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ti i ürünün taklit bir mal oldu unu biliyorsa onunla ilgili olarak bir i lem yapabiliyor-
duk ya da bir depoda ürün elde etti imiz zaman i lem yapabiliyorduk. imdi mahke-
meler buras� depo, sat� a henüz arz edilmemi , dolay�s�yla suç henüz olu mam�  diye 
ret kararlar� veriyor. Bunun sebebi bir kelimelik bir aç�klaman�n eksik kalmas�d�r. Bu 
da zannediyorum yeni kanuni düzenlemede belirlenecek. Tabii basiretli tüccar ve bi-
lebilme kavramlar� çok enteresan kavramlar ve bu kavramlardan da hocam bahsetti-
ler. Biz bir tüccar�n bir ürünün taklit olup olmad� �n� bilebilece inden hareket ediyo-
ruz ve Türk Patent Enstitüsü’nün kay�tlar�n�n da aleni oldu u kural�ndan hareket edi-
yoruz. Bilebilme konusunda basiretli tüccar kavram�na s� �n�yoruz. Dolay�s�yla da bu 
konuda da bir aç�klama yapm�  olabilirim. 

imdi Yrd. Doç. Dr. Selman Dursun Beyefendi bize daha fazla detay verecekler. Ta-
bii ki bu konuda çok özel çal� malar� oldu unu biliyoruz. O nedenle müste� t olmak 
üzere mikrofonu kendilerine veriyorum, buyurun efendim. 

Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN - Te ekkür ediyorum Say�n Ba kan�m. Öncelikle 
bir düzeltme yaparak ba lamal�y�m. Benim as�l olarak ekonomi ceza hukuku, banka-
c�l�k ve sermaye piyasas� suçlar� üzerine çal� malar�m var. Markalarla ilgili henüz özel 
bir çal� mam yok. Bu yönüyle asl�nda sunum s�ralamas� isabetli oldu, Caner Hocam�z 
bu suçlar�n detay�na girdi. Ben de daha çok bu suçlar�n özellikle ekonomi ceza huku-
ku düzenlemelerindeki sorunlar yönüyle bir analizini yapmaya çal� aca �m. Bu suçla-
r�n tasni�  (I.) ve bunlar�n genel bir de erlendirmesi (II.) eklinde iki temel ba l�k al-
t�nda aç�klamalarda bulunaca �m. Böylece önceki sunum ba lam�nda detaydan gene-
le do ru bir seyir söz konusu olacak. 

I. MARKA SUÇLARININ TASN F

Öncelikle marka suçlar� ne demektir, buna ili kin k�sa bir tan�m verdikten sonra bu 
suçlar�n ekonomik suç niteli ini ve ekonomi ceza hukuku ba lam�ndaki düzenleme 
sorunlar�n� de erlendirece im, sonras�nda da bu suçlar�n kendi içerisindeki tasni� ne 
de inmeye çal� aca �m.

A. Marka Suçlar� Kavram�

Marka suçlar� dedi imizde bunlar�, marka hakk� ve bu hakk�n korunmas�na dair 
kurallar ba ta olmak üzere markalarla ilgili olarak öngörülen düzenden kaynaklanan 
suçlar eklinde tarif edebiliriz. Mal veya hizmetlerin kökenini belirtici, di erlerinden 
ay�rt edilmesini sa lay�c� i aretler olan markalar gerek milli gerekse milletleraras� dü-
zenlemelerle ekonomik faaliyetlerin ve bunun içerisinde bilhassa ticari faaliyetlerin 
belirli bir düzen içerisinde cereyan etmesi amac�yla � kri mülkiyet konusu yap�lm�  ve 
bu alanda belirli bir düzen öngörülmü tür. te bu düzlemde marka haklar�na tecavüz 
suçlar� as�l olmak üzere di er düzene ili kin suçlar marka suçlar�n� olu turmaktad�r. 
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B. Ekonomik Suç Niteli i

1. Genel Olarak

Devlet serbest piyasa ekonomisinde de belirli ölçüde ekonomik ya ama müdahale 
edebilmekte ve bu çerçevede birtak�m düzenlemeler getirebilmektedir. Ekonomik fa-
aliyetlerin düzenli i leyi i aç�s�ndan marka suçlar� da asl�nda söz konusu müdahale 
kapsam�ndaki düzenlemelerin bir parças�d�r. Bu yönüyle marka suçlar�n�n da ekono-
mik suç özelli ini ta �d� �n� söyleyebiliriz. 

2. Özel Olarak

Tabii bu noktada ekonomik suç ne demektir, k�saca buna da de inmemiz laz�m. Ge-
nel olarak fail, ma dur ve toplum aç�s�ndan ekonomik sonuçlar� olan, failin amac�n�n 
ekonomik ç�kar sa lamak oldu u suçlar ekonomik suçlar olarak tarif edilebilir çok 
genel bir bak� la. Fakat daha detayl� olarak tabii kriminolojik aç�dan ekonomik suç 
kavram� tan�mlan�yor, hukuki aç�dan ve ceza muhakemesi aç�s�ndan da ekonomik suç 
kavram� asl�nda bir emsiye kavram olarak ele al�n�yor. 

Kriminolojik olarak, kriminoloji biliyorsunuz suçun nedenlerini inceliyor. Bu ba -
lamda kriminolojik aç�dan beyaz yaka suçlulu u dedi imiz, toplumda belirli sayg�n-
l� � olan ki ilerin mesleki faaliyetlerini icras� s�ras�nda i ledikleri suçlar ekonomik 
suç olarak tarif ediliyor. Bu noktada özellikle mesleki faaliyet s�ras�nda bir organi-
zasyon, daha çok irketler nezdinde i lenen suçlar ekonomik suç olarak ele al�n�yor 
ve kriminolojik ara t�rmalarda bunlar klasik suç incelemelerinin d� �nda de erlendi-
riliyor. Yani klasik suçlar�n, örne in iddet içeren suçlar�n nedenlerinden farkl� ola-
rak ele al�n�yor. O nedenle beyaz yaka suçlulu u ibaresi kullan�l�yor ve buradan hare-
ketle bu konuya dikkat çekiliyor. Kriminolojik aç�dan marka suçlar�n�, failin toplum-
sal sayg�nl� � ölçütünden ziyade özellikle mesleki faaliyet çerçevesinde ya da bir or-
ganizasyon, irket veya i letme çerçevesinde i lenmeleri itibariyle ekonomik suç ola-
rak tasnif edebiliriz.

Hukuki aç�dan ise hukuki de er kavram�, yani ekonomik nitelikteki belirli huku-
ki de erleri ihlal eden suçlar ekonomik suç olarak öne ç�k�yor. Hukuki aç�dan ekono-
mi düzeni ya da ekonominin i levselli i bir hukuki de er olarak kabul ediliyor ve bu 
de erleri ihlal eden � iller ekonomik suç olarak tarif ediliyor. Bu noktada tabii mak-
roekonomi dedi imiz ekonomik sistemi bir bütün olarak ihlal eden suçlar as�l olarak 
ekonomik suç eklinde kar �m�za ç�k�yor, ama bunun d� �nda mikro düzeyde özellik-
le ekonomik ya am�n, ekonomik i leyi in araçlar�n�n kötüye kullan�lmas� önem ta �-
yor. Nedir bu araçlar? Örne in muhasebe, bilanço, kredi kartlar�, çek gibi ekonomik 
ya am�n ya da i leyi in önemli araçlar�n�n kötüye kullan�lmas� ekonomik suç tavsi� -
ne yol aç�yor. Marka da bu anlamda ekonomik ya am�n, özellikle ticari hayat�n önemli 
araçlar�ndan biridir. Bu yönüyle ekonomik suç olarak nitelendirilebilir. Özellikle mü -
terilerin korunmas�, üretilen ürünler bak�m�ndan toplumun, hatta kamu sa l� �n� ilgi-
lendiren ürünler ba lam�nda kamu sa l� �n�n korunmas�, hak sahiplerinin, yani mar-
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ka hakk� sahiplerinin korunmas� ve son tahlilde tabii bir bütün olarak piyasan�n, eko-
nomik düzeninin korunmas� yönüyle marka suçlar� da hukuki anlamda bir ekonomik 
suçtur. 

Son olarak ceza muhakemesi aç�s�ndan da ekonomik suçlar ayr� bir kategori te kil 
edebilmektedir. Birazdan ayr�ca de inece im üzere özellikle suçlulukla mücadele ve 
uzmanla ma ba lam�nda, ekonomik suçlar�n ortaya ç�kar�lmas�nda -ki bunlar marka 
suçlar� aç�s�ndan da geçerli- birçok zorluk vard�r, klasik suç tiplerinden farkl� özellik-
ler bulunmaktad�r. Bu yönüyle de ceza muhakemesinde uzmanl�k mahkemelerinin ku-
rulmas� gerek soru turma organlar�n�n, kolluk ve savc�l� �n gerekse kovu turma mer-
cii olarak mahkemenin uzmanla mas� son derece önemli ve bu çerçevede ekonomik 
suçlar ayr� bir grup te kil edebilmektedir.

3. Ekonomik Suçlulukla Mücadeledeki Zorluklar

Peki, suçlulukla mücadele noktas�nda ekonomik suçlar�n ve bu ba lamda marka 
suçlar�n�n ta �d� � zorluklar nelerdir? Bir defa ekonomik suçlar dü ük görünürlü suç-
lard�r. Yani iddet içermedikleri için, ço unlukla hile, tahrifat içerdikleri için, keza be-
lirli bir mesleki statüde, alan�nda uzman ki iler taraf�ndan i lendikleri için bunlar�n 
delillerinin saptanmas� güçtür. Bu yönüyle dü ük görünürlük özelli i vard�r. Ekono-
mik suçlar�n bir ba ka özelli i karma �kl�kt�r. Tabii bu suçlar belirli bir organizasyon, 
mesela bir irket bünyesinde, bir tahrifat a � da içerebilen ekilde i lenmeleri, ayr�-
ca bu konudaki düzenlemelerin de karma �k olmas� suçlulukla mücadelede önemli bir 
zorluk te kil etmektedir. Sorumlulu un yay�lmas� bir ba ka özellik... Bilhassa bu suç-
lar�n bir irket bünyesinde i lenmeleri itibariyle sorumlu ki ilerin, kimlerin fail ya da 
erik oldu unun saptanmas� güçlük arz eder. Bir ba ka özellik ise ma duriyetin yay�l-

mas� olarak kar �m�za ç�k�yor. Ekonomik suçlarda ve bu ba lamda marka suçlar�nda 
baz� hallerde çok say�da ve fakat küçük, fark edilemeyen veya münferit olarak önem-
senmeyen ma duriyetler ortaya ç�kabilir. Somut olarak bir ma durun saptanmas� bir-
çok olayda güçlük arz eder. Tabii ki tüm bu hususlar ceza muhakemesinin zorlu u-
na yol aç�yor, kanunlar�n ve cezai statülerin mu lakl� � da bu noktada önem ta �yor. 

4. Ekonomi Ceza Hukukundaki Düzenleme Sorunlar�

Ekonomi ceza hukuku, ceza hukukunun bir kolu olarak ele al�nabilir. Bu çerçevede 
ekonomi ceza hukukunun genel ve özel k�sm�ndan bahsedilebilir. Genel k�sm� esas itiba-
riyle Türk Ceza Kanunu’nun 5. maddesi çerçevesinde Türk Ceza Kanunu’nun genel hü-
kümleri, yani ilk 75 maddesinden olu maktad�r ve bu hükümler ekonomik suçlar ve bu 
ba lamda marka suçlar� için de geçerlidir. Ancak bazen bu genel hükümlerden ayr�lan, 
istisnai baz� düzenlemeler yap�labilmektedir. Asl�nda Türk Ceza Kanunu’nun 5. mad-
desindeki, Kanunun genel hükümlerinin yan ceza kanunlar�nda da uygulanaca �n� ön-
gören hükmün amac� da bu tür özerk alanlar�n, ayr�k düzenlemelerin önüne geçmektir. 

Ekonomi ceza hukukunun as�l sorunlu taraf� özel hükümler k�sm�nda ortaya ç�k�yor. 
Öncelikle ekonomik suçlar�n düzenlenmesi bak�m�ndan çe itli yakla �mlar söz konu-
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su. Klasik suç tiplerinden ekonomik suçlar aç�s�ndan yararlanma bir yakla �m tercihi 
olarak kar �m�za ç�kabiliyor. Yani klasik, özellikle mal varl� �na kar � suçlar�n yorum 
yoluyla ekonomik düzeni ihlal eden suçlar� da kapsamas�. Buna örnek olarak kar �-
l�ks�z çek ke ide etmenin uzun y�llar doland�r�c�l�k suçu içerisinde ele al�nmas� göste-
rilebilir. Yine bu kapsamda mevcut suçlar�n yetersiz kalmas� halinde yeni suç tipleri-
nin eklenmesi de söz konusu olabilir. kinci bir temel yakla �m ise ekonomik suçlar�n 
bunlara özgü yan kanunlarda düzenlenmesi eklindedir. Marka suçlar� bak�m�ndan da 
esasen bu ikinci yöntem tercih edilmi tir. Bildi iniz gibi Markalar�n Korunmas� Hak-
k�nda Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen bir hükümle suç tipleri do rudan bu-
rada düzenlenmi tir. Bu noktada tabii biraz sonra de inece iz, Markalar�n Korunmas� 
Hakk�nda Kanun Hükmünde Kararnamede yap�lan de i ikliklerle baz� suç tipleri bu 
düzenlemenin d� �na ç�kar�lm�  ve genel, klasik suç tiplerinin içerisinde de erlendir-
meye tabi tutulmu tur.

Ekonomi ceza hukukunun özel k�sm�ndaki en önemli sorun, suçlar�n tasni� nde or-
taya ç�kmaktad�r. Özellikle yan kanunlardaki düzenlemelere bakt� �m�zda mutat bir 
yakla �m olarak, ilgili alana ili kin özel hukuk veya idare hukuku hükümlerini taki-
ben tek bir maddeyle ya da çok az say�daki birkaç hükümle ceza hukuku düzenleme-
lerinin yap�ld� �n� görüyoruz. Ceza hükümleri de ço unlukla önceki maddelere at�f 
yoluyla, hatta bazen ba ka bir kanuna yollama yap�lmas� suretiyle düzenlenmektedir. 
Oysa ceza hukukunun suçta ve cezada kanunilik, belirlilik, k�yas yasa � ve dar yorum 
ilkelerini dikkate ald� �m�zda bu düzenleme tarz� son derece sorunludur ve suçlar�n 
yorumunda büyük güçlüklere yol açmaktad�r. Çünkü at�f yap�lan hüküm, özel hukuk 
normu ya da idare hukuku normu mant� �yla yaz�lm� , buna uygun yükümlülükler ya 
da yasaklar içeren hükümlerdir. Ceza hükmünü de bunlarla birle tirdi iniz takdirde, 
bazen çok gereksiz, çok basit yükümlülüklerin dahi suça konu olabildi i veya bazen 
ceza hükmünün, olmas� gereken kat�, kesin ifadesiyle uyu mayan bir içeri e bürün-
dü ü görülebilmektedir. Bu tür sorunlar, markalarla ilgili düzenlemelerde de kendini 
göstermi tir. Buna biraz sonra özellikle Anayasa Mahkemesinin iptal karar� çerçeve-
sinde ayr�ca de inece iz. 

Bir ba ka sorun, suç hükmünün, madde s�ras� gözetilerek önceki hükümlere at�f 
yap�lmak suretiyle düzenlenmesinden kaynaklanmakta ve bu sebeple suçlar�n kendi 
içinde, ceza hukukuna özgü bir düzeni ortaya ç�kmamaktad�r. Türk Ceza Kanunu’nun 
özel hükümlerine bakt� �n�zda ma dur ve korunan hukuki de er temelinde birtak�m 
tasni� er yap�ld� �n� görürsünüz. Mesela ki ilere kar � suçlar, topluma kar � suçlar 
veya hayata, malvarl� �na kar � suçlar gibi tasni� er görülebilir. Oysa yan ceza kanun-
lar�nda ya da ekonomi ceza hukukunun özel k�s�mlar�nda ço u zaman böyle bir tas-
nif veya s�ralama olmaks�z�n, çok özensiz bir yakla �mla, bazen birden fazla suç ayn� 
maddede, ayn� f�krada, hatta ayn� cümlede düzenlenebilmektedir. Tabii bu olumsuz-
lukta ilgili düzenlemelerin uygulanma s�kl� �n�n, bu konudaki bilimsel çal� malar ile 
Yarg�tay içtihatlar�n�n azl� �n�n da etkisi oldu unu söylemek gerekir. Bu alandaki ça-
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l� malar ve içtihatlar�n artmas�yla do ru orant�l� olarak ilgili düzenlemelerin de geli -
ti ini görebiliyoruz. 

Yine ekonomi ceza hukuku alan�nda sorunlu bir di er nokta, çerçeve hükümler... 
Özellikle 2005 y�l�nda yürürlü e giren Türk Ceza Hukuku Reformundan önceki dü-
zenlemelerde, idarenin içeri ini doldurdu u çerçeve kanuni düzenlemeler dikkat çek-
mekteydi. 

De inilen tüm bu düzenleme sorunlar�na, marka suçlar�na ili kin normlarda da ör-
nekler bulmak mümkündür. Bunlar�n baz�lar�na biraz sonra i aret edece iz. 

C. Marka Suçlar�n�n Kendi çindeki Tasni� 

Bu tespitlerden sonra marka suçlar�n�n kendi içindeki tasni� ne bakt� �m�zda, çe itli 
ayr�mlar kar �m�za ç�kmaktad�r. lk ay�r�m, gerçek (as�l) marka suçlar� ve di er marka 
suçlar� eklindedir. Gerçek marka suçlar� kapsam�nda, markan�n ay�rt edici fonksiyo-
nunun, garanti, reklâm i levlerinin esas al�nd� � veya bu i levlerine yönelik olan suç-
lar, yani marka hakk�na tecavüz suçlar�; marka taklitçili i ve markan�n tan�nm� l� �na 
tecavüz gibi � iller yer almaktad�r. Di er marka suçlar�ysa markan�n i levleriyle do -
rudan ilgili olmayan, bu alana ili kin düzene dair olan suçlardan olu maktad�r. Örne-

in marka koruma i aretini kald�rma, yetkisiz marka hakk� üzerinde tasarruf edilme-
si ya da kendini marka sahibi gibi gösterme. Özellikle eski düzenlemede yer alan bir-
çok suç tipi buna örnektir. 

Bundan ba ka Markalar Hakk�nda Kanun Hükmünde Kararnamenin özellikle 2009 
y�l�nda yap�lan de i iklikten önceki eski halini dikkate ald� �m�zda, Kararnamenin 
61/A maddesi suç maddesi olup, bu hükümde biraz önce bahsetti im suçlar�n tasni-
�  sorununu çok net olarak görüyoruz. 61/A maddesinin eski halinin 1. f�kras�nda üç 
bent halinde (a, b ve c bentleri) bu suçlar düzenlenmi ti. lk iki bentte (a ve b) do ru-
dan birtak�m suçlar tan�mlan�rken, c bendinde ise marka hakk�na tecavüz niteli inde-
ki � illeri belirten ve asl�nda bir özel hukuk normu olan 61. maddeye at�� a, söz konusu 
maddede say�lan � illeri i leyenler cezaland�r�l�r eklinde bir suç tari�  yap�lm� t�. Yol-
lama yap�lan 61. maddenin a bendinde de bir ba ka hüküm olarak 9. maddeye at�f ya-
p�lmaktayd�. Bu çerçevede doktrinde yap�lan bir tasnife göre, 61/A maddesinin 1. f�k-
ras�n�n a ve b bentlerinde do rudan tan�mlanan suçlar dar anlamda marka suçlar� ola-
rak bir grubu te kil etmekte ve di er suçlar ise marka hakk�na tecavüz suçlar� olarak 
ayr�ca ele al�nmaktayd�. Bu suçlara k�saca ismen de inip, bunlar�n yeni düzenlemede-
ki kar �l�klar�na k�saca i aret edece iz. 

61/A maddesinin a ve b bentlerine, dar anlamda marka suçlar�na bakt� �m�zda; a 
bendinde ilk suç olarak marka sahibinin gerçe e ayk�r� kimlik bildirimi suçu yer al-
maktayd�. Bu kapsamda marka ba vurusunda ba vuru sahibinin kimlik bilgilerini bil-
dirmesi ve bu bildirimdeki gerçe e ayk�r�l�klar suç olarak öngörülmü tü. Asl�na bakt�-

�n�zda bu � il, belgede sahtecilik suçlar� içerisinde, esas itibariyle resmi belgenin dü-
zenlenmesinde kamu görevlisine yalan beyanda bulunma suçunu olu turabilecek bir 
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niteli e sahip. Bu dü ünceyle söz konusu suç tipine 2009 y�l�nda 61/A maddesinde ya-
p�lan de i iklik sonras�ndaki mevcut düzenlemede yer verilmemi tir. Dolay�s�yla ge-
nel suç tipleri, bu çerçevede Türk Ceza Kanunu madde 206 ve 207’deki suçlar kapsa-
m�nda bir de erlendirme yap�lacakt�r. Marka ba vurusu Türk Patent Enstitüsü’ne ya-
p�l�yor. Bu noktada Enstitü görevlileri kamu görevlisi olarak kabul edildi inde resmi 
belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu veya duruma göre özel belgede sahteci-
lik suçu tart� �labilecektir.

Ayn� bentte yer alan ikinci bir suç tipi, marka koruma i aretini (tescilli marka sim-
gesini) kald�rma suçuydu. Bu suç, mevcut düzenlemede de bulunuyor. Bentteki bir di-

er suç ise kendisini marka ba vurusu veya sahibi gibi gösterme suçu olup, yeni dü-
zenlemede bu suç tipine yer verilmemi tir. Asl�nda bu � il, i lenme biçimine göre do-
land�r�c�l�k, sahtecilik ya da haks�z rekabet suçlar� kapsam�nda ele al�nabilecek bir 
mahiyete sahip. 

Maddenin b bendinde de iki suç tipi düzenlenmi ti. Marka haklar� üzerinde yetkisiz 
tasarruf suçu bunlardan birincisi olup, bu suç yürürlükteki düzenlemede de yer al�yor. 
kinci olarak ise gerçe e ayk�r� olarak marka hakk� kan�s�n� uyand�rma suçu öngörül-

mü tü. Burada asl�nda marka hakk�n�n korumas� sona ermi  olmas�na ra men bunun 
devam etti ini gösterme söz konusu. Bu � ile yeni düzenlemede yer verilmemi , bunun 
genel hükümler kapsam�nda, doland�r�c�l�k ve haks�z rekabet suçlar� içerisinde de er-
lendirilmesi öngörülmü tür.

Bunun d� �nda maddenin c bendinde, marka hakk�na tecavüz dedi imiz ve 61. mad-
deye at�f suretiyle düzenlenen çok say�da suç vard�. Biraz önce bahsettiklerim do ru-
dan maddede düzenleniyordu. Daha önce de de indi im gibi, 61. maddeye at�f, ora-
dan da 9. maddeye at�f eklinde bir sistem söz konusuydu. Dolay�s�yla at�f yap�lan 
hükümlerden yola ç�karak suçlar� saptamak, bunlar� isimlendirmek, unsurlar�n� be-
lirlemek gerekiyordu. Buna göre 61. maddenin a bendinde 9. maddeye at�� a düzen-
lenen suçlar, markan�n izinsiz kullan�lmas� suçlar� eklinde tasnif edilmekteydi. Bu-
nun içerisinde ürün taklidi (iktibas), markan�n kar� t�r�lmas� (iltibas) ve markan�n ta-
n�nm� l� �na tecavüz gibi � iller vard�. Bunlardan ürün taklidi ve markan�n kar� t�r�l-
mas� mevcut düzenlemedeki suç tipinin kapsam�nda yer al�rken, markan�n tan�nm� l�-

�na tecavüz � ili bunun içerisine al�nmam� t�r. Yine at�f yap�lan 61. maddenin b ben-
dinde yer alan markay� taklit suçu bak�m�ndan markan�n s�rf taklit edilmesi, bir ürü-
ne konulmas�n� yeterliydi, bunun sat�lmas� vesaire gerekmeksizin suç olu maktayd�. 
Bu � il de mevcut düzenlemedeki suç tipinde öngörülmü  vaziyettedir. Taklit markay� 
ticaret alan�na ç�karma 61. maddenin c bendinde öngörülen ayr� bir suç tipiydi. Yani 
taklit marka ürünün sat�lmas�, da �t�lmas�, bu amaçla ithal edilmesi veya ticari olarak 
elde bulundurulmas� ayr�ca düzenlenmi ti. Bu � iller de belli ölçüde mevcut suç tipinin 
içerisinde yer al�yor. Asl�nda bak�ld� �nda, markay� izinsiz kullanma � illeri ile marka-
y� taklit birbirine benziyor. Tabii at�f usulüyle düzenleme yap�ld� � için bazen ayn� � -
illerin tekrar suç olarak kabul edilmesi durumu da söz konusu olabiliyor. Biraz önce 



23Marka Haklarında Ceza Hukuku Alanındaki Gelişmeler

de indi im gibi 61. maddenin a bendi 9. maddeye at�f yap�yor, o maddede markan�n 
taklit edilmesi ile markan�n benzerinin kullan�lmas�na, yani iltibas � illerine yer veri-
liyor. Yine 61. maddenin bir sonraki bendinde, yani b bendinde markan�n taklidinden 
söz edilerek, âdeta tekrar mahiyetinde bir düzenleme yap�lm� t�. Tabii at�f yap�lan hü-
kümler dikkate al�nmad� � için bu tip sorunlar ortaya ç�kmaktayd�.

Yine marka lisans�na ayk�r� davranma suçu, 61. maddenin d bendinde yer alan bir 
ba ka suç tipiydi. Burada esasen bir sözle meye ayk�r�l�k suç kapsam�na al�nm� t�. 
Yeni düzenlemede bu suça yer verilmemi tir. Yine maddenin e bendinde, esasen i ti-
rak kurallar�n� ilgilendiren bir durum olarak, markay� izinsiz kullanma, taklit ve tica-
ret alan�na ç�karma suçlar�na yard�m etme ayr�ca öngörülmü  bir suçtu. Yeni düzen-
lemede bu hükme yer verilmemi  olup, mesele i tirak kurallar� kapsam�nda de erlen-
dirilecektir. Nihayet maddenin f bendinde taklit markay� ta �yan mal�n temin yerini ve 
eklini bildirmekten çekinme müstakil bir suç tipiydi. Mevcut düzenlemede bu � il suç 

olmaktan ç�kar�ld�, ancak bu husus bir anlamda etkin pi manl�k maddesine dönü tü-
rüldü, ba ka bir ifadeyle mevcut etkin pi manl�k maddesinin kayna �n�n bu suç oldu-

unu söyleyebiliriz. 

Sonuç itibariyle bakt� �m�zda marka suçlar�n�n tasni�  noktas�nda esas itibariyle 
marka bir � kri mülkiyet konusu oldu u için, markan�n izinsiz kullan�m�, taklidi, yet-
kisiz tasarrufu gibi marka mülkiyetine kar � birtak�m suçlar var. Bu mülkiyetle do -
rudan ili kili olmayan, ama bu alana ili kin bir düzen getirilmesi noktas�nda, öngö-
rülen düzene ayk�r�l�ktan kaynaklanan, bu anlamda markaya duyulan güveni koruyan 
ba ka suç tipleri de bulunuyor. Gerçe e ayk�r� olarak kimlik bildirimi, marka ba vu-
rusu veya sahibi gibi gösterme veya marka hakk� kan�s�n� uyand�rma eklindeki � il-
ler buna örnektir. 

II. MARKA SUÇLARINA L K N MEVCUT DÜZENLEMEN N
     DE ERLEND R LMES

Son olarak mevcut düzenlemedeki suç hükümlerine de inelim. Ancak bunun önce-
sinde 61/A maddesinin kanunilik ilkesi bak�m�ndan de erlendirilmesinde ve Anayasa 
Mahkemesinin konuyla ilgili kararlar�na k�saca de inmekte yarar var. 

A. Kanunilik lkesi Aç�s�ndan 61/A Maddesi ve Anayasa Mahkemesi’nin Kararlar�

Bir defa 61/A maddesi ilk halinden beri suçta ve cezada kanunilik ilkesi bak�m�n-
dan ilginç bir içeri e sahip. Bu durum mevcut düzenlemede de devam ediyor. 61/A 
maddesi bir kanunda de il, Markalar�n Korunmas� Hakk�nda Kanun Hükmünde 
Kararname’de yer al�yor. Bilindi i gibi kanun hükmünde kararnamelerle ilgili Anaya-
san�n 91. maddesi uyar�nca KHK’lar ile suç düzenlemesi yap�lamayaca � aç�kt�r. Fa-
kat suç düzenlemesinin bulundu u 61/A maddesi, KHK’n�n içerisine sonradan 4128 
say�l� Kanunla eklenmi  vaziyette, bu ekilde suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ge-
re i yerine getirilmi  oluyor. Kanunilik ilkesini ihlal etmemek amac�yla bir anlamda 
KHK-kanun karmas� ilginç bir düzenleme yöntemi asl�nda. Fakat özellikle Anayasa 
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Mahkemesi taraf�ndan iptal edilinceye kadar bakt� �n�zda kanunla eklenen 61/A mad-
desi var evet, a ve b bentlerinde birtak�m suç tipleri tarif ediliyor, fakat c bendinde bu 
defa bir KHK hükmüne, yani 61. maddeye, oradan 9. maddeye at�f var. Bakt� �n�zda 
suçun içeri ini asl�nda bir KHK hükmü, yani 61. ve 9. maddeler belirliyor. Bu düzen-
leme biçimi, e er kanunilik ilkesini kat� bir ekilde ele ald� �n�z takdirde söz konusu 
ilkeyi ihlal eden bir nitelik ta �yor. Çünkü evet, belli ölçüde bir kanuni düzenleme var, 
61. maddeye ayk�r�l�k eklinde bir suç tipi tari�  yap�lm� , ama suçun içeri ini esas iti-
bariyle KHK hükümleri belirliyor. 

2004 y�l�na kadar bildi im kadar�yla bu hüküm kanunilik ilkesini ihlal iddias�yla 
Anayasa Mahkemesinin önüne gelmemi tir. Ancak gelmi  olsayd� dahi Anayasa Mah-
kemesinin ihlal karar� verme ihtimali dü üktür. Zira 2004-2005 Türk Ceza Hukuku 
Reformundan önce bu nitelikte ba ka düzenlemeler de mevcuttu. Örne in Türk Para-
s�n�n K�ymetinin Korunmas� Hakk�ndaki Kanunda da do rudan Bakanlar Kurulu ay-
k�r�l�k eklinde bir suç tari�  vard�. Bu hüküm yanl�  hat�rlam�yorsam iki kez Anaya-
sa Mahkemesinin önüne gelmi  olmas�na ra men bunun kanunilik ilkesini ihlal etme-
di i, burada Bakanlar Kurulu karar�na ayk�r�l�k eklindeki bir suç tari� nin kanunilik 
ilkesi için yeterli oldu u sonucuna var�lm� t�. Yani 2005’teki reform öncesi Anayasa 
Mahkemesi kanunilik ilkesini daha esnek kabul etmekteydi. Fakat 2005 sonras�nda 
TCK’da kanunilik ilkesi, özellikle idarenin düzenleyici i lemleri suç ve ceza konula-
mayaca �n�n belirtilmesi suretiyle daha kat� bir ekilde öngörüldü. Bu ekildeki esnek 
kanunilik düzenlemesi, sadece kabahatler aç�s�ndan kabul edildi. Bilindi i gibi Kaba-
hatler Kanununda da kanunilik ilkesine yer verilmi tir. Ancak TCK’ya nazaran daha 
esnek bir içeri e sahiptir. Kabahatlerde içeri ini idarenin doldurdu u çerçeve kanun 
hükümleriyle de düzenleme yap�lmas� mümkün. 

Türk Ceza Hukuku Reformunun getirdi i bu yeni konsepte uygun olarak Anayasa 
Mahkemesi de 2004 ve 2008 y�llar�nda kanunilik ilkesi temelinde markalar hakk�nda-
ki KHK ile ilgili iptal kararlar� vermi tir. Daha önce de indi im 61/A maddesinin c 
bendinin atf� çerçevesinde at�f yap�lan baz� hükümleri iptal etmi tir. Bu noktada tabii 
Anayasa Mahkemesinin karar� da ele tirilebilir. Çünkü Anayasa Mahkemesi at�f ya-
pan suç hükmünü de il, suç hükmünün at�f yapt� � KHK hükümlerini iptal etmi tir. 
Yani at�f yap�lan 61. maddenin ve bununla ba lant�l� olarak 9. maddenin ilgili bent-
lerini iptal etmi tir. Bu ele tirilmelidir. Zira sonuç itibariyle bu iptal sonucunda ilgi-
li hükümlerin getirdi i özel hukuk korumas� da ortadan kald�r�lm� t�r. Söz konusu hü-
kümler sadece suç hükmü de ildir, özel hukuk korumas� da sa lamaktad�r. Fakat ta-
bii bu noktada gerekçelendirme kolayl� � aç�s�ndan, bir de iptal hükmünün s�n�rlar�-
n�n saptanmas� yönünden bu yöntem daha kolay gelmi  olabilir Anayasa Mahkeme-
sine, çünkü Anayasan�n 91. maddesi aç�kça KHK’larla suç düzenlemesi yap�lamaya-
ca �n� belirtmektedir. Anayasa Mahkemesi de gerekçe olarak buna dayanm� t�r. Oysa 
burada tart� �lmas� ve iptali gereken husus, at�f yap�lan KHK hükümleri de il, bunlara 
at�f yapan ve kanunla KHK’ya eklenen 61/A maddesinin düzenleme biçimi olmal�yd�. 
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B. Yürürlükteki Düzenleme

Anayasa Mahkemesinin iptal kararlar�ndan sonra 61/A maddesinde 2004 y�l�nda 
5194 say�l� Kanunla ve son olarak 2009 y�l�nda 5833 say�l� Kanunla de i iklikler ya-
p�lm� t�r. Bu çerçevede, biraz önce Caner Hocam�z düzenlemelerin içeri ine de indi, 
dolay�s�yla ben tekrar ayr�nt�lar�na girmeden, genel baz� tespitler yapaca �m. 

1. Suç Say�s�n�n Azalt�lmas� ve At�f Usulünden Vazgeçilmesi

Mevcut düzenlemede üç ayr� suç tipine yer verilmi  olup, bu noktada dikkat çeken 
husus, at�f usulünden vazgeçilmi  olmas�d�r. Suçlar�n daha sadele tirildi i, üç suç ti-
pine indirildi i, birçok suç tipinin biraz önce de indi im ve isimlendirilmesinde dahi 
güçlü e sebep olan at�f yoluyla unsurlar�n�n öngörülmesinden vazgeçildi i, birbirinin 
tekrar� olan suçlar�n ço unun birle tirildi i görülmektedir. Keza baz� � iller suç olmak-
tan ç�kar�lm� , genel suç tiplerinin sa lad� � korumayla yetinilmi tir. 

Her ne kadar do rudan at�f yönteminden vazgeçilmi  olsa da özellikle taklit � ilinde, 
iktibas ve iltibas kavramlar�n�n saptanmas� noktas�nda 61. ve 9. maddelerden yararla-
n�laca � aç�kt�r, ancak en az�ndan do rudan bir at�f yap�lmam� t�r.

2. Hapis ve Adli Para Cezas�n�n Birlikte Öngörülmesi

Yapt�r�m noktas�nda yeni düzenlemenin farkl�l� � bak�m�ndan bir hususa dikkat çek-
mek isterim. KHK’n�n ilk halinde hapis cezas� ve yan�nda para cezas� öngörülmü tü. 
Bu asl�nda eski TCK’daki sistemin bir yans�mas�yd�. Mülga TCK’da ilgili suçun eko-
nomik nitelik ta �y�p ta �mad� �na bak�lmaks�z�n ço u suç aç�s�ndan para cezas�, ha-
pis cezas�na ek bir ceza gibi öngörülmü tü. KHK’da 2004 y�l�nda yap�lan de i iklik-
le “hapis veya para cezas� veya her ikisi” eklinde esasen Türk Ticaret Kanununda yer 
alan sistem benimsendi. 2009 y�l�nda yap�lan de i iklikle son eklini alan mevcut hü-
kümde ise, hapis art� adli para cezas� biçimindeki düzenlemeye yer verildi.

Mevcut düzenleme, yürürlükteki TCK sistemiyle uyumludur. Zira yeni TCK siste-
minde kural olarak adli para cezas� hapis cezas�na alternatif olarak öngörülmü tür, an-
cak ekonomik nitelik ta �yan, müsadere hükümlerinin yetersiz oldu u suç tiplerinde 
hapis cezas� ve adli para cezas�n�n birlikte öngörülmesi bir prensip olarak kabul edil-
mi tir. Bu prensibin de 2009 de i ikli ine yans�d� �n� görüyoruz. 

3. Tüzel Ki ilerin Güvenlik Tedbiri Sorumlulu unun Düzenlenmesi
Bir ba ka i aret etmem gereken husus yeni düzenlemede tüzelki ilerin sorumlulu-

u hakk�nda. Eski düzenlemede tüzelki ilerin yarg�lama masra� ar�ndan ve para ceza-
s�ndan müteselsilen sorumlu olaca � belirtilmekteydi. Tabii Türk Ceza Hukuku Re-
formundan sonra biliyorsunuz tüzelki ilerin ceza sorumlulu unun olmad� � Ceza Ka-
nununun 20. maddesinde aç�kça düzenlenmi tir. Maddenin 2. f�kras�nda tüzel ki iler 
hakk�nda sadece güvenlik tedbiri yapt�r�m�n�n uygulanabilece i belirtilmi tir. Söz ko-
nusu güvenlik tedbirlerinin de TCK’n�n 60. maddesinde faaliyet izninin iptali ve mü-
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sadere oldu u gösterilmi tir. Fakat ayn� maddedeki hüküm uyar�nca bu yapt�r�mlar�n 
uygulanabilmesi için ilgili suç tipinde bu yönde aç�k bir ifadenin bulunmas� gerekir. 
Ba ka bir ifadeyle tüm suçlarda tüzelki ilere yönelik güvenlik tedbiri yapt�r�m� uygu-
lanamaz. Bunun için aç�k bir hükme ihtiyaç vard�r. te bu aç�k hüküm ihtiyac�n� 2009 
de i ikli i getirmi tir ve marka suçlar� dolay�s�yla tüzelki ilere de faaliyet izninin ip-
tali ve müsadere yapt�r�mlar�n�n uygulanmas�n�n yolu aç�lm� t�r. 

4. Markan�n Türkiye’de Tescilli Olmas� art�: Objektif Cezaland�rabilirlik art�.
Yürürlükteki 61/A maddesinde ilginç bir ifade yer al�yor. Maddenin 5. f�kras�nda, 

“Yukar�daki suçlardan dolay� cezaya hükmedebilmek için markan�n Türkiye’de tescil-
li olmas� artt�r” ibaresiyle markan�n ülkemizde tescilli olmas�n�n art olmas� hususu 
ayr�ca vurgulanm� . Bu noktada tabii ceza hukuku dogmati i aç�s�ndan bu ifade yo-
rumlanmaya muhtaç, acaba markan�n ülkede tescilli olmas� suçun konusunun bir özel-
li i mi yani suçun bir unsuru mu, yoksa suçun unsurlar� d� �nda cezaland�r�labilirli-

i sa layan bir objektif art� m� sorunu ortaya ç�kacakt�r. Maddenin kaleme al�n�  bi-
çimi itibariyle bunun bir objektif cezaland�r�labilirlik art� oldu u izlenimi öne ç�k�-
yor, ama tart� maya aç�k. 

Bunun önemi u: E er objektif cezaland�r�labilirlik art� dedi imizde failin kast�-
n�n bu hususu kapsamas� gerekmiyor. Yani failin tecavüz etti i, ihlal etti i markan�n 
Türkiye’de tescilli olup olmad� �n� bilmesi ve istemesi veya öngörmesi ve kabullen-
mesi, yani kast�n bunu içermesi gerekmiyor. Dolay�s�yla e er objektif cezaland�r�labi-
lirlik art� dedi imizde suçun içerdi i yasak hükmü geriye çekilmi  oluyor. Yani yasak-
lanan � il, Türkiye’de tescilli olup olmad� �na bak�lmaks�z�n marka hakk�na tecavüz et-
menin yasak olmas� ve dolay�s�yla suç te kil etmesi, ancak e er marka Türkiye’de tes-
cilliyse bunun yapt�r�m uygulamaya yol açmas� eklinde bir sonuç do uyor. 

5. Etkin Pi manl�k
Maddenin son f�kras�nda yer verilen etkin pi manl�k hükmünün kayna �na daha 

önce i aret etmi tim. Eski düzenlemede suç olu turan bir durum, mevcut düzenleme-
de bir te vik hükmüne dönü türülmü  vaziyette. Ancak etkin pi manl�k hükmünün uy-
gulanma güçlü üne dair tespit ve ele tirilere ben de kat�l�yorum. Yap�lan düzenlemede 
taklit ürünün kayna �n� bildirerek bunu üretenlerin ortaya ç�kar�lmas�n� sa lamak ye-
terli görülmemi , buna ek olarak üretilmi  mallara el konulmas�n� temin etme eklin-
de art� getirilmi . Bu yönüyle kurumun uygulanma artlar� son derece zorla t�r�lm� .

6. ikâyet ve htisas Mahkemeleri
ikâyet süresi, eski düzenlemede genel kuraldan farkl� olarak 2 y�l eklinde öngö-

rülmekteydi. ikâyet hakk�n� kullanabilecek ki iler tek tek say�lmaktayd� ve daha kap-
saml�yd�. Yeni düzenlemede bu hususta özel bir düzenlemeye yer verilmemi , sadece 
suçlar�n ikâyete ba l� oldu u belirtilmi tir. Dolay�s�yla bu konuda art�k genel hüküm-
ler uygulanacakt�r. Buna göre Ceza Kanununun 73. maddesindeki 6 ayl�k ikâyet sü-
resi esas al�nacak, ikâyet hakk�na sahip ki iler ise bu konuda kabul edilen prensipler 
çerçevesinde suçtan do rudan do ruya zarar görenler olarak belirlenecektir. 
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Son olarak biliyorsunuz KHK’da tek hâkimli ihtisas mahkemelerinin görevli olaca-
� aç�kça belirtilmi  vaziyette. Bu noktada � kri ve s�nai haklar ceza mahkemesi veya 

asliye ceza mahkemelerinin ilgili dairelerinin görevlendirilmesi söz konusu. 
Beni dinledi iniz için te ekkür ediyorum. 

Av. Vehbi KAHVEC  - Say�n Hocam, çok te ekkür ederim. Süre k�s�tlamas� yap-
mak istemiyoruz, zaten arkada lar�n ço u buray� bulmak için bir saatlerini harcad�lar. 

imdi konuya adapte olmak bak�m�ndan gerçekten çok ba ar�l� oldu, ama ben bir ko-
nuyu aç�klamak istiyorum. Ekonomik suç kavram� meselesi suç tipi olarak ya da su-
çun düzenleni  ekli olarak ekonomik suç gibi gözükse de suçu i leyenler ve organi-
zasyonlar hakk�nda belirtmek laz�m; 2012 y�l�nda stanbul Emniyet Müdürlü ü’nün 
Türkiye çap�nda yapt� � operasyonda yakalanan faillerin hemen hemen tümünün ayn� 
zamanda uyu turucu madde nedeniyle de sab�kal� olduklar� tespit edilmi tir. Ayr�ca te-
rörün � nansman�na ili kin uluslararas� sözle meler aç�s�ndan da bu olay�n de erlen-
dirilmesi gerekti i inanc�nday�z. Zira bütün Türkiye’de taklit üretimi ve sat� �n�n bel-
li gruplar taraf�ndan, çok az say�da belli gruplar taraf�ndan yap�l�p piyasaya sürüldü ü 
de tespit edilmi tir. Dolay�s�yla bir de bu aç�dan olaya bakmakta fayda oldu unu dü-
ünüyorum, te ekkür ederim. 

imdi hem oturumu toparlamak hem de yenilikleri ö renmek üzere, süre k�s�tlama-
s� olmaks�z�n diyorum, çünkü ne kadar istifade edersek o kadar iyi, Yarg�tay 7. Ceza 
Dairesi üyesi Say�n Memi  Selçuk Güney üstad�m�z� mikrofona davet ediyorum, bu-
yursunlar efendim. 

Memi  Selçuk GÜNEY - Te ekkür ediyorum. Öncelikle hepinize sayg�lar�m� su-
narak konu mama ba lamak istiyorum. Biz di er konu mac� hocalar�m�z,ki hepsi de 
ayn� zamanda bir söz üstad�d�r, onlar gibi ak�c� bir üslupla sizlere hitap etme konusun-
da çok tereddütlerimiz var. Nihayetinde bir topluluk önünde konu ma yapmak ömrü-
müzde ya iki, ya üç keredir. Bizim i imiz dinlemek, bizim i imiz hep dinlemek, ko-
nu mak de il, dolay�s�yla bu ben anlat�rken biraz s�k�labilirsiniz, onu pe inen söyle-
yeyim. 

Hocalar�m�z konunun mevzuat bölümünü çok güzel izah ettiler. S�k�nt�lar� dile ge-
tirdiler. Yasa koyucu yasal düzenlemeleri yaparken uygulamada ç�kabilecek sorunlar� 
yeterince öngöremiyor, Türkiye’de göç hep yolda diziliyor. Yasa düzenlemesinden do-

an s�k�nt�lardan sonuçta en çok etkilenen de uygulamac�lar olarak bizleriz. Yasal dü-
zenlemeler ve kanunlar öyle bir ekilde yap�l�yor ki, uygulama olarak dosyalar önüne 
geldi inde, gerek yerel mahkemeler, gerekse Yarg�tay olarak ortada yasal düzenleme-
den kaynaklanan sorunlar�, yani birtak�m hususlardaki bo luklar� fark ediyorsunuz, ya 
da düzenlemelerin hayat�n prati ine uymad� �n�, sorunlar�n çözümsüz kald� �n� fark 
ediyorsunuz. te müsaderede, cezalar�n miktar�nda, hiç uygulanmayan ve uygulan-
mas� mümkün olmayacak etkin pi manl�k hükümlerinde vb. konularda… 
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