ASELSAN Kararı: İlgili sektörde tanınmış bir marka tanınmış marka statüsündedir.
Markaları derecelere ve basamaklara ayırıp, sektörel tanınmış marka, sektörler üstü
tanınmış marka veya Türkiye’de tanınmış marka gibi ayırımlara gitmek doğru değildir:
“Davacı vekili, müvekkilinin 18.01.2005 tarihinde TPE.’ne başvurarak, 556 sayılı KHK. ve
Uluslararası Sözleşmeler hükümlerine göre markasına “tanınmış marka” kararı verilmesini
istediğini, Markalar Dairesi’nin ASELSAN markasının “sektörel tanınmış marka” olduğunun
tespitine karar verdiğini, yapılan itirazın YİDK. tarafından da kabul edilmediğini, oysa ki 30 yıla
yakın bir zamandır kullanılan ve haklı bir şöhret kazanan ASELSAN markanını, “Markaların
tanınmışlık Düzeyleri ile İlgili Esaslar ve Uygulaması” metnindeki kriterlerin tümünü
karşıladığını ileri sürerek, davalının ret kararının iptaline, ASELSAN markasının Tanınmış Marka
olduğunun hükmen tespitine, hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, ASELSAN markasının ilgili sektörde yaygın olarak bilinen bir marka olup,
tanınmış marka olmadığını, idare kararının usul ve yasaya uygun olduğunu savunarak, davanın
reddini istemiştir.
Mahkemece bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davacıya ait ASELSAN markasının
Türkiye haricinde tüm Avrupa Birliği Ülkelerinde geçerli olmak üzere Topluluk Markası olarak
tescil ettirildiği, davacı şirket ürünlerinin ASELSAN markası adı altında yurt içinde, Avrupa
birliği Ülkelerinde ve bir dizi diğer yabancı ülkelerde yoğun bir şekilde pazarlandığı, ASELSAN
markasının 556 sayılı KHK.’nin 7/1-i ve 8/4.maddeleri anlamında tanınmış marka olduğu, yasal
anlamda tanınmış marklar arasında bir tanınmışlık derecesi mevcut olmayıp, asgari sektörel
tanınmışlık koşulunun sağlanması halinde, markaya tanınmış markadan kaynaklanan
korunmasının verilmesi gerektiği, yasada olmayan bir olguya yer verilmek suretiyle, tanınmış
markaları derecelere ve basamaklara ayırıp, sektörel tanınmış marka, sektörler üstü tanınmış
marka veya Türkiye’de tanınmış marka gibi ayırımlara gitmenin doğru olmayacağı gerekçesiyle,
YİDK.’nun 13.06.2005 tarihli kararının iptaline, davacıya ait tescilli 5 adet markada yer alan
ASELSAN markasının 556 sayılı KHK.’nin 7/1-i ve 8/4.maddeleri gereğince tanınmış marka
olduğunun tespitine, ilan isteminin reddine karar verilmiştir.
Karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan
delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre,
davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir”.
(11. HD, 6.3.2007, E. 2006/13097, K. 2007/4024)

