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             Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller 
             Madde 61 – (Değişik: 21/1/2009 – 5833/2 md.) 
             Aşağıda sayılan fiiller marka hakkına tecavüz sayılır:  
             a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 9 uncu maddede belirtilen biçimlerde 
kullanmak.  
             b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilmeyecek derecede 
benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.  
             c) Markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markanın 
taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla kullanılan markayı 
taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu 
amaçlar için gümrük bölgesine yerleştirmek, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma 
tabi tutmak veya ticari amaçla elde bulundurmak.  
             d) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu 
hakları üçüncü kişilere devretmek. 
 
             Ceza hükümleri  
             Madde 61/A – (Ek : 3/11/1995 - 4128/5 md.;Değişik: 21/1/2009 – 5833/3 md.)  
             Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal veya 
hizmet üreten, satışa arz eden veya satan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmibin güne 
kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 
             Marka koruması olan eşya veya ambalajı üzerine konulmuş marka koruması olduğunu 
belirten işareti yetkisi olmadan kaldıran kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin 
güne kadar adli para cezasına hükmolunur. 
             Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde satmak, devretmek, 
kiralamak veya rehnetmek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve 
beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 
             Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde 
işlenmesi halinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 
             Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçlardan dolayı cezaya hükmedebilmek için 
markanın Türkiye’de tescilli olması şarttır. 
             Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete 
bağlıdır.  
             Üzerinde başkasının hak sahibi olduğu marka taklit edilerek üretilmiş malı satışa arz 
eden veya satan kişinin bu malı nereden temin ettiğini bildirmesi ve bu suretle üretenlerin 
ortaya çıkarılmasını ve üretilmiş mallara elkonulmasını sağlaması halinde hakkında cezaya 
hükmolunmaz. 
 

Marka sahibinin talepleri 
             Madde 62 – Marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibi, mahkemeden, aşağıdaki 
taleplerde bulunabilir: 
             a) Marka hakkına tecavüz fiillerinin durdurulması,  
             b) Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini,  

c) (Değişik : 3/11/1995 - 4128/5 md.) Marka hakkına tecavüz dolayısı ile üretilmesi 
veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, cihaz, makine 
gibi vasıtalara el koyulması talebi. 



             d) (c) bendi uyarınca el konulan ürünler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının 
tanınması, (Bu durumda, söz konusu ürünlerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu 
değer, kabul edilen tazminatı aştığı zaman, marka sahibinin fazlayı karşı tarafa ödemesi 
gerekir.).  
             e) (Değişik : 3/11/1995 - 4128/5 md.) Marka hakkına tecavüzün devamını önlemek 
üzere tedbirlerin alınması, özellikle bu maddenin (c) bendine göre el koyulan ürünlerin ve 
araçların üzerlerindeki markaların silinmesi veya marka hakkına tecavüzün önlenmesi için 
kaçınılmaz ise imhası talebi.  
             f) Marka hakkına tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları 
tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya yayın yoluyla 
duyurulması. 
 
             Hukuk davalarında yetkili mahkeme 
             Madde 63 – Marka sahibi tarafından, üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk 
davalarında yetkili mahkeme, davacının ikametgahının olduğu veya suçun işlendiği veya 
tecavüz fiilinin etkilerinin görüldüğü yerdeki mahkemedir. 
             Davacının Türkiye'de ikamet etmemesi halinde, yetkili mahkeme, sicilde kayıtlı 
vekilin iş yerinin bulunduğu yerdeki ve eğer vekillik kaydı silinmiş ise, Enstitünün 
merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemedir. 
             Üçüncü kişiler tarafından marka başvurusu veya marka sahibi aleyhine açılacak 
davalarda yetkili mahkeme, davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkemedir. Marka 
başvurusu veya marka sahibinin Türkiye'de ikamet etmemesi halinde, ikinci fıkra hükmü 
uygulanır.  
             Birden fazla mahkemenin yetkili olduğu durumda, yetkili mahkeme, ilk davanın 
açıldığı mahkemedir. 
 
             Tazminat  
             Madde 64 – Marka sahibinin izni olmaksızın, marka taklit edilerek üretilen ürünü 
üreten, satan, dağıtan veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkaran veya bu amaçlar için ithal 
eden veya ticari amaçla elde bulunduran kişi, hukuka aykırılığı gidermek ve sebep olduğu 
zararı tazmin etmekle yükümlüdür.  
             Taklit markayı herhangi bir şekilde kullanmakta olan kişi, marka sahibinin markanın 
varlığından ve tecavüzden kendisini haberdar etmesi ve tecavüzü durdurmasını talep etmesi 
halinde veya kullanmanın kusurlu bir davranış teşkil etmesi halinde, sebep olduğu zararı 
tazmin etmekle yükümlüdür.  
 
             Tecavüzü kanıtlayan belgeler  
             Madde 65 – Marka sahibi, markanın kendi izni olmaksızın taklit edilerek 
kullanılması sonucunda uğramış olduğu zarar miktarının belirlenmesi için tazminat 
yükümlüsünden markanın kullanılması ile ilgili belgeleri vermesini talep edebilir. 
  
             Yoksun kalınan kazanç 
             Madde 66 – Marka sahibinin uğradığı zarar, sadece fiili kaybın değerini değil, ayrıca 
marka hakkına tecavüz dolayısıyla yoksun kalınan kazancı da kapsar.  
             Yoksun kalınan kazanç, zarar gören marka sahibinin seçimine bağlı olarak, aşağıdaki 
değerlendirme usulerinden birine göre hesap edilir:  
             a) Marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, marka sahibinin markanın 
kullanması ile elde edilebileceği muhtemel gelire göre,  
             b) Marka hakkına tecavüz edenin, markayı kullanmak yoluyla elde ettiği kazanca 
göre, 
             c) Marka hakkına tecavüz edenin, markayı bir lisans anlaşması ile hukuka uygun 
şekilde kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedeline göre, 
             Yoksun kalınan kazancın hasaplanmasında, özellikle markanın ekonomik önemi, 
marka hakkına tecavüz edildiği anda geçerlilik süresi ve tecavüz sırasında markaya ilişkin 
lisansların sayısı ve çeşidi gibi etkenler göz önünde tutulur.  
 
             Yoksun kalınan kazancın artırımı  



             Madde 67 – Marka üzerinde tasarruf yetkisi olan kişi, yoksun kalınan kazancın 
hesaplanmasında, 66 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) veya (b) veya (c) bendlerinde 
belirtilen değerlendirme usullerinden birini seçmişse; mahkeme, ürünün satışında markanın 
ekonomik bakımdan önemli bir katkısının bulunduğu kanaatına vardığı takdirde, kazancın 
hesaplanmasında makul bir payın daha eklenmesine karar verir.  
             Markanın ilgili ürüne ekonomik bakımdan önemli bir katkısının olduğunun kabul 
edilebilmesi için, ilgili ürüne olan talebin oluşmasında markanın belirleyici etken olduğunun 
anlaşılmış olması gerekir.  
 
             Markanın itibarı  
             Madde 68 – Marka hakkına tecavüz eden tarafından markanın kötü veya uygun 
olmayan bir şekilde kullanılması sonucunda, markanın itibarı zarara uğrarsa, marka sahibi, bu 
nedenle, ayrıca tazminat isteyebilir. 
 
             Dava açılamayacak kişiler 
             Madde 69 – Marka sahibi, sebep olduğu zarardan dolayı marka sahibine tazminat 
ödemiş olan kişi tarafından piyasaya sürülmüş ürünleri kullanan kişilere karşı, Kanun 
Hükmünde Kararnamenin bu bölümünde yer alan davaları açamaz. 
  
             Zamanaşımı  
             Madde 70 – Marka hakkına tecavüzden doğan özel hukuka ilişkin taleplerde, 
zamanaşımı süresi için, Borçlar Kanununun zamanaşımına ilişkin hükümleri uygulanır. 
 

Görevli ve yetkili mahkeme 
             Madde 71 – (Değişik:22/6/2004 – 5194/17 md.) 

Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen davalarda, görevli mahkeme ihtisas 
mahkemeleridir. Bu mahkemeler tek hâkimli olarak görev yaparlar. Asliye hukuk ve asliye 
ceza mahkemelerinden hangilerinin ihtisas mahkemesi olarak görevlendirileceği ve bu 
mahkemelerin yargı çevresini, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu belirler. 

Enstitünün bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre aldığı bütün kararlara 
karşı açılacak davalarda ve Enstitünün kararlarından zarar gören üçüncü kişilerin Enstitü 
aleyhine açacakları davalarda görevli ve yetkili mahkeme, bu maddenin birinci fıkrasında 
belirtilen mahkemelerden Ankara ihtisas mahkemeleridir. 

 
             Hükmün ilanı 
             Madde 72 – Dava sonucunda haklı çıkan taraf, haklı bir sebebin veya menfaatının 
bulunması halinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere kesinleşmiş kararın günlük gazete 
veya benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan edilmesini talep etmek hakkına 
sahiptir. 
             İlanın şekli ve kapsamı kararda tesbit edilir. İlan hakkı, kararın kesinleşmesinden 
sonra üç ay içinde talep edilmezse düşer.  
 
             Lisans alanın dava açması ve şartları  
             Madde 73 – Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, inhisari lisansa sahip olan kişi, 
üçüncü bir kişi tarafından marka sahibinin marka hakkına tecavüz edilmesi durumunda, 
marka sahibinin bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca açabileceği davaları, kendi adına 
açabilir. İnhisarı olmayan lisans sahibi olanların, dava açma hakları yoktur. 
             Birinci fıkra uyarınca, marka hakkına tecavüz dolayısıyla dava açma hakkı olmayan 
bir lisans alan, noter vasıtasıyla yapacağı bir bildirimle, gereken davayı açmasını marka 
sahibinden isteyebilir.  
             Marka sahibinin, yukarıdaki fıkrada belirtilen talebi kabul etmemesi veya bildirimin 
alındığı tarihten itibaren üç ay içinde gerekli davanın açılmaması halinde, lisans alan yaptığı 
bildirimi de ekleyerek, kendi adına dava açabilir. 
             Lisans alan, ciddi bir zarar tehlikesi karşısında ve söz konusu sürenin geçmesinden 
önce, ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebilir.  
             Üçüncü fıkra uyarınca dava açan lisans alanın, dava açtığını marka sahibine 
bildirmesi gerekir.  



 
 
 
             Marka hakkına tecavüzün mevcut olmadığı hakkında dava ve şartları  
             Madde 74 – Menfaatı olan herkes, marka sahibine karşı dava açarak, fiillerinin marka 
hakkına tecavüz teşkil etmediğine karar verilmesini talep edebilir.  
             Birinci fıkrada belirtilen davanın açılmasından önce, kendisinin Türkiye'de giriştiği 
veya girişeceği sınai faaliyeti sonucu üretilen ürünlerde kullanacağı markanın, başkasına ait 
bir marka hakkına tecavüz teşkil edip etmediği hakkında, marka sahibinden görüşlerini 
bildirmesini noter aracılığı ile talep eder. 
             Bu talebin marka sahibine tebliğinden itibaren bir ay içinde marka sahibinin cevap 
vermemesi veya verilen cevabın menfaat sahibi kişi tarafından kabul edilmemesi halinde, 
menfaat sahibi birinci fıkraya göre dava açar. 
             Birinci fıkrada belirtilen dava, marka hakkına tecavüzden dolayı kendisine karşı dava 
açılmış bir kişi tarafından açılamaz.  
             Dava, marka üzerinde hak sahibi bulunan ve Marka Siciline kayıt edilmiş olan bütün 
hak sahiplerine tebliğ edilir.  
             Bu maddede belirtilen dava, markanın hükümsüzlüğü davasıyla birlikte de açılabilir.  
 
             Delillerin Tesbiti 
             Madde 75 – Marka hakkına tecavüzü ileri sürmeye yetkili olan kişi, bu haklara 
tecavüz sayılabilecek olayların tesbitini mahkemeden isteyebilir.  
 
             İhtiyati tedbir talebi 
             Madde 76 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen türde dava açan veya 
açacak olan kişiler, dava konusu markanın kendi marka haklarına tecavüz teşkil edecek 
şekilde Türkiye'de kullanılmakta olduğunu veya kullanılması için ciddi ve etkin çalışmalar 
yapıldığını ispat etmek şartıyla, davanın etkinliğini temin etmek üzere, ihtiyati tedbire karar 
verilmesini talep edebilir. 
             İhtiyati tedbir talebi, dava açılmadan önce veya dava ile birlikte veya daha sonra 
yapılabilir. İhtiyati tedbir talebi, davadan ayrı olarak incelenir. 
  
             İhtiyati tedbirin niteliği 
             Madde 77 – İhtiyati tedbirler, verilecek hükmün etkinliğini tamamen sağlayacak 
nitelikte olmalı ve özellikle aşağıda belirtilen tedbirleri kapsamalıdır: 
             a) Davacının marka hakkına tecavüz teşkil eden fiillerin durdurulması, 
             b) Marka hakkına tecavüz edilerek üretilen veya ithal edilen şeylere Türkiye sınırları 
içinde veya gümrük ve serbest liman veya bölge gibi olanlar dahil, bulundukları her yerde el 
konulması ve bunların saklanması, 
             c) Herhangi bir zararın tazmini bakımından teminat verilmesi.  
 
             Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin uygulanması 
             Madde 78 – Tesbit talepleri ve ihtiyati tedbirlerle ilgili diğer hususlarda Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır. 

 

 
             Gümrüklerde el koyma 
             Madde 79 – Hak sahibinin yetkilerine tecavüz oluşturması nedeniyle cezayı 
gerektiren taklit markalı mallara, ithalat veya ihracaat sırasında hak sahibinin talebi üzerine, 
gümrük idareleri tarafından ihtiyati tedbir niteliğinde el konulabilir.  
             El koyma ile ilgili uygulama bu konuda çıkarılacak mevzuatta düzenlenir. 
             Gümrük İdarelerindeki tedbir, el koyma kararının tebliğinden itibaren on gün içinde 
esas hakkında ihtisas mahkemesinde dava açılmaz veya mahkemeden tedbir niteliğinde karar 
alınmazsa idarenin el koyma kararı ortadan kalkar.  
 
 
 


