halinde ambalajlar bakımından 
her türlü şekil için kullanılabilir.

A. Renk Markalarına İlişkin Avrupa Birliği Uygulaması

EUIPO, herhangi bir kontur veya şekil içermeyen tek renk veya renk kom-
binasyonlarının AB markaları olarak tescil edilmesine olanak tanımaktadır. 
Gösterimin JPEG dosyası halinde sunulması mümkün olmakla birlikte baş-
vurunun Pantone, Hex, RAL gibi kabul gören bir renk kodu içermesi zorun-
ludur. Renk kombinasyonları bakımından gösterimin, renklerin nasıl kombi-
ne edildiğine dair bir düzenleme veya açıklama içermesi de gerekmektedir.[30] 
Örnek olarak EUIPO nezdinde UPS’in kahverengi AB tek renk markası,[31] 
3M şirketinin 2004 yılında tescil edilen ‘kanarya sarısı’ tek rengi,[32] Barcelona 
Futbol Kulübünün mavi ve kızıl renklerden oluşan AB renk markası[33]  gös-
terilebilir. Ayrıca Victorinox’un RAL 3003 kodu ile EUIPO nezdinde tescilli 
bir AB renk markası[34]  ile Bosch adına tescilli yeşil, gri ve kırmızı renklerden 
oluşan 2000 yılında tescil edilmiş bir AB renk markası[35]  da mevcuttur. EU-
IPO nezdinde BMW adına tescilli bir diğer renk markası[36]  da “mavi, mor 

[27] Alman tescil no. 39612858.
[28] EUTM no. 000031336.
[29] EUTM no. 000063289.
[30] EUIPO Trademark Guideline, Part B: Examination, Section 2: Formalities, Mark Type, 

Colour Marks.
[31] EUTM no. 000962076.
[32] EUTM no. 000655019.
[33] EUTM başvuru no. 001526441.
[34] EUTM no. 002087005.
[35] EUTM no. 000466995
[36] EUTM no. 002467876.



136 FMR  2021/1

Uygulama Yeterince Renkli mi? –  
Avrupa Birliği ve Türkiye’de Renk Markalarına Kısa Bir Bakış

ve kırmızı renklerin kombinasyonu” tanımlamasıyla sicilde yer almaktadır. Bu 
örneklerden de anlaşılacağı gibi AB’de renk markalarının tescilinin, mevcut 
mevzuattan önce de özellikle ABAD içtihatları kapsamında ülkemize göre 
daha mümkün ve yaygın olduğu söylenebilir.

ABAD’ın 2003 tarihli Libertel[37]  kararına konu olayda, başvurucu tek 
başına turuncu rengini telekomünikasyon ile ilgili mal ve hizmetler açısın-
dan tescil ettirmek istemiştir. Divan, bir rengin Sieckmann kriterlerine uygun 
olarak grafik gösteriminin açık, kesin, bütün/tam, kolay erişilebilir, anlaşılır, 
kalıcı/dayanıklı ve objektif/nesnel olması gerektiğini ve tek başına belli mal ve 
hizmetler ile ilgili olarak ayırt ediciliği olabileceğine yani marka olarak algıla-
nabileceğine karar vermiştir. Ne var ki, yalnız renk numunesinin sunulması, 
özellikle kâğıt üzerindeki renk zamanla solabileceğinden aranan koşulların 
karşılanması bakımından yeterli değildir. Ayırt ediciliği değerlendirirken ise 
ortalama tüketicinin algısı dikkate alınmalı, her somut olayın koşulları ince-
lenmelidir.[38] 

AB Hukuku’na göre de gösterim şartlarının yalnızca rengi bir kâğıt üze-
rinde sunmakla karşılanması mümkün değildir. Şartlar, ancak uluslararası ta-
nınmış bir renk belirleme kodu vasıtasıyla karşılanabilir. ABAD’a göre, sınırlı 
sayıda renk olduğundan ve ortalama tüketicinin farklı renk tonlarını her za-
man karşılaştırma fırsatı bulamayacağından dolayı, renklere ilişkin ayırt edici-
lik değerlendirmesinin kamu yararı dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. 
Kamu yararı değerlendirmesinde ise renklerin kullanılabilirliğinin aynı mal 
ve hizmetleri sunan rakipler bakımından haksız yere kısıtlanıp kısıtlanmadığı 
gözetilmelidir. Renklerin doğuştan ayırt ediciliği bulunmamakta ve toplum 
genellikle renkleri köken işareti olarak algılamamaktadır. Bu çerçevede her 
somut olayın koşulları göz önünde tutularak işaretin, kapsamındaki mal ve 
hizmetleri ilgili tüketicinin gözünde ayırt edebilme kabiliyeti önem arz etmek-
tedir. Her ne kadar toplum renkleri kaynak gösteren işaretler olarak algılama 
alışkanlığına sahip olmasa da her somut olayın koşulları çerçevesinde, renk-
lerin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanması halinde ABAD farklı kararlar 
elbette verebilecektir.[39]

[37] Avrupa Birliği Adalet Divanı 06.05.2003 tarihli C-104/01 sayılı Libertel Groep BV v 
Benelux-Merkenbureau kararı, EU:C:2003:244.

[38] Yasaman/ Altay/ Yusufoğlu/ Yüksel (n 6), 82.
[39] Martin Senftleben, ‘A Clash of Culture and Commerce: Non- Traditional Marks and 

the Impediment of Cyclic Cultural Innovation’ in I Calboli and M Senftleben (eds), The 
Protection of Non-Traditional Trademarks: Critical Perspectives (OUP Oxford 2018), 325.
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ABAD, 2004 yılında verdiği Heidelberger Bauchemie GmbH[40]  Kararı’nda 
da, renklerin tek başına veya soyut kombinasyonlarının uluslararası kabul 
edilmiş renk sistemlerine göre açıkça belirtilmesi halinde marka olarak nite-
lendirilebileceklerini belirtmiştir. Bu davaya konu renk markasının gösterimi, 
üst kısmı mavi alt kısmı sarı renkten oluşan dikdörtgen bir kâğıt vasıtasıyla 
yapılmıştır. Uyuşmazlığın çözümünde ABAD, soyut iki veya daha fazla renk 
kombinasyonunun tescil edilebilmesi için grafik gösteriminin önceden belir-
lenmiş ve yeknesak bir biçimde düzenlenmesini aramıştır.[41] 

Bir başka davada,[42] ABAD, Red Bull’un mavi ve gümüş renklerin kombi-
nasyonundan oluşan işaretini tescil edilmek için çok belirsiz bularak herhangi 
bir şekil veya kontur olmadan sadece iki rengin bitişik konumlandırılmasının 
geçerli bir marka oluşturamayacağına karar vermiştir. ABAD, renk kombinas-
yonlarının önceden belirlenemeyen sayısız değişik görünüme izin verdiğini, 
tüketicilerin spesifik renk kombinasyonlarını algılayıp hatırlayamayacağını, 
bu sebepten ötürü alışveriş yapmaya devam etmeyeceklerini ortaya koymuş-
tur. Benzer şekilde, yetkili merciler bu durumda markaya sağlanan korumanın 
kapsamını yeterince açık ve kesin olarak belirleyemeyeceklerdir. Bununla be-
raber, bu durum renk markasının şekil markası halinde yeniden tanımlana-
mayacağı anlamına gelmemektedir. Birden çok rengi ihtiva eden işaretlerde 
temsilin problemli olduğu da vurgulanmıştır. İki renkten oluşan bir işarette, 
renklerin %50-%50 kullanılacağı şekilde bir tanımlama yapılması yeterince 
açık ve kesin değildir. Zira bu oranla sayısız değişik şekilde, örneğin çizgili 
veya puantiyeli veya zikzak olarak renklerin kullanımı sonucu işaret oluşmuş 
olabilir.[43] 

Bir renk işaretinin kâğıda basılı olarak gösterimi, yukarıda da bahsedil-
diği gibi rengin zaman içerisinde solabileceği veya değişebileceği sebebiyle 
Divan’ın gözünde gerekli kriterleri karşılamamaktadır. Bunun yanı sıra, her 
somut olayın koşullarına göre yazılı tanımın da rengi tanımlamaya yetecek 
kesinlik ve açıklığı sağlayıp sağlamadığının incelenmesi gerekmektedir. Yine 
de, yukarıda da açıklandığı gibi, kesinliği ve kalıcılığı sağlayan bir uluslararası 
renk kodu gibi başka düzenlemeler renklerin bozulmaya uğramadan kalması-

[40] Avrupa Birliği Adalet Divanı 24.06.2004 tarihli C-49/02 sayılı Heidelberger Bauchemie 
GmbH kararı, EU:C:2004:384.

[41] Nedim Malovic, ‘CJEU dismisses Red Bull’s appeal concerning its colour combination 
marks’, IPKat, 2019, https://ipkitten.blogspot.com/2019/07/cjeu-dismisses-red-bulls-
appeal.html, son erişim tarihi 20.02.2021.

[42] Avrupa Birliği Adalet Divanı 29.07.2019 tarihli C-124/18 P sayılı Red Bull GmbH v 
European Union Intellectual Property Office kararı, EU:C:2019:641.

[43] Eroğlu (n 12) 125.
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nı sağlamaktadır.[44] 

B. Renk Markalarına İlişkin Türkiye Uygulaması

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), aksi yeterli delille ka-
nıtlanmadığı sürece renk başvurularının tek başına ayırt edici olmadığı kanaa-
tindedir. Soyut renklerin marka olarak fonksiyon gösterebilmesi için, ilgili mal 
ve hizmetler bakımından zaman içerisinde kullanım sonucu ayırt edicilik ka-
zanması gerekmektedir. Önemli olan, teşebbüslerden birine bir renk üzerinde 
tekel hakkı verilerek kamu yararının sınırlanmaması ve rakipler arası rekabetin 
dengesinin bozulmamasıdır. Üstelik, ilgili sektörde hâlihazırda yaygın biçim-
de kullanılan renklerde olduğu gibi işlevsel ve teknik gerekliliğe sahip renkle-
rin ayırt edicilikten yoksun olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla bunların 
tescili mümkün değildir.[45] 

TÜRKPATENT nezdinde tescilli renk markalarına örnek olarak Milka’nın 
çikolatalar için 2008 tarihli mor rengi[46]  ile Red Bull’un enerji içecekleri için 
2014 tarihli mavi ve gümüş renk kombinasyonu[47]  gösterilebilir. 

Soyut tek renk markalarının temsili; renk numunesinin zaman içinde bo-
zulması ihtimali, çok benzer tonların varlığı ve renklerin algılanmasının gö-
receli olması sebepleriyle sicilde kesinlik, kalıcılık ve objektiflik kriterlerini 
karşılamamaktadır. 

TÜRKPATENT Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK), 
renk numunesinin sadece dijital olarak sunumunun yeterli olmadığına karar 
vermiş[48]  ve Libertel Davası’ndaki kriterlerin uygulanabileceği sonucuna var-
mıştır. Buna göre olaydaki renk numunesi, koruma kapsamını sicilde yeterin-
ce açık ve kesin olarak göstermemektedir. Bu eksikliğin, uluslararası düzeyde 
kabul edilmiş bir renk kodu belirtilerek giderilebileceğine karar verilmiştir. 
Eğer başvuru formunda belirtilen işaretten açıkça anlaşılamıyorsa kombinas-
yonları oluşturan renklerin konumlarını, düzenlemesini veya birbirine oran-
larını tanımlama olarak yazmak koruma konusunu belirlemek ve uyuşmazlık 
çözümü için gerekli olabilmektedir.[49]

[44] Okutan Nilsson, (n 17) 586-587.
[45] TÜRKPATENT Marka İnceleme Kılavuzu, 2019, 69-70.
[46] TÜRKPATENT tescil no. 2005 47462.
[47] TÜRKPATENT tescil no. 2014 03556.
[48] TÜRKPATENT YİDK 2018-M-1570 sayılı Kararı.
[49] TÜRKPATENT Marka İnceleme Kılavuzu, 9-11.
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Yargıtay, SMK’dan önceki içtihadında renklerin tek başına marka olarak 
tescil edilemeyeceği görüşündedir.[50] Aygaz’ın gümüş rengi tüpleri için renk 
markası talebini, doğada sınırlı sayıda bulunan renkler bakımından tescil etti-
ren kişiye tekel/inhisar hakkı verilemeyeceğinden ötürü 1997 yılında reddet-
miştir. Yargıtay, gökkuşağında yedi ana renk bulunduğu ve renkler üzerinde 
tekel hakkı sağlanırsa rakiplere renk kalmayacağı kanaatini belirtmiştir.[51] 
2005 yılında verdiği bir başka kararında ise Yargıtay, soyut renklerin ayırt edi-
ci olmadığını ve herkesin kullanımına açık ve serbest bırakılması gerektiğini, 
ancak renk kombinasyonlarının (somut olayda üç rengin kombinasyonu) özel 
yaratılan renk kompozisyonları olmaları nedeniyle ayırt edici oldukları ka-
naatine varmıştır.[52] Ayrıca Yargıtay, 2009 yılındaki Duracell kararında siyah 
ve bakır rengi kombinasyonunun üç boyutlu şekil markasıyla birlikte tescil 
edilebileceği sonucuna varmıştır.[53] 

Yargıtay’ın SMK sonrası renk markalarıyla ilgili görüşlerinin ne olacağını 
merakla beklemekteyiz. Öte yandan, KHK dönemindeki içtihatlarından çok 
farklı bir tutum benimseyeceğini öngörmemekteyiz. Zira Yargıtay’ın ana endi-
şesi, doğada bulunan renklerin sınırlı sayıda olmaları sonucu herkesin serbest 
kullanımı dahilinde kalmaları gerektiğidir. Buna göre renklerin herkese açık 
kalabilmesi ve dengenin kurulabilmesi için tescil şartı olarak yoğun kullanım 
sonucu gerçekten ilgili mal ve hizmetler bakımından ayırt edici hale gelmiş ol-
ması ve yaygın olan renklerden farklı tonlardan oluşması aranabilir. Bu sayede 
markanın ayırt edicilik ve kaynak bildirme fonksiyonları da sağlanmış olur.

VI. SONUÇ

Renkler, tüketicilerin ilgili mal ve hizmetler ile renk arasında bağlantı ku-
rabileceği şekilde ayırt edicilik kazanması halinde kaynak gösterme fonksiyo-
nu ihtiva edebilmektedir. Tüketicilerin aklında kalan farklı renkler, özellikle 
de yoğun kullanım ve tanıtım faaliyetleri sonucunda ayırt edicilik kazanabil-
mektedir. Buna en büyük örnekler Milka’nın mor ve CocaCola’nın kırmızı 
renkleridir.  

Renklerin doğada sınırlı sayıda bulunması ve kendiliğinden ayırt edicili-
ğe sahip olmasının zor olduğu düşünüldüğünde renk markalarının hala belli 
derecede problemli bir konu olduğu söylenebilir. Çoğunlukla, bir renk veya 
renk tonunun marka olarak tescilinin mümkün olabilmesi için ilgili bölgede 

[50] Erdal Noyan/İlhami Güneş, Marka Hukuku (5. Baskı, Ankara 2015), 87.
[51] Yargıtay 11. HD, T. 28.10.1997, E. 1997/8257, K. 1997/7514.
[52] Yargıtay 11. HD, T. 09.10.2006, E. 2005/9360, K. 2006/9986.
[53] Yargıtay dosya bilgileri hakkında Çolak, 82: Yargıtay 11. HD, T. 03.11.2009, E. 

2009/8216, K. 2009/11339.
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kullanım sonucu ayırt edicilik kazanması gerektiği kabul edilmektedir. So-
yut özellikleri, göreceli oluşu ve temsilinde kesinlik ve açıklığın eksikliği, renk 
markalarının tescilinde henüz neden uygulama birliği ve kesinlik oluşmadığı-
nın sebeplerinden birkaç tanesidir. 

Türkiye ve AB’de mahkemelerin ve fikri mülkiyet ofislerinin uygulamala-
rının aynı doğrultuda olduğu görülebilmektedir. Renklerin tükenmesi ile do-
ğada sınırlı sayıda olmaları görüşlerine rağmen hala iki yargılama çevresinde 
de özellikle de ilgili mal ve hizmetler bakımından ayırt edicilik kazanmaları 
halinde renklerin marka olarak tescil edilip korunabildikleri anlaşılmaktadır.
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Blockchain Teknolojisi ile Geliştirilen Kripto Paralar ve Telif Hakları

ÖZET

21. yüzyıl itibarıyla dijitalleşme çağına geçilmesi, pek çok yeniliği de 
beraberinde getirmiştir. Hukuk bilimi, tüm alanları ve mevcut normlarıyla 
birlikte söz konusu gelişmelerin hukuka uygunluğunu tartışmanın yanı sıra, 
ilgili süreçlerin gelecekte sunabileceği olumlu imkanları da bünyesine entegre 
etmelidir. Özellikle globalleşen dünyada teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak 
değer ve önemi gittikçe artan Fikri Mülkiyet Hukuku’nun, son zamanların en 
popüler kavramı haline gelen, oldukça tutarlı ve istikrarlı bir şekilde varlığını 
ortaya koyan kripto paraların telif hakları cihetiyle ne denli etkilenebileceği ele 
alınmalıdır. Bu çalışmanın amacı, kripto paraların temelini teşkil eden tekno-
loji ile deyim yerindeyse madalyonun iki yönünü de incelemektir. Öncelikle 
Blokchain Teknolojisi’nin ne olduğu, niçin kripto paralar ile birlikte anıldığı 
izah edildikten sonra, kripto paraların telif hakları bakımından analitik bir 
değerlendirme yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Fikri Mülkiyet Hukuku, Kripto Para, Blockchain, Tek-
noloji, Telif Hakları.

ABSTRACT

Switching to the 21st century, has leaded to numerous innovations. In  
addition to discussing the legality of the aforementioned developments 
with all its fields and current norms, juridical science should also integrate 
the positive possibilities that the relevant processes may offer in the future.  
Especially in the globalizing world, it should be examinated how the intellectual 
property law, which has became increasingly valuable and important due 
to the advancement of technology, can be affected by the copyrights of  
cryptocurrencies, which turned into the most popular concept of recent times 
and revealed their existence in a very consistent and stable manner. The purpose 
of this study is by explaining the technology that underlies cryptocurrencies, 
so to speak, to show the both sides of the coin. First of all, after clarifying 
what blockchain technology is and why it is associated with crypto coins, an 
analytical evaluation will be made in terms of copyrights of cryptocurrencies.

Key Words: Intellectual Property Law, Cryptocurrency, Blockchain, Techno-
logy, Copyrights.
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GİRİŞ

Son zamanlarda sağladığı kâr marjına dayalı olarak popülerliği gittikçe ar-
tan kripto para kavramının, Fikri Mülkiyet Hukuku çerçevesinde önem ifade 
etmesinin en büyük nedeni, dijital hareketliliğin temelini teşkil eden Block-
chain, diğer bir söylemde Blok Zincir Teknolojisi ile geliştirilmiş olmasıdır. İlk 
defa 2009 senesinde, dokuz sayfadan oluşan ve “Bitcoin: A Peer-Peer Electronic 
Cash System” isimli makale ile varlığını ortaya koyan Blockchain Teknolojisi, 
böylelikle ilk kripto para olan Bitcoin ile, kripto para olgusunu da dünyaya 
tanıtmıştır.[1]  

Blockchain, kısaca, herhangi bir merkeze bağlı olmayan ve her türlü ve-
riyi, blok zincir üzerine kurulu kriptografikler ile şifreleyen, elektronik bir 
ödeme ve depolama sistemi olarak tanımlanmaktadır.[2]  Bu sistemin katı-
lımcı ve kullanıcıları, birbirini hiç tanımadan ve sistemde kendileri dışında 
kaç kişi ve kimlerin olduğu bilgisine sahip olmadan, müşterek bir muhasebe 
tutarlar.[3]  Öte yandan bu muhasebe türü, işlem verilerini kriptografik bir 
şekilde şifrelemek suretiyle bloklar halinde sıralayarak birbirine bağlamaktan 
ibarettir.[4]  Şifrelenen bu kriptografikler ise, kripto para olarak adlandırılmak-
tadır. Kripto paraların geliştirilmesindeki en büyük motivasyon, Blockchain 
Teknolojisi’nin işleyiş mekanizmasından ötürü, bu para türlerinin karşılıklı 
güvene dayalı bir model ile alınıp satılması gerçeğidir. Kuşkusuz bu güven 
modelinin özü de Blockchain Teknolojisinin güvenirliğinden kaynaklanmak-
tadır. Zira Bitcoin’in önceleri hayal dahi edilemeyen düzeyde yaygınlaşması-
nın ve borsa değerinin şu sıralar 48,000.00$ civarında seyretmesinin sebebi de 
yine Blockchain’dir.[5]  Hatırlanacak olursa sarsıcı etkileri tüm dünya çapında 
hissedilen 2008 yılı ekonomik krizi sırasında, geleneksel bankacılık sistemi 
neredeyse çökmüş ve iflasın eşiğine gelen hükümetler de oldukça zor durumda 
kalmıştır.[6]  Bankalar söz konusu buhranı ortadan kaldırabilmek için sürekli 

[1]  REVİÊRE Jean-Maxime, Blockchain Technology and IP – Investigating Benefits and 
Acceptance in Governments and Legislations, Junior Management Science, C. 3, S.1, 
2018, s.5. 

[2] RAUER Nils, “Kammergericht: Bitcoins sind weder Rechnungsein heit noch E-Geld”, 
LTO Legal tribune Online, https://www.lto.de//recht/hintergruende/h/kg-161ss2818-
bitcoins-rechtliche-einordnung-kein-e-geld-rechnungseinheit/ , (erişim: 16.11.2020).

[3] Bericht des Bundesrats, Schweizerische Eidgenossenschaft, “Rechtliche Grundlagen für 
Distributed Ledger-Technologie und Blockchain in der Schweiz”, Bern, 2018, s.18.

[4] SCHOLZ Johannes, Kryptowährungen-Zahlungsmittel, Spekulationsobjekt oder Nul-
lum, Halle-Wittenberg, 2019, s.6.

[5] MİLBRANDT Claudia ve HOH-HEİN Nicolas, Blockchain and its Application in the 
Tield of IP, TalkingTech, 2020, s.1.

[6] GUADAMUZ A. ve MARSDEN C., Blockchains and Bitcoin: Regulatory Responses 
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yeni paralar basıp bunları piyasaya sürerek bir enflasyona yol açmış ve o dö-
nem için mevcut krizin belirtileri daha da kötüleşmiştir. 

Bu da dolayısıyla menkul değerler ve döviz komisyonlarının, kredi dere-
celendirme kuruluşlarının ve diğer benzer gözetim yetkilerine sahip merciile-
rin yetkinlik ve güvenilirliklerinin sorgulanmasına yol açmıştır.[7]  Geleneksel 
para ve birimlerinin borsa değerlerinde seyreden istikrarsızlıklarına ve ekono-
mik kriz gibi tehditlerle her an yüzleşebilme ihtimaline karşın, kripto paralar 
önemli bir alternatif teşkil etmektedir. 

1. Telif Hukuku Açısından Kripto Paraların Değerlendirilmesi

21. yüzyıl, çeşitli teknolojik gelişme ve imkanlara bağlı olarak dijitalleşme 
çağına bir geçiş aşamasını temsil etmektedir. Dünyanın heyecanla üzerine yo-
ğunlaştığı 4.0 endüstrisinin beraberinde getirdiği teknolojiler henüz çok erken 
dönemlerinde olsalar da, kuşkusuz birçok alanda olduğu gibi, hukuk bünye-
sinde de yenilikler doğuracaktır. Bu anlamda Blockchain ve kripto paralar, her 
geçen gün gerek yazılı gerekse de sözlü medyada daha çok karşılaşılan ve gittik-
çe de önem atfedildiğinden, uygulamaları artan kavramlar halini almaktadır. 
Birbirinin adeta sebebi ve sonucu hükmünde olan bu iki kavramın, birinden 
bağımsız varlık göstermesi de imkansızdır. Örneğin  kripto para dendiğinde, 
kast edilen, Blockchain Teknolojisi’nin bir işlem türünden başkası değildir.  

1.1. Blockchain Teknolojisi ve Fikri Mülkiyet Hukuku İçin Önemi

1.1.1.Blockchain Teknolojisi’nin Tanımı ve Kapsamı

Blockchain, her türlü dijital işlemin gerçekleştirilme şeklini basitleştiren, 
güvenli, çevrimiçi ve anonim bir kayıt defteridir.[8]  Dikkat çekici yönü ise, 
Blockchain ağları arasında ‘erişime açık genel’ ve ‘erişime kapalı, izne tabi özel’ 
ayrımı söz konusu olmasına rağmen,[9] mevcut Blockchain ürünlerinin hemen 
hepsinin, Bitcoin vb. kripto paralar da dahil, yazılımcılar tarafından açık kay-
naklı ortamda geliştirilmiş olmasıdır.[10]  Bu doğrultuda örneğin Bitcoin’in 

to Cryptocurrencies, First Monday, S.20, 2015, s.3.
[7] Bollier D., The blockchain: A promising new infrastructure for online commons, 2015, 

http://bollier.org/blog/blockchain-promising-new-infrastructure-online-commons , 
(erişim tarihi.09.12.2020).

[8] KALRA Sanchit ve TYAGİ Ritu, Blockchain and intellectual property - the de-
centralised alliance, LEXOLOGY, 2020, s.1, https://www.lexology.com/l-brary/deta-l.
aspx?g=bc888f34-ed86-4b42-8b5e-801b4e616094 , (erişimtarihi: 09.12.2020).

[9] SHAIRWAL Shakshi, BLOCKCHAIN & IPR A Breakthrough Collaboration, s.2.
[10] GÜRKAYNAK Gönenç/ YILMAZ İlay/ YEŞİLALTAY Burak/ BENGİ Berk, Intellec-

tual property law and practice in the blockchain realm, Computer Law and Security 
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işlemcisi olan Blockchain kodu, herkesin ücretsiz erişip kullanabilmesi adı-
na, MIT tarafından ‘açık kaynak’ şeklinde lisanslandırılmıştır.[11]  Böylelikle 
Blockchain sisteminin varlık şartının, katılımcılar olduğunu söylemek yanlış 
olmayacaktır. Bu sistem içerisinde mevcut kodların farklı amaçlar için ve ilgili 
yönde gerekli özelliklerle geliştirilmesi de mümkündür. Örneğin Bitcoin, bir 
kripto para birimi olarak tasarlanırken, Bitcoin’in alt birimi olan Ethereum da 
alıcı ile satıcı arasındaki sözleşmenin koşullarının doğrudan kod satırlarına 
yazılması suretiyle, her türlü hesaplama problemini çözebilecek şekilde, kendi 
kendini yürüten akıllı sözleşmelerin sürdürülebilmesi amacıyla oluşturulmuş-
tur.[12]  Fakat hangi amaca yönelik olursa olsun, Blockchain Teknolojisi’yle 
yaratılan her ürünün temelinde, sistematik oluşum aşamaları yer almaktadır. 
Bu doğrultuda;

1. Blockchain sistemi tarafından, kod kullanıcısı/oluşturucusu ve alıcısı 
olmak üzere, sistem katılımcılarına bir çift kriptografik anahtar atanır,

2. Daha sonra kullanıcı, kod ile şifrelenmiş bilgileri alıcıya gönderir,

3. Bu işlem, merkezi bulunmayan bir ‘peer-to-peer’ ağına aktarılır, 

4. Ağdaki Blockchain, işlemi onaylayarak kayıt oluşturur,

5. Hem kanıt teşkil etmesi hem de kayıtlarda değişiklik yapılmaması 
için, bloklara, kriptografik imza taşıyan yeni bloklar ekler.[13]  İşlenen 
bilgiye, ağın herhangi bir katılımcısının erişmesi mümkündür, ancak 
oluşturulan blok üzerinde yer alan bilgi, artık hiçbir şekilde değiştiri-
lemez veya yeniden işlenemez olması sebebiyle, kalıcı ve güvenlidir.

1.1.2.Blockchain Teknolojisi’nin Telif Haklarına Etkisi

Fikri Mülkiyet Hukuku bağlamında ele alındığında, telif hakkı, eser sahi-
binin, fikri uğraşlarla meydana getirdiği yeni ve yaratıcı bir ürün üzerindeki 
maddi manevi haklarının hukuki korumasıdır.[14] Diğer bir anlatımda, ilim 
ve edebiyat eserlerinden, musiki, güzel sanat ve sinema eserlerine kadar geniş 
bir yelpazede, bu eser kategorilerine dahil edilebilecek tüm fikri ürünler, telif 
hakkının konusudur. Ancak dijitalleşmenin hızına yetişemeyen hukuk düzen-
lemeleri, teorik anlamda her ne kadar hak ve adalet odaklı olsalar da, pratikte 

Review, C.34, 2018, s.848.
[11] https://opensource.org/licenses/mit-license.php , (erişim tarihi: 09.12.2020).
[12] GÜRKAYNAK/ YILMAZ/ YEŞİLALTAY, s.848.
[13] SHAIRWAL, s.2.
[14] SULUK Cahit, KARASU Rauf, NAL Temel, Fikri Mülkiyet Hukuku, Ankara, 2017, 

s.63-64 vd.
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telif haklarını da çeşitli sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Teknolojik ge-
lişmelerin devamlılığının, toplum ve bireyleri düzeyinde uyum halinde sey-
redebilmesi adına gerekli tespitleri içeren Avrupa Birliği (AB)’nin  2001/29/
EC sayılı direktifinde, teknolojik süreçlerle bütünleşmiş ve geçiçi veya tesa-
düfi olan çoğaltma işlemlerinin, telif hakkının ekonomik yönünü teşkil eden 
çoğaltma hakkını ihlal kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği belirtilmiş-
tir.[15]  AB Adalet Divanı da 2014 yılında vermiş olduğu bir kararla, bilgi top-
lumuyla telif hakkının belirli yönlerinin uyumlaştırılmasına ilişkin, bir web 
sitesinin görüntülenmesi esnasında, kullanıcı tarafından yapılan kopyaların, 
bilgisayarın ekranında veya bu bilgisayarın sabit diskinin önbelleğinde saklan-
masının, geçici ve teknik sürecin ayrılmaz ve önemli bir parçası olması nede-
niyle, AB 2001/29/EC direktifinin 5(1) maddesi doğrultusunda, telif hakkı 
sahibinin, eserini çoğaltma hakkını zedelemeyeceğine hükmetmiştir.[16]  Bu 
kararla bir yandan internet platformlarında gerçekleştirilen canlı ve eşzamanlı 
yayın akışları yasallık kazanırken, diğer yandan telif haklarının ihlal edilmesi 
de kolaylaşmıştır. Her ne kadar bazı ücretli platformlar, eser sahiplerine te-
lif haklarını temin etseler de, söz konusu ödemeler çok cüzi miktarlarla kar-
şılandığından, telif hakkının amaçladığı yarar sağlanamamaktadır. Örneğin 
Türkiye’de 30 milyonu aşkın aboneye sahip olan Spotify, her çalan şarkı için 
sanatçısına 0.6 cent ($), diğer bir deyişle yaklaşık 5 kuruş (TL)[17]  telif ücreti 
ödemektedir.[18]  Görüldüğü üzre bazen hukuki düzenlemeler, tek başlarına, 
her ne kadar etraflıca düşünülüp yürürlüğe konmuş olsalar da, bir hukuki 
koruma kalkanı oluşturmak için yetersiz kalabiliyor. Bu nedenle hukukun ar-
tık teknik ve teknolojik unsurlarla desteklenmesi veya güçlendirilmesi ihtiyacı 
yadsınamaz. Blockchain bazında açıklanacak olursa, bu teknolojinin kullanıl-
dığı platformlarda, dijital verilerin paylaşımı ile bunların dışarıdan erişimi-
ne dair işlem bilgileri güvenli ve değiştirilemez şekilde kayıtlandığı için, telif 
korumasına denk bir koruma sağlanabileceği tahmin edilmektedir.[19]  Mü-
zik eserleri örneği üzerinden devam edilecek olursa, bu eser türlerinin dijital 
alanlarda korsan kullanımı hala güncelliğini koruyan bir problemdir. Ancak 

[15] bkz. AB direktifi 2001/29/EC m.5(1).
[16] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153302&pageInde

x=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=17865199 , (erişim tari-
hi:10.12.2020).

[17] 2020 yılı Kasım – Aralık dönemi döviz kuru üzerinden hesaplanmıştır.
[18] FERAH Ahmet Buğra, Sanatçılar Spotify’dan ne kadar kazanıyor?, https://web-

razzi.com/2013/12/06/sanatcilar-spotifydan-ne-kadar-kazaniyor/ , (erişim tarihi: 
10.12.2020).

[19] SHKOR Alex, How Blockchain Will Disrupt İntellectual Property Management, 
Lawyer Monthly, https://www.lawyer-monthly.com/2020/02/how-blockcha-n-w-ll-d-
srupt--ntellectual-property-management/, (erişim tarihi: 10.12.2020.).
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Blockchain Teknolojisi ile korsan müzik faaliyetlerinin izlenip raporlanması 
sonucu eser sahibinin telif hakları korunabilir.[20]  Spotify’a alternatif olarak 
geliştirilen blockchain tabanlı Audius müzik platformunu burada hatırlatmak 
yerinde olacaktır.[21]  Fakat elbette yalnızca müzik eserlerinin değil, her türlü 
fikri eserin ve fikri mülkiyet unsurunun hukuki koruması Blockchain Tekno-
lojisi ile güçlendirilebilir. Çünkü şeffaf, anlaşılır ve algılanabilir özellikleriyle 
Blockchain, Fikri Mülkiyet Hukuku’nu yeni dünya düzenine adapte etmek 
için kaçınılmaz bir fırsat olabilir.[22]  Blockchain’in kriptografik şifreleri sa-
yesinde veri takibi mümkün olduğundan, sahte ya da taklit ürünlerin tespiti 
ile, fikri eserlerin izinsiz kullanımı gibi aykırılıklar da bertaraf edebilir.[23]  AB 
Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) 2019 yılında, piyasadaki korsan ürünlerle sa-
vaşabilmek adına, bu anlamda somut çözümleri desteklemek ve Blockchain 
kullanımını yaygınlaştırmak maksadıyla özel kuruluşların, yetkili makamla-
rın ve vatandaşların katılımına açık, bir ‘Blockchain Forum’u oluşturmuştur. 
EUIPO’nun yöneticisi Christian Archambeau, Blockchain’in kalıcı ve değişti-
rilemez kayıtlar oluşturma yeteneği sayesinde, onun sahada sonuç almak için 
en iyi adaylardan biri olduğu gerçeğini vurgulamaktadır.[24]  Diğer yandan Çin 
gibi çeşitli ülkeler de, bu anlamda Blockchain’in telif hakları üzerindeki olum-
lu yansımasını farketmiş olacaklar ki, Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerine 
konu uyuşmazlıklarda, Blockchain Teknolojisi’ni esas delil olarak kabul edip 
dikkate almaktadır.[25]  

1.2. Kripto Paraların Hukuki ve Fikri Eser Niteliği

Blockchain Teknolojisi’nin beraberinde getirdiği bir diğer yenilik de, bilin-
diği üzere kripto para kavramıdır. Açık kaynak olması nedeniyle, herhangi bir 
şahsın, kurumun veya şirketin mülkiyeti vasfına sahip olmayan Blockchain’e 

[20] BLOCKCHAİN Türkiye, Müzik Endüstrisi Blokzinciri Entegrasyonundan Nasıl Fay-
dalanabilir?, https://bctr.org/muzik-endustrisi-blokzinciri-entegrasyonundan-nasil-fay-
dalanabilir-18303/ , (erişim tarihi: 10.12.2020).

[21] Detaylı bilgi için bkz. https://bctr.org/audius-blokzinciri-ile-muzik-endustrisini-degis-
tirmek-istiyor-17600/ .

[22] KALRA/ TYAGİ, s.2.
[23] KALRA/ TYAGİ, s.2.
[24] https://euipo.europa.eu/ohimportal/news//action/view/4963920#:~:text=The%20

EUIPO%20has%20launched%20a,technological%20solutions%20to%20
combat%20counter fe i t ing.&text=The%20Forum%20wil l%20bring%2-
0together,counterfeiting%20infrastructure%20based%20on%20blockchain , (erişim 
tarihi: 11.12.2020).

[25] BLOCKCHAİN Türkiye, Çin, Telif Hakkı Koruması İçin Blokzinciri Kullanıyor, 
https://bctr.org/cin-telif-hakki-korumasi-icin-blokzinciri-kullaniyor-12766/ , (erişim 
tarihi: 10.12.2020).
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yönelik yasal bir talep ileri sürülemezken, bu teknolojinin kullanılmasıyla pa-
tentlenebilir bir buluş veya Blockchain’e dayanan ya da ondan türetilerek telif 
hakkı almış bir çalışma ortaya konmuşsa, ancak o takdirde bir hak talebi gün-
deme gelir. Bu anlamda, Blockchain ürünü olan kripto paraların telif hakları 
da irdelenirken, bir nevi sanal para primi olan bu ürünlerin hukuki nitelikle-
rinin de ele alınmasında fayda vardır. 

1.2.1.Kripto Paraların Dijital Ödeme Aracı/ Sistemi Olarak  
   Nitelendirilebilirliği

Blockchain Teknolojisi’nin ilk kullanımı kripto para alanında gerçekleş-
miştir. Dolayısıyla ilk günden bu yana, neredeyse 11 yıllık bir zaman zar-
fında Bitcoin, Ethereum  ve bunlardan türetilen diğer kripto paraları teşkil 
eden alt coinlerle de, Blockchain Teknolojisi kullanılan platformlarda, bazen 
maddi mallar bazen de hizmet karşılığında, kripto para transferleri yapıldığı 
gözlemlenmektedir.[26]  Kripto paraların ödeme birimi olarak kullanıldığı ör-
neklerden hareketle, bunların dijital bir ödeme sistemi olarak değerlendirilip 
değerlendirilemeyeceği tartışması belirmektedir. Bu tartışmanın merkezinde 
yer alan ‘para’ tanımının, kripto paralar tarafından ne ölçüde karşılandığı hu-
susu önemlidir. Zira ekonomistlere göre para, işlevlerine odaklanılarak açıkla-
nabilecek bir olgudur ve bu nedenle, “mal ve hizmetler açısından, bir değişim, 
değer ölçüsü ve biriktirme aracı”dır.[27]  Diğer bir söylemde para, bir toplumun 
değişim ve değer ölçüsü olarak kullanmayı kabul ettiği araçtır.[28]  Böylelikle 
para tanımlarından yorumlanabilecek önemli bir sonuç da, edim yükümlülü-
ğü ile ödenecek ücretin, değersel oranla birbiriyle örtüşmesidir. Diğer yandan 
devletlerin dijital para oluşturma ve uygulamaya alma girişimleri ise çoktan 
gerçekleşmiş durumdadır. Örneğin Çin, dijital Yuan[29]  üzerinde çalışmala-
rını sürdürürken, Japonya’da Mayıs 2020’den itibaren, kripto para, gerekli 
düzenlemeler yapılarak yürürlüğe alınmış ve artık yasal bir para birimidir.[30] 
Yine İsviçre’de de 2021 yılına girilmesiyle, biriken vergi borçlarının Bitcoin ve 
Ethereum gibi kripto paralarla ödenebilirliği öngörülmektedir.[31]  Dolayısıyla 

[26] GÜRKAYNAK/ YILMAZ/ YEŞİLALTAY, s.851.
[27] AREN Sadun, İstihdam Para ve İktisadi Politika, Ankara, 1989, s.95.
[28] AREN Sadun, 100 Soruda Para ve Para Politikası, İstanbul, 1991, s.7.
[29] Yuan: Çin yerel para birimi.
[30] BF, Japonyada 1 Mayıs İtibariyle Kripto Para Düzenlenmiş Olacak, https://www.bfme-

dia.io/haberler/japonyada-1-mayis-itibariyle-kripto-duzenlenmis-olacak-82134976.
html, (erişim tarihi: 11.12.2020).

[31] RND, Kryptowährungen: Zahlungsmittel der Zukunft oder nur anonyme 
Währungen für Betrüger?, https://www.rnd.de/wirtschaft/kryptowahrungen-
zahlungsmittel-der-zukunft-oder-nur-anonyme-wahrungen-fur-betruger-
BA3VDNUQ6ZAJFJOFKK6STSCJSM.html, (erişim tarihi: 11.12.2020).; 
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Blockchain Teknolojisi’yle, kriptografik özellikte de olsa, para taransferlerinin 
yapılabilir ve tercih edilir olması, kripto paraların bir ödeme sistemi olarak 
kabul görmesine imkan tanımaktadır. 

1.2.2.Kripto Paraların Sanal İmza Olarak Nitelendirilebilirliği

Fiziksel paranın aksine, sanal ortamlarda dijital varlık göstererek ödeme iş-
lemlerinin konusu olan kripto paralar, kopyalanabilir özellik sergilemektedir. 
Bu özellikleri sebebiyle, bir birim değeriyle birden çok harcama yapılmasının 
engellenmesi için, işlem blokları, kriptografik şifrelerle kayıtlanır. Bitcoin’i 
madeni paradan ayrıştıran en belirgin yönü de ‘harcanmamış işlem çıktıları’nı 
ifade etmesidir.[32]  Diğer bir anlatımda, sistemdeki her kullanıcı, kripto para 
ile gerçekleştirdiği işlemi, sistemin kendisine atadığı genel anahtarla imzalar ve 
bu anahtarın kopyasına sahip olan herkes, söz konusu işlemin doğruluğunu 
böylelikle teyit edebilir. Bu bağlamda kripto paraların dijital imzalar zinciri 
olarak tanımlanması da mümkündür.[33]  AB Hukuku bünyesinde değerlendi-
rildiğinde, 910/2014 sayılı ve 23 Temmuz 2014 tarihli Yönetmelik kapsamın-
da, elektronik imza, “diğer elektronik verilere eklenen veya bunlara mantıksal 
olarak bağlanan ve imzalamak için kullanılan elektronik biçimdeki verilerdir.” 
[34] Kripto paraların, bu tanımla uyumlu olduğu ve elektronik imza niteliği de 
sergilediği aşikardır.

1.2.3.Kripto Paraların Fikri Eser Olarak Nitelendirilebilirliği

Kripto paraların gayri maddi varlık sergiledikleri ortadadır. Böylelikle telif 
haklarının konusunu teşkil edebilmeleri mümkün görülebilir. Fakat unutul-
mamalıdır ki, fikri mülkiyet haklarının mutlak tesisi, ancak bir gayri maddi 
ürünün, bir hukuk süjesine bağlanabilirliği halinde gündeme gelebilmekte-
dir.[35] Zira genel anlamda Fikri Mülkiyet Hukuku’nun amacı, insan zekası-
nı, yaratıcılığını ve bunların zihinsel bir uğraş sonucunda meydana getirdiği 
yeni ve orijinal bir ürünü koruyarak, devamını teşvik etmektir.[36]  Bu nedenle 

RND, Schweizer Kanton erlaubt Steuerzahlung mit Bitcoin, https://www.
rnd.de/wirtschaft/schweiz-kanton-erlaubt-steuer-mit-bitcoin-zu-bezahlen-
ALXL3MXJV5COZGMKIULHYPC3DQ.html , (erişim tarihi: 11.12.2020).

[32] REVİÊRE, s.5.
[33] NAKOMATO Satoshi, Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system, 2008, s.4, 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
[34] AB 910/2014 Yönergesi Madde 3 (10), https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DE/

TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910&from=EN.
[35] BARTH Günter, HOHN-HEİN Nicolas, “Großes Veränderungspotential: Blockchain 

und Intellectual Property”, The Legal Evolution Ary, 2018, s.218-223, s.220.
[36] KALANJE Christopher M., The Role of Intellectual Property in Innovation and New 

Product Development, İETTN, https://iettn.ieee-ies.org/role-intellectual-property-
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kripto paralar üzerinde telif hakkının kurulabilmesi için, eser niteliğinin yanı 
sıra, bir eser sahibinin de tespit edilebilir olması beklenmektedir. Bir ürünün 
oluşumunda her ne kadar teknik cihazların veya bizzat teknolojinin kullanımı 
herhangi bir sorun teşkil etmese de, bunların insanî etki ve gayreti devre dışı bı-
rakarak meydana getirdikleri bir eserin, telif hakkı kazanması olası değildir.[37]  
Kripto paraların, oluşum süreçlerinde, açık ve çevrimiçi bir kaynak olmaları 
nedeniyle, yazılımcılar tarafından, Blockchain Teknolojisi ile geliştirildikle-
rinden üst kısımlarda bahsedilmişti. Ancak yazılımcıların bloklar üzerindeki 
mevcut kodları kopyalamak suretiyle yeniden yeni bloklar ekleyerek şifreleme 
işlemini gerçekleştirmeleri, kripto paraların ‘insan’ hususiyetinden ve bunun 
serbestçe şekillenmesi beklenen özgürlük alanından (Gestaltungsspielraum)[38]  
yoksun olmalarının yanı sıra, yazılımı insanî çabayı da tamamen arka plana 
iten, önceden tayin edilmiş matematiksel makine süreçlerinin bir neticesi-
dir.[39]  Diğer bir deyişle kripto paraların sanal bir sistemde fiilî maliki ol-
mak, hususî bir fikrî uğraştan ziyade bir tasarruf tercihidir. Bununla birlikte 
kripto paraların telif hakları bakımından, makine öğrenimine dair doktrin-
sel görüşlerin uygulanabilirliği değerlendirilebilir gibi belirse de, Blockchain 
Teknolojisi tabanlı platformların, herhangi bir kişi veya kuruluşun mülkiye-
tinde olmaması ve sistem kullanıcılarına eşit erişim hakları tanıması, dolaylı 
bir telif hakkının kurulmasının da önüne geçen bir engeldir. Kripto paraların 
fikri eser türleri arasında yer alıp almadığı hususunun irdelenmesi adına, ilk 
olarak yukarıda ortaya konmuş ve kripto paraların hukuki niteliğini ileri sü-
ren dijital ödeme sistemi ve sanal imza tespitleri üzerinden hareket edilmiştir. 
Fikri Mülkiyet Kanunları, telif koruması için düzenledikleri eser kategorile-
rini numerus clausus ilkesi gereğince sınırlı bir şekilde tayin etmiştir. Tayin 
edilen bu eser kategorilerinin de genişletilip daraltılmasına imkan tanınma-
mıştır. Bu eser grupları sırasıyla, ilim ve edebiyat eserleri, musiki, güzel sanat 
ve sinema eserleri olarak belirlenmiştir. Bunlar arasında ödeme sistemlerinin 
ve sanal imzaların yer almadığı ortadadır. Özetle kripto paraların hukuki ni-
telikleri aynı zamanda bir fikri eser niteliğini karşılamamaktadır. Dolayısıyla 
son olarak kripto paraların ilim ve edebiyat eserleri kapsamında bir bilgisayar 
programı olup olamayacağı tartışabilir. Ancak ‘bir bilgisayar sisteminin işlem 
veya görev yapmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiş bir emir dizgisinden çok’[40]  

innovation-new-product-development/ ,(erişim tarihi: 12.12.2020).
[37] HOEREN/SİEBER/HOLZNAGEL, Multimedia-Recht, 2020, beck-online: b.) İm-

materialgüterrecht Rn.23.
[38] LÖWENHEİM Ulrich, Urheberrecht, Münih, 2018, s.102 vd.
[39] SCHOLZ Johannes, Kryptowährungen-Zahlungsmittel, Spekulationsobjekt oder Nul-

lum, Halle-Wittenberg, 2019, s.6.
[40] bkz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu m.1/B-g.
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sanal veri olmaları sebebiyle, kripto paralardan, Kanun’un bilgisayar programı 
olarak aradığı anlamda bir eserden bahsedilmesi de mümkün değildir. Diğer 
yandan kripto paraların yalnızca sanal ortamda kullanıcılara atfediliyor olma-
ları ve dolayısıyla cismanî bir gerçeklikten, diğer bir söylemde algılanabilir bir 
şekilden yoksun olmaları sebebiyle de, telif hakkı koruması için yeterli şartla-
rın eksikliği tekrar göz önüne serilmektedir. Zira telif koruması için tasarruf 
edilebilir olma, bir ürünün varlık şartıdır. Bu yönde çeşitli yargı merciileri 
açıkça, salt soyut bir fikrin, tek başına telif hakkı için konu uygunluğu teşkil 
edemeyeceği hükmünü kesinleştirmiştir.[41]  

1.3. Telif Koruması – Kripto Paralar İçin mi? Kripto Paralar İle mi?

İlk defa 2009 yılında geliştirilen ve o tarihten bu yana sürekli değerlene-
rek varlığını devam ettiren ilk kripto para olan Bitcoin, şu anki 48.000,00$ 
civarında seyreden borsa değerine ve rağbetine, hiçbir telif korumasına sahip 
olmadan erişmiştir. İleri sürülen birtakım görüşler, Bitcoin özelinde tüm krip-
to paraların hız, blok süresi ve kullanım yatkınlığı açısından gelişmesine ve 
yaygınlaşmasına olanak tanıyan olgunun, özellikle telif korumasının eksikliği-
ne dayalı olduğu yönündedir.[42]  Dahası, kripto paraların bir telif korumasına 
ihtiyaç duymasından ziyade, telif koruması için temel oluşturabilme ihtimali 
irdelenmektedir. Blockchain Teknolojisi’nin Bitcoin gibi diğer tüm kripto pa-
ralar düzeyinde yer alan iki temel işlevi, aynı zamanda telif koruması için de 
çok büyük bir önem teşkil edebilir. Söz konusu işlevler sırasıyla ‘hashing’ ve 
‘güvenli zaman damgası’ olarak adlandırılmaktadır.[43]  Kripto paraların işleyiş 
mekanizmasını oluşturan bu işlevlerden ‘hashing’, kısaca bir bloktan alınan 
herhangi bir uzunluktaki verilerin, matematiksel algoritmalar aracılığıyla iş-
lenmesini sağlayarak, bu girdiyi sabit bir uzunlukta ve benzersiz bir çıktıya 
dönüştürme eylemi olarak tanımlanmaktadır.[44]  ‘Hashing’ yöntemiyle işlenen 
bilginin tersine çevrilerek çözümlenmesi imkansızdır. Ayrıca sabit uzunlukta-
ki çıktılar, dışarıdan verileri çözmeye çalışanlar için girdinin uzunluğunu veya 
kısalığını anlaşılamaz kılması nedeniyle de güvenlidir.[45]  Dolayısıyla ‘hashing’ 
yöntemiyle her türden ve formattan verinin kripto para işlemlerine dahil edile-

[41] Kanada Yargıtay Kararı; 573 U.S. 208, 134 S. Ct. 2347 (2014).
[42] KEENE Peggy, “The Intersection of Cryptocurrency and Intellectual Property Law”, 

Klemchuk LLP Protecting İnnovation, https://www.klemchuk.com/ip-law-trends/
cryptocurrency-and-intellectual-property-law , (erişim: 22.11.2020).

[43] SWAN Melanie, Blockchain: Blueprint for a New Economy, O’Reilly Media, 2015, 
s.72, 95 vd.

[44] FRANKENFİELD Jake ve MANSA Julius, Hash, İnvestopedia, https://www.investo-
pedia.com/terms/h/hash.asp, (erişim tarihi: 12.12.2020).

[45] FRANKENFİELD/MANSA, https://www.investopedia.com/terms/h/hash.asp, (erişim 
tarihi: 12.12.2020).
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cek kadar sıkıştırılması mümkündür. Ayrıca ‘hashing’ ile işlenen blokların aynı 
anda kriptografik imzalarla bir ‘zaman damgası’ alması da, söz konusu işlemin 
kim tarafından ve tam olarak ne zaman gerçekleştirildiğinin ispatlanmasına 
olanak tanır. Kripto para işlemlerinin 0.48 cent ($) gibi çok düşük maliyetlere 
sahip olması,[46]  altta yatan Blockchain Teknolojisi’nin şeffaflık, anlaşılırlık 
gibi özelliklerinin kripto paralara da yansıması, kripto paralarla fikri ürünlerin 
telif haklarının, üstelik de çok düşük maliyetlerle korunabilmesine katkı su-
nabilir niteliklerdir. Bu bağlamda örneğin akıllı sözleşmelerle dünya çapındaki 
işletmelerin fikri mülkiyet kayıtlarını tutan bu teknoloji, benzer şekilde fik-
ri eserleri de kayıtlamak için kullanıldığında, eser sahiplerinin telif haklarına 
tam bir koruma sağlayabilir.[47]  Daha ayrıntılı açıklamak adına, akıllı sözleş-
melerin özelliği, uygulama yöntem ve şeklinin, düzenlemelerin öngördüğü bi-
çimde geleneksel tarzdan ziyade ve bunun yerine, teknik olarak Blockchain’de 
gerçekleşmesidir. Bu anlamda bir sözleşme kapsamındaki kurallar, bunların 
esası ile bunlara aykırılık halinde başvurulması öngörülen yaptırımlar otoma-
tik olarak uygulanmaktadır.[48]  

Kripto paraların, izah edilen işleyiş yöntemleri ile tabanlarında yer alan 
Blockchain Teknolojisi sayesinde telif korumasına ihtiyaç duymayarak, kendi 
kendilerini her türlü hukuka aykırılıktan sakınabilmeleri haricinde, yine aynı 
nedenlerle de Fikri Mülkiyet Hukuku’nun geleceği ve de bilhassa telif hakla-
rı için mükemmel düzeyde hukuki saiklerin pratiğini güçlendirici bir unsur 
olmaları, hiç kuşkusuz Fikri Mülkiyet Hukuku sahasında ileriye yönelik yeni 
düzenlemelerin tespit edilmesini sağlayacaktır. 

Fakat bu aşamada beliren bir diğer soru da, Bitcoin’in bir üst versiyonu 
olan ve ‘akıllı sözleşmeler’ için özel bir amaçla tasarlanan Ethereum’un, kap-
sayabileceği tüm yenilikler açısından, bunları geliştirenlere telif hakkı veri-
lip verilemeyeceği konusudur. Ethereum Vakfı, Ethereum’u tanımlarken, bu 
kripto paranın hem açık kaynaklı hem de özgür bir yazılım lisansına sahip 
olduğunu ileri sürmektedir.[49]  Dolayısıyla ilk bakışta yazılımcıların siste-
me dahil olmak suretiyle Ethereum kodlarını kopyalamakta, çalıştırmakta 
ve geliştirmekte herhangi bir sorun yaşamayacakları ortadadır. Ancak özgür 
yazılım betimlemesi gerçekte her türlü kısıtlamadan ari midir, tartışılabilir. 
Zira açık kaynaklı lisanslar kendi içlerinde izin veren ve kısıtlayıcı şeklinde 
ikili bir ayrıma tabidir.[50]  Örneğin üst bölümlerde de bahsedildiği üzere, 

[46] REVİÊRE, s.6.
[47] KALRA/ TYAGİ, s.2.
[48] GÜRKAYNAK/ YILMAZ/ YEŞİLALTAY, s.849.
[49] ETHEREUM,  https://ethereum.org/en/what-is-ethereum/, (erişim tarihi: 08.01.2020).
[50] OPENSOURCE, https://opensource.com/resources/what-open-source, (erişim tarihi: 
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Bitcoin ağının da açık kaynak özelliğini teşkil eden MIT lisansı, bu çerçevede 
en asgari kısıtlamaları içeren ve bu yönüyle de yazılımcılara, Bitcoin yazılım 
kodlarını geliştirme veya değiştirme noktasında geniş hareket alanı sunmak-
tadır.[51]  Konu bu bağlamda Ethereum olunca, iş daha da karmaşık bir hale 
bürünmektedir. Çünkü Bitcoin yalnızca MIT lisansına sahipken, Ethereum 
Vakfı, Ethereum’un farklı yönleri için farklı açık kaynak lisansları kullandığını 
belirtmektedir.[52]  Ethereum’un çekirdek kodunun şu an herhangi bir lisansa 
sahip olmaması ve ileride ne tür bir lisansla lisanslandırılacağı noktasında da 
net bir açıklamanın bulunmaması, telif hakları kapsamında birtakım ikilemle-
ri de beraberinde getirmektedir. Ethereum Wiki sayfasında yer alan açıklamaya 
göre, Ethereum çekirdek kodunun MIT, MLP (Mozilla Public License) veya 
LGPL (Lesser General Public License) lisanslarından biri ile lisanslandırılması 
planlanmaktadır.[53]  Bu öngörü içerisinde yer alan MLP ve LGPL lisansları, 
copyleft olarak tanımlanan kısıtlayıcı lisanslardır.[54]  Copyleft lisanslarının ise, 
üçüncü kişilerce, başkalarına ait olan ürünlerin kullanımına imkan tanısalar 
da, fikri mülkiyet korumasının en eski halini temsil ettiklerine dair görüşler 
mevcuttur.[55]  Böylelikle copyleft lisansına sahip mevcut bir ürünün geliştiril-
mesi, geliştirilen özellikler açısından bir telif hakkı kurulmasının önüne geçe-
bilir. Dolayısıyla Ethereum’u ticari işletmelerinde kullanmak üzere geliştirmek 
isteyen kuruluşların ya da yazılımcıların, bu belirsizlik içerisinde, kendi özel 
ticari amaçları için dahi olsa geliştirmiş oldukları Ethereum için telif hakkı ala-
mamaları söz konusu olabilir. Diğer yandan Ethereum bağış toplama platfor-
mu olan Gitcoin’in 4 Aralık 2020 tarihli resmi duyurusunda yer alan, “kripto 
ekonomisinin altyapısını inşa eden gönüllü geliştiricilere” açık kaynaklı Ethere-
um projeleri için 150.000,00 $ dağıtılacak olması,[56] üstü kapalı bir şekilde 
bir hizmetin ücretlendirilmesi niteliğinde ve izah edildiği üzere Ethereum telif 
haklarının alınamayacağını vurgulayan bir ifade olabilir mi? Bu soruyu kuş-
kusuz zaman yanıtlayacaktır.

08.01.2020).
[51] MIT LİCENSE, https://opensource.org/licenses/MIT, (erişim tarihi: 08.01.2020).
[52] ETHEREUM, https://ethereum.org/en/enterprise/, (erişim tarihi: 08.01.2020).
[53] ETHEREUM WİKİ, https://eth.wiki/en/archive/licensing, (erişim tarihi: 08.01.2020).
[54] COPYLEFT, https://snyk.io/learn/what-is-copyleft-license/#:~:text=What%20is%20

a%20copyleft%20license,commercial%20venture%20isn’t%20viable, (erişim tarihi: 
08.01.2020).

[55] COPYLEFT, https://snyk.io/learn/what-is-copyleft-license/#:~:text=What%20is%20
a%20copyleft%20license,commercial%20venture%20isn’t%20viable, (erişim tarihi: 
08.01.2020).

[56] THE CRYPTONOMİST, https://en.cryptonomist.ch/2020/12/04/kraken-15000-
ethereum-developers/, (erişim tarihi: 09.01.2020).
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SONUÇ

Fikri Mülkiyet Hukuku’nun nihai amacı, gerekli düzenlemeler ışığında ve 
belirli şartların varlığı altında, yeniliği ve yaratıcılığı teşvik etmektir. Bu amaç 
doğrultusunda eser niteliğine sahip, yeni, yaratıcı ve orijinal ürünlerle birlikte, 
bunların yaratıcısı olan eser sahiplerinin, maddi ve manevi boyutta sonuçla-
rı olan hukuki bir koruma ile desteklenmesi söz konusudur. Bu çalışmanın 
odak noktası, Blockchain Teknolojisi ile geliştirilen kripto paraların telif hak-
ları kapsamında nasıl bir yere sahip olduğunu açıklayarak, gerek Blockchain 
gerekse de kripto paraların Fikri Mülkiyet Hukuku’nun geleceği için ne gibi 
önemler taşıyabileceğini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda gelişen ve her geçen 
gün gelişmeye devam eden Teknoloji’nin sunduğu yenilikler karşısında, huku-
kun zamanı yakalamakta geç kalıcı doğası gereğince, halihazırda fikri mülkiyet 
alanında varlık gösteren sorunların daha da büyümemesi ve bunların önüne 
geçilebilmesi adına Blockchain ve kripto paralar kesinlikle bir çıkış yoludur. 
Kanunlar bünyesinde belirlenen şartları karşılamadığı için kanunun sundu-
ğu telif hakkını alamayan fakat kendiliğinden koruma mekanizması ile varlık 
sergileyebilmesi ile bu yönde bir korumaya gerek de duymayan bir teknoloji 
nimetiyle, Fikri Mülkiyet Hukuku’nun geleceği yeni baştan şekillenebilir. Bu 
anlamda Blockchain ve kripto paraların standardize edilmeleri adına, işleyiş 
yöntemlerinin kanunlar çerçevesinde düzenlenmesi ve yasallaşması gereklidir. 
Zira nasıl ki Bitcoin’in yaygınlaşan kullanımı madeni paranın yerini almamış-
sa, aynı şey fikri mülkiyet dünyasında Blockchain için de geçerlidir; diğer bir 
anlatımda kanunların, hukuk düzenlemelerinin ve teknolojik unsurların veya 
ürünlerin, birbirinin yerine geçirilmesinden çok, birbirine entegre edilerek, 
birbirini tamamlar nitelikte eşzamanlı varlık göstermesi çok daha olumlu ne-
ticeleri meydana getirecektir.

KAYNAKÇA

AREN Sadun, 100 Soruda Para ve Para Politikası, İstanbul, 1991.

AREN Sadun, İstihdam Para ve İktisadi Politika, Ankara, 1989.

BARTH Günter, HOHN-HEİN Nicolas, “Großes Veränderungspotential: 
Blockchain und Intellectual Property”, The Legal Evolution Ary, 2018, s.218-
223.

Bericht des Bundesrats, Schweizerische Eidgenossenschaft, “Rechtlic-
he Grundlagen für Distributed Ledger-Technologie und Blockchain in der 
Schweiz”, Bern, 2018.



157FMR  2021/1

Av. Büşra KAYNAK BALTA 

BF, Japonyada 1 Mayıs İtibarıyla Kripto Para Düzenlenmiş Olacak, https://
www.bfmedia.io/haberler/japonyada-1-mayis-itibarıyla-kripto-duzenlenmis-
olacak-82134976.html, (erişim tarihi: 11.12.2020).

BLOCKCHAİN Türkiye, Müzik Endüstrisi Blokzinciri Entegrasyonun-
dan Nasıl Faydalanabilir?, https://bctr.org/muzik-endustrisi-blokzinciri-en-
tegrasyonundan-nasil-faydalanabilir-18303/, (erişim tarihi: 10.12.2020).

BOLLİER D., The Blockchain: A promising new infrastructure for on-
line commons, 2015, http://bollier.org/blog/blockchain-promising-new-
infrastructure-online-commons , (erişim tarihi: 09.12.2020).

COPYLEFT, https://snyk.io/learn/what-is-copyleft-
license/#:~:text=What%20is%20a%20copyleft%20license,commercial%20
venture%20isn’t%20viable, (erişim tarihi: 08.01.2020).

ETHEREUM, https://ethereum.org/en/what-is-ethereum/, (erişim tarihi: 
08.01.2020).

ETHEREUM, https://ethereum.org/en/enterprise/, (erişim tarihi: 
08.01.2020).

ETHEREUM WİKİ, https://eth.wiki/en/archive/licensing, (erişim tarihi: 
08.01.2020).

EUIPO, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&doc
id=153302&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=
1&cid=17865199, (erişim tarihi:10.12.2020).

FERAH Ahmet Buğra, Sanatçılar Spotify’dan ne kadar kazanıyor?, https://
webrazzi.com/2013/12/06/sanatcilar-spotifydan-ne-kadar-kazaniyor/, (eri-
şim tarihi: 10.12.2020).

FRANKENFİELD Jake ve MANSA Julius, Hash, İnvestopedia, https://
www.investopedia.com/terms/h/hash.asp, (erişim tarihi: 12.12.2020).

GUADAMUZ A. ve MARSDEN C., Blockchains and Bitcoin: Regula-
tory Responses to Cryptocurrencies, First Monday, S.20, 2015.

GÜRKAYNAK Gönenç/ YILMAZ İlay/ YEŞİLALTAY Burak/ BENGİ 
Berk, Intellectual property law and practice in the blockchain realm, Compu-
ter Law and Security Review, C.34, 2018.

HOEREN/SİEBER/HOLZNAGEL, Multimedia-Recht, 2020, beck-
online: b.) Immaterialgüterrecht Rn.23.



158 FMR  2021/1

Blockchain Teknolojisi ile Geliştirilen Kripto Paralar ve Telif Hakları

KALANJE Christopher M., The Role of Intellectual Property in Innova-
tion and New Product Development, İETTN, https://iettn.ieee-ies.org/role-
intellectual-property-innovation-new-product-development/ ,(erişim tarihi: 
12.12.2020).

KALRA Sanchit ve TYAGİ Ritu, Blockchain and intellectual property - 
the de-centralised alliance, LEXOLOGY, 2020, s.1, https://www.lexology.
com/l-brary/deta-l.aspx?g=bc888f34-ed86-4b42-8b5e-801b4e616094, (eri-
şim tarihi: 09.12.2020).

KEENE Peggy, “The Intersection of Cryptocurrency and Intellectual Pro-
perty Law”, Klemchuk LLP Protecting İnnovation, https://www.klemchuk.
com/ip-law-trends/cryptocurrency-and-intellectual-property-law, (erişim: 
22.11.2020).

LÖWENHEİM Ulrich, Urheberrecht, Münih, 2018.

MIT, https://opensource.org/licenses/mit-license.php, (erişim tarihi: 
09.12.2020).

MIT LİCENSE, https://opensource.org/licenses/MIT, (erişim tarihi: 
08.01.2020).

MİLBRANDT Claudia ve HOH-HEİN Nicolas, Blockchain and its 
Application in the Tield of IP, TalkingTech, 2020.

NAKOMATO Satoshi, Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system, 
2008.

OPENSOURCE, https://opensource.com/resources/what-open-source, 
(erişim tarihi: 08.01.2020).

RAUER Nils, “Kammergericht: Bitcoins sind weder Rechnungsein 
heit noch E-Geld”, LTO Legal tribune Online, https://www.lto.de//recht/
hintergruende/h/kg-161ss2818-bitcoins-rechtliche-einordnung-kein-e-geld-
rechnungseinheit/, (erişim: 16.11.2020). 

REVİÊRE Jean-Maxime, Blockchain Technology and IP – Investigating 
Benefits and Acceptance in Governments and Legislations, Junior Manage-
ment Science, C. 3, S.1, 2018.

RND, Kryptowährungen: Zahlungsmittel der Zukunft oder nur anonyme 
Währungen für Betrüger?, https://www.rnd.de/wirtschaft/kryptowahrungen-
zahlungsmittel-der-zukunft-oder-nur-anonyme-wahrungen-fur-betruger-
BA3VDNUQ6ZAJFJOFKK6STSCJSM.html, (erişim tarihi: 11.12.2020).



159FMR  2021/1

Av. Büşra KAYNAK BALTA 

RND, Schweizer Kanton erlaubt Steuerzahlung mit Bitcoin, https://www.
rnd.de/wirtschaft/schweiz-kanton-erlaubt-steuer-mit-bitcoin-zu-bezahlen-
ALXL3MXJV5COZGMKIULHYPC3DQ.html, (erişim tarihi: 11.12.2020).

SCHOLZ Johannes, Kryptowährungen-Zahlungsmittel, Spekulationsob-
jekt oder Nullum, Halle-Wittenberg, 2019.

SHKOR Alex, How Blockchain Will Disrupt İntellectual Property Mana-
gement, Lawyer Monthly, https://www.lawyer-monthly.com/2020/02/how-
blockcha-n-w-ll-d-srupt--ntellectual-property-management/, (erişim tarihi: 
10.12.2020).

SULUK Cahit, KARASU Rauf, NAL Temel, Fikri Mülkiyet Hukuku, An-
kara, 2017.

SWAN Melanie, Blockchain: Blueprint for a New Economy, O’Reilly Me-
dia, 2015.

THE CRYPTONOMİST, https://en.cryptonomist.ch/2020/12/04/
kraken-15000-ethereum-developers/, (erişim tarihi: 09.01.2020).





Kullanmama Sebebİyle İptal İle 
Yüzleşmemek İçİn Yenİ Başvuru 

Yapmak Kötü Niyet mİdİr?
(EUIPO Temyİz Kurulu 

“Hamilton” Kararı)

Cansu ÇATMA BİLEN*  

* Avukat / Ankara Barosu.



162 FMR  2021/1

Kullanmama Sebebiyle İptal İle Yüzleşmemek İçin Yeni Başvuru Yapmak Kötü Niyet midir? 
(EUIPO Temyiz Kurulu “Hamilton” Kararı)

ÖZET

Önceden verilmiş olan kararlar, bir markanın kötü niyet sebebiyle hü-
kümsüz kılınabilmesi gereken kriterleri belirlemeleri sebebiyle büyük öneme 
sahiptir. Bunun en önemli sebebi ise kötü niyet kavramının, kanunda ayrıntılı 
bir şekilde açıklanmamış ve yargı kararları başta olmak üzere idari kararlar çer-
çevesinde şekillenmiş olmasıdır. Bundan yola çıkarak, EUIPO Temyiz Kurulu 
tarafından kötü niyet iddialarının farklı bir bakış açısıyla değerlendirildiği 20 
Ekim 2020 tarihli R 351/2020-4 sayılı “HAMILTON” kararı incelenmiştir. 
Özellikle kullanmama sebebiyle iptal ile yüzleşmemek adına yapılan başvuru-
lar ve kötü niyet arasındaki ilişkiyi ele alan bu karar, sunulan bilgi ve belgelerin 
değerlendirmesi açısından ileride yapılacak olan incelemelere ışık tutabilecek-
tir.

TEMYİZ KURULU KARARI’NIN İNCELENMESİ 

Bir markanın hükümsüzlüğü için kötü niyet iddiasının kabulü çok sık kar-
şılaşılan bir durum olmadığından özellikle Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi 
(EUIPO) Temyiz Kurulu’nun vermiş olduğu kararlar bizler açısından önem 
taşımaktadır. Kötü niyet iddiasına dayanarak oluşturulan her iddia somut 
olaylar bakımından değişiklik gösterebileceğinden, yapılacak olan incelemele-
ri belli bir kalıba sokmak zor olsa da yeknesaklığın sağlanabilmesi için EUIPO 
Temyiz Kurulu gibi yüksek mercilerin yaptığı incelemeler ve bu incelemelerde 
dikkate alınan kriterler hem gelecekte yapılacak olan incelemelere hem de id-
dia makamı tarafından hazırlanacak olan dilekçelere ışık tutabilecektir. 

Bu sebeple, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından verilmiş olan 20 Ekim 
2020 tarihli R 351/2020-4 sayılı “HAMILTON” karar incelemesini kötü ni-
yet iddiaları çerçevesinde ele almaktayız.

İhtilafın geçmişine odaklanıldığında, 25 Kasım 2014 tarihinde, “Hamil-
ton International AG” (bundan sonra “Marka Sahibi” olarak anılacaktır) ta-
rafından 9. ve 14. sınıflardaki mallar için “HAMILTON” marka başvurusu-
nun, EUIPO’ya yapıldığı ve markanın 5 Mayıs 2015 tarihinde tescil edildiği 
görülmektedir. 

2017 yılında ise, “44IP Limited” (bundan sonra “Hükümsüzlük Talebi Sa-
hibi” olarak anılacaktır), tarafından HAMILTON markasının Avrupa Birliği 
Marka Kanunu’nun 59. maddesinin[1]  (b) bendi yani kötü niyet ve (a) ben-

[1] Article 59: Absolute grounds for invalidity
 “1. An EU trade mark shall be declared invalid on application to the Office or on the basis 

of a counterclaim in infringement proceedings:
 (a)  where the EU trade mark has been registered contrary to the provisions of Article 7;
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di yani aynı Kanun’un 7. maddesinde düzenlenen mutlak ret sebeplerinden 
kamu düzenine aykırılık gerekçeleriyle hükümsüzlüğü talep edilmiştir.[2]

Kötü niyet argümanının dayandırıldığı en önemli nokta ise; Marka 
Sahibi’nin, markanın kullanmama sebebi dolayısıyla iptali ile yüzleşmesini 
engelleyen hoşgörü süresini kötü niyetli olarak uzatmak amacıyla bu başvu-
ruyu yapmış olmasıdır. Böylece Hükümsüzlük Talebi Sahibi, kötü niyet ar-
gümanı ile kamu düzeni argümanını, “kötü niyetli başvurunun adil rekabeti 
ve malların serbest dolaşımını uygunsuz bir şekilde engellemesi” gerekçesi ile 
birleştirmiş ve HAMILTON markasının hükümsüzlüğünü talep etmiştir.

Bu iddialara yanıt olarak, Marka Sahibi daha önceden sunmuş olduğu de-
lilleri işaret ederek markanın kullanıldığının ve kötü niyetli bir başvuru ya-
pılmadığının kabulünü istemiştir. Ayrıca 14. sınıf bakımından teknolojinin 
gelişmesiyle eski tescilin kapsadığı malların yeterli olmadığı, örnek verilecek 
olur ise eski başvurunun akıllı saatleri kapsamadığı ve günümüzün teknolo-
jik gelişmelerine ayak uydurmak amacıyla güncellenmeye ihtiyaç duyulduğu 
bundan dolayı eski tescil ile yeni tescilin kapsadığı malların aynı olmadığı 
belirtilmiştir. 

Bu iddialara karşı Hükümsüzlük Talebi Sahibi, Marka Sahibi’nin sunmuş 
olduğu delillerin asıl iddialara hizmet etmediğini ve gerçekten genişletilen 
mallar bakımından kullanma niyetinin bulunmadığını belirtmiştir.

Sunulan deliller ve iddialar doğrultusunda EUIPO İptal Birimi, Hüküm-
süzlük Talebi Sahibi’nin iddialarını aşağıdaki gerekçelere dayanarak reddet-
miştir:

1. Eski ve yeni tarihli tescillerin mal ve hizmet listeleri incelendiğinde, 
yeni tescile ait mal ve hizmet listesinde kullanılan belirli terimler de 
göz önünde bulundurularak piyasadaki teknolojik yeniliğin yakalan-
ması amacıyla bir değişikliğin yapıldığı kanısına varılmıştır.

2. Markanın hükümsüzlüğü talebinin, kullanmama sebebiyle iptal ge-
rekçesi olmadığından, iddiaların kötü niyet ve kamu düzenine aykı-
rılık çerçevesinde değerlendirildiği göz önünde bulundurulduğunda, 
Marka Sahibi’nin sunduğu deliller ile kullanımını kanıtlayıp kanıt-

 (b)  where the applicant was acting in bad faith when he filed the application for the trade 
mark…”, https://eur-lex.europa.eu/legal-content, Son Erişim Tarihi 21.01.2021.

[2] Article 7: Absolute grounds for refusal
 “1. The following shall not be registered:.
 …f)  trade marks which are contrary to public policy or to accepted principles of mora-

lity…”, https://eur-lex.europa.eu/legal-content, Son Erişim Tarihi 21.01.2021.
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layamadığının bir önem arz etmediği belirtilmiştir. Kaldı ki yine de 
sunulan delillerin kullanımı kanıtladığı sonucuna varılmıştır. Bunun-
la birlikte, kötü niyetli başvurunun kanıtlanması için ispat yükünün 
Hükümsüzlük Talebi Sahibi’nde olmasına rağmen yeteri kadar delil 
sunulmadığı belirtilmiştir.

12 Şubat 2020 tarihinde ise Hükümsüzlük Talebi Sahibi EUIPO İptal Bi-
rimi tarafından verilmiş olan bu kararı temyiz ederek, aşağıdaki gerekçeler 
doğrultusunda verilmiş olan kararın iptal edilmesini talep etmiştir.

1. Her ne kadar İptal Birimi, 14. sınıf bakımından yeni malların ye-
terince farklılaştığı yönünde bir karar vermiş olsa da yeni malların 
yeni başvuruya konu edilmiş olması, yapılan başvurunun kötü niyetli 
olarak hoşgörü süresini uzatmak için yapıldığı iddiasını ortadan kal-
dırmayacaktır.

2. Yapılan yeni başvurudaki mal genişletmelerinin gerekçesi olarak gös-
terilen, yeni ürünlerin piyasa sürülmesi ve ürün yelpazesinin geniş-
letilmek istenmesi iddiası gerçekçi değildir. Çünkü firma tarafından 
geleneksel kol saatleri ile ilgili olarak yapılmış olan açıklamalar ile 
bu beyanları çelişmektedir. Bu argümanlarına gerekçe olarak, Mar-
ka Sahibi Firma’nın CEO’suna ait açıklamalara işaret edilmiş ve izin 
verilir ise ek delil olarak sunulması talep edilmiştir. Böylece Marka 
Sahibi’nin konuyla ilgili gerçek niyetinin ispatlanması yükünün Mar-
ka Sahibi’ne geçeceği belirtilmiştir.

3. Kaldı ki Marka Sahibi’nin genişletmeyi konu edinen yeni marka baş-
vurusunu yaptığında, akıllı saatler gibi ürünleri üretmek için herhan-
gi bir çaba ve niyet göstermemiş olmasının da ticari mantıkla çeliştiği 
belirtilmiştir.

4. Ayrıca Hükümsüzlük Talebi Sahibi, Marka Sahibi’nin kötü niyetini 
kanıtlamak için geçmişte yaptıkları bir marka başvurusundan bahset-
miştir. Bu başvuruya göre Marka Sahibi 2014 yılında ABD’de HA-
MILTON Markası’nın 9. ve 14. sınıflardaki mallar için tescilini talep 
etmiş ancak bu mallar için kullanımın kanıtlanması talep edildiğinde, 
marka başvurusu bölünerek tescil işlemlerine devam edilmiştir. Bu 
bölünme sonucu 9. sınıftaki tüm malları içeren orijinal başvuru ve 
14. sınıftaki saat ve parçaları hariç diğer malları içeren bir diğer başvu-
ru olmak üzere iki başvuru ortaya çıkmıştır. 2019 yılında ise orijinal 
başvuru terk edilmiştir. Ayrıca, marka sahibinin geçmişte HAMIL-
TON & INCHES Markası’na karşı bir itiraz dosyaladığı, bu itirazın 
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ilk başta 14. sınıftaki mallar bakımından da dosyalanmış olmasına 
rağmen, kullanım delili talebi sonrası itiraza konu malların “saatler” 
ile sınırlandırıldığını belirtmiştir.

Tüm bu temyiz iddialarına yanıt olarak, Marka Sahibi, İptal Birimi tara-
fından verilmiş olan kararın doğru olduğunu, Hükümsüzlük Talebi Sahibi’nin 
iddialarını kanıtlamak ile sorumlu olmasına rağmen herhangi bir kanıt sun-
madığını ve kendilerinin markayı kullandığına dair belgeler sunmaları doğrul-
tusunda kötü niyet iddialarının yerinde olmadığını tekrarlamıştır.

EUIPO Temyiz Kurulu tüm bu iddialara ve iddialara cevaplar doğrultu-
sunda değerlendirme yapmaya başlamıştır. 

İlk olarak kötü niyet iddialarını değerlendirilmiştir:

İspat yükünün, Hükümsüzlük Talebi Sahibi’nde olduğunun; (var ise) kötü 
niyetle yapılan başvurunun üçüncü kişilerin piyasaya girmesini engellemek 
için yapıldığının kanıtlanması gerektiğini ve Marka Sahibi’nin yapmış oldu-
ğu eylemleri gerekçelendirmek ve meşru olduklarını ispatlamak durumunda 
olmadığını söylemiştir.[3] Yine de kötü niyet iddialarının belli kriterler doğrul-
tusunda incelenmesi gerektiğine kanaat getirerek, sunulan bilgi ve belgeleri 
değerlendirmeye geçmiştir.[4] Bu kriterler sırasıyla aşağıda belirtilmiştir:

• İlk olarak Marka Sahibi’nin, HAMILTON ibaresiyle karıştırılması muh-
temel özdeş veya benzer bir ibarenin, benzer veya özdeş bir ürün için kul-
lanma niyetinde olan üçüncü bir kişiyi bilmesi veya bilebilecek durumda 
olması gerekmektedir.

• İkinci olarak Marka Sahibi’nin, üçüncü kişi tarafından HAMILTON ya 
da benzeri bir ibarenin kullanımını engelleme niyeti olması gerekmekte-
dir.

• Marka Sahibi’nin markasının hukuki olarak ne derecede korunduğunun 
tespiti gerekmektedir.

Bu kriterler bakımından bir inceleme yapıldığında, Marka Sahibi’nin kötü 
niyetli hareket ettiğine dair kanının oluşması için herhangi birinin tek başına 
veya birlikte oluşmadığı görülmüştür. 

Ayrıca İptal Birimi tarafından hükümsüzlük talebinin gerekçesinin kul-
lanmama sebebiyle iptal olmadığı yönünde düşülen notun yerinde olduğu ve 

[3] 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 57.
[4] 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53.
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incelemenin öne sürülen gerekçeler ile sınırlı olması gerektiği vurgulanmıştır. 
HAMILTON Markası’nın belirtilen mal ve hizmetler için henüz kullanılmı-
yor olmasının, kendilerine sunulan beş  yıllık süre içerisinde kullanılmayacağı 
anlamına gelmeyeceği ve bu sürenin aslında yeterli yatırımı yapmak ve gelece-
ğe dair planlama yapmak açısından Marka Sahibi’ne sunulmuş bir hak olduğu 
belirtilmiştir.

Tüm bu incelemeler sonucunda Marka Sahibi’nin kötü niyetle hareket 
etmediğinin kabulüne karar verilmiştir. Çünkü; 

• Marka Sahibi’nin, HAMILTON Marka başvurusunu yaptığı sırada, baş-
vurduğu markanın ne amaçla kullanılacağını gösterme yükümlülüğü ol-
madığı vurgulanmıştır. 

• İkinci olarak, Hükümsüzlük Talebi Sahibi tarafından, Marka Sahibi’nin 
kötü niyetiyle ilgili iddiaların hiçbirinin nesnel ve tutarlı deliller ile ka-
nıtlanmadığı belirtilmiştir. Mal ve hizmet sınıfları aynı olmasına karşın 
kapsadıkları malların değişiklik göstermesinin, sınıf listesinin uzunluğu 
ya da kısalığının kötü niyet için bir delil oluşturmayacağı; farklı mal ve 
hizmet sınıfları için başvuru yapılmış olsa dahi bunun kötü niyete işaret 
etmeyeceği belirtilmiştir. Bunun sebebi “bir teşebbüsün, yalnızca başvu-
ruyu yaptığı sırada pazarladığı mal ve hizmet kategorileri için değil, aynı 
zamanda pazarlamak istediği diğer mal ve hizmet kategorileri için de bir 
markanın tescilini istemesinin meşru olması” [5]  olarak açıklanmıştır. Bu 
durumda Temyiz Kurulu’nun elinde Marka Sahibi’nin niyetinin iyi ol-
madığına dair hiçbir kanıt bulunmamaktadır.  

• Ayrıca, Marka Sahibi’nin pazarlama stratejisi veya ticari kararları hak-
kında yorum yapmanın, yalnızca geleneksel kol saatlerini üretmeye veya 
ürün portföyünü güncellemeye karar vermesi durumunda bile, Hüküm-
süzlük Talebi Sahibi’nin görevi olmadığı vurgulanmıştır. 

• Amerikan Sistemi’nin Avrupa’dan farklı olduğu göz önünde bulunduru-
larak, bahsi geçen olayın somut olay ile bir ilgisinin olmadığının kabul 
edilmesi gerekmektedir. Her Marka Sahibi kendisinden sonraki tarihli 
markaya kanunda belirlenmiş şekilde itiraz etme hakkına sahiptir. 

• Ek delil sunma talebinin ise Hükümsüzlük Talebi Sahibi’nin birden fazla 
kez bu delilleri sunma hakkına sahip olmasına rağmen herhangi bir delil 
sunmayarak bu hakkını kullanma imkânı varken kullanmadığından red-
dedilmesine karar verilmiştir.

[5] 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU: T:2012:77, § 25.
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İkinci olarak kamu düzenine aykırılık bakımından bir inceleme yapmıştır:

İlgili maddenin kamu düzenine veya kabul edilmiş ahlak ilkelerine aykırı 
olan ticari markaların tescilini yasakladığı belirtilmiştir. Bir ticari marka, ilgili 
mal ve hizmetlerin kamuoyuna hitap ettiği kişilere hakaret veya ayrımcılık içe-
riyorsa ya da ticari marka bireylere veya kişi gruplarına karşı ayrımcılık içeri-
yorsa, kamu düzenine aykırı olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 
Maddenin oldukça geniş kapsamda düzenlenmesi sebebiyle mutlaka somut 
olaylar bakımından iddiacı tarafından yorumlanması gerektiği ve markanın 
tüketiciler nezdinde oluşturacağı saldırgan ve ayrımcı ya da kamu düzenini ne 
şekilde etkileyeceğinin Hükümsüzlük Talebi Sahibi tarafından kanıtlanması 
gerektiğine değinilmiştir. İtiraz sahibi HAMILTON ibaresinin kötü niyetli 
olarak kamu düzenine aykırı ve serbest rekabeti engelleme amacıyla tescil edil-
diğini iddia etmiş olmasına rağmen, Temyiz Kurulu, bu iddianın genel bir 
argümandan öteye geçemediğini çünkü yeterli delillerin sunulmadığını be-
lirtmiştir.

Açıklanan bu sebeplerle bu iddianın da yerinde olmadığına karar veril-
miştir.

Tüm bu incelemeler sonucunda, kötü niyet iddialarında sunulan delillerin 
ve ispat yükünün ne denli önemli olduğunun bir kez daha altı çizilmektedir. 
Yapılan tüm değerlendirme, iddiaların kanıtlanabilmesi için yeteri kadar delil 
olmaması ve genel argümanlar ile iddiaların desteklenemeyeceğini gözler önü-
ne sermektedir. Temyiz Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 
Hükümsüzlük Talebi Sahibi 44IP Limited haksız bulunmuştur. 

DEĞERLENDİRME

Bu karar doğrultusunda kötü niyetin ve kamu düzeni gerekçelerinin çok 
genel kavramlar olduğu ve içlerinin doldurulması için mutlaka ayrıntılı açık-
lamalara yer verilmesi ve iddiaların kanıtlanması için tüm delillerin sunul-
masının ileride karşılaşılacak olan davalarda önem taşıyacağı anlaşılmaktadır. 
En önemlisi sık sık karşılaşılan 5 yıllık hoşgörü süresinin devam etmesi ve 
kullanım delili taleplerinden korunmak için yapıldığı düşünülen marka baş-
vurularının reddedilebilmesi için mal veya hizmet listesi kapsamı genişletme 
iddiasının kötü niyeti tek başına kanıtlamayacağı ile ilgili önemli bir karar 
verilmiştir. Çünkü Temyiz Kurulu yapılan mal veya hizmet genişletmesinin 
hak sahiplerinin bir pazarlama planlamasını kapsayabileceğini ve hoşgörü sü-
resinin bu açıdan kanuni bir hak olduğunu, yapılan pazarlama stratejilerinin 
doğru veya yanlışlığı ile ilgili tespitin üçüncü kişilerce yapılamayacağına dair 
açık bir ifade kullanmıştır.
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Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 17 Mart 2021 tarihli 
T-853/19 sayılı Kararı’nın aktarımı bu yazının konusunu oluşturmaktadır. 
Karar aktarılırken, karar metni Türkçeye birebir çevrilmeyecek, kararın arka 
planındaki süreç ve kararın gerekçelerinin anlatımı yöntemi tercih edilecektir. 
Bu bağlamda; numaralandırılmış 74 paragraftan oluşan karar, numaralandı-
rılmış paragraflar düzeninde değil, karar metninin akışına sadık kalınmış bir 
metin örgüsü içerisinde paylaşılacaktır.

DAVANIN KONUSU:

Birlik markası, Hükümsüzlük davaları- AB kelime markası Earnest Sewn- 
Hükümsüzlük beyanı - Mutlak ret nedeni - Kötü niyet - 2017/1001 sayılı AB 
Tüzüğü Madde 59(1)(b)

TARAFLAR:

Davacı: Reza Hossein Khan Tehrani

Davalı: Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)

Müdahil: Blue Genes, Inc

MAHKEME:

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (Onuncu Dairesi)

İHTİLAFIN GEÇMİŞİ:

31 Aralık 2013 tarihinde davacı Reza Hossein Khan Tehrani Avrupa Bir-
liği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne “Earnest Sewn” ibareli marka başvuru-
sunda bulunmuştur. Başvuruya konu marka 

15 Haziran 1957 tarihli Markaların Tescili Amaçları İçin Malların ve Hiz-
metlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Anlaşması’nın 18. ve 
25. sınıflarına dahil malları kapsamaktadır. Marka başvurusu, 8 Ocak 2014 
tarih ve 2014/003 sayılı Topluluk Marka Bülteni’nde yayımlanır ve 17 Nisan 
2014 tarihinde 12302071 numarayla tescil edilir.

30 Ekim 2008 tarihinde 6453492 numarasıyla 9, 14, 18, 25. sınıflardaki 
mallar bakımından tescil edilen ve özellikle “kot pantolonlar” gibi mallar için 
ABD’de kullanılan “GREENCASTE EARNEST SEWN” kelime markasının 
sahibi olan Blue Genes, Inc. 29 Şubat 2016 tarihinde, 2017/1001 sayılı Av-
rupa Birliği Marka Tüzüğü’nün (bundan sonra “Tüzük” olarak anılacaktır) 
63(1) maddesine dayanarak, davalı “EARNEST SEWN” Markası’nın hü-
kümsüz kılınması için başvuruda bulunur. 
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Hükümsüzlük talebinin gerekçeleri; 

1. Tüzüğü’n 59(1)(b) maddesinde belirtilen mutlak ret nedenlerinden 
biri olan kötü niyet,

2. Tüzüğü’n 60(1)(b) maddesinin atıfta bulunduğu 8(3) maddesinde 
bahsi geçen “Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni 
olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markayı kendi adı-
na tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine red-
dedilmesi” nispi ret nedenlerinden birinin gerçekleşmiş olmasıdır.

10 Mayıs 2016’da GREENCASTE EARNEST SEWN Markası kullanıl-
madığı için iptal edilir.

30 Ocak 2018 tarihinde, EUIPO İptal Birimi, Blue Genes’in kötü niyet 
sebebiyle markanın hükümsüzlüğü talebini onaylar ve nispi ret gerekçesini in-
celemeksizin, “EARNEST SEWN” Markası’nı hükümsüz kılar. Marka sahibi, 
22 Mart 2018 tarihinde, İptal Dairesi’nin kararına karşı Tüzüğü’n 66 ila 71. 
maddeleri uyarınca EUIPO’ya temyizde bulunur. 

EUIPO’nun Beşinci Temyiz Kurulu 4 Ekim 2019 tarihli Kararı’yla başvu-
ru sahibinin başvuruyu kötü niyetli yaptığını belirterek itirazı reddeder. Tem-
yiz Kurulu ret kararında; Blue 

Genes’in Amerika Birleşik Devletleri’nde “Earnest Sewn” şirket adıyla ti-
caret yaptığını, çeşitli ülkelerde tescilli EARNEST SEWN ve GREENCASTE 
EARNEST SEWN markalarının bulunduğunu, Earnest Sewn Markası’nın 
Almanya’da da bulunduğunu ve davacının bunun farkında olduğuna dair hiç-
bir şüphe olamayacağını belirtir.

Temyiz Kurulu ikinci olarak ise; Blue Genes ve Plusfashionbrands 
GmbH’nin genel müdürü sıfatıyla marka sahibi arasında 10 Ocak 2013 
tarihinde imzalanmış olan münhasır distribütörlük sözleşmesinin onaylanıp 
kabul edildiğini, bu sözleşme ile Avrupa Birliği topraklarında “Earnest Sewn” 
Markası’ndaki münhasır hakların ve bu markanın kullanıldığı veya kullanıla-
cağı iş ve mallara ilişkin değerin de Blue Genes’e ait olduğunun açıkça belir-
tildiğine değinir.

Temyiz Kurulu, biri 2006 tarihli diğeri 2007 tarihli iki fatura ile kanıt-
lanan, Marka Sahibi tarafından iddia edilen “Earnest Sewn” Markası’ndaki 
eskiye dayalı kullanımdan doğan hakların, söz konusu marka başvurusunun 
yapılmasını meşru hale getiremeyeceğine karar verir. Çünkü, davacının neden 
yukarıda belirtilen şartlarda böyle bir anlaşmaya girmeye karar verdiğine dair 
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mantıklı bir açıklama veya objektif bir ticari gidişat bulamaz.

TÜZÜĞÜ’N 59(1)(B) MADDESİ ANLAMINDA KÖTÜ NİYET 
KAVRAMI

Tüzüğü’n ilgili maddesi tescilli bir Avrupa Birliği Markası’nın başvurusu-
nun kötü niyetli olarak yapıldığının belirlenmesi halinde markanın hükümsüz 
kılınmasını gerektiriyor olmasıdır. Ancak söz konusu maddede kötü niyet ta-
nımı yapılmamış, kötü niyete dair sınırlar çizilmemiştir. Tüzük’te belirtilen bir 
kavram tanımlanmamışsa bu kavramın günlük dildeki karşılığı dikkate alın-
malı ve aynı zamanda hangi bağlamda meydana geldiğine ve ilgili maddenin 
hedeflerinin ne olduğuna bakılmalıdır.

Günlük dildeki anlamına bakıldığında “kötü niyet” kavramı “dürüst ol-
mayan bir zihin veya maksat” olduğunu varsayar ve bu kavramın ticaretin 
seyrini belirleyen Marka Hukuku kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Bu 
bağlamda, 20 Aralık 1993 tarihli Topluluk Marka Tüzüğü ve Yönetmelik-
ler aynı amaca sahiptir, yani iç pazarın kurulması ve işleyişi. AB Markası’na 
ilişkin kurallar, özellikle, mal veya hizmetlerinin kalitesi yoluyla müşterileri 
çekmek ve elde tutmak için her bir teşebbüsün sahip olması gereken Avrupa 
Birliği’ndeki bozulmamış rekabet sistemine katkıda bulunmayı ve tüketicinin 
herhangi bir kafa karışıklığı olasılığı olmaksızın, bu mal veya hizmetleri farklı 
menşeli diğerlerinden ayırt etmesini sağlayan markalar olarak tescil ettirmesi-
ni amaçlamaktadır.

Sonuç olarak mutlak ret nedenleri arasında sayılmış olan kötü niyet kavra-
mı; bir AB Markası Sahibi’nin, adil bir şekilde rekabete girme amacıyla değil, 
dürüst uygulamalarla tutarsız bir şekilde baltalamak amacıyla bu markanın 
tescili için başvuruda bulunduğu anlaşıldığı takdirde, üçüncü şahısların men-
faatleri veya belirli bir üçüncü şahsı hedeflemeden, bir markanın işlevlerine 
giren amaçlar dışında münhasır bir hak elde etme niyetiyle başvuru yapıldığı 
durumlarda var kabul edilir.

Bir marka için başvuranın niyeti, yetkili idari ve adli makamlar tarafından 
objektif olarak belirlenmesi gereken sübjektif bir faktördür. Sonuç olarak, her-
hangi bir kötü niyet iddiası, belirli davayla ilgili tüm olgusal koşullar dikkate 
alınarak genel bir değerlendirmenin konusu olmalıdır. Özellikle, itiraz edilen 
markanın tescil başvurusu sırasında, birkaç üreticinin iç piyasada aynı veya 
benzer ürünler için kafa karışıklığına yol açabilecek aynı veya benzer işaretleri 
kullandığı durumlarda, ilgili faktörler;

• Marka Başvuru Sahibi’nin bunu bilmesi veya bilmesi gerektiği ger-
çeği, 
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• Marka Başvuru Sahibi’nin başka bir üreticinin işaretini kullanmaya 
devam etmesini engelleme niyeti, 

• Diğer üreticinin tescil talep eden işaretinin sağladığı yasal koruma-
nın derecesidir. 

Ayrıca;

• Hükümsüzlüğü talep edilen markanın menşei ve yaratılmasından bu 
yana var olan kullanımı,

• Markanın tescil başvurusunun temelini oluşturan ticari mantık,

• Bu başvuruya kadar giden olayların kronolojisi de dikkate alınabilir. 

• Benzer şekilde hükümsüzlüğü talep  edilen markanın başvurusunun ya-
pılmasından önce taraflar arasında mevcut olan bir sözleşme ilişkisi de 
kötü niyet olup olmadığına dair gösterge sağlayabilir.

Mahkeme, yukarıda belirtilen hususlar ışığında, iptali talep edilen kararın 
yasallığının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtmiştir, çünkü Temyiz Kurulu, 
hükümsüzlüğü talep edilen markanın tescil başvurusu yapıldığında davacının 
kötü niyetli olduğu sonucuna varmıştır.

MEVCUT DAVADA KÖTÜ NİYET OLUP OLMADIĞINA 
İLİŞKİN DEĞERLENDİRME:

1. Hükümsüzlüğü Talep Edilen Marka İle Aynı Veya Benzer Olan 
Bir İşaretin Daha Önceden de Kullanılıyor Olduğunun Bilinip 
Bilinmediği Hususu:

Marka Sahibi, hükümsüzlüğü talep edilen markanın tescili için başvuruda 
bulunurken Blue Genes’ten ve markalarından haberdar olduğunu kabul et-
mektedir. Bununla birlikte, bu bilginin, kötü niyetle hareket ettiği sonucuna 
varmak için kendi başına yeterli olmadığı vurgulanmaktadır.

Bu bağlamda Temyiz Kurulu’nun Kararı’nda da belirtildiği gibi Marka 
Sahibi’nin,”Earnest Sewn by Blue Genes” Markası’nın kullanıldığının bilin-
cinde olduğuna dair hiçbir şüphe olamayacağı kabul edilmektedir. Bunun 
yanı sıra, “Earnest Sewn” Markası’na dair hakların Blue Genes’e ait oldu-
ğunun açıkça kabul edildiği Distribütörlük Sözleşmesi’nde gösterilmiştir. 
Sözleşme’nin ilgili maddesinde Blue Genes’in lisansa konu markaların ve bu 
markaların logolarının tescilli oldukları bölgelerdeki haklarına münhasıran sa-
hip olduğunu belirtilmiştir ve Marka Sahibi bu Sözleşme’nin varlığına itiraz 
etmemiştir. Dolayısıyla marka sahibinin, diğer üreticilerin iç piyasada aynı 



174 FMR  2021/1

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T‑853/19 Sayılı “Earnest Sewn” Kararı

veya benzer ürünler için aynı veya benzer işaretleri kullandığını ve bunun kafa 
karışıklığına yol açabileceğini bildiği veya bilmesi gerektiği kabul edilmiştir. 
Bu nedenle diğer koşullar dikkate alınmalıdır.

2. Earnest Sewn İşaretinin Kökeni ve Yaratılışından Bu Yana Kulla-
nımı:

İlk olarak, davacı, Almanya’da “Earnest Sewn” işaretini Ocak 2006’dan 
beri, yani hükümsüzlüğü talep edilen Marka’nın tescil başvurusu yapılmadan 
yedi yıldan fazla bir süre önce kullandığını ve bugüne kadar kullanmaya de-
vam ettiğini ileri sürmektedir.

İkinci olarak, davacı, GREENCASTE EARNEST SEWN Markası’nın 
varlığından ilk olarak 2012 yılında genel müdür olarak görev yaptığı 
Plusfashionbrands’a, distribütörlük sözleşmesinin imzalanması amacıyla Blue 
Genes tarafından girildiğinde öğrendiğini iddia etmektedir.

Davacı , Blue Genes’in 2015’in sonundan önce Avrupa Birliği’nde Earnest 
Sewn ve GREENCASTE EARNEST SEWN markalarını hiç kullanmadığını 
eklemiştir. Bunun, GREENCASTE EARNEST SEWN Markası’nın Mayıs 
2016’da iptal edilmesiyle kanıtlandığını ileri sürmüş ve birkaç dergide Ame-
rikan markası Earnest Sewn’den söz edilmesinin aksini kanıtlayamayacağını 
iddia etmiştir.

EUIPO, Earnest Sewn Markası’nın daha önce Avrupa Birliği’nde üçün-
cü bir tarafça kullanılmadığı gerekçesiyle davacı tarafından kötü niyet ince-
lemesinin dışında bırakılması gerektiğinin iddia edilmesine itiraz etmektedir. 
Temyiz Kurulu, Blue Genes’in Amerika Birleşik Devletleri’nde Earnest Sewn 
Şirketi adı altında ticaret yaptığını ve “GREENCASTE EARNEST SEWN” 
ve “Earnest Sewn” dahil olmak üzere bir dizi marka kullandığını, çeşitli bölge-
lerde tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış “Earnest Sewn” Markası’nın da en 
az 2004’ten beri Almanya’da mevcut olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca Kurul, 
davacı tarafından sunulan biri 2006 diğer 2007 tarihli iki adet fatura ile eskiye 
dayalı kullanım hakkı olduğuna dair iddiaların marka başvurusunda bulunul-
masını meşru kılamayacağını tespit etmiştir. Davacının başvuru tarihinden 
önceki yedi yıl boyunca “Earnest Sewn” Markası’nı Almanya’da kullandığı 
yönündeki iddiası sunulan delillerle kanıtlanamamıştır. Buna göre Earnest 
Sewn Markası 2004 yılından beri bir Amerikan Markası olarak Almanya’da 
bulunmaktadır.

Temyiz Kurulu’nun, davacının Avrupa Birliği’nde “Earnest Sewn” Marka-
sı üzerinde eskiye dayalı kullanım hakkına sahip olduğuna gerçekten inanıyor-
sa neden Marka üzerindeki hakların münhasıran Blue Genes’e ait olduğuna 
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açıkça içerisinde yer verilmiş olan Distribütörlük Sözleşmesi’ne girdiğine dair 
mantıklı bir açıklamasının olmadığına dair tespiti de haklı bulunmuştur.

İkinci olarak, davacının diğer tarafın Amerikan Markası Earnest Sewn’ın 
Avrupa’da hiç kullanılmadığı yönündeki iddiasına ilişkin olarak, öncelikle bu 
Marka’nın Almanya’da 2004 yılından beri kullanılmış olması gerçeğiyle çeliş-
tiği belirtilmektedir.

Blue Genes’in AB Markası GREENCASTE EARNEST SEWN’in iptal 
edilmiş olması da hükümsüzlüğü talep edilen markanın başvurusunun yapıl-
masını meşru kılmaz. Öncelikle Marka’nın 2008 yılında tescil edildiği ve bu 
Marka’nın iptalinin ancak 10 Mayıs 2016 tarihinden itibaren geçerli oldu-
ğu belirtilmektedir. GREENCASTE EARNEST SEWN Markası’nın, itiraz 
edilen Marka’nın başvuru tarihinde, yani 31 Aralık 2013’te, yani kötü niyet 
olup olmadığına ilişkin değerlendirme için ilgili tarihte hala geçerli olduğu 
görülmektedir.

Üçüncü şahsın tescilli markayla aynı veya benzer bir markayı münhasıran 
Avrupa Birliği dışında kullanmasının kötü niyet olup olmadığının değerlen-
dirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, mevcut davada, başvuru sahibinin 
kötü niyetli olduğu bulgusu, yalnızca yukarıda belirtilen AB Markası’na değil, 
aynı zamanda diğer tarafın, hükümsüzlüğü talep edilen Marka’yla aynı veya 
benzer olan ve Avrupa Birliği dışında tescil edilmiş ve kullanılmış olan diğer 
markaların sahibi olduğu gerçeğine dayanmaktadır.

3. Taraflar Arasındaki Sözleşme İlişkileri :

Özellikle Distribütörlük Sözleşmesi’ne ilişkin olarak, davacı, mevcut da-
vada kötü niyet olup olmadığını değerlendirmek amacıyla bu Sözleşme’nin 
hukuki ve olgusal uygunluğuna itiraz etmeye çalışan bir dizi argüman ileri 
sürmüştür.

 Bu meyanda;ilk olarak, bu Sözleşme’ye bireysel olarak asla taraf olmadığını 
ileri sürmüştür. Sözleşme imzalandığında Plusfashionbrands’ın genel müdürü 
olarak görev yaptığını kabul etse de, bunun kendisini bu Sözleşme’ye taraf 
yapmadığını savunmuştur. Sonuç olarak, söz konusu Sözleşme’deki şartların 
hiçbirinin kendisi açısından bağlayıcı bir etkisi olmadığını ileri sürmüştür.

İkinci olarak, Blue Genes’in Avrupa Birliği’ndeki “Earnest Sewn” 
Markası’nda hiçbir zaman hak sahibi olmadığı için Sözleşme’nin hüküm-
süz olduğunu iddia etmiş ve Sözleşme’nin yapıldığı tarihte Blue Genes adına 
AB’de kayıtlı “Earnest Sewn” ibareli bir markanın bulunmadığına değinmiştir. 
Blue Genes’e ait “GREENCASTE EARNEST SEWN” in varlığına itirazı ol-
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madığını ancak bu Marka’nın varlığının Blue Genes’e “Earnest Sewn” ibareli 
Marka bakımından kazanılmış hak sahipliği sağlayamayacağını iddia etmiştir.

Ayrıca davacı hükümsüzlüğü talep edilen Marka’nın tescili için başvuru-
da bulunduğunda Distribütörlük Sözleşmesi’nin artık yürürlükte olmadığını 
iddia etmiştir. Söz konusu Sözleşme’nin sadece altı hafta sürdüğünü ve hiçbir 
zaman uygulanmadığı için, önemli bir sözleşme sonrası ilişkiye yol açamaya-
cağını ileri sürmüştür.

Ancak mevcut davadaki diğer ilgili koşullar da dikkate alındığında, bir 
sözleşmede markasal hakların münhasıran taraflardan birine ait olduğuna dair 
bir maddenin varlığı, hükümsüzlüğü talep edilen Marka’nın başvuru tarihin-
de, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden bir yıl geçmiş olsa bile veya söz-
leşme geçerliliğini kaybetmiş olsa bile, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket 
ettiğinin kanıtıdır. 

Davacı, söz konusu Sözleşme’de, Avrupa Birliği topraklarındaki “Ernest 
Sewn” Markası’nın münhasır haklarının 25. sınıfta yer alan mallarla ilgili ola-
rak başka bir tarafa ait olduğunu kabul ettiğinden sözleşmenin  üzerinden bir 
yıl geçmiş olsa da 25. sınıfta yaptığı başvurunun iyi niyetli olmayacağı düşü-
nülmektedir. Davacının söz konusu Distribütörlük Sözleşmesi’ni gerçek kişi 
olarak değil de Plusfashionbrands’ın Genel Müdürü sıfatıyla imzalamış olması 
da sonucu değiştirmeyecektir. Aynı şekilde Blue Genes’e ait AB’de “Earnest 
Sewn” Markası’nın olmaması nedeniyle sözleşmenin hükümsüzlüğüne dair 
davacının iddiası da reddedilmiştir. 

Hükümsüzlüğü talep edilen Marka’nın başvuru tarihinde başvuru sahi-
binin niyetinin değerlendirilmesi açısından önemli olan, bu kabulün esas 
içeriğidir. Başvuru sahibi, Distribütörlük Sözleşmesi’nin  feshedildiği sırada 
en azından dolaylı olarak yinelediği Avrupa Birliği topraklarındaki Earnest 
Sewn Markası’na ilişkin diğer tarafın münhasır haklarını açıkça kabul etmiş-
tir. Şubat 2013’te Distribütörlük Sözleşmesi’nin feshi de bu değerlendirmenin 
amaçları açısından önemsizdir.

EUIPO’nun doğru bir şekilde işaret ettiği gibi, davacının niyetinin değer-
lendirilmesi açısından önemli olan, söz konusu Sözleşme’nin belirli yasal değe-
ri veya bağlayıcı niteliği değildir. Asıl olan onun maddi içeriğidir. Mahkeme’ye 
sunulan dava dosyasından, Distribütörlük Sözleşmesi’nin sona ermesinin ar-
dından, davacının, Blue Genes ile Sözleşme kapsamındaki “Earnest Sewn” 
Markası üzerindeki münhasır hakları elde etmek amacıyla müzakerelere baş-
ladığı açıkca ifade edilmiştir. Ancak, bu müzakere girişimi başarısız olduğu 
için, davacı, hükümsüzlüğü talep edilen Marka’yı, bu girişimin başarısız ol-
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masından sadece birkaç ay sonra kendi adına tescil ettirmeye karar vermiştir. 
Bu olaylar dizisi, Distribütörlük Sözleşmesi’nin  tescil başvurusundan önce 
feshedilmesi, davacının kötü niyetini hiçbir şekilde azaltmamış ve duruşmada 
ifade ettiğinin aksine iyi niyetli hareket etmekten uzak olduğunu göstermiştir.

Sonuç olarak, davacının mevcut davada kötü niyet olup olmadığını değer-
lendirmek amacıyla Distribütörlük Sözleşmesi’nin  ilgisini sorgulamaya çalış-
tığı yönündeki iddialar reddedilmiştir.

4. Olayların Kronolojisi ve Hükümsüzlüğü Talep Edilen Marka’nın 
Tescil Başvurusunun Altında Yatan Ticari Mantık :

İlk olarak, davacı, “Earnest Sewn” Markası’nı Ocak 2006’dan beri kul-
landığından ve bugüne kadar kullanmaya devam ettiğinden, yalnızca kendi 
işini üçüncü şahıslardan korumak amacıyla hareket ettiğini belirtmiştir. Tek 
çıkarının, Ocak 2006’dan beri Avrupa Birliği’nde “Earnest Sewn” Markası’nı 
kullanarak elde ettiği bu önemli hakkını güvence altına almak olduğunu ve 
Markayı tescil ettirmeme konusunda dikkatsiz davrandığını iddia etmiştir. Bu 
nedenle meşru bir hedef peşinde olduğunu ve Marka’nın tescilinden önce ve 
sonra kullanımının ticari mantıkla tutarlı olduğunu iddia etmiştir. Son olarak, 
davacı, diğer tarafın 18 Ocak 2016 tarihinde Earnest Sewn Markası’nın tescili 
için başvuruda bulunmasının, hükümsüzlüğü talep edilen Marka için başvur-
makta haklı olduğunu gösterdiğini eklemiştir.

Ayrıca davacı Distribütörlük Sözleşmesi’ne ilişkin savlar ileri sürmüştür: İlk 
olarak, Plusfashionbrands’ın, Blue Genes’in (küçük boyutlu) GREENCASTE 
EARNEST SEWN hissesini Plusfashionbrands’ın (çok daha büyük) Earnest 
Sewn hissesi ile birleştirmek ve böylece iş potansiyellerini birleştirmek amacıy-
la bu anlaşmaya girmeye karar verdiğini ileri sürmüştür. Davacı, 2012 ve 2013 
yıllarında Blue Genes ile müzakereye başladığında, Earnest Sewn Markası’nın 
veya Avrupa Birliği’nde benzer herhangi bir markanın sahibi olmadığını iddia 
etmiştir. Bununla ilgilenmesinin  nedeni olarak, yeni bir marka tescilinin haiz 
olacağından daha iyi bir önceliğe sahip olabilecek potansiyel eski marka hak-
larını satın almakla  açıklanacağını iddia etmiş ve bu yöntemin potansiyel bir 
şansın kaçırılmaması için uygulanan standart prosedür olduğunu belirtmiştir. 
Davacı, Plusfashionbrands’ın , Blue Genes ile verimli bir iş birliği umduğunu, 
çünkü her iki şirketin de aynı sektörde benzer markalarla çalıştığını, bu tür bir 
iş birliğinde yanlış bir şey olmadığını ve “işin doğası icabı” gerçekleştiğini id-
dia etmiştir. Davacı basiretli bir iş adamı gibi davrandığını ve bu sözleşmenin 
Amerikan Markası GREENCASTE EARNEST SEWN ile iflas etmiş Earnest 
Sewn Inc. şirketinin kendisine satılması amacıyla yem olarak tasarlandığını 
iddia etmiştir. Son olarak davacı, hükümsüzlüğü talep edilen Marka’nın tes-
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cili için başvuruyu Distribütörlük Sözleşmesi’nin sona ermesinden yalnızca 9 
veya 10 ay sonra yaparak, diğer tarafa böyle bir başvuruyu kendisinin sunması 
için yeterli süre verdiğini ileri sürmüştür. 

EUIPO bu iddialara itiraz etmiş ve davacının bu konudaki iddialarının 
reddedilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun;

• İlk olarak, başvurunun yapıldığı sırada, başvuru sahibinin, Blue Genes’in 
Earnest Sewn Markası’nda sahip olduğu haklardan haberdar olması,

• İkincisi, bu hakların varlığını açıkça kabul etmiş olması,

• Üçüncü olarak, diğer tarafın GREENCASTE EARNEST SEWN mar-
kasını bir AB markası olarak tescil ettirdiğini bilmesi gerektiği sebeple-
riyle hükümsüzlüğü talep edilen markanın başvurusunun yapılmasının 
açıkça dürüst ticari uygulamalara aykırı olduğu sonucuna varmakta haklı 
olduğunu belirtmiştir.

Davacının iddia ettiğinin aksine, bu bulgu, ileri sürdüğü iddialarla sorgu-
lanamaz. Davacının, hükümsüzlüğü talep edilen Marka’nın sunulduğu sırada, 
yalnızca kendi işini üçüncü şahıslardan koruma niyetinde olduğu iddiasının, 
objektif eylemleriyle çelişmekte olduğuna değinilmiştir. Diğer tarafın faaliyet-
lerini Avrupa pazarına genişletmeye ve dolayısıyla bu pazarda potansiyel bir 
rakip olmaya karar verdiğini öğrendiğinde davacının Avrupa Birliği ülkelerin-
de Earnest Sewn Markası Blue Genes’in münhasıran  sahibi olduğunu kabul 
ettiği Distribütörlük Sözleşmesi’ndeki haklarına  ilişkin olayların kronoloji-
sinden açıkça anlaşılmaktadır.

Ayrıca, davacının, karşı tarafın Earnest Sewn Markası’nın tescili için 18 
Ocak 2016 tarihinde başvuruda bulunmuş olması iddiası davanın esasıyla il-
gili bulunmamış ve mahkeme tarafından dikkate alınmamıştır.

Mahkeme, davacının, iş fırsatlarını değerlendirmek adına standart bir pro-
sedür olduğundan Distribütörlük Sözleşmesi’ne  girdiği için eleştirilemeyeceği 
yönündeki argümanının da reddedilmesi gerektiğini belirtmiştir. Davacının 
Distribütörlük Sözleşmesi’ni imzalamasına neden olan herhangi bir gerekçeye 
bakılmaksızın, mevcut davada önemli olanın, Blue Genes’e münhasıran “Ear-
nest Sewn” ibaresi üzerinde marka hakkı tanıyan sözleşmenin davacı tarafın-
dan imzalanmış olması olduğunu yinelemiştir.

Blue Genes tarafından 9-10 aylık süreye rağmen başvuruda bulunulmadı-
ğına yönelik iddiada ise sürenin uzun olduğu kabul edilmekle birlikte, mevcut 
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davada Blue Genes’in Marka’yı başka bir kişiye satma sürecinde olduğunun 
ve davacının bizzat bu Marka’yı satın almak için tartışmalara girdiği açıkça 
görülmektedir. Buna göre, Distribütörlük Sözleşmesi’nin feshi ile hükümsüz-
lüğü talep edilen Marka’nın başvurusunun yapılması arasında geçen 9 veya 10 
aylık sürenin ne uzun olduğu ne de bu sürede davacının iyi niyetli davrandığı 
düşünülemez. 

Sonuç olarak Mahkeme, mevcut davanın tüm koşulları ve özellikle;

• İlk olarak davacının en başından beri “Earnest Sewn” Markası’nın başka 
biri tarafından aynı mallar için kullanıldığını biliyor olduğu gerçeği,

• İkinci olarak, Earnest Sewn işaretinin kökeni ve oluşturulmasından bu 
yana kullanımı,

• Üçüncü olarak, taraflar arasındaki sözleşme ilişkisi,

• Dördüncü olarak, olayların kronolojisi ve hükümsüzlüğü talep edilen 
markanın tescil başvurusunun altında yatan ticari mantık göz önünde 
bulundurulduğunda Temyiz Kurulu’nun, hükümsüzlüğü talep edilen 
Marka’nın tescil başvurusu yapıldığı sırada, başvuru sahibinin Tüzüğün 
59(1)(b) maddesi anlamında kötü niyetli davrandığını tespit etmekte 
haklı olduğuna karar vermiştir.

Bu gerekçelerle, GENEL MAHKEME (Onuncu Daire) davayı reddetmiş-
tir.
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Rekabet Kurulu Kararları

Hazırlayanlar:

Nergiz GÜVEN* – Oğuzhan SONGÖR**

* Avukat / Ankara Barosu
** Avukat / Ankara Barosu
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REKABET KURULU KARARI-1

Dosya Sayısı : 2019-4-064    (Soruşturma) 

Karar Sayısı : 20-40/563-246

Karar Tarihi : 03.09.2020

A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER

BAŞKAN : 

ÜYELER : 

B. RAPORTÖRLER: 

C. BAŞVURUDA 

BULUNAN : Re’sen

D. HAKKINDA SORUŞTURMA

YAPILANLAR: - Ceyhan Kardeşler Nakliyat Konfeksiyon San. ve  
          Tic. Ltd. Şti.
          Egemenlik Mah. 6107/6 Sok. No:8 35070 Işıkkent 

          Bornova/İzmir

          - Omsan Lojistik A.Ş.

E. DOSYA KONUSU: Karayolu yük taşımacılığı faaliyeti gösteren 
Ceyhan Kardeşler Nakliyat Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Om-
san Lojistik A.Ş.’nin birlikte fiyat tespiti yapmak suretiyle 4054 sayılı 
Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası.

F. İDDİALARIN ÖZETİ: 2018-4-036 sayılı dosya kapsamında Ceyhan 
Kardeşler Nakliyat Konfeksiyon San. ve Tic. Şti.’de (CEYHAN KARDEŞ-
LER) yapılan yerinde incelemede bulunan bir belge üzerine karayolu ile yük 
taşımacılığı faaliyeti gösteren CEYHAN KARDEŞLER ve Omsan Lojistik 
A.Ş.’nin (OMSAN) ve bazı teşebbüslerin müşterilerine danışıklı fiyat tekli-
finde bulunmak ve rekabete hassas bilgi değişimi yapmak suretiyle 4054 sayılı 
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesi-
ni ihlal ettikleri şüphesiyle önaraştırma yapılmasına karar verilmiştir. Yapılan 
önaraştırma sonrasında verilen soruşturma açılması kararı CEYHAN KAR-
DEŞLER ve OMSAN’ın 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediklerinin tespi-
tine yönelik olarak alınmıştır.
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G. DOSYA EVRELERİ: Rekabet Kurulunun (Kurul) 19.09.2018 tarih ve 
18-33/549-M sayılı kararı ile Ege Konteyner Nakliyecileri Derneği (EKON-
DER) ve üyelerine yönelik olarak başlatılan ve konusu 27.12.2018 tarih ve 
18-49/764-M sayılı Kurul kararıyla “İzmir merkez ve çevre ilçelerinde yer alan 
limanlara/limanlardan karayoluyla konteyner taşımacılığı yapan teşebbüsler tara-
fından fiyat tespiti ve müşteri paylaşımı yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 
4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespit edilmesi” olarak değiştirilen so-
ruşturma (2018-4-036 sayılı dosya) kapsamında CEYHAN KARDEŞLER’de 
yapılan yerinde incelemede bulunan bir belge üzerine karayolu ile yük taşıma-
cılığı faaliyeti gösteren CEYHAN KARDEŞLER, OMSAN ve bazı teşebbüs-
lerin müşterilerine danışıklı fiyat teklifinde bulunmak ve rekabete hassas bilgi 
değişimi yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal ettikleri 
şüphesi oluştuğu gerekçesiyle hazırlanan 25.09.2019 tarih ve 2018-4-036/
BN-05 sayılı Bilgi Notu, Kurulun 03.10.2019 tarihli ve 19-34 sayılı toplan-
tısında görüşülmüş ve 19-34/509-M sayı ile önaraştırma yapılmasına karar 
verilmiştir.

Anılan karar çerçevesinde yürütülen önaraştırma neticesinde hazırlanan 
18.11.2019 tarih ve 2019-4-064/ÖA sayılı Önaraştırma Raporu, 29.11.2019 
tarih ve 19-42 sayılı Kurul toplantısında görüşülerek, 4054 sayılı Kanun’un 
ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak aynı Kanun’un 41. maddesi 
uyarınca CEYHAN KARDEŞLER ve OMSAN hakkında soruşturma açılma-
sına 19-42/705-M sayı ile karar verilmiştir.

Soruşturma bildirimi 03.12.2019 tarih ve 13913 sayı ile anılan teşebbüs-
lere tebliğ edilmiş olup, teşebbüslerin birinci yazılı savunmaları kanuni süresi 
içinde Rekabet Kurumu (Kurum) kayıtlarına intikal etmiştir.

Ayrıca OMSAN ve CEYHAN KARDEŞLER’e 25.03.2020 tarih ve 4749 
sayı ile bilgi talebi yazısı gönderilmiş olup, OMSAN’dan gelen cevabi yazı 
30.03.2020 tarih ve 3060 sayı, 31.03.2020 tarih ve 3074 sayı ve 02.04.2020 
tarih ve 3176 sayı ile; CEYHAN KARDEŞLER’den gelen cevabi yazı 
22.05.2020 tarih ve 4790 sayı ile kurum kayıtlarına ulaşmıştır.

Soruşturma sürecinde elde edilen bilgiler çerçevesinde OMSAN’dan 
13.04.2020 tarih ve 5363 sayılı, CMS Jant ve Makine Sanayi A.Ş.’den (CMS) 
13.04.2020 tarih ve 5361 sayılı yazılar ile bilgi talebinde bulunulmuş; söz 
konusu bilgi taleplerinin cevapları ise OMSAN tarafından 20.04.2020 tarih 
ve 3825 sayılı, CMS tarafından 11.05.2020 tarih ve 4397 sayılı belgeler ile 
Kurum kayıtlarına intikal ettirilmiştir.
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Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 28.05.2020 tarih ve 2019-
4-064/SR sayılı Soruşturma Raporu, CEYHAN KARDEŞLER’e 02.06.2020 
tarihinde, OMSAN’a ise 03.06.2020 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Soruşturma tarafı teşebbüslerden OMSAN 01.07.2020 tarihli ve 6632 
sayılı yazı ile yasal süresi içinde ikinci yazılı savunmasını Kurum kayıtlarına 
iletmiştir. CEYHAN KARDEŞLER tarafından ikinci yazılı savunma gönde-
rilmemiştir.

OMSAN’ın ikinci yazılı savunması çerçevesinde hazırlanan 09.07.2020 
tarih ve 2019- 4-064/EG sayılı Ek Görüş, Kurul üyeleri ve ilgili teşebbüse teb-
liğ edilmiştir. Soruşturma taraflarından CEYHAN KARDEŞLER tarafından 
ikinci yazılı savunma gönderilmediğinden mezkûr teşebbüse ilişkin Ek Görüş 
hazırlanmamıştır.

Kurul; yürütülen soruşturma ile ilgili olarak düzenlenen Rapor’a, Ek 
Görüş’e, toplanan delillere, yazılı savunmalara ve incelenen dosya kapsamına 
göre 03.09.2020 tarih ve 20-40/563-246 sayı ile işbu nihai kararı tesis etmiştir.

H. RAPORTÖR GÖRÜŞÜ: İlgili Rapor ve Ek Görüş’te; hakkında soruş-
turma yürütülen teşebbüsler tarafından 4054 sayılı Kanun’un ihlal edildiğine 
dair herhangi bir tespit bulunmadığı, bu nedenle idari para cezası verilmesine 
yer olmadığı ifade edilmiştir.

I. İNCELEME, GEREKÇE VE HUKUKİ DAYANAK

I.1. Hakkında Soruşturma Yürütülen Taraflar

I.1.1. Omsan Lojistik A.Ş. (OMSAN)

1978 yılında bir Ordu Yardımlaşma Kurumu şirketi olarak kurulan OM-
SAN, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yurtiçi ve yurtdışı karayolu, 
denizyolu, havayolu, demiryolu taşımacılığı, serbest ve gümrüklü depo yöne-
timi ve dağıtımı, proje taşımacılığı, ev ve ofis lojistiği, gümrükleme ve sigorta 
hizmetleri kapsamında lojistik hizmetler sunmaktadır. Merkezi İstanbul’da 
bulunan OMSAN’ın, İzmir, Ankara, Mersin ve Zonguldak’ta Bölge Müdür-
lükleri bulunmaktadır. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bil-
gilere göre OMSAN’ın L2 yetki belgesi[1] kapsamında, özmal niteliğinde 236 
kamyon, 208 römork, 18 tanker, 62 yarı römork ve 52 çekici ve sözleşmeli 
olarak 24 kamyon, yedi römork, iki tanker, 24 yarı römork ve üç çekicisi 
bulunmaktadır.

[1] Yetki belgelerine ilişkin açıklamalara işbu kararın “I.2.1. İlgili Mevzuat” başlığı altına yer 
verilmiştir.
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OMSAN diğer taşımacılık faaliyetleri kapsamında 82 adet özmal vagon, 
415 adet kiralık vagon, 15 adet kiralık lokomotif, 110 adet kiralık konteyner, 
180 adet özmal konteynerden oluşan demiryolu filosu, 30.100 DWT[2]  bü-
yüklüğünde kuru yük gemisi ve 4.500 DWT büyüklüğünde pnömatik tahliye 
sistemine haiz çimento gemisi, depo yönetimi hizmetleri kapsamında yurti-
çinde İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Ankara ile yurtdışında Fransa ve Fas 
ile birlikte 150 bin m² depolama alanına sahip olup entegre lojistik hizmeti 
sunmaktadır.[3]

I.1.2. Ceyhan Kardeşler Nakliyat Konf. San. ve Tic. Şti.  
   (CEYHAN KARDEŞLER)

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgilere göre CEYHAN 
KARDEŞLER, K1 yetki belgesi kapsamında özmal niteliğindeki bir kamyon, 
bir kamyonet, 20 yarı römork ve 15 çekici ile İzmir ilinde karayolu yük taşı-
macılığı faaliyeti göstermektedir.

I.2. Sektöre İlişkin Bilgiler ve İlgili Pazar

Lojistik kavramı, ürünün üretildiği noktadan alınarak depolarda tutulma-
sı, stoklanması, ürünün istenilen yerlere ve istenilen şekilde teslim edilmesi 
ile bütün bu işlerin planlı, en verimli ve en hızlı şekilde yapılmasıdır. Lojistik 
faaliyeti, ulaştırmayla birlikte, ürünü ihraç eden ülke ve firma ile ithal eden 
ülke ve firma arasındaki ulaştırma öncesi bilgi akışı, iletişim kanallarını ve 
ulaştırma sonrası depolama işlemlerini kapsamaktadır.

Geçmiş Kurul kararlarında,[4] Kurul’un lojistik hizmetlerini üst pazar 
olarak kabul ettiği bununla birlikte her bir dosya özelinde kargo hizmetleri, 
nakliyat hizmetleri ve sözleşmeli lojistik hizmetlerini ayrı alt pazarlar olarak 
ele aldığı, nakliyat hizmetlerini de yük taşımacılığı ve taşıma işleri komisyon-
culuğu olarak kendi içinde sınıflandırdığı görülmektedir. İşbu soruşturma 
tarafı teşebbüsler, limanlara/limanlardan karayoluyla konteyner taşımacılığı, 
kuru ve dökme yük taşımacılığı, ulusal ve uluslararası transit taşımacılık ve 
antrepoculuk faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. İncelemeye konu faaliyet ise 
karayoluyla yük taşımacılığı başlığı altında yer alabilecek transit taşımacılık 
hizmetlerini kapsamaktadır. Transit taşımacılık faaliyetleri Ticaret Bakanlığı 
tarafından düzenlenmekte olup bu faaliyete ilişkin açıklamalara aşağıda yer 
verilmiştir.

[2] Deadweight Tonage: Geminin yük kapasitesi
[3] http://www.omsan.com/lojistik/hakkimizda/sirket-profili
[4] Kurul’un 02.12.2015 tarih ve 15-42/713-259 sayılı kararı.
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I.2.1. İlgili Mevzuat

Karayolu ile yük taşımacılığı, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 
bu kanuna dayanılarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanıp 
11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Transit taşıma rejimi 
ise 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 84 ve 92. maddeleri arasında, Gümrük 
Yönetmeliği’nin 212 ile 244. maddeleri arasında, 4. Seri No’lu Gümrük Genel 
Tebliği’nde ve Ticaret Bakanlığının 2012/4 ve 2018/19 sayılı genelgelerinde 
düzenlenmiştir.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun İlgili Hükümleri

“Uluslararası taşımaların kapsamı - Madde 12: Uluslararası yolcu ve eşya 
taşımaları;

a) Türkiye’ye karayoluyla veya demiryoluyla herhangi bir hudut kapısından 
giren veya Türkiye’nin herhangi bir limanına denizyolu ile gelen karayolu 
taşıtlarıyla yapılan transit taşımaları, 

b) Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen ve varış noktasın-
dan karayolu taşıtlarıyla üçüncü ülkelere yapılan taşımaları,

c) Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan taşımaları,

d) Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan taşımaları, kap-
sar.”

“Taşıma yetkisi - Madde 13: 12 nci maddenin (a) bendindeki taşımaları, 
uluslararası ikili ve çok taraflı karayolu taşıma anlaşmalarına göre taşıma yapma-
ya yetkili veya Bakanlıkça izin verilmiş yabancı plâkalı taşıtlar ile uluslararası ta-
şımalar için Bakanlıktan yetki belgesi almış taşımacılara ait taşıtlarla yapılabilir.

12 nci maddenin (b) bendindeki taşımalar, Bakanlıktan uluslararası taşıma-
cı yetki belgesi almış taşımacılar tarafından yapılır. Yabancı plâkalı taşıtlara ise 
Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile taşıma yetkisi verilebilir.

(…)

12 nci maddenin (c) ve (d) bentlerindeki taşımalar uluslararası taşımacı yetki 
belgesine sahip taşımacılar ile ikili ve çok taraflı karayolu taşıma anlaşmalarına 
göre izin verilmiş veya Bakanlıkça özel izin belgesi verilmiş yabancı taşımacılara 
ait taşıtlarla yapılabilir.(…)”
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Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin İlgili Hükümleri

“Tanımlar – Madde 4:

üüü) Yetki Belgesi: Bu yönetmelik kapsamında faaliyette bulunacak gerçek ve 
tüzel kişilere çalışma izni veren ve Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,”

(…)

“ööö) Transit taşıma: Herhangi bir ülkede başlayan ve en az bir ülke toprak-
ları üzerinden geçtikten sonra bir başka ülkede sona eren, başlama ve sona erme 
ülkeleri dışında kalan ülkeler üzerinden yapılan yolcu veya eşya taşımalarını,”

“Yetki belgesi alma zorunluluğu – Maddde 5: Bu Yönetmelik kapsamına giren 
taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlü-
ğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, dağıtım 
işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetlerde bulunacak gerçek ve 
tüzel kişilerin yapacakları faaliyetlere uygun olan yetki belgesini/belgelerini Ba-
kanlıktan almaları zorunludur.”

“Yetki belgesi türleri – Madde 6:

3) C türü yetki belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası eşya taşımacılığı veya hu-
susi taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre 
aşağıdaki türlere ayrılır:

(…)

b) C2 yetki belgesi: Ticari amaçla yapacaklara, (…)

(8) K türü yetki belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı veya hususi taşımacılık ya-
pacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrı-
lır:

(…)

a) K1 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara, (…)

(9) L türü yetki belgesi: Ticari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve 
tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) L1 yetki belgesi: Yurtiçi yapacaklara,

b) L2 yetki belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası yapacaklara, (…)”

Ticaret Bakanlığı tarafından transit rejimi “… ithalat vergileri ve ticaret po-
litikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş ve ihracatla ilgili 
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gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın gümrük gözetimi altında Türkiye Güm-
rük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınmasına uygulanır. (…)

Gümrük idareleri, transit rejimine tabi tutulan eşyanın Türkiye Gümrük Böl-
gesi içinde;

• Yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye,

• Yabancı bir ülkeden Türkiye’ye,

• Türkiye’den yabancı bir ülkeye,

• Bir iç gümrük idaresinden diğer bir iç gümrük idaresine, taşınmasına izin 
verir.” [5] şeklinde tanımlanmaktadır.

I.2.2. İlgili Ürün Pazarı

Dosya kapsamında incelenen faaliyetler; transit rejimi olarak bilinen güm-
rüklü alanlardan gümrüklü alanlara, serbest bölgelere ve antrepolara karayolu 
ile yük taşımacılığı faaliyetleridir. İzmir limanlarındaki gümrüklü bölgeler-
den alınıp şehrin içerisindeki gümrüklü bölgeler olan antrepolara veya serbest 
bölgelere taşınan ithal eşyalar, henüz gümrüklü alandan çıkmamış sayıldık-
larından ithalat vergisine tabi olmamaktadır. Söz konusu güzergâhlarda ya-
pılan transit taşımacılık faaliyeti özel bir gümrük rejimine tabi olmakta ve 
bu faaliyeti gerçekleştiren teşebbüslerin gümrük mevzuatından kaynaklanan 
birtakım yükümlülükleri (vergilendirilmemiş eşyanın güvenliğinin sağlanma-
sı, gümrüklü bölgeye girecek olan araç ve sürücü bilgilerinin önceden bildiril-
mesi, eşyanın vergi bedelinin teminat olarak gümrük idaresine ödenmesi vb.) 
doğmaktadır. Öte yandan, dosya kapsamında edinilen bilgiler çerçevesinde, 
transit taşımacılık hizmeti sunmak için karayolu yük taşımacılarının kayda 
değer bir ek maliyete katlanmasına gerek bulunmadığı, bu hizmetin karayolu 
yük taşımacılığı yapan tüm teşebbüslerce icra edilebileceği anlaşılmaktadır. Bu 
bakımdan karayoluyla yapılan transit taşımacılık hizmetlerinin ayrı bir pazar 
olarak tanımlanamayacağı ve ilgili ürün pazarının karayolu yük taşımacılığı 
olarak belirlenebileceği değerlendirilmektedir.

Öte yandan İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz’un 20. madde-
sinde yer alan; “… İnceleme konusu işlem, gerek ürün gerekse de coğrafi açıdan 
olası alternatif pazar tanımları çerçevesinde rekabet açısından endişeler yaratmı-
yor ya da alternatif tüm tanımlar açısından rekabeti bozucu bir etki söz konusu 
oluyorsa pazar tanımı yapılmayabilir” açıklaması doğrultusunda, ulaşılacak so-
nucu etkilemeyeceğinden kesin bir ilgili ürün pazarı tanımı yapılmasına gerek 
görülmemiştir.

[5] https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/sikca-sorulan-sorular/ticari/transit
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I.2.3. İlgili Coğrafi Pazar

Dosya kapsamında incelenen eylemlerin İzmir ili içerisinde bulunan li-
manlar ile yine bu ilde yer alan antrepolar veya serbest bölgeler arasında ger-
çekleştirilen karayolu yük taşımacılığı faaliyetine ilişkin olduğu anlaşılmakta-
dır. Bu bakımdan, ilgili coğrafi pazarın İzmir ili olarak belirlenmesi mümkün 
olmakla birikte, dosya kapsamında ulaşılacak sonucu etkilemeyeceğinden ilgi-
li coğrafi pazar tanımı yapılmasına gerek duyulmamıştır.

I.3. Yerinde İncelemede Elde Edilen Belge

2018-4-036 numaralı dosya kapsamında CEYHAN KARDEŞLER’de ya-
pılan yerinde incelemede elde edilen ve OMSAN Ege Bölge Satış Sorumlusu 
(…..) tarafından CEYHAN KARDEŞLER’e gönderilen 26.03.2016 tarihli 
“TRANSİT TAŞIMALAR HK.” konulu yazışmada (anılan yazışma “Belge” 
olarak anılacaktır) şu ifadelere yer verilmiştir.

(…..):

“(…..) merhaba,

Dun yapmış olduğumuz telefon görüşmesine istinaden bu maili yazma gereği 
duydum. Dediğin gibi biz partneriz ve aramızda her şey acık ve şeffaf olmalı. Bu 
transit tasımalar mevzusu bizim sözleme başlangıcından beri gündemde hatta 
sözleşmede yazılı olup bizim çıkartılmasını istediğimiz iş koluydu. Son donemde 
nedendir bilmiyoruz ( ust yönetim kararı olabilir ) bize mevcut fiyatlarınızdan 
siz yapın seklinde talepleri oldu. bizim ton fiyatlarımızdan yapın diyorlardı. Biz-
de işin kapsamı vs farklı o rakamlardan zaten yapamayız diyip geçiştirdik. (alia-
ğa-Gaziemir (…..) fiyatlarımızdan). Bir donem senle de konustugumzda abi ben 
yapıyorum zaman zaman dedin. Biz de eyvallah dedik konuyu kapattık. Daha 
sonra mevcut işlerin operasyon toplantısında bu hafta (…..)’a söylemişler. Hedef 
rakamlar vs konuşulmuş. (gelince göstereceğim). Biz de sizden fiyat istedik tele-
fonla biliyorsun. Sonra aynı fiyat üzerinden teklifimizi ilettik. Yine amaç fiyatı 
kırmadan işi beraber kaldırmak.              ( teklifi de göstereceğim) sonra rakipler 
fiyatları vs. satınalma birimimiz 3-4 yerden fiyat aldı. Biz de teklifi revize ettik. 
Burda size de sorulmuş olması gerekiyordu. Ozellikle belirttik. Yoğun bir gunu-
muzde atlanmış ve acele bir sekilde firmadan rezervasyon gelmiş. Hatta Cuma - 
C.tesi biz yapmadık. P.tesi Salı için istemişler. Haklı olarak darıldın kırıldın belki 
ama olayın özü bu. Biz firma ile bundan sonraki taşımalar için devam eder miyiz 
bilmiyorum lakin oturup konuşalım.

İyi hafta sonları.”
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I.4. Değerlendirme

4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca “Belirli bir mal veya hizmet pi-
yasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama 
amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşeb-
büsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve 
eylemleri” yasaklanmaktadır. Bu bağlamda, teşebbüslerin danışıklı fiyat tekli-
finde bulunmak da dahil olmak üzere her türlü piyasa kaynaklarının ve un-
surlarının kontrolü 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi çerçevesinde ihlal olarak 
değerlendirilmektedir.

OMSAN, CEYHAN KARDEŞLER ve bazı teşebbüslerin müşterilerine 
danışıklı fiyat teklifinde bulunmak ve rekabete hassas bilgi değişimi yapmak 
suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal ettikleri şüphesi üzerine 
başlatılmış işbu soruşturmada 2018-4-036 sayılı Dosya kapsamında yapılan 
yerinde incelemede elde edilen bir adet belgenin oluşturduğu şüpheyi destek-
leyen başka bir belge elde edilmemiştir. Dolayısıyla, soruşturma tarafı teşeb-
büsler hakkında kanaate ulaşabilmek adına anılan Belge, teşebbüs savunma-
ları ve soruşturma kapsamında elde edilen diğer bilgi ve belgeler çerçevesinde 
değerlendirilmiştir. Ancak aşağıda öncelikle 

I.4.1. Soruşturma Taraflarının Faaliyetleri ve Birbirleri İle Olan  
   İlişkileri

OMSAN çok sayıda özmal araç, vagon, konteyner ile çeşitli ülkelerde kara-
yolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu hizmetleri sunmakta olup taşıma işleri 
organizatörlüğü, uluslararası ve yurtiçi lojistik işletmeciliği, yük tren işletme-
ciliği gibi alanlarda faaliyet göstermeye yetkilidir. CEYHAN KARDEŞLER 
ise 15 adet özmal çekici ile İzmir ili sınırları içerisinde faaliyet göstermektedir. 
Bu noktada, teşebbüslerin gerek iş hacmi ve pazar gücü gerekse ürün yelpazesi 
bakımından birbirlerinden kayda değer ölçüde ayrıştığının altı çizilmelidir. 
Teşebbüslerin iş hacmini göstermesi bakımından 2015-2019 yılları arasındaki 
ciro ve taşıma adedi verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
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Tablo 1: Teşebbüs Ciroları ve Taşıma Adetleri

OMSAN
CEYHAN 

KARDEŞLER

Yıl

Toplam 
Ciro 
(TL)

Toplam 
Taşıma 
Adedi

Yurtiçi Karayolu 
Taşımacılığı 
Cirosu (TL)

Yurtiçi  
Karayolu 

Taşıma Adedi

Toplam 
Ciro 
(TL)

Toplam 
Taşıma 
Adedi[6] 

2015 (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) (…..)
2016 (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) (…..)
2017 (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) (…..)
2018 (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) (…..)
2019 (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) (…..)

Kaynak: Teşebbüslerden Gelen Cevabi Yazılar

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, OMSAN’ın 2019 yılında toplam ci-
rosu (…..) TL iken, bu cironun yurtiçi karayolu taşımacılığından elde edilen 
kısmı (…..) TL’dir. CEYHAN KARDEŞLER’in tek faaliyeti yurtiçi karayolu 
taşımacılığı olup 2019 yılı toplam cirosu yaklaşık (…..) TL’dir. Bunun yanı 
sıra, aynı yılda OMSAN’ın yurtiçi taşıma adedi yaklaşık (…..) adet iken CEY-
HAN KARDEŞLER’in taşıma sayısı (…..) olarak gerçekleşmiştir.

Teşebbüsler yükün sorumluluğu ile ilgili olarak müşterilerine çeşitli temi-
natlar sunmaktadır. Finansal açıdan daha güçlü olan teşebbüsler gerek müş-
terilerin yüksek tutarlı teminat taleplerine cevap verebilmekte, gerekse ödeme 
hususunda daha avantajlı olanaklar (daha fazla taksit sayısı, ödeme yapılma-
ması durumunda esneklik sağlayabilme vb.) sunabilmektedir. Bu bakımdan, 
teşebbüslerin faaliyet ölçeğinin teşebbüsler arasındaki rekabet koşulları açısın-
dan belirleyici olduğu değerlendirilmektedir. Tablo 1’deki veriler OMSAN’ın 
CEYHAN KARDEŞLER’e kıyasla kayda değer ölçüde rekabet gücüne sahip 
olduğuna işaret etmektedir. Teşebbüslerin rekabet güçleri arasındaki dengesiz-
lik, müşteri ihalelerine teklif verme noktasında teşebbüslerin rekabetçi avan-
tajlarının birbirinden farklılaştığını göstermektedir. Bu hususun, aşağıda ele 
alınan “inceleme konusu müşteri ihalesi kapsamında taraflar arasındaki ilişki-
nin yatay değil dikey nitelikte olduğu” şeklindeki argüman değerlendirilirken 
dikkate alınması uygun görülmüştür.

[6] CEYHAN KARDEŞLER tarafından yapılan taşımaların tamamı karayoluyla gerçekleş-
tirilmektedir.
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I.4.2. Karayolu Yük Taşımacılığında Tedarik Sistemi

OMSAN, karayolu yük taşımacılığı faaliyetleri kapsamında özmal araçla-
rının yanı sıra, bazı durumlarda (kapasite sınırı olması, tedarikçiyle çalışmanın 
maliyet avantajı sağlaması vb. etmenler nedeniyle) tedarikçilere ait araçlarla da 
müşterilerine hizmet sunabilmektedir. Diğer bir ifadeyle OMSAN, ihalesini 
aldığı karayolu taşımacılığı işlerinin bir bölümünü çeşitli karayolu yük taşı-
macısı teşebbüslere taşere edebilmektedir. Bunu gerçekleştirirken şu adımlar 
takip edilmektedir:

 – Belirli bir hizmet talebine binaen müşteriye fiyat teklifi sunmak isteyen 
lojistik şirketleri (asıl yükleniciler), özmal araçlarından daha fazla sayıda 
araca ihtiyaç duymaları halinde tedarikçilere başvurarak fiyat teklifi top-
lamaktadır.

 – Asıl yüklenici tedarikçilerin belirli bir fiyata inmelerini istiyorsa tedarik-
çilerin bu fiyat üzerinden hizmet sunup sunamayacaklarını bildirmeleri 
istenmektedir. Asıl yüklenici tarafından fiyat belirlenmemişse tedarikçiler 
kendi hesaplamaları neticesinde fiyat sunmaktadır.

 – Asıl yükleniciler en uygun fiyat teklifini bulabilmek amacıyla birden fazla 
sayıda tedarikçiden fiyat teklifi toplayabilmektedir. Asıl yüklenici, kârını 
ençoklayan tedarikçiyi veya tedarikçileri tespit ederek müşteriye fiyat tek-
lifini iletmektedir.

Karayolu konteyner taşımacılığı faaliyetinde bulunan teşebbüsler arasında 
belirli durumlarda araç tedariği ilişkisi söz konusu olmakta, bu sayede teşeb-
büslerin yalnızca özmal araçları ile gerçekleştirmeleri mümkün olmayan büyük 
ölçekli taşıma işlerini gerçekleştirebilmeleri mümkün olmaktadır. Söz konusu 
tedarik ilişkisinin hem tüketiciler hem de yük taşımacısı teşebbüsler açısından 
olumlu etkileri bulunmaktadır. Bu etkilerden ilki teşebbüslerin aralarında iş-
birliği yapmak suretiyle daha büyük hizmet kapasitesi oluşturabilmeleridir. 
Tek bir yük taşımacısı teşebbüs tarafından gerçekleştirilmesi operasyonel ba-
kımdan oldukça güç olan veya mümkün olmayan taşımacılık hizmetleri teda-
rik sistemi kapsamında birden fazla teşebbüs eliyle gerçekleştirilebilmektedir. 
İkinci olarak, büyük ölçekli taşımacılık gereksinimi duyan müşterilerin fiyat 
teklifi istemediği tedarikçi teşebbüsler asıl yükleniciler aracılığıyla bu hizmet-
lerin bir bölümünü gerçekleştirebilme olanağı bulmaktadır.

Büyük ölçekli taşıma işleri için müşterilerce düzenlenen ihalelere katılan 
asıl yüklenici teşebbüsler, daha küçük ölçekte faaliyet gösteren yük taşımacısı 
teşebbüslerin sunabileceğinden daha büyük montanlı teminat ve daha fazla 
taksit imkanı sunarak bu ihaleleri alabilmektedir. Bu ihalelere küçük ölçekli 
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yük taşımacılarının katılmaları halinde finansal dezavantajlarından dolayı re-
kabet edebilme ihtimalleri düşük olmaktadır.

Bahse konu tedarik sistemi sayesinde büyük ölçekli taşıma işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi mümkün hale geldiğinden hem tüketici faydası hem de kü-
çük ölçekli taşımacılar için daha fazla tüketiciye erişim imkanı doğmaktadır. 
Böylece teşebbüslerin kapasite kullanımları artmakta, boşta bekleyen araçla-
rını istihdam edebilme imkanı oluşmaktadır. Yanı sıra küçük ölçekli yük taşı-
macıları taşınacak olan yüke fiziksel olarak yakın olmaları halinde daha düşük 
maliyetlerle bu hizmeti sunabilmektedir. Bu çerçevede, söz konusu tedarik 
ilişkisinin etkinlik doğurucu yönleri bulunduğu ve tüketicilerin bundan fayda 
sağladığı belirtilmelidir. Ayrıca tedarik sisteminin çoğu durumda gerekli ol-
duğunun altı çizilmelidir. Keza, yukarıda belirtildiği üzere yük taşımacılarının 
tek başlarına büyük montanlı iş almalarında birtakım güçlükler bulunduğu ve 
sektörün işleyişinde taşerondan hizmet almanın yaygın bir uygulama olduğu 
bilinmektedir.

Soruşturmaya konu olan Belge’nin CMS ihalesine ilişkin olduğu an-
laşılmış ve ihale sürecine ilişkin belgeler CMS ve OMSAN’dan temin edil-
miştir. Bu ihale kapsamında OMSAN’ın asıl yüklenici olduğu, CEYHAN 
KARDEŞLER’in ise kendisinden fiyat teklifi talep edilen küçük ölçekli te-
darikçi olduğu anlaşılmıştır. Bu noktaya kadar tedarik sistemine ve soruştur-
ma tarafı teşebbüslerin bu sistemdeki konumlarına yer verilmiş olup aşağıda 
teşebbüsler tarafından yapılan savunmalar ve savunmaların değerlendirilmesi 
yer almaktadır.

I.4.3. Teşebbüslerin Savunmaları

I.4.3.1. OMSAN’ın Savunması

OMSAN tarafından yapılan savunmada özetle;

 – OMSAN’ın Ege Bölgesi’nde İzmir Alsancak, Nemport ve T.C. Ege Alia-
ğa limanları varışlı ve çıkışlı konteyner yurtiçi ara taşımaları yaptığı, ka-
rayolu transit taşımalarında tenteli tırlarla hizmet vermekte olduğu ve 
konteyner hizmeti sunmadığı,

 – Transit taşımacılık hizmetinde yükleme veya boşaltma yapılacak nok-
talardan biri ülke içinde olsa bile söz konusu noktanın gümrüklü alan 
sayıldığı, bu yükleme veya boşaltma noktalarının ülke içinde antrepolar, 
limanların gümrüklü sahaları ve serbest bölgelerden oluştuğu,

 – OMSAN’ın karayolu taşımacılığı faaliyetleri kapsamında özmal araçla-
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rının yetersiz kalması durumunda tedarikçilere başvurabildiği, taşıma işi 
müşterinin yükünün bulunduğu yerden başladığı için o bölgede bulunan 
tedarikçiler sayesinde rekabetçi fiyat verilebileceği, bu çerçevede söz ko-
nusu ticari zincirin en önemli unsurlarını müşterinin yükünün bulundu-
ğu yer ve ödemek istediği fiyatın oluşturduğu,

 – Belge konusunun Müşteri-OMSAN-Tedarikçi dikey ilişkisi çerçevesinde 
bir müşteriden iş alınabilmesi amacıyla tedarikçi teminine yönelik olarak 
OMSAN’ın fiyat ve tedarikçi araştırması olduğu,

 – Taşımacılık faaliyetinde fiyat oluşumunun müşteri talebi kapsamında işe 
ilişkin ödemek istediği hedef fiyatı bildirmesiyle başladığı, bu kapsamda 
müşterinin fiyat teklifi istediği lojistik şirketleriyle irtibata geçerek taşı-
manın niteliğini ve hedef fiyatı belirtip tedarik sürecini başlattığı,

 – Bu kapsamda, müşteri tarafından belirlenen hedef fiyata göre lojistik şir-
ketinin kendi araçlarıyla veya tedarikçi vasıtasıyla talep edilen hizmeti 
sunup sunamayacağını değerlendirdiği, OMSAN açısından bu değer-
lendirmenin yetkin görülen tedarikçilerin en az üçünden fiyat talebinde 
bulunularak yapıldığı,

 – Bazı durumlarda müşteri tarafından belirlenen hedef fiyatın piyasa ko-
şullarından kopuk ve çok düşük seviyelerde olabildiği, bununla birlikte 
taşıma lokasyonlarının uygun olması halinde düşük fiyatlarla taşıma ya-
pılmasının söz konusu olabildiği, bu bakımdan birden fazla tedarikçiden 
fiyat toplamak suretiyle daha uygun fiyatların yakalanabileceği,

 – Söz konusu Belge’nin, CMS’ye hizmet sunabilmek için tedarikçi ara-
ma sürecinde OMSAN’ın tedarikçilerinden biri olan CEYHAN 
KARDEŞLER’den revize fiyat almayı atlaması üzerine CEYHAN KAR-
DEŞLER ile olan ilişkilerin zedelenmemesi adına bir çeşit özür dileme ve 
açıklama yapma amacıyla gönderildiği,

 – Belge içeriğinde geçen ifadelerin esas itibarıyla karayolu taşımacılığının 
işleyiş biçimiyle ilgili olduğu, CMS tarafından OMSAN’a işin niteliği 
ve o işle ilgili ödenmek istenen hedef fiyatın iletildiği, OMSAN’ın kendi 
maliyet ve kâr marjı hedefini de gözetmek suretiyle hedef fiyatın altında 
işi yaptırabileceği tedarikçi arayışına girdiği, OMSAN’ın kendi araçları 
müsaitse taşımayı zaten tedarikçiye ihtiyaç duymadan yapabileceği, an-
cak bu örnekte kendi taşıma olanaklarının yetersiz kaldığı, bu sebeple 
OMSAN’ın hedef fiyatı gözeterek kendi alım fiyatını (…..) Ton/TL 
şeklinde belirlediği ve bu fiyata işi yaptırabileceği tedarikçi arayışına gir-
diği, tedarikçilerden fiyat araştırması/pazarlığı yaptığı, bu süreçte CEY-
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HAN KARDEŞLER’den revize fiyat alınması atlandığı için söz konusu 
e-postanın gönderildiği,

 – OMSAN’ın, müşterinin belirlediği hedef fiyata işi yapıp yapamayacağını 
araştırdığı, Belge’de sözü edilen “teklif alınan 3-4 yerin” ve CEYHAN 
KARDEŞLER’in OMSAN’ın rakipleri değil tedarikçileri olduğu,

 – Soruşturmaya konu e-postanın revize fiyat teklifi alınması unutulan 
CEYHAN KARDEŞLER ile iş ilişkilerinin bozulmaması adına bir özür 
mahiyetinde gönderildiği, e-postada geçen “amaç fiyatı kırmadan işi be-
raber kaldırmak” ifadesinin CMS’ye verilecek fiyat ile ilgili olduğu, bu 
iş bağlamında OMSAN ile CEYHAN KARDEŞLER arasında rakiplik 
ilişkisinden ziyade dikey bir ilişki bulunduğu,

 – Son beş yıl içinde CMS’nin taşıma işi dâhil CEYHAN KARDEŞLER ve 
OMSAN’ın birlikte katıldıkları herhangi bir ihale olmadığı, bu nedenle 
teşebbüsler arasında bir rakiplik ilişkisinden bahsedilemeyeceği,

ifade edilmiş ve OMSAN’ın 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal et-
mediğinin tespit edilmesi ile birlikte OMSAN’a herhangi bir idari yaptırım 
uygulanmaması talep edilmiştir.

I.4.3.2.CEYHAN KARDEŞLER’in Savunması

CEYHAN KARDEŞLER tarafından yapılan savunmada özetle;

 – 2018-4-036 numaralı Dosya kapsamında CEYHAN KARDEŞLER’le 
ilgili olarak bir soruşturmanın yürütülmekte olduğu, mevcut dosya kap-
samındaki soruşturmaya esas bilgi ve bulguların 2018-4-036 numaralı 
soruşturma dosyasından elde edilmesi ve her iki soruşturma konusunun 
da aynı olması sebebiyle soruşturmanın selameti için soruşturma dosya-
larının birleştirilmesine karar verilmesi gerektiği,

 – Soruşturmaya esas olan bilgi ve bulgunun bir mail yazışmasına dayandı-
rıldığının anlaşıldığı, söz konusu yazışmanın farklı iki firmanın çalışanla-
rı arasında gerçekleştiği, çalışanlar arasındaki arkadaşlık bağının da etkisi 
ile birinin diğerine serzenişte bulunduğu,

 – Çalışanlar arasında gerçekleşen söz konusu yazışmanın doğrudan çalı-
şanların bağlı bulunduğu lojistik şirketlerinin ticaretine yansıtıldığı, fi-
yat tespiti ve müşteri paylaşımı iddialarının somut ticari veriler ile ispata 
mahkûm olduğu,
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 – CEYHAN KARDEŞLER’in OMSAN ile çalışmayıp; CMS’nin lo-
jistik işini yapan Schenker Arkas Nakliyat ve Tic. A.Ş.’nin (SCHEN-
KER-ARKAS) taşeronu olarak çalıştığı, bu durumun 30.10.2019 tarih-
li bilgi isteme yazısına verilen cevapta da açıkça belirtildiği, CEYHAN 
KARDEŞLER’in transit taşımacılık faaliyetinin neredeyse tamamını 
SCHENKER-ARKAS lehine yaptığı, SCHENKER-ARKAS’ın da 
OMSAN’ın taşeronu olarak hizmet verdiği,

 – Normal taşımacılık ile transit taşımacılık arasında fiyat farkı bulundu-
ğu; zira transit taşımacılıkta taşıma işlemi öncesinde ilgili yerdeki Liman 
Gümrük Müdürlüğüne taşıma işini yapacak olan aracın plakasının ve-
rildiği, taşımanın mutlaka bu plaka ile yapılmasının zorunlu olduğu, 
taşımanın yapılacağı zamana kadar plakası verilen araç boşta bekletildi-
ğinden transit taşımacılıkta belirlenen taşıma ücretinin standart taşımaya 
göre daha fazla olduğu,

 – Asıl yük sahibi CMS’nin transit taşımacılık ile birlikte şehir içinde standart 
taşımacılık işi de yaptırmakta olduğu, ekonomik gerekçeleri ileri sürüp 
taşıma işini yapan asıl taşıyıcı OMSAN’a transit taşımacılık fiyatını stan-
dart taşıma fiyatına indirmesini talep ettiği, bunun üzerine OMSAN’ın 
kendi tedarikçisi olan SCHENKER-ARKAS’dan fiyat indirimi talep etti-
ği, bu indirim teklifinin silsile yolu ile CEYHAN KARDEŞLER’e gelme-
si gerekirken OMSAN’ın kendisine Genç Çelik İnş. Taş. Tahl. İşl. San. ve 
Tic. Ltd. Şti. (ÇELİK NAKLİYAT) firmasını taşeron olarak tayin ettiği,

 – Söz konusu yazışmanın ticari teamüllere göre takip edilmesi gereken silsi-
le yolunun OMSAN tarafından takip edilmemesi nedeni ile aynı sektörde 
faaliyet gösteren iki arkadaş arasında yaşanan serzenişten kaynaklandığı,

 – Anılan yazışmayı yapan kişilerin bağlı bulundukları şirketlerin esasen bir-
biri ile ticaret yapan şirketler olmadığı, dolayısı ile bu kimselerin yazışma-
sından piyasada fiyat tespiti yahut müşteri paylaşımı yapıldığı sonucunun 
çıkarılmasının mümkün olmadığı,

 – CMS’nin transit taşımacılık işi OMSAN üzerinden SCHENKER-
ARKAS vasıtası ile ÇELİK NAKLİYAT şirketine bir süre yaptırıl-
mış ise de maliyetli bir taşımacılık olduğundan işin tekrar CEYHAN 
KARDEŞLER’e verildiği, bu durumun SCHENKER- ARKAS kayıtla-
rında yapılacak bir yerinde incelemede ortaya çıkarılabileceği, ayrıca söz 
konusu taşeron değişikliklerinin piyasada fiyat tespiti ve müşteri paylaşı-
mı yapılmadığını ve ticari serbesti içinde dileyenin dilediğine taşıma işini 
yaptırabildiğini göstermesi açısından da önemli olduğu,
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 – Sonuç olarak soruşturmaya dayanak olan yazışmanın özünü aynı sek-
törde çalışan iki arkadaş arasında, OMSAN’ın ticari teamülleri yok sa-
yarak taşıma işini bir başkasına vermesinden kaynaklanan kırgınlığın ve 
ardından yapılan açıklamanın oluşturduğu, ilgili kişilerin fiyat tespiti ve 
müşteri paylaşımı sonucunu doğurmaya yönelik kararlar almaya yetkili 
kimseler olmadığı, çalıştıkları şirketlerin dahi birbiri ile ticaretinin ol-
madığı, CEYHAN KARDEŞLER’in transit taşımacılıktaki muhatabının 
SCHENKER-ARKAS olduğu, OMSAN ile aralarında bu anlamda bir 
irtibat olmadığı, iddiaların soyut beyanlar yerine somut ticari delillere 
dayandırılması gerektiği

ifade edilmiş ve soruşturma kapsamında yapılan yazılı savunmaya göre iş-
lem yapılması talep edilmiştir.

I.4.4. Yerinde İnceleme Belgesine ve Savunmalara İlişkin Değerlendirme

Yerinde incelemede elde edilen e-postada yer alan ifadelere bakıldığında;

 – Transit taşımacılık hizmeti alma talebiyle CMS’nin OMSAN ile iletişime 
geçtiği,

 – OMSAN’ın ilk etapta, müşteriye söz konusu hizmeti sunamayacağını 
belirttiği ancak müşterinin tekrar talepte bulunması üzerine OMSAN 
tarafından CEYHAN KARDEŞLER’e hizmeti sağlayıp sağlayamayaca-
ğının sorulduğu, CEYHAN KARDEŞLER’in fiyat teklifinde bulunması 
üzerine, OMSAN’ın bu teklif üzerinden müşteriye dönüş yaptığı,

 – Öte yandan, OMSAN’ın süreç içerisinde daha fazla tedarikçiden fiyat 
teklifi toplayarak müşteriye sunduğu fiyat teklifini sonradan revize ettiği,

 – OMSAN tarafından CMS’ye revize fiyat teklifi sunulmadan önce CEY-
HAN KARDEŞLER’e bilgi verilmediği ve CEYHAN KARDEŞLER’den 
revize fiyat teklifi istenmediği,

 – CEYHAN KARDEŞLER yerine daha iyi teklif sunduğu anlaşılan başka 
tedarikçiler (savunmalardan ve gelen bilgilerden söz konusu tedarikçi-
lerin ÇELİK NAKLİYAT ve Gültekin Lojistik Taş. Tic. A.Ş. (GÜLTE-
KİN) unvanlı karayolu yük taşımacıları olduğu anlaşılmaktadır) aracılı-
ğıyla CMS’ye hizmetin sunulduğu,

 – Kendisinden revize fiyat istenmeksizin bir tedarikçi ile anlaşılarak hizme-
tin sunulmasının CEYHAN KARDEŞLER tarafında memnuniyetsizlik 
oluşturduğu ve OMSAN yetkilisi tarafından atılan e-postada bu memnu-
niyetsizliğin giderilmeye çalışıldığı görülmektedir.
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CMS’ye sunulan hizmetin CEYHAN KARDEŞLER atlanarak başka bir 
tedarikçi ile gerçekleştirilmesi neticesinde OMSAN ile CEYHAN KARDEŞ-
LER arasındaki ilişkilerin olumsuz etkilendiği, OMSAN yetkilisinin zaman 
zaman tedarik ilişkisine girebildiği CEYHAN KARDEŞLER ile ilişkilerini 
tekrar düzeltebilmek adına durumu açıklayan söz konusu e-postayı gönderdi-
ği yazışma içeriğinden anlaşılabilmektedir. Bunun yanı sıra, OMSAN yetkilisi 
tarafından “Yine amaç fiyatı kırmadan işi beraber kaldırmak.” şeklinde bir ifa-
de kullandığı görülmekte, bu ifadenin OMSAN tarafından CMS’ye verilecek 
fiyata ilişkin olduğu değerlendirilmektedir. Söz konusu ifade ilk bakışta taraf-
lar arasında bu ve bundan önceki müşteri işlemlerinde rekabetin kısıtlanmış 
olabileceği izlenimini doğurmaktadır.

OMSAN’ın savunmasında; söz konusu e-postanın, müşterinin işinin 
yapılabilmesi için tedarikçi/alt taşeron arama sürecinde OMSAN’ın teda-
rikçilerinden biri olan CEYHAN KARDEŞLER’den fiyat alınmasının at-
lanması üzerine firmayla olan ilişkilerin zedelenmemesi adına bir çeşit özür 
dileme ve açıklama yapma amacıyla gönderildiği belirtilmektedir. CEYHAN 
KARDEŞLER’in savunmasında ise; CMS’nin taşıma işini yapan asıl taşıyıcı 
OMSAN’dan transit taşımacılık fiyatını standart taşıma fiyatına indirmesini 
talep ettiği, bunun üzerine OMSAN’ın kendi tedarikçisi olan SCHENKER- 
ARKAS’tan fiyat indirimi talep ettiği, bu indirim teklifinin silsile yolu ile 
CEYHAN KARDEŞLER’e gelmesi gerekirken OMSAN’ın kendisine ÇELİK 
NAKLİYAT firmasını taşeron olarak tayin ettiği, söz konusu yazışmanın ticari 
teamüllere göre takip edilmesi gereken silsile yolunun OMSAN tarafından 
takip edilmemesi nedeni ile aynı sektörde faaliyet gösteren iki arkadaş arasın-
da yaşanan serzenişten kaynaklandığı belirtilmektedir. Ayrıca savunmalarda, 
4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamında bir kartel anlaşması veya ihlal-
den söz edilebilmesi için en az iki rakip teşebbüsün kartel tanımına uygun 
faaliyetler içerisinde bulunması gerektiği oysaki yazışma konusunun tamamen 
dikey ilişkisi çerçevesinde bir müşteriden iş alınabilmesi amacıyla tedarikçi 
temini kapsamında gerçekleştiği ileri sürülmektedir.

“Yine amaç fiyatı kırmadan işi beraber kaldırmak.” şeklindeki ifadenin 
OMSAN ile CEYHAN KARDEŞLER arasındaki rakiplik ilişkisi kapsamında 
değil, dikey bir tedarik ilişkisi kapsamında kullanıldığı yönündeki savunma 
kabul edilebilir bulunmuştur. Yazışma metninden, OMSAN’ın en uygun be-
delle hizmet sunabilecek tedarikçileri bulabilmek amacıyla birden fazla teda-
rikçiden fiyat teklifi topladığı, dolayısıyla bir ihale düzenlediği anlaşılmak-
tadır. Diğer bir ifadeyle, CMS doğrudan OMSAN’ı muhatap alarak transit 
taşımacılık hizmeti almak için bir ihale düzenlerken, OMSAN ise tedarikçi-
lerine dönerek bu hizmet için ayrı bir ihale düzenlemekte, CMS tarafından 
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belirlenen hedef fiyat üzerinden kendi kârını ençoklayabilecek bir tedarikçi 
fiyatı bulmaya çalışmaktadır. Bu hizmet kapsamında OMSAN’ın daha yüksek 
komisyon geliri elde edebilmesi için ise tedarikçi giderinin azalması gerek-
mektedir. Bu noktada, OMSAN ile tedarikçilerinin çıkarlarının örtüşmediği, 
aksine aralarında bir tür çıkar çatışması olduğu belirtilmelidir. Bu nedenle de 
belgeden, soruşturma taraflarının anlaşacakları yatay bir fiyat bulunmadığın-
dan, birinin geliri diğerinin gideri olacak dikey bir fiyat hakkında konuştuk-
ları anlaşılmaktadır.

Tarafların geçmiş dönemde herhangi ihalede belirli bir müşteriye rakip 
olarak fiyat teklifi sunup sunmadıklarını ortaya koymak amacıyla OMSAN ve 
CEYHAN KARDEŞLER’in son beş yıl içerisinde katıldıkları ihalelere ve tek-
lif verdikleri müşterilere ilişkin bilgi ve belge talebinde bulunulmuştur. Cevabi 
yazılarda, CEYHAN KARDEŞLER’in 2015-2020 yılları arasında (…..) belir-
tilmektedir. OMSAN’ın ise 01.01.2015-25.03.2020 tarihleri arasında (…..) 
müşteriye toplam (…..) ayrı fiyat teklifi sunduğu görülmektedir.

Dolayısıyla teşebbüslerin 2015 yılından bu yana teklif sundukları ortak bir 
müşteri bulunmadığı, ayrıca CEYHAN KARDEŞLER’in CMS’nin ihalesine 
bağımsız olarak fiyat teklifi sunmadığı anlaşılmaktadır. 

CMS’nin CEYHAN KARDEŞLER ile herhangi bir iletişimi olmadığı 
ve CEYHAN KARDEŞLER’den fiyat teklifi istemediği dikkate alındığında 
OMSAN ile CEYHAN KARDEŞLER’in aralarında anlaşarak fiyat tespi-
ti yapmalarını gerektirecek bir zeminin bulunmadığı değerlendirilmektedir. 
Keza OMSAN’ın tek taraflı iradesiyle fiyat teklifini yükseltmesi mümkün 
olup bunun için CEYHAN KARDEŞLER ile anlaşmasına gerek bulunma-
maktadır. Buna ek olarak, OMSAN’ın birden fazla tedarikçiden fiyat teklifi 
aldığı ve müşterisine revize fiyat teklifi sunarak CEYHAN KARDEŞLER dı-
şındaki bir tedarikçi aracılığıyla söz konusu hizmeti sağladığı, yazışmanın geri 
kalanından anlaşılmaktadır. Ayrıca, metnin içerisinde OMSAN ile CEYHAN 
KARDEŞLER arasında herhangi bir konuda anlaşma yapıldığını gösteren 
başka bir ifade de bulunmamaktadır. Son olarak, “Yine amaç fiyatı kırma-
dan işi beraber kaldırmak.” ifadesine farklı bir açıdan bakılarak “CEYHAN 
KARDEŞLER’e yapılacak ödemenin OMSAN tarafından kırılmaması, CEY-
HAN KARŞEŞLER’in payının azaltılmadan hizmetin ortaklaşa sunulması” 
şeklinde yorumlanmasının da mümkün olduğu, başka bir deyişle ilgili ifade-
nin nasıl bir amacı ortaya koyduğunun belirli olmadığı değerlendirilmektedir.

Yazışma konusu müşteri işleminin nasıl neticelendirildiğine ilişkin olarak 
OMSAN ve CMS’den bilgi ve belge talebinde bulunulmuştur. OMSAN’ın 
cevap yazısında;
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 – Söz konusu belgede konu edilen hizmet kapsamında OMSAN tarafından 
CMS’ye transit ve yurtiçi karayolu ile nakliye hizmeti sunulduğu,

 – CMS yetkilisinin OMSAN’a gönderdiği 22.03.2016 tarihli e-postada 
spot olarak fiyat ve yükleme teklifi istenilen 30 adet transit yurtiçi taşı-
malarından yalnızca 14 adetinin şu şekilde gerçekleştirildiği:

• 29.03.2016’da (…..) adet taşımanın ÇELİK NAKLİYAT unvanlı te-
darikçi vasıtası ile (…..) TL/sefer + KDV üzerinden toplam (…..) TL 
+ KDV fatura bedeli ile,

• 30.03.2016’da (…..) adet taşımanın GÜLTEKİN unvanlı tedarikçi 
vasıtası ile (…..) TL/sefer + KDV üzerinden toplam (…..) TL + KDV 
fatura bedeli ile.

 – Yüklemelerin OMSAN tarafından CMS’ye (…..) TL/sefer + KDV üze-
rinden toplam (…..) TL + KDV fatura bedeli ile fatura edildiği,

 – OMSAN ile CMS arasında 03.07.2015-03.07.2016 tarihleri arasında 
geçerli olan bir sözleşme bulunduğu ancak söz konusu hizmet için ayrı 
bir sözleşme imzalanmadığı, bu hizmetin CMS tarafından gönderilen 
e-posta üzerine spot usulde fiyat ve yükleme talebi ile gerçekleştirildiği,

 – OMSAN ile GENÇ ÇELİK ve GÜLTEKİN arasında da bu hizmet öze-
linde sözleşme bulunmadığı, ancak 2017 yılında akdedilen tedarik sözleş-
meleri bulunduğu belirtilmiştir.

CMS’nin cevap yazısında;

 – CMS’nin jant üretimi yaptığı, Ege Serbest Bölgesi ile liman arasındaki 
taşımalar sebebi ile transit taşımacılık hizmeti alındığı,

 – Bu hizmet kapsamında OMSAN’ın yanı sıra 23 teşebbüsten daha fiyat 
teklifi alındığı, CEYHAN KARDEŞLER’den fiyat teklifi talep edilmedi-
ği, yapılan görüşmeler sonucunda hizmetin OMSAN’dan tedarik edildiği 
belirtilmiştir. 

Teşebbüslerden gelen cevabi yazılara göre; CMS’nin aralarında OMSAN’ın 
da bulunduğu 24 teşebbüsten fiyat teklifi talep etmek suretiyle bir ihale süreci 
sonunda hizmeti tedarik ettiği, ihale süreci kapsamında teşebbüslerle ayrı ayrı 
iletişime geçmek suretiyle fiyat teklifleri topladığı, bu kapsamda CEYHAN 
KARDEŞLER ile iletişime geçmediği, hizmetin OMSAN’dan tedarik edildi-
ği, OMSAN’ın ise ÇELİK NAKLİYAT ve GÜLTEKİN ile anlaşmak suretiy-
le hizmetin sunumunu gerçekleştirdiği, bu hizmet kapsamında OMSAN ile 
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CEYHAN KARDEŞLER arasında herhangi bir tedarik ilişkisi kurulmadığı 
anlaşılmaktadır. Bu kapsamda, OMSAN ile CEYHAN KARDEŞLER ara-
sındaki yazışmanın rakiplik ilişkisi kapsamında ele alınmasının maddi vakıa 
ile örtüşmeyeceği, yazışmanın kurulamamış olan dikey bir tedarik ilişkisi ile 
sınırlı olduğu değerlendirilmektedir.

Soruşturma konusu Belge’de yer alan yazışma ile teşebbüslerden elde edi-
len bilgiler birlikte değerlendirildiğinde, belgedeki ifadeler ile teşebbüs savun-
malarda yapılan açıklamaların birbiriyle örtüştüğü, aksini iddia edebilmek 
için yeterli delil bulunmadığı, bu çerçevede rekabeti kısıtlama amacı taşıyan 
bir anlaşma yapılmadığı yönündeki teşebbüs savunmaları kabul edilmiştir.

Öte yandan, CEYHAN KARDEŞLER tarafından yapılan savunmada, 
yazışma yapan teşebbüs çalışanlarının fiyat tespiti ve müşteri paylaşımı sonu-
cunu doğurmaya yönelik kararlar almaya yetkili kimseler olmadığı, bu neden-
le teşebbüslerin ilgili Belge’den sorumlu tutulamayacağı ileri sürülmektedir. 
Teşebbüs çalışanlarının rekabet hukukuna aykırılık teşkil eden eylemlerinden 
teşebbüslerin sorumlu olduğu, bu bakımdan teşebbüsün bu savunmasının ye-
rinde olmadığı değerlendirilmektedir.

I.5. Genel Değerlendirme

Karayoluyla yük taşımacılığı hizmetinin doğası gereği, aynı pazarda fa-
aliyet gösteren teşebbüsler tedarik anlaşmaları yapmak suretiyle birbirlerine 
araç sağlamakta, bu durum rakip olarak faaliyet gösteren teşebbüsler arasında 
dikey ilişkiler oluşmasına neden olmaktadır. Tedarik sistemi sayesinde çeşit-
li etkinlik kazanımları edinilmekte ve tüketici refahına katkı sağlanmaktadır. 
Ayrıca, teşebbüslerin özmal araçları ile gerçekleştirmeleri mümkün olmayan 
büyük ölçekli taşımacılık hizmetlerinin sağlanabilmesi adına bu sistemin fay-
dalı olmasının yanı sıra gerekli olduğu da belirtilmelidir.

CMS’nin OMSAN’dan transit taşımacılık hizmeti talep etmesi sonrasın-
da, OMSAN’ın CEYHAN KARDEŞLER’den ve başka tedarikçilerden fiyat 
alarak CMS’ye fiyat teklifini ilettiği, ancak revize fiyat teklifi sunma aşamasın-
da CEYHAN KARDEŞLER ile tekrar iletişime geçmediği ve başka tedarikçi-
ler ile anlaştığı, bu durumun CEYHAN KARDEŞLER nezdinde memnuni-
yetsizlik oluşturduğu, OMSAN yetkilisi tarafından CEYHAN KARDEŞLER 
yetkilisine atılan e-posta ile CEYHAN KARDEŞLER’den revize fiyat teklifi 
istenmesinin unutulduğunun belirtildiği ve teşebbüsler arasında bozulan iliş-
kinin onarılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu e-postada yer alan 
bazı ifadeler ilk bakışta rekabet ihlali şüphesini akla getirmekle birlikte, ta-
raflar arasındaki ilişkinin niteliğine ve yazışmanın bütününe bakıldığında re-
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kabeti kısıtlama amacına veya etkisine sahip bir anlaşma yapıldığı sonucuna 
ulaşmanın mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, teşebbüslerce 
yapılan savunmaların kabul edilebileceği, 4054 sayılı Kanun’un ihlal edildiği-
ni gösteren bir tespit bulunmadığı ve taraflara idari para cezası verilmesine yer 
olmadığı kanaatine ulaşılmıştır. 

J. SONUÇ

29.11.2019 tarih ve 19-42/705-M sayılı Kurul kararı uyarınca yürütü-
len soruşturma ile ilgili olarak düzenlenen Rapor’a, Ek Görüş’e, toplanan 
delillere, yazılı savunmalara ve incelenen dosya kapsamına göre; Ceyhan Kar-
deşler Nakliyat Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Omsan Lojistik 
A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal etmediklerine, dolayısıyla 
aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüslere idari para ceza-
sı uygulanmasına gerek olmadığına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 
gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, OY-
BİRLİĞİ ile karar verilmiştir. 
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REKABET KURULU KARARI-2

Dosya Sayısı : 2020-5-034    (Birleşme) 

Karar Sayısı : 20-40/548-245

Karar Tarihi : 03.09.2020

A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER 

Başkan : 

Üyeler : 

B. RAPORTÖRLER: 

C. BİLDİRİMDE

BULUNAN : NS-Stainless Corporation

D. DOSYA KONUSU: Nippon Steel Corporation’ın tek kontrolünde 
olan Nippon Steel Stainless Trading Corporation ile Nippon Steel Tra-
ding Corporation, Sumitomo Corporation ve Nippon Steel Stainless Steel 
Corporation’ın ortak kontrolünde bulunan NS-Stainless Corporation’ın 
birleşmesi işlemine izin verilmesi talebi.

E. DOSYA EVRELERİ: Rekabet Kurumu (Kurum) kayıtlarına 
17.07.2020 tarih ve 7411 sayı ile giren ve 17.08.2020 tarih ve 8731 sayılı 
yazıyla tamamlanan bildirim üzerine düzenlenen 27.08.2020 tarih ve 2020-5-
034/Öİ sayılı Birleşme Ön İnceleme Raporu görüşülerek karara bağlanmıştır.

F. RAPORTÖR GÖRÜŞÜ: İlgili raporda, bildirime konu işleme izin ve-
rilmesinde sakınca bulunmadığı ifade edilmiştir.

G. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

Başvuru kapsamındaki işlem nihai olarak, Nippon Steel Corporation’ın 
(NSC) tek kontrolünde olan Nippon Steel Stainless Trading Corporation 
(NSSTC) ile Nippon Steel Trading Corporation (NST), Sumitomo Corpora-
tion (SC) ve NSC’nin -Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel Corporation 
(NSSC) aracılığıyla- ortak kontrolünde bulunan NS- Stainless Corporation’ın 
(NS STAINLESS) birleşmesi işlemine izin verilmesine ilişkindir.

Yapılan incelemede işlem taraflarından NST ile NSC’nin aynı ekonomik 
birlik içerisinde bulunabileceği hususuna ilişkin bilgi talep edilmesi üzerine 
taraflardan gelen cevap yazılarında; NSC’nin, NST üzerinde bir kontrol hakkı 
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olmadığı ve yalnızca NST’nin %34 oranında hissesine sahip olduğu, NST ile 
NSC arasında yönetimsel bağ veya aile bağları bulunmadığı ve her iki teşeb-
büsün de halka açık şirketler olup herhangi bir kişi ve/veya ekonomik birim 
tarafından kontrol edilmediği belirtilmiştir.

Bildirilen işlem sonucunda NSSTC ile tam işlevsel ortak girişim olan NS 
STAINLESS, NS STAINLESS varlığını sürdüren teşebbüs (Birleşen Teşeb-
büs) olacak şekilde birleşecek ve NSSTC’nin ticari varlığı sona erecektir. NST, 
SC ve NSC (NSSC aracılığıyla), Birleşen Teşebbüs’ü ortak kontrol edecektir. 
Bildirim Formu’na göre, Birleşen Teşebbüs’ün günlük faaliyetlerine  atanmış 
yönetim personeli bulunacak ve kalıcı olarak faaliyet göstermek için gerekli 
olan finans, personel ve varlıklara erişim de dâhil olmak üzere pazarda ba-
ğımsız olarak faaliyet göstermek için yeterli kaynağı olacaktır. Ayrıca, pazara 
doğrudan erişebilecek ve kendi müşterileriyle etkileşime girebilecektir.

Bildirim konusu işlem, 2010/4 sayılı Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınma-
sı Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi çerçeve-
sinde birleşme niteliğindedir. Ayrıca, tarafların cirolarının anılan Tebliğ’in 7. 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen eşikleri aşması nedeniy-
le işlemin izne tabi olduğu anlaşılmıştır.

Birleşen teşebbüslerden NS STAINLESS paslanmaz çelik satışı, teknik 
servis ve işleme hizmeti işi ile iştigal etmektedir. NSSTC ise paslanmaz çe-
lik ürünlerinin, özellikle paslanmaz çelik sac ve levhaların dağıtımı alanında 
faaliyet göstermektedir. NS STAINLESS ve NSSTC’nin Türkiye’de faaliyeti 
bulunmamaktadır. Bildirilen işlem sonrası Birleşen Teşebbüs’ün Türkiye’de 
herhangi bir faaliyeti veya müşterisi bulunmayacak; yalnızca Japonya’da pas-
lanmaz çelik ürünlerinin dağıtımı alanında faaliyet gösterecektir. Bununla 
birlikte Birleşen Teşebbüs’ü kontrol edecek ana teşebbüsler NSC (NSSC ara-
cılığıyla), NST ve SC’nin Türkiye’deki faaliyetleri büyük ölçüde yassı çelik 
ürünleri pazarında örtüşmektedir.[1]

TÜİK ve Türkiye Çelik Üreticileri Derneği verilerine göre Türkiye’de yassı 
çelik tüketimi yaklaşık 15 milyon ton; uzun çelik tüketimi yaklaşık 11 milyon 
ton olmak üzere toplam yaklaşık 26 milyon tondur. Bu tüketimin ekonomik 
büyüklüğünü sağlayan veri bulunmamakla birlikte aynı kurumların yayım-
ladığı Türkiye dış ticaret verilerine göre yassı çelik ithalatı 7,4 milyon ton 
ve 5 milyar 403 milyon ABD Doları büyüklüğündedir. İşlem tarafı üç ana 
teşebbüsün Türkiye’deki tüm faaliyetlerinden elde ettiği cironun toplam (…..) 
TL olduğu dikkate alındığında, tüm ciroları çelik gelirlerine atfedildiğinde 

[1] Teşebbüsler uzun çelik ihracatlarının oldukça düşük olduğunu belirtmiş
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dahi ve yalnızca ithalat tutarıyla karşılaştırıldığında bile NSC’nin %(…..); 
NST’nin %(…..) ve SC’nin %(…..) olmak üzere toplam %(…..) payı olmak-
tadır. Kaldı ki yurt içi yassı çelik tüketiminin miktar olarak ithalatın yaklaşık 
iki katı olduğu dikkate alındığında işlem tarafı teşebbüslerin pazar paylarının 
daha düşük olduğu değerlendirilmektedir. Dolayısıyla işlem tarafı ana teşeb-
büslerin, işlem neticesinde yatay anlamda örtüşme bulunan pazardaki pazar 
paylarının oldukça düşük olacağı, bu nedenle rekabeti önemli ölçüde kısıtla-
yıcı bir yoğunlaşma meydana gelmeyeceği anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde, birleşen şirketlerin Türkiye’de 
faaliyet göstermemesi ve ana teşebbüslerin Türkiye’deki faaliyetlerinin düşük 
pazar payına sahip olması nedenleriyle, bildirime konu işlemin 4054 sayılı 
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 7. maddesi kapsamında pazardaki 
etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğurmayacağı kanaatine 
varılmıştır.

H. SONUÇ

Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre, bildirim konusu 
işlemin 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 
2010/4 sayılı Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Dev-
ralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna; işlem sonucunda 
etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle 
işleme izin verilmesine, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde 
Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, OYBİRLİĞİ ile 
karar verilmiştir.
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REKABET KURULU KARARI-3

Dosya Sayısı : 2019-4-066    (Devralma) 

Karar Sayısı : 20-21/278-132

Karar Tarihi : 30.04.2020

A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER

Başkan : 

Üyeler : 

B. RAPORTÖRLER  : 

C. BİLDİRİMDE

BULUNAN  : - Brookfield Asset Management Inc.

D. DOSYA KONUSU: Johnson Controls International PLC’nin güç 
çözümleri iş kolunun tek kontrolünün Brookfield Asset Management 
Inc. tarafından devralınması işlemi.

E. DOSYA EVRELERİ: Rekabet Kurumu kayıtlarına 09.10.2019 tarih 
ve 6775 sayı ile intikal  eden  başvuru  üzerine  hazırlanan  18.11.2019 tarih ve   
2019-4-066/Öİ  sayılı Devralma Ön İnceleme Raporu Rekabet Kurulu’nun 
(Kurul) 22.11.2019 tarihli toplantısında görüşülmüş ve 19-41/678-M sayılı 
Kurul Kararı’yla ek çalışma yapılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla Brook-
field Asset Management Inc.’den (BROOKFIELD) bilgi talebinde bulunul-
muş, cevap yazıları 29.11.2019 tarih ve 8239 sayı, 11.02.2020 tarih ve 1467 
sayı, 03.04.2020 tarih ve 3209 sayı ile Kurum kayıtlarına intikal etmiştir. 
03.12.2019 tarih ve 13959 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan talep 
edilen bilgiler 19.12.2019 tarih ve 8891 sayı ile Kurum kayıtlarına intikal 
etmiştir. Ön İnceleme Raporu ile ek çalışma sonunda hazırlanan 17.04.2020 
tarih ve 2019-4-066/BN sayılı Bilgi Notu 30.04.2020 tarihli Kurul toplantı-
sında görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. 

F. RAPORTÖR GÖRÜŞÜ:

İlgili raporda özetle;

 – Bildirim konusu işlemin 2010/4 sayılı Rekabet Kurulu’ndan İzin Alın-
ması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (2010/4 sayılı 
Tebliğ) kapsamında izne tabi olduğu,
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 – Ancak işlem sonucunda 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında 
Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 7. maddesi kapsamında bir hâkim durum 
yaratılması veya mevcut bir hâkim durumun güçlendirilmesi ve böylece 
ülkenin bütünü yahut bir kısmında rekabetin önemli ölçüde azaltılması-
nın söz konusu olmaması sebebiyle işleme izin verilebileceği,

 – Bununla birlikte, bildirim konusu işlemin, işlem gerçekleştikten son-
ra bildirildiği, bu nedenle BROOKFIELD’e 4054 sayılı Kanun’un 16. 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 2018 yılı gayri safi ge-
lirinin binde biri oranında (…..) TL idari para cezası verilmesi gerektiği,

 – Bunun yanında, eksik ve yanıltıcı bilgi vermesi nedeniyle BROOKFIELD’e 
4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarın-
ca 2018 yılı gayri safi  gelirinin binde biri oranında (…..) TL idari para 
cezası verilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

G. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

İlgili başvuruda; Johnson Controls International PLC’nin (JCI) güç çö-
zümleri iş kolunun tek kontrolünün BROOKFIELD’in kontrolünde bulunan 
BCP Acquisitions LLC tarafından (BCP) devralınması işlemine izin verilmesi 
talep edilmektedir.

1. Taraflar Arasındaki İşlemin 2010/4 sayılı Tebliğ ve 4054 sayılı 
Kanun’un 7. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi

Dosya konusu işlemin gerçekleşmesi halinde, tek kontrolü JCI’ye ait 
olan güç çözümleri iş kolunun -%70 hissesi BROOKFIELD’e ve %30 his-
sesi La Caisse de depot et placement du Quebec’e (CDPQ) ait olmak üze-
re- BROOKFIELD’in tek kontrolüne geçeceği belirtilmiştir. Bu bakımdan 
anılan işlemin 2010/4 sayılı Tebliğ’in 5. maddesi çerçevesinde bir devralma 
işlemi olduğu anlaşılmaktadır.

Bildirim sahibi tarafından işlemin taraflarına ilişkin olarak sunulan ciro 
bilgileri incelendiğinde, BROOKFIELD’in işlem öncesinde Türkiye’de ci-
rosunun bulunmadığı görülmüştür. Ancak ek inceleme sürecinde, Kurul’un 
30.06.2015 tarih ve 15-27/296-81 sayılı Kararı ile BROOKFIELD’in Graf-
tech International Ltd.’yi (GRAFTECH) devralması işlemine izin verilmiş ol-
duğu dikkate alınarak, bildirim sahibine BROOKFIELD’in söz konusu şirket 
üzerindeki kontrolünün devam edip etmediği; kontrolü devam etmiyorsa ne 
zaman sonlandığı bilgisi sorulmuştur.
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BROOKFIELD tarafından gönderilen cevabi yazıda; Kurul’un bahsi geçen 
Kararı’nı takiben GRAFTECH’in 2018 yılının Ağustos ayında halka açık bir 
şirket haline geldiği, BROOKFIELD’in GRAFTECH’in adi hisselerinin ço-
ğunluğunu halen elinde tutmakla birlikte, GRAFTECH’in halka arz edilme-
sinin bir parçası olarak BROOKFIELD’in GRAFTECH üzerindeki sermaye 
payını azalttığı ve hâlihazırda GRAFTECH’in Yönetim Kurulunun (…..) ata-
ma hakkı bulunduğu, ancak Rekabet Hukuku kapsamında GRAFTECH’in 
kontrolünün BROOKFIELD’de olduğu belirtilmiştir. Teşebbüs tarafından 
gelen cevabi yazıda ilave olarak, GRAFTECH’in 2018 yılında Türkiye’ye yö-
nelik bazı faaliyetlerinin olduğunun ve Türkiye’den ciro elde ettiğinin öğrenil-
diği, bu çerçevede GRAFTECH’in 2018 yılında Türkiye’de gerçekleştirdiği 
satışlardan ciro elde ettiği ve bu cironun BROOKFIELD’e atfedilebileceği 
belirtilmiştir.

Bildirim sahibi tarafından sunulan ilave bilgiler kapsamında ulaşılan ciro 
bilgileri dikkate alındığında, 2010/4 sayılı Tebliğ’in 7. maddesinin birinci fık-
rasının (a) ve (b) bendi uyarınca belirlenen eşiklerin aşılmış olduğu ve bu 
sebeple bahse konu işlemin bildirime ve Kurul’un iznine tabi bir devralma 
işlemi olduğu anlaşılmaktadır.

Dosya mevcudu bilgiler kapsamında, küresel çapta faaliyet gösteren bir 
varlık yöneticisi olan BROOKFIELD’in işlem öncesinde Türkiye’de kontrol 
ettiği tek şirket olan GRAFTECH aracılığıyla grafit elektrod alanında faali-
yetinin bulunduğu, devre konu teşebbüs JCI’nin ise Türkiye’de ortak kontro-
lüne sahip olduğu Karat Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARAT) ve 
Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co. KgaA (JC AUTOBATTERIE) 
aracılığıyla marş aküleri alanında faaliyet gösterdiği, bu kapsamda, BROOK-
FIELD ile JCI’nin faaliyetlerinin Türkiye’de yatay veya dikey olarak örtüşme-
diği ve işlemin herhangi bir pazarı etkilemeyeceği anlaşılmaktadır. 

Bu nedenle, bildirim konusu işlem sonucunda 4054 sayılı Kanun’un 7. 
maddesi çerçevesinde herhangi bir pazarda hâkim durum yaratılmasının veya 
mevcut bir hâkim durumun güçlendirilmesinin ve böylece rekabetin önemli 
ölçüde azaltılmasının söz konusu olmayacağı kanaatine varılmıştır.

2. 4054 sayılı Kanun Kapsamında İzne Tabi Olan İşlemin Bildiril-
memesine İlişkin Değerlendirme

İşlem 09.10.2019 tarihinde Kurum’a bildirilmiş olmakla birlikte, işlemin 
kapanış tarihinin 30.04.2019 olduğu anlaşılmaktadır. Bildirim sahibi tarafın-
dan, Kurum kayıtlarına 02.10.2019 tarihinde giren ve Kurul’un 22.11.2019 
tarihli ve 19-41/679-293 sayılı kararı ile izin verilen JC AUTOBATTERIE’nin 
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tek kontrolünün başvuru sahibi tarafından devralınmasını konu alan işlemin 
Türkiye’de bildirime tabi bir işlem olup olmadığının incelenmesi aşamasında 
işbu bildirim konusu işlemin de bildirime tabi bir işlem olduğunun fark edil-
mesi üzerine Kurum’a başvuru yapıldığı ifade edilmiştir. Bunun yanında, Bil-
dirim Formu’ndan, işlemin Avrupa Komisyonu’na (Komisyon) 16.01.2019 
tarihinde bildirildiği ve Komisyon’un 14.02.2019 tarihli COMP/M.9224 
sayılı Kararı ile işleme izin verdiği görülmektedir. Bu kapsamda, bildirim ko-
nusu işlemin izne tabi bir işlem olduğu, ancak bildirimin işlem gerçekleştikten 
yaklaşık beş ay sonra yapıldığı anlaşılmaktadır.

4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, izne 
tabi birleşme ve devralmaların Kurul izni olmaksızın gerçekleştirilmesi halin-
de, Kurul’un, söz konusu teşebbüslerin, karardan bir önceki mali yıl sonunda 
oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa karar tarihine en yakın 
mali yıl sonunda oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan yıllık safi ge-
lirlerinin binde biri oranında para cezası verileceği hükme bağlanmaktadır. 
Mezkûr maddenin devamında, “Bu fıkranın (b) bendine göre idarî para cezası 
birleşme işlemlerinde tarafların her birine, devralma işlemlerinde ise sadece 
devralana verilir.” ifadelerine yer verilmektedir. Bu açıklamalar çerçevesinde, 
BROOKFIELD’e bildirim konusu işlemi zamanında bildirmemesi nedeniyle 
Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde idari para 
cezası verilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, ek çalışma sürecinde BROOKFIELD’in 2019 yılına ait 
ciro bilgileri istendiğinde, BROOKFIELD’in Dünya Cirosu bildirildiği halde 
2019 yılı Türkiye Cirosu’na yönelik bilgilerin hala belirlenmeye çalışıldığı ve 
tam anlamıyla hazır olmadığı belirtilmiştir. Bu sebeple, BROOKFIELD’in 
karardan bir önceki mali yıl sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirinin hesap-
lanması mümkün olmadığından Kanun’un 16. maddesindeki düzenleme kap-
samında karar tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan yıllık safi gelirlerinin 
esas alınması gerekmiştir. Karar tarihine en yakın mali yıl olan 2018 yılına 
ilişkin BROOKFIELD’in Cirosu’nun hesaplanmasında aşağıda yer verilen 
unsurlar dikkate alınmıştır.

İşlem öncesinde ve hâlihazırda BROOKFIELD’in kontrolünde bulunan 
GRAFTECH’in 2018 yılında Türkiye’de gerçekleştirdiği satışlardan elde etti-
ği (…..) Amerikan Doları (yaklaşık (…..) TL) tamamıyla BROOKFIELD’in 
2018 yılı Cirosu’na dahil edilmiştir.

Kurul’un 29.08.2019 tarihli ve 19-30/454-196 sayılı Kararı ile izin veri-
len, BROOKFIELD’in Oaktree Capital Group, LLC’nin (OAKTREE) ortak 
kontrolünü devralması işleminin 30.09.2019 tarihinde kapanışının gerçekleş-
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tiği dikkate alınarak OAKTREE’nin 2018 yılında Türkiye’de gerçekleştirdi-
ği satışlardan elde ettiği (…..) TL’nin %50’si ((…..) TL) BROOKFIELD’in 
2018 yılı Cirosu’na dahil edilmiştir.

Bildirim konusu işlemin kapanışından sonra BROOKFIELD’in or-
tak kontrolüne geçen KARAT’ın 2018 yılı Türkiye Cirosu olan (…..) 
TL’nin %50’si ((…..) TL); BROOKFIELD’in ortak kontrolüne geçen JC 
AUTOBATTERIE’nin 2018 yılı Türkiye Cirosu olan (…..) TL’nin %50’si 
((…..) TL); BROOKFIELD’in tek kontrolüne geçen Johnson Controls Del-
kor Battery Corporation’ın 2018 yılı Türkiye Cirosu’nun ((…..) TL) tamamı 
BROOKFIELD’in 2018 yılı Cirosu’na dahil edilmiştir.

Bu hesaplamalarla BROOKFIELD’in 2018 yılı Türkiye toplam Cirosu’nun 
(…..) TL olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda BROOKFIELD’e izne tabi 
olan işlemi bildirmemesi nedeniyle Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrası-
nın (b) bendi çerçevesinde 2018 yılı gayri safi geliri olan (…..) TL’nin binde 
biri oranında ((…..) TL) para cezası verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

3. Yanlış ve Yanıltıcı Bilgi Verilmesine İlişkin Değerlendirme

4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsa-
mında “Muafiyet ve menfi tespit başvuruları ile birleşme ve devralmalar için 
izin başvurularında yanlış ya da yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi” halinde 
teşebbüsler ile teşebbüs birlikleri veya bu birliklerin üyelerinin karardan bir 
önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa 
karar tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan ve Kurul tarafından sapta-
nacak olan yıllık gayri safi gelirlerinin binde biri oranında idari para cezası 
verileceği hüküm altına alınmıştır.

Gerek bu dosya kapsamındaki işlemde gerekse Kurul’un 22.11.2019 ta-
rihli ve 19- 41/679-293 sayılı Kararı ile izin verilen BROOKFIELD’in JC 
AUTOBATTERIE’nin tek kontrolünü devralması işleminde, bildirim sahibi 
tarafından BROOKFIELD’in Cirosu, kontrolünde bulunan GRAFTECH’in 
2018 yılı Cirosu dâhil edilmeksizin bildirilmiştir. İşbu dosya kapsamında 
ön inceleme ve ek çalışma sürecinde BROOKFIELD’in Cirosu’nun netleş-
tirilmesi adına muhtelif tarihlerde bilgiler istenmiş ve BROOKFIELD’in 
Kurum’a intikal eden 18.11.2019 tarih ve 8044 sayılı ve 29.11.2019 tarih 
ve 8329 sayılı yazılarında GRAFTECH’in 2018 yılı Cirosu’na ilişkin bilgiler 
sunulmamıştır. Ancak Kurum’un 05.12.2019 tarihli ve 14098 sayılı yazısıyla 
GRAFTECH’e ilişkin bilgi sorulması üzerine bildirim sahibi GRAFTECH’in 
2018 yılında Türkiye’ye yönelik bazı faaliyetlerinin olduğunun ve Türkiye’den 
ciro elde ettiğinin öğrenildiğini, bu çerçevede GRAFTECH’in 2018 yılında 
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Türkiye’de gerçekleştirdiği satışlardan elde ettiği cironun BROOKFIELD’e 
atfedilebileceğini bildirmiştir. Bildirim sahibi, GRAFTECH’e ilişkin Türkiye 
Cirosu’nun finans departmanı tarafından sehven İsviçre Cirosu olarak kayde-
dilmesi nedeniyle BROOKFIELD’in Türkiye’den elde ettiği cirosu hesapla-
nırken gözden kaçırıldığını açıklamıştır.

Yine gerek bu dosya kapsamındaki işlem, gerekse Kurul’un 22.11.2019 
tarihli ve 19- 41/679-293 sayılı Kararı ile izin verilen BROOKFIELD’in JC 
AUTOBATTERIE’nin tek kontrolünü devralması işlemi kapsamında sunu-
lan Bildirim Formlarında BROOKFIELD’in bildirim konusu işlem öncesin-
de Türkiye’de faaliyetinin bulunmadığı bilgisi verilmiş olduğundan, etkilenen 
pazar olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerde GRAFTECH’in faaliyet-
leri dikkate alınamamıştır. Açıklanan bu hususlar, BROOKFIELD’in JC 
AUTOBATTERIE’nin tek kontrolünü devralması işlemine ilişkin Kurul’un 
22.11.2019 tarih ve 19-41/679-293 sayılı Kararı’nda işlemin izne tabi olup 
olmamasını veya etkilenen pazara ilişkin ulaşılan sonuçları etkilemese de 
mezkûr kararın eksik ve yanlış bilgiler üzerinden alınmasına yol açmıştır. Bu 
bilgilerin verilmemesi  işbu  dosya  kapsamında hazırlanan  18.11.2019  tarihli  
ve  2019-4-066/Öİ sayılı Ön İnceleme Raporu’nun da yanlış ve eksik bilgiler 
üzerine inşa edilmesine neden olmuştur.

Açıklanan nedenlerle, BROOKFIELD’in 4054 sayılı Kanun’un 16. mad-
desinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yanlış veya yanıltıcı bilgi ver-
mesi nedeniyle BROOKFIELD’e karardan bir önceki mali yıl sonunda oluşan 
veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa karar tarihine en yakın mali yıl 
sonunda oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelirle-
rinin binde biri oranında idarî para cezası verilmesi gerekmektedir. Bu çerçe-
vede, BROOKFIELD’e 2018 yılı Türkiye toplam Cirosu olan (…..) TL’nin 
binde biri oranında ((…..) TL) para cezası verilmesi gerektiği değerlendiril-
mektedir.

H. SONUÇ

Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre;

 – Bildirim konusu işlemin 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye 
dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması 
Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi 
olduğuna; işlem sonucunda aynı Kanun maddesinde yasaklanan nitelikte 
hakim durum yaratılmasının veya mevcut hakim durumun güçlendiril-
mesinin ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu 
olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine,
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 – Bahse konu işlemin Rekabet Kurulu’nun izni olmaksızın gerçekleştirilme-
si nedeniyle Brookfield Asset Management Inc.’ye 4054 sayılı Kanun’un 
16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 2018 yılı gayri safi 
gelirinin binde biri oranında olmak üzere (…..) TL idari para cezası ve-
rilmesine,

 – Ayrıca, bahse konu işleme yönelik yanlış ve yanıltıcı bilgi verildiğine; bu 
nedenle 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
uyarınca, Brookfield Asset Management Inc.’ye, 2018 mali yılı sonunda 
oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirinin binde biri 
oranında olmak üzere (…..) TL idari para cezası verilmesine

gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahke-
melerinde yargı yolu  açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
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REKABET KURULU KARARI-4

Dosya Sayısı : 2020-3-030    (Devralma) 

Karar Sayısı : 20-37/512-228

Karar Tarihi : 13.08.2020

A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER

Başkan : 

Üyeler : 

B. RAPORTÖRLER: 

C. BİLDİRİMDE

BULUNAN : - International Flavors and Fragrances Inc.

    - Nutrition & Biosciences, Inc.

D. DOSYA KONUSU: DuPont de Nemours, Inc.’ın Nutrition & Bios-
ciences iş kolunu devredeceği Nutrition & Biosciences, Inc.’ın tek kont-
rolünün International Flavors & Fragrances Inc. tarafından devralınması 
işlemi.

E. DOSYA EVRELERİ: Rekabet Kurumu kayıtlarına 08.06.2020 tarih 
ve 5465 sayı ile giren, 30.07.2020 tarih ve 8006 sayılı yazı ile tamamlanan 
bildirim üzerine  düzenlenen 05.08.2020 tarih ve 2020-3-030/Öİ sayılı Dev-
ralma Ön İnceleme Raporu görüşülerek karara bağlanmıştır.

F. RAPORTÖR GÖRÜŞÜ: İlgili raporda, bildirime konu işleme izin ve-
rilmesinde sakınca bulunmadığı ifade edilmiştir.

G. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

Başvuruda; DuPont de Nemours, Inc (DUPONT)’un, Nutrition & Bi-
osciences iş kolunu devredeceği Nutrition & Biosciences, Inc (N&B)’nin tek 
kontrolünün International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) tarafından dev-
ralınması işlemine izin verilmesi talep edilmiştir. İşlem öncesinde N&B’nin, 
DUPONT’un iş birimi olduğu ve tüzel kişiliğinin olmadığı, bildirim konusu 
işlem neticesinde ise IFF’nin tek kontrolüne geçeceği belirtilmiştir.
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1. Taraflar

a. Devre Konu: N&B

DUPONT’un iş kolu olan ve ayrı bir tüzel kişiliği bulunmayan N&B, 
küresel çapta yiyecek bilimi, tat ve koku uygulamaları, yiyecek ve içecek, besin 
takviyeleri, ev ve kişisel bakım ürünleri, hayvan beslenmesi ve farmasötik ara 
maddelerini içinde barındıran çeşitli endüstrilerde kullanılan biyoteknoloji 
ürünlerinin geliştirilmesi, üretimi ve pazarlanması alanlarında faaliyet gös-
termektedir. N&B Türkiye’de Danisco Dış Ticaret Ltd. Şti. (DANİSCO) ve 
DuPont Nutrition Dış Ticaret Ltd.Şti. (DUPONT NUTRİTİON) unvanlı 
iştirakleri ile, gıda bilimi, tat ve doku uygulamalarının pazarlanması ve biyo-
teknoloji ürünleri, antioksidan, kültür, prebiyotik lifler ve fonksiyonel bileşen 
sistemleri alanlarında faaliyet göstermektedir.

b. Devralan: IFF

Küresel çapta yiyecek ve içecek, ev ve kişisel bakımı tüketici ürünleri en-
düstrilerinde kullanılan aroma ve koku bileşenlerinin geliştirilmesi, üretilme-
si ve satışı alanlarında faaliyet göstermektedir. IFF, Türkiye’de[1]  IFF Aroma 
Esans Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IFF AROMA), IFF Turkey Aroma ve Esans 
Ürünleri Satış Ticaret A.Ş. (IFF TÜRKİYE) ve Etol Aroma ve Baharat Gıda 
Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETOL AROMA) unvanlı iştirakleri vasıtasıy-
la, aroma bileşenlerinin üretimi ve satışı, antioksidan, kültür, prebiyotik lifler 
ve tatlandırıcı özellikli sistemlerin tedariki alanlarında faaliyet göstermektedir.

2. İlgili Pazar

a. Genel Bilgi

Başvuruya konu devralma işlemi, antioksidanlar, kültürler, prebiyotik lif-
ler ve sistemler pazarlarını ilgilendirmektedir.

Antioksidanlar, gıda koruyucularında, kozmetiklerde ve yakıtlarda oksi-
dasyon önleyiciler olarak çeşitli uygulamalarda kullanılan bir tip katkı madde-
sidir. Gıdalar için kullanılan antioksidanların amacı besin kalitesini korumak 
ve raf ömrünü uzatmaktır.

Antioksidanlar sentetik veya doğal kaynaklı olabilmektedir. Sentetik an-
tioksidanlar kimyasal sentez ile üretilmektedir. Doğal antioksidanlar genel 
olarak antioksidan özelliklere sahip bileşiğin veya ekstrenin doğal kaynaklı 

[1] IFF’in, Türkiye’de hâlihazırda ticari faaliyeti bulunmayan Frutarom Gıda Ürünleri Sa-
nayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Wiberg Baharat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 
ünvanlı iki iştiraki bulunmaktadır.
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olduğunu göstermektedir.

IFF’in Türkiye’de antioksidanlar için üretim faaliyeti bulunmamakla be-
raber IFF küresel seviyede doğal antioksidanlar üretmekte ve satmaktadır. 
IFF’in sentetik antioksidan üretimi bulunmamaktadır. N&B ise, sentetik 
antioksidan ve özel antioksidan karışımları alanında faaliyet göstermektedir. 
N&B’nin Türkiye’de antioksidanlar için üretim faaliyeti bulunmamaktadır.

Kültürler, şekeri fermente ederek yiyecekleri korumakta, raf ömrünü uzat-
makta ve belirli flora kirleticilerini engellemek için PH değerini düşürmekte-
dir. Gıda üretim kültürleri, üretim verimliliği ve belirli ürün özellikleri (lezzet, 
doku, kıvam, renk, tat gibi) elde etmek ve bozulabilir ürünleri korumak için 
et ve süt ürünleri de dahil olmak üzere yiyecek ve içecek endüstrisinde çeşit-
li ürünlerin üretim sürecinde bakteriyel mayalar veya yardımcı maddeler ve 
koruyucu kültürler olarak kullanılmaktadır. Et kültürlerinin et ürünlerinin 
fermantasyonunda önemli bir rol oynadığı ve süt kültürlerinden farklı oldu-
ğu belirtilmiştir. Tarafların her ikisi de Türkiye’de kültürler alanında faaliyet 
göstermekle birlikte IFF, et kültürü alanında; N&B ise süt kültürü tedariki 
alanında faaliyet göstermektedir.

Prebiyotik lifler, ince bağırsaktan sindirilmeden geçen ve sonrasında ka-
lın bağırsağa ulaşmakla fermente olan beslenme liflerinin bir alt kategorisidir. 
Prebiyotik lifler, fermantasyon süreci sonrasında kalın bağırsak içerisinde ya-
şayan yararlı bakterileri beslemekte ve sindirim siteminde daha iyi sağlık ve 
düşük hastalık riski ile bağdaşmış arzu edilen bakterilerin sayısının artmasına 
yardımcı olmaktadır.

Sistemler, Komisyon’un DuPont/FMC Kararı’nda “iki veya daha fazla 
malzemeden (örneğin aljinatlar, karajenan, MCC, petkin vs.) oluşan ve birlikte 
karıştırılan ürünlerdir. Bu ürünler, genellikle farklı oranlarda birçok malzeme 
içermekte ve müşterilere hazır karışım veya miks  olarak satılmaktadır” şeklinde 
tanımlamıştır. OFT Danisco/Rhodia Kararı’nda “fonksiyonel sitemleri” belirli 
yiyeceklere ağız hissi [damak tadı], jelleşme katılık ve yapışkanlık gibi  fonksi-
yonel özellikleri sağlayan bir yiyecek malzemesi kombinasyonu (temel olarak 
emülgatörler ve stabilizörler)” olarak tanımlamıştır. IFF Türkiye’de tatlandırıcı 
özelliklere odaklanan sistemlerde faaliyet göstermekteyken, N&B, fonksiyo-
nel bileşenlere odaklanan sistemlerde faaliyet göstermektedir.

b. İlgili Ürün Pazarı

İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz’un 20. maddesinde “…in-
celeme konusu işlem, gerek ürün gerekse de coğrafi açıdan olası alternatif pazar 
tanımları çerçevesinde rekabet açısından endişeler yaratmıyor ya da alternatif tüm 
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tanımlar açısından rekabeti bozucu bir etki söz konusu oluyorsa pazar tanımı ya-
pılmayabilir.” denilerek rekabetçi endişe yaratmayan işlemlerde Kurul’un ilgili 
pazar tanımlamayabileceği ifade edilmiştir.

Devre konu işletme birimi olan N&B’nin Türkiye’de ana faaliyet alanı 
gıda bilimi, tat ve doku uygulamalarının pazarlanması ve biyoteknoloji ürün-
leri olmak üzere antioksidan, kültür, prebiyotik lifler ve fonksiyonel bileşen 
sistemlerdir. IFF ise Türkiye’deki aroma bileşenlerinin üretimi ve satışı faali-
yetlerinde yoğunlaşmış olup bunun yanında antioksidan, kültür, prebiyotik 
lifler ve tatlandırıcı özellikli sistemlerin tedariki alanlarında da faaliyet göster-
mektedir.

Mevcut dosya bağlamında sonucu etkilemeyeceğinden ilgili ürün paza-
rı belirlenmemiş olmakla beraber tarafların Türkiye’deki faaliyetleri arasında 
antioksidan, kültür (geniş anlamda), prebiyotik lifler ve sistemlerin (geniş an-
lamda) tedariki ve satışı pazarlarında yatay örtüşme bulunduğu görülmüş ve 
bu pazarlarda değerlendirme yapılmıştır. Tarafların Türkiye’deki faaliyet alan-
ları arasında dikey ilişkinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

c. İlgili Coğrafi Pazar

İlgili ürün pazarları kapsamında yer alan hizmetlerin Türkiye genelinde 
sunulmasının mümkün olması ve ülke içinde bölgesel pazar farklılaşması ya-
ratacak faktörlerin bulunmaması nedeniyle ilgili coğrafi pazar Türkiye olarak 
belirlenmiştir.

3. İşlemin Niteliği

İşlemi takiben IFF’nin N&B’nin tek kontrolünü devralacağı belirtilmiştir. 
İşlem öncesinde N&B’nin, DUPONT’un iş birimi olduğu ve tüzel kişiliği-
nin olmadığı, bildirim konusu işlem neticesinde ise IFF’nin tek kontrolüne 
geçeceği öngörülmektedir. Bu nedenle üzerine ciro atfedilebilir bir üretim 
biriminin kontrol değişikliğine sebebiyet verecek olan bu işlemin 4054 sa-
yılı Kanun’un 7. maddesi kapsamında bir devralma olduğu sonucuna ula-
şılmaktadır. Öte yandan ilgili tarafların cirolarının söz konusu Tebliğ’in 7. 
maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde öngörülen eşikleri aşması 
nedeniyle, işlemin izne tabi olduğu görülmektedir.

4. Değerlendirme

4054 sayılı Kanun’un 7. maddesinin “Bir ya da birden fazla teşebbüsün baş-
ta hâkim durum yaratılması ya da mevcut bir hâkim durumun güçlendirilmesi 
olmak üzere, ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet 
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piyasasındaki etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şe-
kilde birleşmeleri veya herhangi bir teşebbüsün ya da kişinin diğer bir teşebbüsün 
mal varlığını yahut ortaklık paylarının tümünü veya bir kısmını ya da kendisine 
yönetimde hak sahibi olma yetkisi veren araçları, miras yoluyla iktisap durumu 
hariç olmak üzere, devralması hukuka aykırı ve yasaktır.” hükmü uyarınca işlem 
neticesinde bir pazarda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu 
doğuran birleşme ve devralmalar yasaklanmaktadır. 

Aşağıdaki tabloda, işlem taraflarının yatay anlamda faaliyetlerinin örtüştü-
ğü, antioksidanlar, kültürler, prebiyotik lifler ve sistemler pazarlarındaki pazar 
payları ile kültürler ve sistemler pazarlarının alt kırılımları olan pazarlardaki 
pazar payları yer almaktadır.

Tablo 1- Etkilenen Pazarlar ve Olası Dar Pazarlarda İşlem Tarafları ve 
Rakiplerin 2019 Yılı Pazar Payları (%)[2] 

Etkilenen Pa-
zarlar N&B IFF Rakipler

Antioksidanlar (…..) (…..)
Kemin Camlin Oxiris DSM BASF
(…..) (…..) (…..) (…..) (…..)

Kültürler[3] (…..) (…..)
Chr.  

Hansen
DSM/C 

SK
SACC 

O Tedarikçiler[4] 

(…..) (…..) (…..) (…..)

- Süt Kültürü (…..) (…..)
Chr.  

Hansen Sacco DSM/C 
SK Tedarikçiler

(…..) (…..) (…..) (…..)

- Et Kültürü (…..) (…..)
Maya Chr. 

Hansen Diğer

(…..) (…..) (…..)
Prebiyotik 
Lifler[5] (…..) (…..)

Sistemler (…..) (…..)

[2] Tabloda kullanılan * işareti, rakip teşebbüslerin söz konusu pazardaki payının (varsa) 
%(…..)’in üzerinde olmadığını ifade etmektedir.

[3] Türkiye’de IFF et kültürü alanında, N&B’nin ise süt kültürü alanında faaliyet göster-
mektedir.

[4] İtalyan &Yerel Tedarikçiler.
[5] Taraflar sınırlı faaliyetleri nedeniyle rakipler hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirt-

mişlerdir.
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-Tatlandırıcı[6] (…..) (…..)
Maya[7] Elit[8] Solina[9] GMT[10] Ömeroğlu[11] 
(…..) (…..) (…..) (…..) (…..)

- Fonksiyonel[12] (…..) (…..)
Yerel  

Tedarikçi
Puratos 
Grubu

Kerry 
Grubu Cargill

(…..) (…..) (…..) (…..) (…..)
Kaynak: Bildirim Formu

Antioksidanlar pazarında tarafların Türkiye’deki (…..) ABD Doları tu-
tarındaki düşük miktardaki satışları ve toplamda %(…..)’un altındaki pazar 
payları, antioksidanlarda, sentetik ve doğal antioksidanlar için potansiyel alt 
segmentlerde dünya lideri Kemin Industries ve başkaca rakiplerin bulunduğu 
ayrıca küresel pazarın yaklaşık %(…..)’ini oluşturan çok sayıda Çinli tedarik-
çinin bulunmasından dolayı işlemin ilgili ürün pazarı tanımından bağımsız 
olarak Türkiye pazarında antioksidanlarda etkin rekabeti önemli ölçüde en-
gellemeyeceği değerlendirilmektedir. 

Kültürler pazarında yalnızca geniş anlamda değil aynı zamanda alt seg-
mentlerde de faaliyet gösteren rakiplerin bulunduğu, tarafların yakın rakip 
olmadığı, müşterilerin tedarikçileri kolaylıkla değiştirebildikleri, geçiş mali-
yetlerinin düşük  olduğu, müşterilerin alım gücünün bulunduğu, pazara giriş 
engelinin bulunmadığı, bazı teşebbüslerin serbest üretim kapasitelerine sahip 
olduğu belirtilmiştir. Pazarın dar ya da geniş tanımlanmasından bağımsız ola-
rak tarafların pazar paylarındaki artışın  sınırlı olacağı işlemin pazarda etkin 
rekabeti sınırlamayacağı değerlendirilmektedir.

Tarafların Türkiye’deki prebiyotik lifler pazarında paylarının %(…..)’in al-
tında olması ve pazarın tarafların odağında bulunmamasından dolayı işlemin 
Türkiye’de etkin rekabeti kısıtlamayacağı değerlendirilmiştir.

Sistemler pazarına ise giriş engelinin düşük olduğu, çok sayıda bölgesel sis-
tem sağlayıcının bulunduğu, müşterilerin ikili tedarik stratejisini tercih ettiği 
ve müşterilerin kolayca tedarikçi değiştirilebildikleri ve sistemlerin rekabetçi 
bir pazar olduğu belirtilmiştir. Tarafların pazar payı artışlarının sınırlı olduğu, 
rekabetçi baskı oluşturabilecek rakiplerin varlığı ve taraftan gelen bilgiler da-

[6] Tatlandırıcı Özelliklere Odaklanan Sistemler.
[7] Maya Gıda Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti.
[8] Elit Mümessillik İthalat İhracat ve Tic. Ltd. Şti.
[9] Solina Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.
[10] GMT Tarım Kimya San. Tic. Paz. Ltd. Şti
[11] Ömeroğlu Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.
[12] Fonksiyonel Bileşenlere Odaklanan Sistemler.
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hilinde işlemin etkin rekabeti kısıtlamayacağı değerlendirilmiştir.

Dosya kapsamında edinilen bilgilerden alternatif pazar tanımları çerçeve-
sinde tarafların işlem sonrasındaki pazar payı artışlarının sınırlı olacağı anlaşıl-
mış ve söz konusu pazarlarda faaliyet gösteren rakip teşebbüslerin bulunması-
nın IFF ve N&B üzerinde yeterli rekabet baskısı oluşturacağı değerlendirmesi 
yapılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda yer verilen bilgiler, tespitler ve değerlendirmeler 
çerçevesinde bildirime konu işlemin, ilgili pazarlardaki etkin rekabeti önemli 
ölçüde azaltılması sonucunu doğuran bir nitelik taşımadığı kanaatine ulaşıl-
mıştır.

H. SONUÇ

Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre, bildirim konusu 
işlemin 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 
2010/4 sayılı Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Dev-
ralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna; işlem sonucunda 
aynı Kanun maddesinde yasaklanan etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılma-
sının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine, gerekçeli kararın 
tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu 
açık olmak üzere, OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
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REKABET KURULU KARARI-5

Dosya Sayısı : 2019-3-032   (Muafiyet/Menfi Tespit)

Karar Sayısı : 20-40/553-249 

Karar Tarihi : 03.09.2020 

A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER 

Başkan :

Üyeler : 

B. RAPORTÖRLER: 

C. BİLDİRİMDE

BULUNAN : - Johnson&Johnson Sıh. Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

D. DOSYA KONUSU: Johnson&Johnson Sıh. Mal. San. ve Tic. Ltd. 
Şti. ile dokuz ecza deposu arasında imzalanması planlanan “Beşeri İlaç 
Depo Satış Sözleşmesi”ne muafiyet tanınması talebi.

E. DOSYA EVRELERİ: Rekabet Kurumu (Kurum) kayıtlarına 
24.06.2019 tarih ve 4109  sayı ile intikal eden başvuruda; Johnson&Johnson 
Sıh. Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin (JOHNSON) sahibi olduğu bazı ilaçla-
rın serbest eczane kanalına dağıtımında, dokuz[1]  ecza deposu ile çalışılması 
ve belirlenen depolar dışındaki depolarla iş yapılmaması uygulamasının grup 
muafiyetinden faydalandığının tespit edilmesi, bunun mümkün olmaması ha-
linde ise “Beşeri İlaç Depo Satış Sözleşmesi”ne (SÖZLEŞME) bireysel muafi-
yet tanınması talep edilmiştir.

21.08.2019 tarih ve 5447 sayılı, 18.10.2019 tarih ve 7069 sayılı, 
06.01.2020 tarih ve 134 sayılı, 05.05.2020 tarih ve 4183 sayılı, 06.05.2020 
tarih ve 4243 sayılı, 14.07.2020 tarih ve 7282 sayılı ve 24.08.2020 tarih ve 
8987 sayılı cevabi yazılar ile eksiklikleri tamamlanan bildirim üzerine düzen-
lenen 24.08.2020 tarih ve 2019-3-032/MM sayılı Menfi Tespit/Muafiyet Ra-
poru görüşülerek karara bağlanmıştır.

[1] Selçuk Ecza Deposu (SELÇUK), As Ecza Deposu (AS ECZA), Alliance Ecza Deposu 
(HEDEF), S.S. İstanbul Eczacılar Üretim Temin ve Dağıtım Kooperatifi (İSTANBUL 
ECZA), S.S. Güney Eczacıları Üretim Temin ve Dağıtım Kooperatifi (GÜNEY ECZA), 
Dilek Ecza Deposu (DİLEK ECZA), Yusufpaşa Ecza Deposu (YUSUFPAŞA), S.S. Bur-
sa Eczacılar Üretim Temin ve Dağıtım Kooperatifi (BURSA ECZA) ve Nevzat Ecza 
Deposu (NEVZAT).
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F. RAPORTÖRLERİN GÖRÜŞÜ:

İlgili rapor ve bilgi notunda;

 – JOHNSON ile dokuz ecza deposu arasında imzalanması planlanan 
SÖZLEŞME’nin rekabeti kısıtlayıcı hükümler içermesi nedeniyle 4054 
sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 4. 
maddesi kapsamında olduğu,

 – İlgili Sözleşmenin, 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Mua-
fiyeti Tebliği’nin (2002/2 sayılı Tebliğ) 4. maddesi uyarınca aynı Tebliğ 
kapsamında grup muafiyetinden yararlanamadığı,

 – 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde be-
lirtilen şartı karşılamaması nedeniyle, söz konusu Sözleşmeye bireysel 
muafiyet tanınamayacağı sonuç ve kanaatine ulaşıldığı ifade edilmiştir. 

Rekabet Kurulu’nun ........ tarihli ve 20-40/553-249 sayılı Kararı 

G. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

1. Bildirimde Bulunan Teşebbüs: Johnson&Johnson Sıh. Mal. San. 
ve Tic. Ltd. Şti. (JOHNSON)

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan, beşeri ilaçların gelişti-
rilmesi ve üretimi, medikal cihazlar, bebek bakımı, ağız bakımı, kozmetik, gü-
zellik, kadın sağlığı alanlarında faaliyet gösteren Johnson&Johnson Corporate 
unvanlı teşebbüsün Türkiye’deki iştiraklerinden biri olan JOHNSON, beşeri 
ilaç, kişisel bakım ürünlerinin satış ve pazarlanması, kontakt lens ürünlerinin 
satışı alanında faaliyet göstermektedir.

2. İlgili Pazar

Avrupa Birliği Komisyonu (Komisyon), beşeri ilaç sektörüne ilişkin ana-
lizlerini European Pharmaceutical Marketing Association (EphMRA) tara-
fından oluşturulan Anatomik Terapötik Sınıflandırmayı (ATC) temel alarak 
yapmaktadır. Kurum’un bugüne kadar olan uygulamalarında da aynı yaklaşım 
benimsenmiştir. ATC sınıflandırmasında, ürünler etkili oldukları ve tedavi 
ettikleri organlara veya sistemlere, terapötik (tedavi ediciliği), farmakolojik 
(ilacın yapısı ve etkisi) ve kimyasal özelliklerine göre gruplandırılmakta olup 
bu gruplar 16 temel kategoriden oluşmaktadır (A,B,C,D,… şeklinde). Her 
bir kategoride genelden özele doğru sıralanan dörder seviye bulunmaktadır. 
Kategorinin birinci seviyesi (ATC-1) en genel, dördüncü seviyesi (ATC- 4) 
ise en detaylı olanıdır. Pazar tanımı çoğunlukla, ilacın tedavi edici özellikleri-
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ne veya kimyasal yapısına dayanan ATC-3 sınıflandırmasına göre yapılmakta 
iken, incelemenin gerektirdiği durumlarda pazarın etkin madde ya da ATC-4 
bazında daha dar tanımlanması da mümkündür.

Dosya mevcudu bilgiler doğrultusunda sunulan veriler ile hazırlanan Tab-
lo 1’de, JOHNSON’ın uygulama dahilindeki ürünlerinin ait olduğu ATC-3 
ve ATC-4 sınıfları ile bunların içerdiği etkin maddeler gösterilmektedir.

Tablo 1- JOHNSON’un Uygulama Kapsamındaki Ürünleri

Ürün Adı ATC-3 ATC-4 Etkin Madde
Imbruvica L01H Protein Kinase 

Inh A-Neo
L01h9 Pkı A-Neoplastic 
Other

Ibrutinib

Zytiga L02B Cyto Hormone 
Antagonists

L02B2 Cyto Anti-And-
rogens

Abirateron Acetate

Stelara L04C Interleukin Inhı-
bıtors

L04C0 Interleukin Inhi-
bitors

Ustekinumab

A07E Inflam Bowel Di-
sord Prd

A07E9 Inflam Bowel Dis 
Prd Oth

Darzalex L01G Mab Antineop-
lastics

L01G9 Mab 
A-Neoplastic Other

Daratumumab

Kaynak: Dosya içeriği bilgiler

Etkin madde bazında yalnızca Zytiga adlı ürünün jeneriği bulunmaktadır. 
ATC-3 ve ATC-4 bazında bakıldığında ise SÖZLEŞME konusu dört ürünün 
de rakibi bulunmaktadır.

Bu bilgiler ışığında, Imbruvica, Stelara ve Darzalex’in etkin madde bazın-
da jeneriği bulunmadığı için bu ürünlerin etkin madde bazında pazar payları 
%100’dür. Zytiga’nın ise etkin madde bazında üç rakibi bulunmakta olup 
Zytiga’nın pazar payı 2019 yılında kutu ve ciro bazında sırasıyla %(…..) ve 
%(…..) olarak gerçekleşmiştir. 

JOHNSON’ın uygulaması serbest eczane kanalına satışları kapsadığın-
dan, daha dar bir ürün pazarı bazında analiz yapılmasına gerek görülmemiş 
olup, dosya kapsamında ATC-3 sınıfına göre değerlendirme yapılmıştır. Dos-
ya konusu işlem bakımından yapılacak olan değerlendirmede Tablo 1’de yer 
alan beş adet ATC-3 sınıfı dikkate alınmış olup, bu ATC-3 sınıflarının her biri 
ayrı birer ilgili ürün pazarı olarak tanımlanmıştır.

SÖZLEŞME konusu dört adet ürünün ATC-3 sınıfına göre hesaplanmış 
pazar paylarına ise aşağıda yer verilmektedir.
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Tablo 2- Sözleşme Konusu Ürünlerin 2017-2019 Yıllarında ATC-3 Sı-
nıflandırmasına Göre Kutu ve Ciro  Bazında Pazar Payları (%)

2017 2018 2019

İlaç Adı ATC-3 Sınıfı Kutu Ciro Kutu Ciro Kutu Ciro
Darzalex L01G (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) (…..)
Imbruvica L01H (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) (…..)
Stelara A07E (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) (…..)
Stelara L04C (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) (…..)
Zytiga L02B (…..) (…..) (…..) (…..) (…..) (…..)
Kaynak: Dosya içeriği bilgiler

Tablodan, dört ürünün de ATC-3 sınıflandırmasına göre pazar paylarının 
ciro bazında

%40’ın altında kaldığı anlaşılmaktadır.

3. İlgili coğrafi pazar 

“Türkiye” olarak tanımlanmıştır.

4. Yapılan Tespitler ve Hukuki Değerlendirme

a. Bildirim Konusu Sözleşme ve Uygulama

Başvuru konusunu, JOHNSON’ın sahibi olduğu beşeri ilaçlardan Darza-
lex, Imbruvica, Stelara ve Zytiga’nın dokuz ecza deposu vasıtasıyla dağıtılması 
ve belirlenen depolar dışındaki depolarla iş yapılmaması uygulaması oluştur-
maktadır. JOHNSON, ürünlerinin halihazırda dağıtılmakta olduğu sistemi 
değiştirerek, belirlenen ürünler için akdettiği SÖZLEŞME ile niceliksel bir 
seçici dağıtım sistemi kurmayı planladığını ifade  etmiştir.

JOHNSON Türkiye’de toplamda 37 farmakolojik ürünün dağıtımını ger-
çekleştirmektedir. JOHNSON’ın dağıtımını yaptığı 37[2]  farmakolojik ürün-
den dördü bu sisteme dahil olacaktır. JOHNSON ve ecza depoları arasında 
imzalanan SÖZLEŞME’ye konu ürünlerin tedavi ettiği hastalıklara ilişkin 
bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

[2] JOHNSON Zytiga, Imbruvica, Xeplion, Stelera, Trevicta, Dacogen, Caelyx, Concer-
ta, Olysio, Sylvant, Risperdal Consta, Darzalex, Durogesic, Edurant, Intelence, Invega, 
Itraspor, Fentantyl, Rapifen, Jurnista, Motilium, Nizoral, Pariet, Prezista, Reminyl, Ris-
perdal, Hypnomidate, Resolor, Sirturo, Sporanox, Topomax, Velcade, Yondelis, Sibeli-
um, Nizoral ve Rezolsta adlı ürünlerin dağıtımını gerçekleştirmektedir.
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Tablo 3- Sözleşme Konusu Ürünlerin Kullanım Alanları

Ürün Adı Kullanım Alanı

Imbruvica
Yaşlılarda görülen bir kan kanseri (Kronik Lenfosetik Lösemi) ve bir 
lenf kanserinin (Manto Hücreli Lenfoma) tedavilerinde kullanılmak-
tadır.

Zytiga Prostat kanserli hastaların tedavisinde kullanılmaktadır.

Stelara
Sedef hastalığı (psoriasis) tedavisinde ve aktif Crohn hastalığına (kronik 
ve iltihabi bir   bağırsak hastalığı) sahip kişilerin tedavisinde kullanıl-
maktadır.

Darzalex Yaşlılarda görülen bir kanser olan Multipl Miyelom tedavisinde kulla-
nılmaktadır.

Kaynak: Dosya içeriği bilgiler

SÖZLEŞME konusu dört ürünün de ciddi hastalıkların tedavisinde kul-
lanılan ilaçlar olduğu, özellikle Imbruvica ve Darzalex’in nadir görülen has-
talıkların tedavisinde kullanıldığı belirtilmiştir. Bu sebeplerle ürünlerin kutu 
başı fiyatı yüksek olduğundan paralel ithalata konu edildikleri ifade edilmiştir. 
Tüm ürün gamı içerisinden paralel ithalata yatkın olan, kutu başı fiyatı yüksek 
ve ciddi hastalıkların tedavisinde kullanılan  özel nitelikte olan ürünlerin seçil-
diği belirtilmiştir. JOHNSON ürünlerinin dağıtımını gerçekleştirirken ihale 
kanalına yönelik satışlar bakımından, ecza depoları ile özel ve kamu hastanele-
rine ilaç dağıtımını konu alan ihale satış sözleşmeleriyle[3]  faaliyet göstermek-
tedir. Serbest eczane kanalı bakımından ise eczanelere yapılacak satışları konu 
alan ve herhangi bir rekabet kısıtlaması içermeyen depo satış sözleşmeleri ile 
faaliyet gösterilmektedir. Başvuru konusu SÖZLEŞME serbest eczane kanalı-
na ilişkin olup JOHNSON halihazırda 40 ecza deposuyla çalışmaktadır. Baş-
vuru konusu uygulama ile SÖZLEŞME konusu dört adet ürünün, niceliksel 
seçici dağıtım sistemi vasıtasıyla, dokuz ecza deposu aracılığıyla dağıtımı he-
deflenmektedir. Başka bir deyişle planlanan sistem ile birlikte, ilgili dört ürü-
nün dağıtımında çalışılan ecza deposu  sayısının 40’tan dokuza düşürülmesi 
planlanmaktadır.

Başvuruda, yaklaşık 24.000 eczaneden 14.000 civarında eczanenin JOHN-
SON ürünlerini sattığı, SÖZLEŞME konusu ürünlerin ise (…..) eczanenin 
tamamında dahi satılmadığı belirtilmiştir. Ürün temini anlamında eczanelerin 

[3] İhale satış sözleşmeleri tek bir muhatap ile imzalanmakta olup, ecza deposuna münha-
sıran JOHNSON ürünlerini dağıtma yetkisi verilmektedir. Bu kapsamda 16.10.2015 
tarih ve 15-38/615-209 sayılı Rekabet Kurulu (Kurul) kararıyla Boğaziçi Ecza Deposu 
ile özel hastaneler için, Aksel Ecza Deposu ile kamu hastaneleri için imzalanan ihale satış 
sözleşmelerine bireysel muafiyet tanınmıştır.
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tüm ecza depolarıyla çalışma imkanı bulunurken, eczanelerin fiili olarak bir 
veya iki ecza deposuyla çalıştığı belirtilmiştir. Başvuru sahibi tarafından sunu-
lan dağıtım sistemine konu ilaçların satışını yapan eczanelerin çalıştıkları ecza 
deposu sayısını gösteren tabloya aşağıda   yer verilmektedir.

Tablo 4- Dağıtım Sistemine Konu Olacak Ürünlerde Eczanelerin Ça-
lıştığı Depo Sayısı

Eczane Adedi %(Oran)

1 Depo ile çalışan (…..) (…..)
2 Depo ile çalışan (…..) (…..)
3 Depo ile çalışan (…..) (…..)
4 Depo ile çalışan (…..) (…..)
5 Depo ile çalışan (…..) (…..)
Toplam (…..) 100
Kaynak: Bildirim Formu

Tabloya göre, halihazırda eczanelerin yaklaşık %(…..)’u tek bir ecza depo-
suyla, %(…..)’i ise iki ecza deposuyla çalışmaktadır. İlgili depoların seçiminde 
finansal güç, servis verilen il ve eczane sayısı, etkili bir dağıtım ve lojistik ağı, 
depoculuk sektöründeki geçmiş tecrübeler gibi kriterlerin dikkate alındığı, al-
ternatif temin kaynaklarını kısıtlamamak amacıyla küçük ölçekli depoların ve 
kooperatiflerin de SÖZLEŞME imzalanacak depolar arasında yer almasına 
özen gösterildiği belirtilmiştir. Bu çerçevede, Türkiye’nin her ilinde en az iki 
ecza deposunun başvuruya konu ürünleri eczanelere sağlayabileceği ifade edil-
miştir. Ecza depolarının seçimi bakımından dikkate alınan, servis verilen il ve 
eczane sayısı verilerine aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 5- Dağıtım Sistemine Konu Olacak Ürünlerde Ecza Depoları 
Tarafından Hizmet Sunulan İl ve Eczane Sayısı

Ecza Depoları Servis Verilen İl Sayısı Servis Verilen Eczane Sayısı
SELÇUK (…..) (…..)
HEDEF (…..) (…..)
BURSA ECZA (…..) (…..)
İSTANBUL ECZA (…..) (…..)
NEVZAT (…..) (…..)
DİLEK ECZA (…..) (…..)
GÜNEY ECZA (…..) (…..)
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AS ECZA (…..) (…..)
YUSUFPAŞA (…..) (…..)
Kaynak: Dosya içeriği bilgiler

Tabloda yer alan ecza depolarından ikisi 81 ilde faaliyet göstermektedir. 
Çalışılması planlanan depolara hem ulusal hem de yerel seviyede faaliyet gös-
teren depoların dahil edilmesine özen gösterildiği, uygulama kapsamında her 
ilde en az iki deponun faaliyet göstermesi planlansa da Türkiye’deki dağıtım 
ağının %(…..)’inden fazlasında üç veya daha fazla deponun hizmet sağlaya-
cağı belirtilmiştir.

SÖZLEŞME’nin amaçlarını ve özelliklerini ortaya koyan ilgili maddelere 
aşağıda yer verilmektedir.

SÖZLEŞME’nin 1.2. maddesine göre JOHNSON bahsi geçen sözleşme 
ile bir niceliksel dağıtım sistemi kurmaktadır.

Ecza depoları için uygulanacak kota uygulamasına dair SÖZLEŞME’nin 
1.3. maddesi; “J&J, Ürünleri belirli kotalar uyarınca Depo’ya sevk edecektir. Bu 
kota uygulaması, (…..).” şeklindedir. Kota hesaplamasında, depoların (…..) 
göre dağılım yapılacağı, ayrıca (…..) ve böylece herhangi bir deponun veya 
eczanenin mağduriyet yaşamayacağı ifade edilmiştir.

SÖZLEŞME’nin 1.4 maddesi; “Piyasadaki Ürün arzını tehlikeye soka-
mamak ve Türkiye’de hastaların ihtiyacı olduğunda Ürünlere ulaşmasını temin 
etmek amacıyla aynı zamanda bir Acil Dağıtım Sistemi (“ADS”) kurularak, 
ADS’de yer almak isterse Depo’ya kendisine atanan kotanın %(…..)’i oranında 
ek Ürün temin edilecektir” şeklindedir. Sözleşme yapılması planlanan her bir 
depo için %(…..) oranından ek kota ayrılacaktır. Belirlenen kotaların ürün te-
darikinde sıkıntı yaratmaması ADS ile temin edilecektir. Bu yönüyle herhangi 
bir eczanenin ilgili dört üründen birini talep etmesi durumunda en geç (…..) 
içerisinde söz konusu ilaca ulaşabileceği bir dağıtım sistemi öngörüldüğü ifade 
edilmiştir.

SÖZLEŞME’nin 1.5. maddesi kapsamında hastane kanalına satış-
lar ile toplu alım ihaleleri ve doğrudan temin istekleri incelemeye konu 
SÖZLEŞME’nin kapsamı dışında   bırakılmıştır.

SÖZLEŞME’nin “Ürün Takas Bildirimi” başlıklı 7. maddesi; “Depo, 
Ürünleri işbu Sözleşme kapsamındaki seçici dağıtım sistemi kapsamı dışında ka-
lan diğer depolara satamaz, tedarik edemez ya da onlarla başka ürünler karşılı-
ğında takas edemez.” şeklindedir. SÖZLEŞME’nin kurulmasının temel amaç-
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larından olan belirli ecza depoları ile çalışılmasına bağlı olarak, dağıtım sistemi 
dışında kalan ecza depolarına SÖZLEŞME konusu ürünlerin temin edilmesi-
nin önüne geçilmektedir. Depolar ilaçları seçici dağıtım sistemi dışında kalan 
diğer depolara satamayacak, tedarik edemeyecek ve takas edemeyecektir. 

SÖZLEŞME’nin 8.1. maddesinde; “Depo Sözleşme kapsamındaki ürün-
lerin satışını sadece Türkiye sınırları içerisinde yapacaktır. Depo hiçbir koşulda 
Türkiye sınırları dışındaki gerçek veya tüzel kişilere veya yurt dışına satılmak 
maksadıyla Türkiye sınırları içerisindeki gerçek veya tüzel kişilere ürün satışı 
yapmayacak, tedarik etmeyecek ya da pazarlama faaliyetlerinde bulunmayacak-
tır” hükmü yer almaktadır. Bununla birlikte SÖZLEŞME’nin 8.3. maddesi; 
“Depo, Türkiye’de pazara vermek üzere Ürünleri J&J’den veya sistem üyesi diğer 
depolardan alacağını kabul ve taahhüt eder. Bu maddenin ihlali, Sözleşme’nin 
esaslı bir ihlali teşkil eder ve iş bu Sözleşme’nin J&J tarafından derhal haklı se-
beple fesih hakkını doğurur.” hükmünü haizdir. Yukarıda da yer verildiği üzere 
paralel ihracat yasağı getirmek adına ürünün yurt dışına çıkarılmasına sınırla-
malar koyulmuş, aksi yönde davranışlar için fesih hakkı hükme bağlanmıştır. 
Ayrıca SÖZLEŞME’nin 8.4. maddesinde yer alan “Depo, J&J tarafından ile-
tilecek formatı kullanarak her ay, aylık eczane satış raporunu müteakip ayın ilk 
haftasının bitimine kadar J&J’ye raporlama yapılacaktır.” hükmü ile ilaçların 
takip edilmesi planlanmaktadır.

SÖZLEŞME’nin 9.1. maddesinde “İşbu Sözleşme Yürürlük tarihinde yü-
rürlüğe girmiş olup bu tarihten itibaren 5(beş) yıl boyunca geçerlidir. Taraflardan 
birisinin bu maddeye uygun olarak Sözleşme’yi feshetmemesi halinde Sözleşme 
kendiliğinden sadece 1(bir) sene için uzayacaktır ve bu uzama süresi sonunda, 
taraflarca aksi kararlaştırılmadığı sürece, kendiliğinden sona erecektir.” hükmü 
yer almaktadır.

b. Seçici Dağıtım Sistemine İlişkin Değerlendirme

SÖZLEŞME’nin 1.2. maddesine göre, JOHNSON dokuz ecza deposunun 
dahil olduğu bir niceliksel seçici dağıtım sistemi kurmaktadır. SÖZLEŞME’nin 
7. maddesinde ise ilgili depoların seçici dağıtım sistemi dışında kalan depolara 
ürün satamayacağı, tedarik edemeyeceği ya da takas edemeyeceği hükme bağ-
lanmıştır. Yine SÖZLEŞME’nin 8.3. maddesine göre ecza depoları ürünleri 
JOHNSON’dan veya sistem üyesi diğer depolardan alacağını taahhüt etmek-
tedir. SÖZLEŞME bu haliyle tedarikçi sayısının doğrudan sınırlandırıldığı 
bir sistem öngörmektedir. Diğer taraftan ilgili dokuz deponun bazı somut kri-
terlere göre belirlendiği ifade edilmektedir. Bu kriterler ecza depolarının da-
ğıtım ve lojistik sistemlerinde efektif olması, depoculuk sektöründeki geçmiş 
yıl tecrübeleri, finansal açıdan belirli bir güce sahip olmaları ve kooperatifler 
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ile ulusal ve yerel ecza depolarını da kapsayacak şekilde ecza depoları arasında 
çeşitliliğin sağlanması olarak özetlenebilecektir. Uygulamanın Türkiye’nin her 
ilinde en az iki ecza deposunun başvuruya konu ürünleri eczanelere sağlama-
sını temin edecek şekilde kurgulandığı belirtilmektedir.

2002/2 sayılı Tebliğ’in 3. maddesine göre “seçici dağıtım sistemi; sağlayıcı-
nın, anlaşma konusu malları veya hizmetleri sadece belirlenmiş kriterlere daya-
narak seçtiği dağıtıcılara doğrudan veya dolaylı olarak satmayı taahhüt ettiği, bu 
dağıtıcıların da söz konusu malları veya hizmetleri yetkilendirilmemiş dağıtıcı-
lara satmamayı taahhüt ettiği bir dağıtım sistemi” anlamına gelmektedir. Nicel 
seçici dağıtım sistemi ise, 2017/3 sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey 
Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde “sağlayıcının, dağıtıcılarını se-
çerken doğrudan veya dolaylı olarak dağıtıcıların sayılarını sınırlandıracak kri-
terler kullandığı seçici dağıtım sistemi” olarak tanımlanmaktadır.

Bu noktada, nicel ve nitel sistem arasındaki farkın belirtilmesi gerekmek-
tedir. Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuzda (Dikey Kılavuz) nitel seçici da-
ğıtımda dağıtıcıların, satış personelinin eğitilmesi, verilen hizmet ve belirli 
ürün yelpazesinin satılması gibi objektif kıstaslara dayalı olarak seçildiği; nicel 
sistemde ise, doğrudan satıcıların potansiyel sayısını sınırlayan kriterler öngö-
rüldüğü belirtilmektedir. Nitel seçici dağıtım sistemleri aşağıdaki üç koşulu 
karşılaması durumunda 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi dışında kabul edil-
mektedir.

Buna göre,

1) Böyle bir anlaşma, ürünün kalitesini korumak ve uygun kullanımını 
sağlamak için  gerekli olmalıdır,

2) Yeniden dağıtıcılar kalite temelli objektif kriterlere göre seçilmelidir,

3) Uygulanan kriterler gerekli olandan daha fazla olmamalıdır.

Nitel sistem özelliği taşımayan ve yeniden satıcı sayısına doğrudan veya 
dolaylı olarak  sınırlama getiren seçici dağıtım sistemlerinin ise 4054 sayılı 
Kanun’un 4. maddesi kapsamında olduğu kabul edilmektedir. 2002/2 sayılı 
Tebliğ’e göre, nicel/nitel seçici dağıtım sistemi, %40 pazar payı eşiğine kadar, 
rekabet etmeme ya da münhasır dağıtım gibi sınırlamaları içermesi durumun-
da dahi, yetkili dağıtıcıların birbirleri arasındaki ve bunların son kullanıcı-
lara yapacakları aktif satışların kısıtlanmaması kaydıyla grup muafiyetinden 
yararlanabilmektedir. Bu kapsamda yapılacak olan değerlendirmede ürünün 
niteliğinin seçici dağıtımı gerektirip gerektirmediği, marka içi ve markalar 
arası rekabetin sınırlandırılması, birikimli etkinin ortaya çıkması durumunda 
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rekabetin nasıl etkileneceği gibi hususlar öne çıkmaktadır.

Bu çerçevede, öncelikle sözleşme konusu ürünler nitelikleri gereği seçici 
dağıtımı gerektirmeli ve kriterler, ilgili ürünün etkin bir şekilde dağıtılması 
için gerekli olmalıdır. Seçici dağıtım sistemi genellikle otomobil, kozmetik 
ve dayanıklı tüketim malları gibi ürünler için uygulanmakta olup, amaç bu 
ürünlerin marka değerinin korunmasını sağlamaktır. Nitekim, ilgili ürünle-
rin pazarlanmasında satış noktasının ve elemanlarının belirli özelliklere sahip 
olması, mesleki ve teknik yeterlikler, satış sonrası tamir ve garanti hizmetle-
ri sağlanmasına yönelik kriterler de bu amaca hizmet etmektedir. Beşeri ilaç 
sektörünün bahsi geçen çerçeveye, en azından dosya konusu toptan seviye 
bakımından, uygun olmadığı söylenebilecektir. JOHNSON tarafından, ilaç 
sektörünün seçici dağıtımı gerektirmediği söylenebilecekse de, SÖZLEŞME 
konusu sınırlı sayıda ürün bakımından ayrıca değerlendirme yapılması gerek-
tiği ifade edilmektedir.

Bu doğrultuda, yalnızca SÖZLEŞME konusu dört adet yüksek uzman-
lık gerektiren ve  piyasada yüksek fiyata satılan sınırlı sayıda ürün için seçici 
dağıtım sistemi öngörüldüğü vurgulanmıştır.[4] Başvuru konusu dört ürünün 
ortalama perakende satış fiyatı 9.129 TL iken JOHNSON’ın dağıtımını ger-
çekleştirdiği kalan 25 ürünün ortalama satış fiyatı 735 TL’dir. İlaçların satış 
fiyatları arasındaki yüksek satış fiyatı farkı sebebiyle, bu ürünler için farklı bir 
strateji uygulanması gereğinin ortaya çıktığı ifade edilmiştir.

Diğer taraftan bahsi geçen dört üründen Darzalex ve Stelara’nın biyotek-
nolojik[5]  ürünler olduğu, 2-8˚ C aralığında saklanması ve soğuk zincir ile 

[4] JOHNSON tarafından başvuruya konu uygulamayı desteklediği gerekçesiyle Paris 
Temyiz Mahkemesi’nin LCJ Diffusion/La Roche-Posay davası örnek verilmiştir. Bahsi 
geçen karar incelendiğinde, La Roche Posay’in dermatolojik bazı ürünler ürettiği ve 
seçici dağıtım sistemi ile pazarladığı anlaşılmaktadır. İlgili firmanın, seçici dağıtım siste-
minde yer almayan bir firmayı kendi ürünlerini satması gerekçesiyle dava ettiği kararda 
mahkeme La Roche Posay tarafından getirilen kısıtlamaların ürünlerin doğası ve kalite-
si sebebiyle gerekli olduğunu belirtmiş, seçilen ürünlerin müşteriye doğru anlatılması, 
müşteri ihtiyaçlarına uyarlanması gerektiğini vurgulayarak ürünlerin sektördeki diğer 
ürünlerden ayrıldığına kanaat getirmiştir.

[5] Biyoteknolojik ilaçlar yaşayan organizmalar kullanılarak üretilmektedir. Son ürün olan 
biyolojik etkin maddenin yaşayan hücre ya da organizmanın içinde bulunan binlerce 
diğer molekülden ayıklanarak saflaştırılması gerektiğinden üretim süreci karmaşıktır ve 
üretimde ileri teknoloji gerektirmektedir. Biyoteknolojik ilaçların eşdeğerleri biyobenzer 
ürün olarak adlandırılmaktadır. Jenerik ilaçların aksine, bu ürünler tersine mühendislik 
yapılarak yeniden üretilemediğinden yüksek araştırma ve geliştirme yatırımları 
gerektirmektedir.

 http://www.ieis.org.tr/ieis/assets/media/Bio/Biyoteknolojik_ilaclar_kitapcigi_.pdf Son 
Erişim Tarihi: 02.07.2020
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sevk edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Imbruvica ve Zytiga adlı ürünlerin ise 
yüksek teknoloji ile üretilen konvansiyonel ürünler olduğu ve oda sıcaklığın-
da saklanması gerektiği belirtilmiştir. Ancak beşeri ilaç piyasasında tedarik 
edilen ürünlerin yüksek teknoloji gerektirdiği, saklanması ve sevki sırasında 
belirli özel koşullarda (örneğin soğuk zincirde) muhafaza edilmesi gerektiği 
bilinmektedir. Ayrıca biyoteknoloji ürünlerinin de dahil olduğu bazı beşeri 
ilaçların fiyatları diğer ürünlere göre yüksektir. Diğer yandan, ilgili mevzuatta, 
tüm beşeri ilaçlar için geçerli olacak şekilde, depoculuk/eczacılık faaliyetleri 
ile söz konusu ürünlerin saklanması ve dağıtımının tabi olduğu koşullar, ilgili 
denetimler ve yaptırımlar gibi konular ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, SÖZLEŞME konusu dört ürünün belirtilen özellikleri iti-
barıyla istisna teşkil etmediği, bunlara benzer nitelikte çok sayıda ürün bulun-
duğu, tabi olduğu  dağıtıma ilişkin yasal düzenlemeler yönüyle de bu ilaçların 
piyasadaki diğer ürünlerden farklılaşmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla salt 
yukarıda belirtilen nedenlerle, ürünlerin seçici dağıtım sistemine konu edil-
meleri makul görünmemektedir.

Hem Bildirim Formundan hem de SÖZLEŞME’den, başvuru konusu 
uygulamanın asıl amacının, SÖZLEŞME konusu ürünlerin paralel ihracat 
yoluyla satılmasının önüne geçilmesi olduğu anlaşılmaktadır. Sınırlı sayıda 
ecza deposu ile çalışılarak yurt dışına  satılan ilaçların takip edilmesi amaç-
lanmaktadır (SÖZLEŞME madde 8.1). Böyle bir amaç makul görünmekle 
birlikte, bu amaca ulaşmak için seçici dağıtım sisteminin uygulanmasının şart 
olmadığı kanaatine ulaşılmıştır.

Bu aşamada, uygulamanın toptan seviyesinde hayata geçirilmek istenme-
sine dikkat çekilmelidir. Beşeri ilaç piyasasında ürünleri nihai tüketicilere su-
nanlar eczanelerdir. 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’da 
eczacılık bir sağlık hizmeti olarak tanımlanmış ve eczane açmak için belirli 
şartlar getirilmiştir. İlgili Kanun’un 5. maddesinde “Serbest eczaneler, eczacılık 
yapma hakkını haiz bir eczacının sahip ve mesul müdürlüğünde yönetmelikte 
belirlenen belgelerle il sağlık müdürlüğünce düzenlenmiş ve valilikçe onaylanmış 
bir ruhsatname ile açılır” hükmü yer almaktadır. Burada elde edilmeye çalışı-
lan faydanın, tüketici sağlığını doğrudan etkileyen ilaçların, doğru bir şekilde, 
bu alanda yetkin kişilerce temin edilmesi olduğu açıktır. Aynı faydanın toptan 
seviyesinde uygulanacak bir seçici dağıtım sistemi ile elde edilip edilemeyeceği 
noktasında, ikna edici gerekçeler bulunmadığı ve tarafın da bu yönde somut 
bir değerlendirme sunmadığı kanaatine varılmıştır.
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c. 4054 Sayılı Kanun’un 4. Maddesine ve Grup Muafiyetine İlişkin     
Değerlendirme

Başvuru konusu uygulama; yeniden satıcıların sayısının doğrudan sınır-
landırıldığı bir seçici dağıtım sistemi olarak kurgulanmış olup, uygulamaya 
gerekçe olarak ilgili dört ürünün lüks ve pahalı ürünler olması ve bu sebeple 
paralel ihracat yoluyla yurt dışına satılması gösterilmiştir. Dolayısıyla sistem 
dışında yer alan ecza depolarına ürün satışını yasaklayan SÖZLEŞME (7. 
madde) 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamındadır. 

Diğer taraftan SÖZLEŞME’nin 8.1. maddesi ile paralel ticareti engelle-
mek için depolara, sözleşme konusu ürünleri Türkiye dışına satacağını bil-
diği herhangi bir müşteriye satmama yükümlülüğü getirilmektedir. İhracat 
yasakları Türkiye pazarını doğrudan etkilememekte ve ilgili sektörde arzın de-
vamlılığını sağlamaktadır. Bu nedenle paralel ihracata ilişkin olarak getirilen 
kısıtlamaların 4054 sayılı Kanun kapsamında olmadığı kanaatine varılmıştır. 
Nitekim geçmiş tarihli Kurul kararlarında da bu sınırlamaların kapsam dışı 
olarak ele alındığı[6]  ve ilgili sınırlamalara menfi tespit verildiği, ancak kapsam 
içine alındığı hallerde de bireysel muafiyet tanındığı görülmektedir.[7] Bu çer-
çevede, ihracat yasağına ilişkin olarak getirilen madde değerlendirilmemiştir.

Bildirim konusu SÖZLEŞME, beşeri ilaç sektöründe sağlayıcı olarak faa-
liyet gösteren JOHNSON ve alt pazarda toptan satış faaliyeti ile iştigal eden 
dokuz ecza deposu arasında akdedilmiş olup rekabet hukuku bağlamında bir 
dikey anlaşmadır. 2002/2 sayılı Tebliğ, dikey anlaşmalar bakımından 4054 
sayılı Kanun’un 4. maddesindeki yasağa karşı sağlanan grup muafiyetinin ko-
şul ve esaslarını düzenlemektedir. 2002/2 sayılı Tebliğ’in 2. maddesinin ikinci 
fıkrası “Bu Tebliğ ile sağlanan muafiyet, sağlayıcının dikey anlaşma konusu mal 
veya hizmetleri sağladığı ilgili pazardaki pazar payının %40’ı aşmaması du-
rumunda uygulanır.” şeklindedir. Bu noktada, SÖZLEŞME’nin Tebliğ kap-
samında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin belirlenmesi bakımından, 
SÖZLEŞME’ye konu ürünlerin ATC-3 sınıfları seviyesindeki pazar paylarına 
bakılması gerekmektedir.

Tablo 2’den SÖZLEŞME’ye konu ürünlerin ilgili pazardaki payları son 
üç yıl için ciro bazında %40 eşiğinin altında kaldığı görülmektedir. Dola-
yısıyla SÖZLEŞME 2002/2 sayılı Tebliğ’de yer alan ön şartı karşılasa da 

[6] 05.02.2015 tarih ve 15-06/71-29 sayılı Novo Nordisk, 23.06.2016 tarih ve 16-21/363-
169 sayılı Servier- Zirve, 22.05.2018 tarih ve 18-15/280-139 sayılı Daiichi-Simge Ka-
rarı.

[7] 02.08.2007 tarih ve 07-63/774-281 sayılı Pfizer, 03.04.2014 tarih ve 14-13/242-107 
sayılı Takeda, 03.07.2017 tarih ve 17-20/319-141 sayılı Johnson & Johnson Kararı.
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SÖZLEŞME’yi Tebliğ kapsamından çıkaran hükümler olup olmadığı değer-
lendirilmelidir.

Yukarıda detaylı olarak açıklandığı üzere, uygulama ile getirilmek istenen 
seçici dağıtım sisteminin beşeri ilaç piyasası için gerekli olmadığı, bu piyasa-
da başvuru sahibince belirtilen özellikleri bakımından SÖZLEŞME konusu 
ürünlere benzer çok sayıda ürünün bulunduğu, dolayısıyla dosya konusu uy-
gulama dahilinde dağıtıcıların seçiminin dayandığı ölçütlerin söz konusu dört 
ürünün özellikleriyle açıklanamayacağı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, 
2002/2 sayılı Tebliğ’in 4(b) maddesinde sayılan haller (münhasırlık ve seçici 
dağıtım sistemi dahil) söz konusu olmadığından, alıcının (ecza depolarının) 
satışlarına yönelik kısıtlamalar getirilmesinin, incelenen anlaşmayı grup mua-
fiyeti kapsamı dışına çıkaracağı anlaşılmaktadır.

Daha açıkça ifade etmek gerekirse, bildirime konu SÖZLEŞME’nin 7. 
maddesinde ilgili   ecza depolarının uygulamaya dahil edilmeyen depolara 
ürün satması ya da takas etmesi yasaklanmaktadır. Dolayısıyla ilgili depolar, 
diğer depolardan kendilerine gelen   ürün taleplerini reddedeceğinden, SÖZ-
LEŞME ile yalnızca aktif satışlar değil, pasif satışlar da sınırlandırılmış olmak-
tadır. Bu durumda da, SÖZLEŞME’nin Tebliğ kapsamında grup muafiyetin-
den faydalandığını söylemek mümkün değildir.

Bu bilgiler ışığında SÖZLEŞME 2002/2 sayılı Tebliğ ile düzenlenen grup 
muafiyetinden yararlanamayacaktır. Bu sebeple, SÖZLEŞME’nin bireysel 
muafiyet değerlendirmesine tabi tutulması gerekmektedir. 

ç. Bireysel Muafiyet Değerlendirmesi

4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamındaki anlaşmalar 4054 sayılı 
Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulların tümünün var-
lığı halinde 4. Maddenin  uygulanmasından muaf tutulabilmektedir. Aşağıda 
bildirime konu Sözleşmeler 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan ko-
şullar bakımından değerlendirilmiştir.

(1). Malların Üretim veya Dağıtımı ile Hizmetlerin Sunulmasında 
Yeni Gelişme ve İyileşmelerin ya da Ekonomik veya Teknik Geliş-
menin Sağlanması

Bireysel muafiyet değerlendirmesinde aranan ilk şart, malların üretim veya 
dağıtımı ile hizmetlerin sunulmasında yeni gelişme ve iyileşmelerin ya da eko-
nomik veya teknik gelişmenin sağlanmasıdır. Genel olarak, üretim ve dağıtım 
maliyetlerinin düşürülmesi, kalitenin artırılması, malın arzında devamlılığın 
sağlanması, yeni piyasalara girişin kolaylaştırılması ve yeni ürünlerin ya da 
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üretim tekniklerinin bulunması hallerinde bu şartın sağlandığı kabul edilmek-
tedir.

Bildirim Formu ve cevabi yazılarda bu şarta ilişkin olarak;

 – İlgili pazarlarda arz güvenliğinin ve ürünlerin bulunabilirliğinin sağlan-
ması için, ürünlerin yurt dışına çıkarılmasının önüne geçilmesi gerektiği,

 – Türkiye’de uygulanan fiyatlandırma sistemi sebebiyle, ilaç fiyatlarının Av-
rupa Birliği’ne üye ülkelerdeki fiyatlardan çok daha düşük olarak belir-
lendiği, bu nedenle ürünün ucuz fiyat uygulanan ülkelerden, görece daha 
yüksek fiyat uygulanan ülkelere ihraç edilmesi yönünde bir motivasyon 
olduğu,

 – Temel amacı pazara sunulan belirli ürünlerin yurt dışına satılmasını ön-
lemek olan yeni dağıtım sisteminin, hem ürünlerin gelişimi ve kalitesinin 
artması yönünde bir etki doğuracağı, hem de Türkiye’deki dağıtım için 
iyileşme sağlayacağı,

 – Seçici dağıtım sistemi sebebiyle depo sayısının sınırlandırılması ile dene-
tim ve organizasyon maliyetlerinin düşeceği, siparişlerin ve sevkiyatların 
maliyet optimizasyonunun sağlanacağı,

 – Bir dağıtım şebekesinde çok ve çeşitli sayıda ürün dağıtılmasıyla, ölçek 
ve kapsam ekonomilerine dair olumlu faydalar elde edilebildiği, ilgili 
sektörde bu faydaları elde etmenin çalışılan depo sayısının azaltılmasıyla 
mümkün olduğu,

 – Depo sayısının sınırlı tutulması ile depoların kendi müşteri grubuna yö-
nelik yatırım güdülerinin artacağı, eczanelerin de daha fazla finansman 
kolaylığına erişeceği

ifade edilmiştir.

SÖZLEŞME’nin 7. maddesinde, ilgili depoların seçici dağıtım sistemi 
dışında kalan depolara ürün satamayacağı, tedarik edemeyeceği ya da takas 
edemeyeceği hükme bağlanmıştır. Bildirilen işlem ile SÖZLEŞME konusu 
ürünlerin dağıtımı doğrudan dokuz ecza deposu ile sınırlandırılmaktadır. Bu 
uygulamanın JOHNSON açısından dağıtımın denetlenmesi ve işlem mali-
yetlerinin azaltılması sonucunu doğuracağı açıktır. Diğer taraftan uygulama-
nın seçici dağıtım sistemi olarak hayata geçirilmesi, bu ilaçları müşterilerine 
temin etmek isteyen diğer ecza depolarına yönelik olarak pasif satış yasağı 
getirmektedir. 
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Her ne kadar depo sayısı doğrudan sınırlandırılıyor olsa da JOHNSON 
tarafından depoların seçiminde bazı kriterlerin dikkate alındığı belirtilmek-
tedir. İlgili depoların seçiminde finansal güç, servis verilen il ve eczane sayısı, 
etkili bir dağıtım ve lojistik ağı, depoculuk sektöründeki geçmiş tecrübeleri 
gibi kriterlerin dikkate alındığı, küçük ölçekli depoların ve kooperatiflerin de 
SÖZLEŞME imzalanacak depolar arasında yer almasına özen gösterildiği be-
lirtilmiştir. Bahsi geçen kriterleri, seçilmiş olan dokuz ecza deposundan başka 
ecza depolarının da sağlaması yüksek ihtimalle mümkündür. Bu sebepledir ki, 
SÖZLEŞME bu kriterlere dayanarak değil, doğrudan dağıtım seviyesindeki 
depo sayısını sınırlandırma yoluyla kurgulanmıştır.

Mevcut dosya bakımından bahsi geçen kriterler, sonuçta ulaşılacak ka-
naati değiştirmeyeceğinden detaylı olarak değerlendirilmemiştir. Ancak ni-
celiksel seçici dağıtım sistemi olarak öngörülen uygulamada bu kriterlerin 
JOHNSON’ın dokuz depo seçiminde etkili olduğunu kabul etmek de müm-
kün değildir. Nitekim bu gerekçeyle, başvuru konusu uygulama seçici dağıtım 
sistemi olarak nitelendirilemeyecektir.

Diğer yandan, başvuru sahibinin de vurguladığı üzere, uygulamanın esas 
amacı SÖZLEŞME konusu ürünlerin Türkiye’den yurt dışına satışının, yani 
paralel ticaretinin önlenmesidir. Söz konusu ürünlerin daha yüksek fiyatlı ül-
kelerdeki alıcılara satışının, JOHNSON’ın global kârlılığını olumsuz yönde 
etkileyeceği açıktır. Dolayısıyla belirtilen ürünlerin paralel ticaretinin önlen-
mesinin öncelikle JOHNSON’ın ticari endişeleri ile açıklanabileceği ifade 
edilmelidir. Ancak bu durum ayrıca kamu menfaati yönüyle de ele alınmalı-
dır. Nitekim geçmiş tarihli birçok dosyada Kurul tarafından yapılan değerlen-
dirmelerde konu bu bakımdan da incelenmiştir.[8]

Türkiye piyasasına beşeri ilaçların arz miktarının belirlenmesinde en 
önemli ölçüt, bu ürünün geçmiş yıllardaki tüketim miktarı ve ürünün ge-
leceğine yönelik projeksiyonlardır. İthalat ve üretim planlamaları buna göre 
şekillendirilmektedir. Ancak  arz veya talep cephesinde meydana gelebilecek 
dalgalanmalar, ihtiyacın tam olarak ve zamanında karşılanamaması sonucunu 
doğurabilecektir. Örneğin bir ilaca olan talebin öngörülebilir olmayan şekilde 
ani yükselmesi böyle bir duruma yol açabilecektir. Benzer bir şekilde, Türkiye 
piyasası için arz edilen ürünlerin bir kısmının başka ülkelere  yönlendirilmesi 
de, anlık ihtiyacın giderilememesi ve buna bağlı olarak da tedavilerin aksaması 
sonucunu doğurabilecektir.

[8] 23.06.2016 tarih ve 16-21/363-169 sayılı; 03.07.2017 tarih ve 17-20/319-141 sayılı; 
26.09.2018 tarih ve 18-34/577-283 sayılı Kurul kararları.
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Ülkemizdeki fiyatlandırma regülasyonu sonucunda beşeri ilaçların fiyat-
ları AB ülkeleri     ve diğer gelişmiş ülkelerde olandan çok daha düşüktür. 
Bu durum, Türkiye’yi paralel ticaretin kaynak ülkesi olarak çekici hale getir-
mektedir. İlaç takip sistemi ile ilaçların tedarik zincirinin her aşamasındaki 
yolculuğunun izlenmesine karşın, Türkiye piyasasına sunulan ürünlerin bir 
kısmı çeşitli yollar üzerinden ülke dışına çıkabilmektedir. Bu da, ilaca erişimi 
ve tedavileri zorlaştırabilecektir. Nitekim Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
tarafından çıkarılan 20.11.2014 tarih ve 2014/11 sayılı “İlaçların Piyasada 
Bulunabilirliği Hakkındaki Genelge”de de ithal ürünlerin Türkiye piyasasında 
bulunurluğunun sağlanması amacıyla, paralel ticaretin engellenmesi üzerinde 
durulmuştur. İlgili Genelge’de, ülkede üretilen ve ithaline izin verilen beşeri 
tıbbi ürünlerin piyasaya arzından sonra başka ülkelere ihracının ürünün piya-
sada bulunabilirliğine engel olduğu, dolayısıyla hastalara ilaç temininde büyük 
sıkıntılar yaşandığı ve kamu sağlığının ciddi anlamda tehlikeye sokulduğu, bu 
nedenle ithalatına izin verilen beşeri tıbbi ürünlerin piyasada bulunabilirliğini 
sağlamak amacıyla kamu sağlığı ve hizmet gerekleri gözetilerek söz konusu 
ithal ürünlerin ülke dışına çıkarılmak suretiyle başka ülke piyasalarına yönlen-
dirilmesi uygun bulunmadığından sistem üzerinde her türlü tedbirin alınacağı 
ifade edilmiştir.

SÖZLEŞME konusu ürünlerin yurt dışına satışının önlenmesine yönelik 
her türlü düzenleme, bu ürünlerin Türkiye’de bulunabilirliğine katkı sağlaya-
cak ve tedavilerde olası gecikmeler önlenmiş olacaktır. Bu anlamda, çalışacağı 
depoların sayısının sınırlandırılması, JOHNSON’un ilgili ürünlerinin Tür-
kiye piyasasına sunulduğunda takibini kolaylaştıracaktır. SÖZLEŞME’nin 8. 
maddesindeki düzenlemeler de JOHNSON’ın ilgili dört ürününün Türkiye 
piyasasına arz edilmesine yöneliktir.

SÖZLEŞME’nin esas amacı doğrultusunda, ilgili ürünlerin Türkiye’de-
ki tedavilerde kullanılmak üzere ülke dışına çıkmasının önlenmesine hizmet 
edecektir. Bu bakımdan  4054 sayılı Kanun’un 5. maddesi birinci fıkrasının 
(a) bendi kapsamında malların üretim veya dağıtımı ile hizmetlerin sunulma-
sında yeni gelişme ve iyileşmelerin ya da ekonomik veya teknik gelişmenin 
sağlanması noktasında bir katkı sağlayabileceği söylenebilecektir. Öte yandan 
Sözleşme’nin tüm maddeleri dikkate alınarak muafiyet başvurusuna konu uy-
gulamanın bütün yönleriyle hayata geçirildiği durumda oluşacak    yapının  
değerlendirilmesi gerekmektedir. SÖZLEŞME’nin 7. maddesinde, ilgili  de-
poların seçici dağıtım sistemi dışında kalan depolara ürün satamayacağı, teda-
rik edemeyeceği ya da takas edemeyeceği hükme bağlanmıştır. Dosya konusu 
uygulamanın seçici dağıtım sistemi olarak kabul edilmemesi durumunda, söz 
konusu düzenlemenin hükümsüz kaldığını ve bir anlam ifade etmeyeceğini 
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söylemek mümkündür. Zira uygulamanın seçici dağıtım sistemi teşkil etme-
diğinin kabulü halinde, sistem dışındaki alıcılara satışın yasaklanması, 2002/2 
sayılı Tebliğ kapsamında yer bulmamaktadır.

SÖZLEŞME’nin 7. maddesinde, seçici dağıtım sistemine göre kapalı bir 
sistem kurgusu öngörülmüştür. Ancak mevcut dosyada, başvuru konusu uy-
gulamanın seçici dağıtım sistemi olarak kabul edilemeyeceği değerlendiril-
mektedir. Bu durumda, 7. madde ile getirilen kısıtlamanın hizmet ettiği bir 
etkinlik artışından ve faydadan söz edilemeyecektir. Bu kabul altında da, 7. 
madde yalnızca dağıtıcıların yeniden satışlarına müdahale edilmesi sonucunu 
doğurmuş olacaktır. Diğer yandan, 7. maddenin, ilgili ürünlerin Türkiye’de 
bulunabilirliğinin sağlanması için de elzem olmadığı değerlendirilmektedir. 
Nitekim, yukarıda da belirtildiği gibi, söz konusu ürünlerin yurt dışına sa-
tışlarının yasaklanması amacı doğrultusunda, SÖZLEŞME’nin 8.1. madde-
si düzenlenmiştir. Bu çerçevede SÖZLEŞME’nin nihai olarak 4054 sayılı 
Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendini karşılamadığı kanaa-
tine varılmıştır.

(2). Tüketicinin Bundan Yarar Sağlaması

4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi anlamında rekabeti sınırlayıcı etkileri 
olan bir anlaşmanın muafiyet alabilmesi için tüketicinin ekonomik gelişme-
den yarar sağlaması  ve ortaya çıkacak faydadan tüketicinin adil bir pay alması 
bir diğer koşuldur. 4054 sayılı   Kanun’un 4. maddesi anlamında rekabeti 
sınırlayıcı etkileri olan bir anlaşmanın muafiyet alabilmesi için, yukarıda de-
ğinilen, malların dağıtımı veya hizmetlerin sunulmasından elde edilen iyileş-
menin tüketiciye yansıtılması ve ortaya çıkan ekonomik fayda ile tüketicinin 
elde edeceği menfaat arasında makul bir denge olması  gerekmektedir. Bu 
çerçevede; fiyatlar seviyesindeki düşüş, satış sonrası etkin hizmetler, ürün çe-
şitliliğinin artması, tüketicinin ürüne daha kolay ulaşabilmesi, malın arzında 
devamlılığın sağlanması gibi koşullar tüketicinin elde edeceği menfaat kapsa-
mında değerlendirilebilmektedir. 

Bildirim Formu ve ek açıklamalar kapsamında ilgili şarta ilişkin olarak;

 – JOHNSON tarafından öngörülen yeni sistemin asıl amacının SÖZLEŞ-
ME konusu ilaçların yurt dışına çıkmasını önlemek olduğu, Türkiye’de 
arz güvenliğinin sağlanması ile ilaçlara erişilebilirliğin ve tüketici refahı-
nın artacağı, aksi takdirde Türkiye’deki arz talep dengesinin bozularak 
ürünlerin tüketicilere ulaşmasında sıkıntılar yaşanabileceği,

 – SÖZLEŞME ile öngörülen acil dağıtım sisteminin ilaçların tüketicilere 
ulaşması bakımından daha etkin bir ilaç tedarik sistemi kurduğu belirtil-
miştir.
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SÖZLEŞME ile düzenlenen uygulamanın, seçici dağıtım sistemi koşulla-
rını taşımadığı değerlendirilmekle birlikte, Türkiye’de ilgili ürünlere erişime 
olumlu katkısı olabilecektir. Uygulamanın acil dağıtım sistemi ile desteklen-
miş olması da dikkate alındığında, SÖZLEŞME’nin ilgili ürünlerin serbest 
eczanelere temininde ve hastalara ulaştırılmasında olası sorun kaynaklarından 
birini bertaraf edebileceği öngörülmektedir. Dolayısıyla SÖZLEŞME konu-
su ilaçların dağıtımında iyileşme sağlayacağı belirtilen uygulamadan, olası 
mağduriyetleri giderilen tüketiciler de faydalanabilecektir. Öte yandan yine 
SÖZLEŞME’nin 7. maddesinde, ilgili depoların seçici dağıtım sistemi dışında 
kalan depolara ürün satamayacağı, tedarik edemeyeceği ya da takas edemeye-
ceğini hükme bağlanması karşısında eczanelerin SÖZLEŞME konusu ilaçları 
sınırlı sayıdaki depodan temini zorunluluğu tüketicilerin ilaca ulaşmasında 
zorlaştırıcı ve/veya geciktirici bir olgu olarak değerlendirilebilecektir. Bu çer-
çevede SÖZLEŞME’nin bütününe bakıldığında muafiyet başvurusuna konu 
uygulamadan tüketicinin yarar sağlaması koşulunun karşılanmadığı, dolayı-
sıyla 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde be-
lirtilen koşulun sağlanmadığı kanaatine varılmıştır.

(3). İlgili Piyasanın Önemli Bir Bölümünde Rekabetin Ortadan Kalk-
maması

4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinin (c) bendinde yer alan “İlgili piyasanın 
önemli bir bölümünde rekabetin ortadan kalkmaması” şeklindeki muafiyet 
kararı verilebilmesinde     aranan  bu olumsuz koşul gereğince, muafiyete konu 
anlaşma ilgili piyasanın önemli bir bölümünde rekabetin ortadan kalkmasına 
neden olmamalı, başka bir deyişle  sağlanan ekonomik gelişme veya fayda ile 
tüketicinin bundan yarar sağlaması, rekabetin ortadan kaldırılması ile ulaşılan 
sonuçlar olmamalıdır. Bu değerlendirme yapılırken dikkate alınması gereken 
başlıca hususlar; pazarda hâlihazırda giriş engellerinin olup olmadığı, hâkim 
durumda olan bir teşebbüsün bulunup bulunmadığı, dikey anlaşmalar ara-
cılığıyla giriş engeli yaratılıp yaratılmadığı, tüketici tercihlerinin ne  ölçüde 
kısıtlandığı ve pazarın yapısı olarak sıralanabilir.

Bildirim Formu ve cevabi yazılar kapsamında ilgili şarta ilişkin olarak;

 – Seçici dağıtım sisteminin yalnızca belirli ürünler için kurulduğu,

 – JOHNSON’ın bahsi geçen ürünlerde hakim durumda ya da lider konu-
munda olmadığı, dolayısıyla uygulamanın JOHNSON’ın faaliyet gös-
termediği alt pazarda, sistem dışındaki depolar bakımından ayrımcılık 
ya da mal vermenin reddi olarak değerlendirilmemesi gerektiği, kaldı ki 
bu ürünler alt pazarda faaliyet gösteren teşebbüsler bakımından vazgeçil-
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mez olmadığından, olası bir mal vermenin reddi eyleminin şartlarının da 
mevcut olmadığı,

 – SÖZLEŞME konusu ürünler oldukça pahalı ve gerektiğinde sipariş edi-
len ürünler olduğundan, ecza depolarının, eczanelerden gelen taleplerin 
tamamını karşılamak anlamında diğer depolarla rekabet edebilmeleri için 
ellerinde bulundurmaları gereken ürünlerden olmadığı,

 – ilgili dört ürünün JOHNSON’ın ecza depolarına verdiği toplam ürünler 
içerisindeki payının %(…..) seviyesinde olduğu belirtilmiştir.

JOHNSON’ın serbest eczane piyasasındaki toplam satışlar içerisindeki 
payı 2019 yılında kutu ve ciro bazında sırasıyla %(…..) ve %(…..) olarak, 
SÖZLEŞME konusu dört ürünün JOHNSON satışları içindeki payı ise aynı 
sırayla %(…..) ve %(…..) olarak  gerçekleşmiştir. Yine SÖZLEŞME konu-
su ürünlerin serbest eczane kanalındaki toplam satışlara oranı ciro bazında 
%(…..) olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bazı ecza depolarının bu ürünleri 
portföyünde bulunduramayacak olmasının, ilgili pazardaki  rekabet üzerinde-
ki etkisinin oldukça sınırlı olabileceği söylenebilecektir. Bu hususlar dikkate 
alındığında, SÖZLEŞME’nin 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinin birinci 
fıkrasının (c) bendinde belirtilen koşulu sağladığı değerlendirilmektedir.

(4). Rekabetin (a) ve (b) Bentlerindeki Amaçların Elde Edilmesi İçin 
Zorunlu Olandan Fazla Sınırlanmaması

4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde öngörülen son koşul gereği, tüketi-
cilere yansıtılan ekonomik gelişme ve iyileştirmenin elde edilmesinde rekabeti 
daha az sınırlayan bir yöntem mevcut ise anlaşmaya muafiyet tanınamayacak-
tır. Bu şart altındaki  değerlendirmelerde genel olarak, uygulamanın rekabeti 
kısıtlayıcı etkilerinin, elde edilecek faydaların sağlanması için zorunlu olup 
olmadığı dikkate alınmaktadır.

Bildirim Formu ve ek açıklamalar kapsamında ilgili şarta ilişkin olarak;

 – Yurt dışına yapılan satışları tespit etmenin oldukça zor olduğu, bir ürü-
nün yurt dışına satıldığını tespit etmenin tek yolunun ilgili ürünü yurt 
dışında bularak bunun karekod bilgisine ulaşmak olduğu,

 – JOHNSON’ın ecza depolarıyla imzaladığı ve geçmiş tarihli Kurul karar-
larına da  konu olan sözleşmelerde, ürünlerin yurt dışına satılmaması yö-
nünde hükümler  bulunsa da, bunun takibinin mümkün olmadığı, daha 
az sayıda depo ile çalışılmasının bu bakımdan zorunlu olduğu,
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 – Başvuruya konu uygulamanın seçici dağıtım sistemi olarak kurgulanma-
dığı senaryoda uygulamadan beklenen faydaların sağlamayacağı,

 – SÖZLEŞME konusu ürünler yalnızca ihtiyaç halinde belirli depolardan 
temin edildiğinden zaten ecza depolarının bu ürünlere olan ilgisinin az 
olduğu, bildirim    konusu uygulamanın depolar arasında hissedilir bir 
fark yaratmayacağı belirtilmiştir.

SÖZLEŞME bakımından, çalışılan ecza depolarının sayısının sınırlandı-
rılması ve yurt dışına satış yasağı getirilmesi ile bunları tamamlayıcı nitelikteki 
düzenlemelerin, tüketicilerin faydasına olacak şekilde dağıtımda iyileşme sağ-
layacağı ve ilgili pazarın önemli bir kısmında rekabeti ortadan kaldırmayacağı 
kabul edilerek Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bent-
lerinin karşılandığı varsayılsa bile rekabetin zorunlu olandan fazla sınırlandı-
rılmaması şartıyla ilgili olarak ise, SÖZLEŞME’nin 7. maddesinin içeriği ele 
alınmalıdır.

SÖZLEŞME’nin 7. maddesinde, ilgili depoların seçici dağıtım sistemi 
dışında kalan depolara ürün satamayacağı, tedarik edemeyeceği ya da takas 
edemeyeceği hükme bağlanmıştır. Dosya konusu uygulamanın seçici dağıtım 
sistemi olarak kabul edilmemesi durumunda, söz konusu düzenlemenin hü-
kümsüz kaldığını ve bir anlam ifade etmeyeceğini söylemek mümkündür. Zira 
uygulamanın seçici dağıtım sistemi teşkil etmediğinin kabulü halinde, sistem 
dışındaki alıcılara satışın yasaklanması, 2002/2 sayılı Tebliğ kapsamında yer 
bulmamaktadır.

SÖZLEŞME’nin 7. maddesinde, seçici dağıtım sistemine göre kapalı bir 
sistem kurgusu öngörülmüştür. Ancak mevcut dosyada, başvuru konusu uy-
gulamanın seçici dağıtım sistemi olarak kabul edilemeyeceği değerlendiril-
mektedir. Bu durumda, 7. madde ile getirilen kısıtlamanın hizmet ettiği bir 
etkinlik artışından ve faydadan söz edilemeyecektir. Bu kabul altında da, 7. 
madde yalnızca dağıtıcıların yeniden satışlarına müdahale edilmesi sonucunu 
doğurmuş olacaktır. Diğer yandan, 7. maddenin, ilgili ürünlerin Türkiye’de 
bulunabilirliğinin sağlanması için de elzem olmadığı değerlendirilmektedir. 
Nitekim, yukarıda da belirtildiği gibi, söz konusu ürünlerin yurt dışına sa-
tışlarının yasaklanması amacı doğrultusunda, SÖZLEŞME’nin 8.1. maddesi 
düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, 7. maddenin, SÖZLEŞME’nin esas amacını aşacak şekilde 
geniş kapsamlı olarak düzenlendiği ve dağıtımda iyileşme ve tüketici faydası 
koşullarının sağlanması için zorunlu olandan daha kısıtlayıcı nitelikte olduğu 
değerlendirilmektedir. Tüm bu hususlar birlikte dikkate alındığında, bildi-



242 FMR  2021/1

Rekabet Kurulu Kararları

rim konusu SÖZLEŞME bakımından 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinin 
birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen koşulu da  karşılamadığı sonucuna 
ulaşılmıştır.

H. SONUÇ

Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre,

 – Johnson&Johnson Sıh. Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile dokuz ecza depo-
su arasında imzalanması planlanan Beşeri İlaç Depo Satış Sözleşmesi’nin 
rekabeti kısıtlayıcı hükümler içermesi nedeniyle 4054 sayılı Kanun’un 4. 
maddesi kapsamında olduğuna,

 – İlgili Sözleşmenin, 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafi-
yeti Tebliği’nin 4. maddesi uyarınca aynı Tebliğ kapsamında grup muafi-
yetinden yararlanamadığına,

 – 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasındaki şartların tümü-
nü karşılamaması nedeniyle, söz konusu Sözleşmeye bireysel muafiyet 
tanınamayacağına

gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahke-
melerinde yargı yolu açık olmak üzere, OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir. 


