
SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA 
MARKANIN KULLANILMAMASI NEDENİ İLE İPTALİNE DAİR BİLGİLENDİRME

10 Ocak 2017 tar�h�nde 6769 Sayılı Sına� Mülk�yet Kanunundan (SMK) önce 556 Sayılı 
Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n (KHK) 14. 
maddes�” Markanın, tesc�l tar�h�nden �t�baren beş yıl �ç�nde, haklı b�r neden olmadan 
kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık b�r süre �ç�n kes�nt�s�z ara ver�lmes� 
hal�nde, marka �ptal ed�l�r. “hükmüne dayalı olarak �ptal davası açılab�lmekte �d�.

Ancak Sına� Mülk�yet Kanununun yürürlüğe g�rmes�nden 4 gün önce 6 Ocak 2017 
tar�h�nde Anayasa Mahkemes� marka hakkının mülk�yet hakkı olduğu ve mülk�yet 
hakkının konusunun KHK'lar �le düzenlenemeyeceğ� gerekçes� �le söz konusu 
düzenlemen�n �ptal�ne karar verm�şt�r.

Anayasa Mahkemes�n�n �ptal kararı neden� �le daha önceden tesc�ll� b�r markanın beş 
yıl süre �le kullanılmaması neden� �le açılan �ptal davaları redded�lerek b�rçok 
mağdur�yete neden olunduğu g�b� hukuk� bel�rl�l�k �lkes� de �hlal ed�lm�şt�r. Oysak� 
KHK'da hüküm olmasa da, hukukumuzda tesc�ll� markayı kullanma zorunluluğunu 
düzenleyen Markaların Korunması Hakkında KHK dışında, uluslararası sözleşmelere 
göre karar ver�lmes� hukuken mümkündür. Anayasanın m. 90/5 uyarınca “usulüne 
göre yürürlüğe konulmuş m�lletlerarası antlaşmalar kanun hükmünded�r.” Türk�ye 
marka hukukunun esasına �l�şk�n, Par�s Konvans�yonu �le T�caretle Bağlantılı F�kr� 
Mülk�yet Hakları Anlaşması'na (TRİPS) taraftır. Söz konusu uluslararası antlaşmalar, 
usulüne uygun şek�lde onaylanıp Resm� Gazetede yayımlandıklarından kanun 
hükmünded�r. Markanın kullanılması gerekl�l�ğ�, Par�s Konvans�yonu md. 5/C'de ve 
TRIPS m. 19'da düzenlenmekted�r. Bu maddeler�n davalara uygulanması mümkün 
�ken Anayasa Mahkemes�n�n �ptal kararından önce açılan davaların tümü 
redded�lm�şt�r.
Pek�, SMK'da markanın kullanımı �le �lg�l� neler öngörülmüştür? SMK' ya dayalı 
kullanmama neden� �le �ptal davaları açılab�lecek m�d�r? Öncel�kle SMK �ptal davası 
dışında tesc�ll� ancak beş yıldır kullanılmayan marka sah�b�n�n sonrak� tar�hl� marka 
başvurusuna �t�razının d�nlenmemes�, markanın kullanılmadığının tecavüz 
davalarında ve hükümsüzlük davalarında def'� olarak �ler� sürülmes� �mkânları 
get�rm�şt�r. Ayrıca Marka Yönerges�n�n hızlı ve etk�l� b�r yöntem olması neden� �le 
tesc�ll� markanın kullanmama neden� �le �ptal�ne karar verme yetk�s�n� Türk Marka ve 
Patent Kurumuna (TPMK) verm�ş olduğunu görmektey�z. Ancak SMK' nın 26. 
Maddes�nde öngörülen bu düzenlemen�n 7 yıl sonra yürürlüğe g�rmes�ne karar 
ver�lm�şt�r.
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