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FiKRi VE SINAi HAKLAR KAPSAMINDAKi
TAKLiT VE KORSAN MALLARIN GUMRUKLERDE
GE((iCi OLARAK DURDURULMASI
Ay~e

Saadet ARIKAN*

GiRi~

1980'1i y1llardan ilibaren bOyOk bir artl$ gosleren dOnya licarelinde, fikrT ve smaT
haklara konu mallar da onemli bir yer lulmaya ba$1aml$11r. 1
i$1e fikrT ve smaT haklann uluslararas1 licarel a91S1ndan la$1d1QI bu onem, bu
haklann neler oldugu, hak sahibine verdigi yelkiler, koruma sOreleri, elkin bir korumanln la$1mas1 gereken ozellikler a91Smdan yine uluslararas1 bir uyumla$11rmanm
geregini ortaya koymu$1ur. Bu uyumla~t1rma uluslararas1 sozle~meler arac1I1QI ile yapllmaya yal1~1lm1~ ve Olkeler mevzua11nda gerekli degi$iklikler gOndeme gelmi$1ir.
Bu dOzenlemelerde, fikrT- s1naT haklann elkin bir bi9imde korunmasmm, bu haklan ihlal eden laklil ve korsan mallann, (henOz uluslararas1 licarel alanma girmeden)
gOmrOklerde gerekli ledbirlerin al1narak durdurulmas1 sureli ile olacag1 vurgulanm1~11r.
Bu makalede, uluslararas1 ticaret Ozerinde olumsuz etki yaralan korsan ve laklit
mallann gOmrOklerde durdurulmas1 ile ilgili olarak, mevzual uyumunu temine yonelik
uluslararas1 dOzenlemeler ve TOrkiye'nin konuya yakla$1ml, be$ ba$11k all1nda incelenmektedir.
Taklil ve korsan mal lanmnm ardmdan ikinci b61Umde, fikrT ve smaT haklar konusunda mevcul uluslararas1 sozle~melerin konuyu dOzenleyi~ ~ekli Ozerinde durulmaktadlr. Bunlar i9inde en aynnlll1 dOzenleme nileliginde alan GATT- 1994 TRIPS
Anla~mas1 hOkOmleri aynn1111 bi9imde irdelenmektedir.
DOnya GOmrOk Te~kilal1 da konuya kay1ISIZ kalm1~ ve TRIPS Anla~mas1'n1
temel alarak, Olkelerin gerekli mevzuat degi~ikligi s1rasmda ornek olarak dikkale ala-

*

Hakim, Adalet Bakanllgt A.T. Koordinasyon Dairesi

1

Fikri-stnai haklann dunya ticaretindeki iinemini saptaytct dogrudan bir yiintem yoksa da; bu
iinem, ticaretle baglanttll fikri ve stnai hak konusu mallann degerinin saptanmas1 ya da onlar iyin
uluslararast duzeyde Odenen lisans Ocretleri ile somut biyimde ortaya ylkanlabilmektedir.
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bilecekleri bir tip mevzuat haz1rlam1~t1r. Uguncu bolumde bu Te~kilatm haz1rlad1Q1
dOzenlemeye yer verilmektedir.
Dorduncu bolumde ise girilen gumruk birligi ili~kisi iginde Turkiye'nin mevzuatml uyumla~t1rma s1ras1nda dikkate almak durumunda oldugu 2 Avrupa Birligi duzenlemeleri incelenmektedir.

Nihayet Turk mevzuat1 ve gumruklerde durdurmanm incelendigi son bollimde
konu kapsam, karar me rei, usul ve yapt1nmlar ag1smdan irdelenmektedir.
Sonug k1sm1nda ise genel bir degerlendirme ve Turk mevzuat1 ag1smdan onerilere yer verilmektedir.

1- TAKLiT ve KORSAN MAL KAVRAMI ve GUMRUKLERDE DURDURMA

Hak sahibinin izni olmadan, bir urunun ya da i~aretin benzeri ya da aynmm imalatl ve kullamlmas1, taklit mal kavramm1 ortaya QJkarmaktadJr. Sozluk anlam1 itiban ile
her tOrlu takliti ifade eder gorunen bu kavram, 1986'11 yillardan itibaren hukuki duzenlemelerde, doktrinin de etkisi ile sadece marka taklitleri igin kullan1lmaya ba~
3
lanmJ~tJr. Taklit mal kavramm1 bu anlamda kullan1lan ilk duzenleme A.T.'nun 3842/86
say1l1 Konsey Tuzugudur. 4 Bu kullamm zaman iginde benimsenmi~ ve bugun, AB'nin
yan1s1ra GATI-1994 TRIPS Anla~mas1 ve Dunya Gumruk Te~kilat1 6 da Olkeler mevzuatmJ etkileyecek bigimde, taklit mal tabirini marka taklitleri anlammda kullanmaya
5

ba~lam1~t1r.

Yukandaki ag1klamalann J~IQI altmda taklit mal, tescil edildigi mallar agJsJndan
gegerli olan bir marka ile ayn1 veya ay1rdedilemeyecek kadar benzeri olan bir i~a
retin, izinsiz ~ekilde mal veya ambalaj uzerinde kullan~m~ ile ortaya 91kan mallan ifade
eden bir kavramd1r.

2

1/95 sayili Ortaklik Konseyi Karan ~ter~tevesinde Turk fikri ve smai haklar mevzuat1n1n A.T. mevzuallna uyumunun kapsami ve takvimi aQismdan aynntili bilgi iQin bkz. ARIKAN, A. Saadet: Turk
Fikri - Sinai Haklar Mevzuat Uyumu ve KOBI 'ler (Gumruk Birlii:)i ve TRIPS <;:er9evesinde Dei:)erlendirme)- TES-AR Gumruk BirliQi ve TRIPS <;:er~tevesinde Sinai Haklann Korunmasi Duzenlemelerinin KOBI'Iere Etkisi Semineri, 15 Mart 1996, basilmakta olan tebliQ , sh. 1-36.

3

lngilizce counterfeiting goods olarak ifade edilmektedir.

4

O.J.L.357,18.12.1986, sh. 1.

5

TRIPS A., madde 51, daha net bi9imde "counterfeit trademark goods" tabirini kullanmaktadir.

6

Eski adi Gumriik l~birliQi Konseyi olan bu Te~kilat da 1995 yilinda hazirladii:)i "Model for National
Legislation" da "counterfeit trademark goods ifadesini tercih etmi~tir. Bkz. 7 March 1995, IP/C/
W/1 .
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Karsan maf kavram1 ise fikri hukuk ~er~evesinde korunan eser ve kom$U haklara konu olan mallar i9in kullan1lmaktad1r. 8 AB, GATT-1994 TRIPS Anla$mas1 ve
Dunya Gumruk Te$kilatl da korsan mal tabirini, fikri hak konusu mallann izinsiz kullanlml veya ~ogalt1lmas1 anlammda benimsemi$ bulunmaktad1r. 9
Bu a91klamalar ~er9evesinde korsan mal, fikri hak sahibinin izni olmadan orjinal bir Orunden dogrudan veya dolayh bi9imde 90galtma sonucunda, hak sahibinin
eser Ozerindeki hakk1n1 veya kom$U hakk1n1 ihlal ettigi kabul edilen mallard1r.
Marka ve fikri hak sahibinin, haklannm ihlali ile ortaya 91kan taklit ve korsan
mallar, ulusal ticaretin yan1s1ra uluslararas1 ticarete de konu oldugundan bunlann,
henuz i~ piyasaya girmeden gumruklerde durdurulmas1 ve bu durdurma s1rasmda
mahkemeden almacak karar 9er9evesinde yine gumrukte imha edilmesi, hem hak sahibi hem de uluslararas1 ticaret a91s1ndan buyuk onem ta$1maktad1r. Bu onem
GATT, 10 WIP0 11 ve WC0 12 9er9evesinde tartl$11ml$ ve bugun art1k uluslararas1 duzeyde kabul edilmi$ bulunmaktad1r. Ozellikle TRIPS Anla$mas1 bu ilkenin kabulunu,
GATTa tarat ulkeler a91s1ndan bir zorunluluk haline getirmi$lir.
II- ULUSLARARASI SOZLE$MELERiN KONUYA YAKLA$1MI
1-1883 PARiS SOZLE$MESi

Patent, faydah model, marka, endustriyel tasanm (bir ba$ka ifade ile endustriyel
model ve resim) gibi s1nai haklann korunmas1 hakkmda temel ilkeleri duzenleyen
Paris S6zle$mesi, 13 gumruklerde almacak tedbirler ile ilgili ilk uluslararas1 duzenlemedir.
Ancak Paris S6zle$mesi, gumruklerde durdurma imkan1n1 sadece taklit markal1
mallara inhisar ettirmi$ ve hukuk sistemlerinde boyle bir yolun duzenlenmedigi iii-

7 lngilizce "pirated goods" olarak itade edimektedir.
8 lngilizce'de "piracy = korsanlik", tikri hukuk kapsammdaki eser 'lerin basrldr~r. kom\)U haklann
kaydedild i ~i materyalin (dergi, kitap, kaset gibi) hak sahibinin izni olmadan kullanrlmasr ve ftO~altrlmasrnr itade eden bir kavramdrr.
9 Bkz. AB'nin 3295/94 sayrlr TOzO~O madde 1 (O.J .L. 341, 30.12.1994, sh .8); TRIPS A., madde 51;
DOnya GOmrOk Te~kilatr Tip DOzenleme Tasansr, 7 March 1995, IP/CW/ 1.
10 General Agreements on Traffis and Trade= Ticaret ve Tariteler Konusunda Gene!
11

Anla~ma.

World Intellectual Property Organisation= DOnya Fikri Haklar Te~kilatr.

12 World Customs Organisation= DOnya GOmrOk Te~kilatr.
13 TOrkiye bu S6zle~meye 10 Te~rinievvel1925 tarihinde tarat olmu~tur . Zaman i~tinde Sozle~me'de
yaprlan de~i~ikliklere de katrlan TOrkiye, 1976 yrlmda yaprlan son de~i~ikli~in tamamrna
23.09.1994 tarihinde tarat olmu~tur.

AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGISI

146

keleri ball kay1tlar ile bu yontemi uygulamak a91smdan zorlaml$tlr. 14 Gumrukte el kaymaya alternatif olarak getirilen bu kay1tlara gore, Paris Birligi'ne Qye devlet taklit markall mallar a91smdan ya ithalat yasag1 getirmek durumunda ya da mallar gumrukten
91k1p ulusal sm1rlara girdiginde, i9 hukukta yasal yollar ongorerek bu mallara el koymak durumundad1r.
Paris Sozle$mesi'ne gore, gumrukte el koyma sadece ithalat Slrasmda uygulanmakta olup, ihracat ve transit halindeki taklit mallar a91smdan boyle bir zorunluluk bulunmamaktad1r.
Sozle$me, gumrukte el koyma usulunun, savc1, hak sahibi veya i9 hukukun ongordugu diger ki$ilerin talebi Qzerine uygulanabilecegini ongormektedir.
2-1886 BERN SOZLE$MESi

Fikri haklar15 konusundaki temel ilkelerin saptand1g1 Bern Sozle$mesi, 16 eser
sahipleri ve kom$U hak sahiplerinin haklann1 ihlal eden korsan mallann gumruklerde
durdurulmas1 konusunda herhangi bir hOkum i9ermemektedir.
ihlal olu$turan kopyalar hakk1ndaki 16. madde, bu mallar hakkmda uygulanacak
el koyma hukmunun i9 hukuk duzenlemelerine tabi olacagm1 belirtmi$ fakat gumruklerdeki durum a91s1ndan bir kural vaz'etmemi$tir.
3- GATI -1994 TRIPS ANLA$MASI

Ulkeler aras1ndaki Gumruk tarifelerinin giderek indirilmesini, tarife dl$1 engellerin ise kald1nlmasm1 ongoren GATT Anla$mas1 (General Agreement on Tariffs

14 Bkz. Paris

Sbzle~mesi

madde 9. An1lan maddede konu, 6 bend halinde

duzenlenmi~tir.

15 Fikri haklar, eser uzerindeki haklar ve kom~u haklardan olu~maktad1r.
Eser Gzerindeki haklar;
- Ilim ve edebiyat eserleri (bilgisayar programlan da bu grup it;inde yer almaktad1r),
- Muzik eserleri,
- Sinema eserleri,
- GOzel sanat eserleri ve
- l~lenmeler Ozerindeki haklardan olu~maktad1r.
Kom~u haklar ise;
- lcrac1 sanat91lann haklan,
- Fonogram (ses ta~IYICISI) yap1mc1lannm haklan,
- Radyo-TV gibi yaym organlann1n haklan ve
- Filmin ilk tesbitini yapan film yap1mcllannm haklanndan olu~maktad1r. (Kom~u haklarla ilgili aynntlll bilgi it;in bkz. ARIKAN, A. Saadet: Fikri Haklar Ba()lammda Kom~u Haklar ve Turkiye, Istanbul Barosu Dergisi, bas1lmakta olan tebli(), 1995).
16 Turkiye bu Sbzle~meye 1.1.1952 tarihinde tarat olmw;;,
12.7.1995 tarihinde katllm1~t1r.

Sozle~me ' nin

1979 Paris metnine ise
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and Trade = Tarife ve Ticaret Konusunda Genel Anla~ma) 1947 y11inda imzalanmt~ttr. Ba~langiQta Fikrl ve Smal Haklar1 aynnt1l1 biQimde duzenlemeyen Anla~ma, 1986 ytlmda Uruguay'da ba~layan muzakereler s1rasmda bu konuyu da kapsamma alm1~t1r, 15 Nisan 1994 tarihinde imzalanan GATI-1994 Anla~mas1,
kapsammm geni~letilmesinin yan1s1ra bir de yeni orgut kurmu~tur. Dunya Ticaret OrgutO ad1 verilen bu orgut nedeniyle GATI-1994 Anla~mas1 Dunya Tic aret OrgutO'nu
kuran Anla~ma olarak da amlmaktadtr. 17
i~te GATT-1994 Anla~mas1'nm aynlmaz bir par9as1 olarak haz1rlanan TRIPS

(Trade Related Intellectual Property =Ticaretle Baglant1l1 Fikrl Haklar Anfikrl ve smal haklar konusunda son derece aynnt1l1 hukumler getirmi~tir.

Anla~mas1
la~mast)

TRIPS Anla~mas1'nm amac1:
- Uluslararas1 ticaret engellerini azaltmak,
- Fikrl ve smal haklann etkin bir bi9imde korunmasm1 saglamak,
- Korumay1 saglay1c1 tedbir ve usullerin ticarete engel olu~turmasm1 onlemek
olarak vurgulanmaktadtr.
i~te bu ama9lann saglanmas1 amac1 ile benimsenen ilke ve disiplinler arasmda,
taklit ve korsan mallar ile mucadele i9in getirilen gumruklerde ge9ici olarak durdurma kurallan da bulunmaktadtr.

TRIPS Anla~mas1, kural olarak fikrl ve smal hak sahibinin
ruklerde uygulanacak olan bu tedbirle ilgili olarak:
-

ba~vurusu

ile gum-

Kapsam,
Karar mercii,
Ba~vuru ~ekli,

Teminat almmas1,
Merci karannm niteligi ve etkisi,
Haks1z ali nan kararlarda tazminat,
Taraflann mallan kontrol ve bilgi edinme haklan ve
Yaptmmlar aQISmdan aynnt1l1 ilkeler getirmi~tir.

17 GATT-1947 Anla~mas1 ' na 1954 y11inda tarat olan Turkiye, GATT-1994 Anla~mas1'na 31 .12.1994
tarihinden itibaren tarat olmu~tur. Bkz. 29.1 .1995 gun ve 22186 R.G. Anla~ ma hakkmda aynnl11i
bilgi i9in bkz. GATT-1994 Anla~mas1 ' nm Kavranmas1 , Stratejik Odak Nokia Projesi , Turk Teknoloji
Vakil, 1996 (Bas1lmakta olan rapor).
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A· GENEL KURAL
Karsan ve taklit mallar ag1smdan GOmrOklerin harekete gegmesi kural alarak
hak sahibinin ~ikayetine baglanm1~ almakla birlikte, Anla~ma'ya tarat Olkelerin tercih
etmeleri halinde GOmrOkler, durdurma i~lemini re'sen de yapabilecektir.*
8-KAPSAM
a- Mal A91smdan Kapsam
Anla~ma, gOmrOklerde gegici alarak durdurma kanusu yap1lacak mallan, kural
alarak, taklit markali mallar ile korsan mal lara inhisar ettirmi~tir. Patent, endOstriyel
tasanm, cagrafi i~aret, yan iletken OrOn tapagrafyas1 (entegre devre tapagrafyas1)'n1
i9eren diger FSH ihlalleri ile ilgili mallar a91smdan da ayn1 tedbirin al1nabilmesi,
Oye devletlerin takdirine b1rakllm1~t1r.

Taklit markal1 mal, Anla~mada, ithal Olke kanunlanna gore karunan marka ile
ayn1 veya asli unsurlan ag1smdan ay1rt edilmeyecek kadar aym i~aretlerin izinsiz alarak kanulmas1 nedeni ile marka sahibinin haklann1 ihlal eden mal alarak tanlmlanmaktadlr.
Karsan mal ise fikri haklardan, hem eser Ozerindeki haklan hem de kam~u haklan, izinsiz gagaltma nedeni ile, yine ithal Olke kanunlanna gore ihlal ettigi say1lan mal
alarak tan1mlanmaktad1r.
b· Eylem A91smdan Kapsam
TRIPS Anla~mas1, gOmrOklerde gegici durdurma ile ilgili bu uygulamanm, taklit
veya karsan maim Olkeye giri~ i ni onlemek igin, k1saca ithalat halinde uygulanacagm1
vurgulamaktad1r. Kural ithalat hali almakla beraber Oye devletler isterlerse ihracat ve
transit gegi~ler ag1smdan da ayn1 tedbiri uygulama hakkma sahiptir. 18
c- istisna Hali
Anla~ma, seyahat eden in ~ahsi e~yas1 alarak say1labilecek veya kOgOk paketler
i9inde yallan1p ticari mahiyette almayacak kadar az say1daki mallann Oye devletlerce
isterlerse, gOmrOkteki tedbir kapsam1 d1~1nda b1rakilabilecegini vurgulamaktad1r. 19

*

A~a~1da

B ila J

ba~llklan

arasmdaki actlklamalar ictin Bkz. ARIKAN, A. Saadet: GATT-1994 An-

la~masl ' nm Turk Sanayi Ozerine Etkileri, Ticaretle Ba~lantlll Fikri ve S1nai Haklar Anla~mas1,

Turk Teknoloji Vakil (Bas1lmakta alan Stratejik Odak Nokta Projesi) .
18 Madde 51 I ilk ve son ci.imle.
19 Madde 60'da minimis kurall .
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Diger bir istisna hali ise, diger ulkede sahibinin nzas1 ile piyasaya surulen mallar a91Smdan getirilmektedir. Bu istisna hakkm tliketilmesi ilkesini evrensel duzeyde
degil de ulkesel nitelikte kabul eden ulkeler ayiSJndan onemlidir. ilkeyi ulkesel duzeyde kabul eden ulke FSH konusu maim paralel ithalat1 halinde isterse bu tedbiri uygulamayabilecektir.20
Nihayet TRIPS Anla~mas1 tUm kontrol mekanizmalannm kaldinldiQI gumruk birliklerinde,21 gumruklerde geyici olarak durdurma yonteminin, gumruk birligine uye iki
devlet arasmda isterlerse uygulanmayabilecegini kabul etmi~ bulunmaktad1r. 22
C· KARAR MERCii

TRIPS, gumruklerde ge9ici olarak durdurma karan alma yetkisinin, uye devletin
tercihine gore adll veya idari bir mercie (gumruk idareleri, gumruk mudurlukleri veya
23
Ba~mudurluk gibi) verebilecegini ifade etmektedir.
Bu tedbirin almmasmda en onemli ozelligin surat olmas1 nedeni ile uygulamada
bu tedbirin gumruk mercileri tarafmdan almdlQI ve uygulandlQI, tedbirin yerindeligi
veya devam suresi ile, i~in esasma giren bir davan1n gorulmesi hususlannm ise mahkemelere blrakildlQI gozlenmektedir.
D- BA$VURU ve

ON KARAR

Hak sahibi tarafmdan yazil1 olarak yetkili mercie yap1lacak ba~vuru :
- Daha ilk bak1~ta ithal ulkesi kanunlanna gore ihlal oldugunu gosteren de·
Iiiier, ve
24

- Mallann hemen tanmmas1 imkanm1 verecek derecede aynnt1y1
n1mm1 i9ermek durumundad1r. 25

ta~1yan

ta·

Ba~vuru

uzerine yetkili mercii once ba~vurunun kabule deger olup olmadlQI,
kabul edecek idi ise, gumruk idaresinin ne kadar sure i9inde harekete geyecegini belirten bir on karan ba~vuru sahibine bildirmek zorundad1r. 26
ba~vuruyu

20 Madde 51113 nolu dipnot. Hakkm Tuketilmesi hakkmda aynnt1l1 bilgi i~t i n bkz. ARIKAN , A. Saadet:
Fikri ve Smai Haklarda Hakk1n Tuketilmesi: AB ve Turkiye IKV Dergisi, Nisan May1s 1996,
sh .1-37.

21 Avrupa Birli(li'nde oldu(lu gibi.
22 Madde 51.
23 Madde 51 I ilk cumle.
24 Prima facias.
25 Madde 52 I ilk cumle.
26 Madde 52 I son cumle.
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E· TEMiNAT GOSTERiLMESi

a- Hak Sahibinin Teminat Gostermesi
Yetkili merci, daval1y1 korumak ve ki:itUye kullanmalan i:inlemek Ozere, gOmrOklerde ge9ici olarak durdurma karann1 bir teminat gi:isterilmesi kaydma baglayabilir.
Teminat istenmesi gOmrOklerde tedbir yoluna ba~vuruyu makul i:ii90ier d1~1nda engelleyici nitelikte olmama1Jdlr. 27
b-

Kar~1

Tarafm Teminat Gostermesi

Anla~ma'da i:ingi:irOien baz1 ~artlann ger9ekle~mesi halinde, gOmrOkte durdurulan mallann ithalat91SI, sahibi veya teslim aiiCISI, teminat gi:istererek, bu mallann
serbest kalmas1n1 saglayabilmektedir. 28

F- MERCi KARARI ve ETKiSi

Yetkili merci (genellikle gOmrOk mercileri) yukardaki ~artlann ger9ekle~mesi halinde FSH ihlal ettigi g09IO bir bi9imde varsay1lan mallann ithalini (veya Oye devletin
kabuiOne gi:ire transit ge9i~ini veya ihracat1n1) ge9ici olarak durdurma (ertelem) karan
allr. Alman bu karann derhal ithalat91 ve ba~vuru sahibine bildirilmesi gerekir.29
GOmrOk merciinin ald1g1bu ge9ici durdurma karannm etkisi bildirimden itibaren
10 i~ gunudur. Ball zorunlu clurumlarda bu sure 10 i~ gunu daha uzat1labilir. 10 i~
gunu i9inde idareye, a~ag1da H. ba~IJQJ alt1nda belirtilen i~lemlere ba~vuruldugu belirtilmezse, durdurma karan ortadan kalkar ve ithalatm (veya ihracat ya da transit ge30
9i~in) diger ~artlannm tamamlanm1~ olmas1 kayd1 ile mallar serbest kallr.
G- MERCi KARARINDAN SONRA YAPILACAK i$LEMLER

Gumruk merciinin alm1~ oldugu bu ge9ici durdurma karanndan sonra, hak sahibi kendisine tebligden itibaren 10 i~ gunu i9inde mahkemede esas hakkmda dava
(yani FSH'nm ihlal edilmesi nedeni ile hukuk veya ceza davas1) a9mak ya da mahkemeden mallann piyasaya giri~ini erteleyen bir tedbir karan getirmek zorundad1r.

27 Madde 53/1 .
28 Ancak kar~l tarafm bu ~ekilde teminat g6stererek baz1 FSH konusu mallann serbest kalmas1n1
sa!:)lamas1 gumruk idare sinin durdurma karanndan sonra oldu!:)undan bu konu a~!:)1da "G-Mercl
Karanndan Sonra Yap1lacak i:,>lemler" ba~li!:)1 altmda incelenmi~tir . Bkz. madde 53/2.
29 Madde 54.
30 Madde 55 I ilk ve son cumle.
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Bunlann yapilmamas1 halinde, gOmrOk merciinin alm1~ oldugu tedbir hak sahibine tebliginden itibaren 1O'uncu i~ gO nO sonunda ortadan kalkacakt1r.
Bu konuda davahya tanman hak, hak sahibinin esas hakkmda a9t1g1 davada
mahkemeden, kendisine savunma hakk1 tanmarak, gOmrOk idaresinin ge9ici durdurma karannm iptali veya degi~tirilmesini talep hakk1d1r. 31
TRIPS Anla~mas1 baz1 hallerde kar$1 tarafm (mallann sahibi, ithalat91S1 veya aiiCismm) durdurma karanna kar~1 gosterecegi teminat ile baz1 mallann serbest kalabilecegini 6ngormektedir.32 Anla~ma'da teminat yatmlarak serbest kalacak mallann
patent, endOstriyel tasanm, yan iletken OrOn topografyas1 ve gizli bilgilere konu mallar
oldugu vurgulanmaktad1r. Keza bu yoldan yararlanmak i9in ge9ici olarak durdurma
karannm (mahkeme degil) gOmrOk mercii taraf1ndan almm1~ olmas1 ve hak sahibinin
10 i~ gO nO i9inde mahkemeden tedbir karan getirmemi~ olmas1 ~artlan aranmaktad1r.
H- HAKSIZ DURDURMA KARARI NEDENi iLE TAZMiNAT

ithalat91, mal sahibi veya maim teslim aiiCISI, mallann haks1z olarak durdurulmasl, veya serbest kalmas1 gereken 33 mallann al1konulmas1 nedeni ile ugradlklan zarann, ba~vuru sahibi tarafmdan tazmin edilmesini mahkemeden talep edebilirler. Burada ba~vuru sahibinin kusurlu davranl$1 esas olacakt1r. 34
1- KONTROL VE BiLGi EDiNME HAKKI

Hak sahibi, yapacag1 ba~vuruda ilk bak1~ta ihlal oldugunu gosterecek de Iiiier ve
mallann te~hisine imkan verecek de recede aynnt1i1 bir tamm yapmak durumunda35 oldugundan gOmrOk idareleri, ona bu f1rsat1 tan1yacak ~ekilde bir kontrol ettirme imkan1
tan1mak zorundad1r. Ancak bu kontrol s1rasmda gizli bilgilerin korunmas1 ilkesine riayet edilmek gerekmektedir.
Ayn1 hak, ithalat91ya da tan1nmak durumundad1r.
Hak sahibinin esas hakkmda a9t1g1 davanm kabul edilmesi halinde gOmrOk idaresince, anilan mallan gonderenin, ithalat91n1n ve al1cmm ad ve adreslerinin hak sahibine bildirilmesi gerekmektedir. 36

31 Madde 55 I ur;:uncu cumle.
32 Bkz. yukarda E. Teminat gosterilmesi

33 Bkz. Madde 55.
34 Madde 56.

35 Bkz. Madde 52.
36 Madde 57.

ba~ll{l1

altmdaki ar;:1klamalar ve Madde 53.
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i- YAPTIRIMLAR
Hak sahibi tarafmdan ag1lacak davalarda mahkeme, ihlal konusu mallann imhasma veya ticaret kanallan d1~1na 91kanlmasma karar verecektir. 37
Taklit markal1 mallar agJsmdan, bunlann degi~tirilmemi~ bigimde yeniden ihracatma izin verilmeyecek veya bunlar farkli gumruk usulune tabi tutulmayacakt1r. 38
J- GUMRUK iDARESiNiN RE'SEN HAREKETE GE(fMESi HALi
TRIPS Anla~mas1 gumruk idarelerine, hak sahibinin ba~vurusu olmadan, kendiliginden harekete gegme zorunlulugu yQklememektedir. Buna ragmen bir Qye devletin gumruk idaresine bu ~ekilde hareket etme yetkisi tanmmas1 mumkundur.
GOmrQk idarelerinin re'sen harekete gegebildigi durumlarda a~ag1daki hu·
suslara dikkat edilmesi gerekmektedir. 39
- Her ~eyden once ilk bak1~ta FSH ihlali oldugunu gosterecek ag1kl1kta deliller
olmal1d1r.
- GOmrQk idaresi hak sahibinden, her zaman bilgi isteme hakkma sahiptir.
- idarenin ald1g1 gegici durdurma karan, derhal hak sahibi ve ithalatg1ya bil·
dirilmelidir.
- ithalatg1 bu karara kar~J, yukarda G. bendindeki i~lemlere ba~vurabilmelidir (ki
bu durum Anla~ma'nm 55. maddesindeki hall ere kar~1l1k gelmektedir).
- idarenin ve gorevlilerin gegici durdurma i~leminden dogan sorumluluktan kurtulmalan ancak iyi niyetli olmalan halinde mumkun olmal1d1r. (TRIPS, durdurma i~
leminin hak sahibinin ~ikayeti Ozerine yap1lmas1 halinde, gumruk idaresi ve gorevlilerinin sorumluluguna ili~kin bir kural getirmemi~tir.)
Ill· DUNYA GUMRUK TE$KiLATI'NIN KONUYA YAKLA$1MI
Eski ad1 GOmrQk i~birligi Konseyi olan (Customs Cooperation Council) DQnya
GOmrQk Te~kilat1, TRIPS Anla~mas1'ndaki ilkelerden hareketle, bu konuda mevzuat
duzenleyecek Olkelere yard1mc1 olmak Qzere 1994 y1l1nda bir gal1~ma ba~latm1~t1r.
<;al1~ma esas itiban ile, Te~kilatm bu konuda 1988 y1l1nda hamladJQJ model mevzuatm40, TRIPS gergevesinde bir gozden gegirilmesi niteligindedir.

37 Bu yapt1nmlarda Anla;;ma'nm 46. maddesinde belirtilen ilkeler gozetilecektir. Bu ilkeler arasmda,
ihlalin ciddili1:)i ile, yapt1nm ve uquncu ki;;ilerin 91karlan arasmda oransallik olmas1 bulunmaktad1r.
Aynca taklit mallarda markanm sokulmesi, yeterli bir yapt1nm olarak gorulmemi;;tir.
38 Madde 59. Madde, yukardaki durumlann istisnalannm olabilece1:)ini de kabul etmi;; bulunmaktad1r.
39 Madde 58/a, b ve c bendleri.
40 "1988, Model for National Legislation to Give the Customs Powers to Implement Trademark and
Copyright Legislation."
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DOnya Ticaret 6rg0t0 Sekreteryas1'n1n da gozlemci olarak izledigi bu 9al1~ma
sonunda Te~kilat1n, Teknik ve icra Komiteleri 27 madde ve be~ k1s1mdan olu~an bir
Model Mevzuat Tasans1 haz1rlam1~t1r. 41
Model Mevzuat Tasans1'nm ilk iki k1sm1nda Olkelere degi~ik durumlara gore alternatifler sunulmu~ken, son k1s1mlar Olkelerin alternatifsiz benimsemeleri gereken
hOkOmlerden olu~maktad1r.
DOnya GOmrOk
dikkate alm1~t1r :42

Te~kilat1

bu Tasan'y1 hamlarken

a~ag1da

belirtilen dart ilkeyi

1- Taklit ve Karsan mallar ile mOcadelede gOmrOklerin 90k 6nemli bir roiO olmakla birlikte, mal ticaretine zarar vermemek i9in bu roiOn 90k net bi9imde belirlenmesi gerekmektedir. Te~kilat Tasanda, gOmrOklere verilen bu net rolde, s1n1rlama egilimli degi~iklikler 6nermi~tir.
2- Taklit ve Karsan mallar ile mucadelede asli sorumluluk hak sahibine aittir.
Gumruklerin rolu, hak sahibine bu korumada yard1mc1 olmak niteliginde olmal1d1r.
3- Ulkeler, GOmrOklerin bu yard1mc1 alma fonksiyonunun ba~anl1 olmas1 i9in
Gumruklere kaynak saglanmas1 geregini g6zard1 etmemelidir.
4- Mallar Gumrukte bekletildigi s1rada, mahkemede esas hakkmda a91lan davalarda verilecek yapt1nmlar, olagan ihlal davalannda verilecek yapt1nmlardan farkli
olmamalid1r.
A- BA$VURU ve YAPILACAK i$LEMLER

Tasan, durdurma i~lemi i9in prensip olarak hak sahibinin yaz1l1 olarak
vurusunu 6ng6rmektedir. 43

ba~•

Kapsam a91s1ndan ise tamamen TRIPS yakla~1m1 benimsenmi~, esas itiban ile
marka, eser ve kom~u haklan ihlal eden taklit ve korsan mallar dOzenlenmi~; diger
haklar Olkelerin tercihine b1rak1lm1~t1r. Yaln1z TRIPS'ten farkl1 olarak, inhisari lisans
sahiplerinin de hak sahibi s1fat1 ile ba~vurabilecekleri vurgulanm1~t1r. 44
Eylem a91s1ndan kapsam 45 ve istisna 46 hallerinde de TRIPS esas al1nm1~t1r.

41 Bkz. "Draft Model for National Legislation to Give the Customs Powers to Implement the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights'", 7 March 1995, IP/C/W/1.
42 Bkz. A.g.T., Annex
43 A.g.T., madde 6.
44 A.g.T., madde 2.
45 Madde 4.
46 Madde 25.

I. Introduction, sh . 4-5.
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Tasart, ba~vurulartn yaptldtgt ve ba~vuru hakktnda karar verecek ulusal bir merkezT sistemin tesisinin, etkinlik a91Stndan yarannt vurgulamt~ltr.
47

Ba~vurunun, yaztlt olmast, hakktn varltgtnt gosteren uygun delilleri i9ermesi ve
ihlali ile ilgili prima facia delilleri i9ermesi (hakla ilgili tescil belgesi, fotograft, numunesi, ba~vuru sahibinin kimligi, adresi, vekaletnamesi; ihlal eden maltn tantmt, fotograft, numunesi; ithalat91 veya mal gonderilenin kimligi, adresi; malt ta~tyan ara9
tOru ve ta~tytctntn kimligi; maltn hangi gumrukten girecegi, gumruge muhtemel van~
tarihi gibi) 48 gerekmektedir.
Ba~vuruda

aynca, gumrukten istenen durdurma suresinin belirtilmesi vurbu surenin uzattlabilecegine de deginilmi~tir. Hak sahipleri aynca, marka
veya fikrT hakktn ne zaman sona erecegini de gumruge bildirmek durumundadtr. 49
Tum bu hususlann bir form ~eklinde Gumruk idaresince onceden hamlanabilecegi ve
idarenin, yapttgt hizmetler kar~tltgtnda ucret talep edebilecegi vurgulanmt~ltr. 50
gulanmt~,

Ba~vuru sahibi, ba~vurusunda, hakstz bekletilmeden dolayt Gumrugun sorumlu
tutulmayacagmt ve kar~t tarafm zarannt odeyecegi taahhudunde bulunmak durumundadtr.51

B- BA$VURU HAKKINDA KARAR
Ba~vuru uzerine yetkili rnerci (Gumruk idaresi veya Gumruk Mudurlugu I Ba~
mudurlugu) ba~vuru hakkmda (kabul, red veya eksiklik varsa bununla ilgili) karan ve
ge9erli olacagt sOreyi belirtmek ve bunu derhal ba~vuru sahibine bildirmek durumundadtr.52 Yetkili ktltnan GumrOk mercii ba~vuru sahibinden kar~t taraft koruyucu
(ki bu, durdurma usuiOnOn uygulanmastnt makul stntrlar dt~tnda engellemeyecek nitelikte olmaltdtr.) bir teminat isteyebilir. 53

Kabul karan Ozerine, belirtilen sOre mallar bekletilir ve durum derhal ithalat91 ve
sahibine bildirilir. (Ba~vuru sahibinin kimligi ve adresi ithalat9tya bildirilirken54; ihracal9t, ithalat91 ve ta~tytctntn kimlik ve adresleri ve mal miktart hak sahibine bildirilir. 55
ba~vuru

47 Madde 5, "note" b61Umundeki a<y1klamalar.
48 Madde 6, "note" b61Gmundeki ac;:•klamalar.
49 Madde 5.
50 Madde 7.

51 Madde 8.
52 A.g.T., madde 9.
53 Madde 10.

54 Madde 11 .
55 Madde 15.

FiKRi VE SINAi HAKLAR KAPSAMINDAKi TAKLiT VE KORSAN MALLARIN GUMRUKLERDE DURDURULMASI

155

Gizli bilgilere halel gelmemek kayd1 ile Yetkili Gumruk idaresi hak sahibinin, ithalat91nln ve ihracat91n1n, bekletilen mallan incelemesine, test, analiz i9in ornek almasma izin verebilir. 56 Halla hakk1n ihlaline ili~kin olarak kendisinin bildirilmesi geregine inand1g1 diger bilgileri de hak sahibine saglayabilir. 57
C- GUMRUK iDARESiNiN BiLDiRiMi UZERiNE YAPILACAK i$LEMLER
Durdurma (bekletme) karannm bildirimden sonra daval1 tara! d1~1ndaki bir ki~i
{hak sahibi, ba~vuru sahibi), 10 gun i9inde (ki bu sure gerekli hallerde 10 gun daha
uzat1labilir):
- Esas hakkmda dava a9t1Qinl belirtemez veya
- Mahkemeden durdurma (bekletme) suresini uzatan ge9ici tedbir karan getiremezse mallar, hakk1ndaki normal gumruk i~lemleri tamamlanarak, serbest b1rakli1r.
Esas hakkmda dava a91lmas1 halinde davalmm, mahkemeden, durdurma ile ilgili bir tedbir karan vermesini isteme yetkisi vard1r.
Mahkemeden tedbir karan al1nmas1 halinde, esas hakkmdaki davanm ya mahkeme kararmda belirtilen sure i9inde ya da bu belirtilmemi~ ise 20 i~ gunu veya 31
takvim gunu i9inde a91lmas1 gerekir. 58
Ounya Gumruk Te~kilat1 da amlan Tasan'da, TRIPS Anla~mas1'nm (53/2. maddesinde belirtilen) kar~1 tarafm teminat yat1rarak mallann serbest kalmas1n1 saglama
hakk1n1 tasanm, patent, yan iletken urun topografyalan ve s1rlann ihlali hallerine inhisar ettirmi~tir.
59

D- GUMRUK iDARESiNiN SORUMLULUGU
Tasan, TRIPS Anla~mas1'ndan farkil olarak Gumruk idaresinin:
- ihlal eden mallan ara~t1rma- inceleme hatasmdan,
- Tedbirsizlikle, durdurmas1 gereken mallan b1rakmasmdan ve
- Mallarla ilgili iyiniyetli eylemlerinden sorumlu olmadiQinl vurgulam1~t1r.

60

56 Madde 13.
57 Madde 14.
58 Madde 12 ave b bendleri. Bu sOreler TRIPS Anla~mas1'nm 50/6 maddesinde belirtilen sOrelerdir.
Bu konuda TOrk mevzuatl, HMUK'nun 109. maddesinde tedbir karanndan sonra 10 gun ic;:inde
dava acy1lmazsa tedbirin , daval1 talep etmese de kendiliginden kalkacagm1 belirtmektedir.
59 A.g.T., madde 12/c. Aslinda gerek TRIPS, gerek Dunya GOmrOk Te~kilat1'nm Tasans1, davalimn
teminat yat1rmas1 ile ilgili bu hukumlerinde yeteri kadar acy1k ifadeler kullanmam1~11r. Ele~tiri ic;:in
bkz. Turk Teknoloji Vakf1 Raporu, Ticaretle Baglant111 Fikri- Smai Haklar BiiiOmO.
60 Madde 16.
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Hatali durdurma veya dava 391lmadJQJ ya da tedbir karan almmadJQJ hallerdeki
durdurma hallerinde, ithalat91, ihracat91 veya ta~IYICinJn bu yuzden dogan zarannm
62
ba~vuru sahibi tarafmdan Odenmesi ongorulmektedir.
Tasan Gumruk idaresi'nin re'sen harekete ge9tigi durumlarda, idarenin sadece,
iyiniyetli eylemlerinden sorumlu olmayacagm1, yani tedbirsizlik halleri ve kas1tl1 eylemlerden sorumlu oldugunu vurgulam1~t1r.
63

E- GUMRUK iDARESiNiN RE'SEN HAREKETE GE9MESi
Ta~J IJ_ bu

yontemin tercih edilmesi halinde gumruk idaresinin hizmetleri i9in
Ocret talepe demeyecegini belirtmi~tir.
64

F- YAPTIRIMLAR

Tasan, TRIPS Anla~mas1'nda oldugu gibi imha ve ticaret kanallan dl$1na 91karma yapt1nmlar1n1 vurgulayarak, bu yapt1nmlar yerine maim, yeniden ihracat veya
farkll bir gOmrOk i$1emine tabi tutulmamas1 geregine deginmi~tir. 65
G- ULUSLARARASI i$BiRLiGi

Tasan, her Olkenin, ihlaller ile ilgili olarak bir baglant1 mercii saptamas1 ve 01keler aras1 bilgi degi~iminin bu kurum arac111g1 ile ger9ekle~tirilmesini ongorm0$t0r. 66
IV· AVRUPA BiRLiGi'NiN KONUYA YAKLA$1MI
1- AT'NUN KONU iLE iLGiLi MEVZUATI

Avrupa Birligi'nin bu konudaki ilk duzenlemesi 1986 yi11nda hamlanan 3842/86
sayil1 Tuzuk ile bu Tuzugun uygulanmas1 i9in 91kanlan 3077/87 say11i TUzuktOr.67

61 Hatal1 durdurma, esasa ili;;kin kararda maim taklit veya korsan mal olmad1()1 belirtilmesine ra()men, mallann bekletilmesi, durdurulmas1 hali olarak tan1mlanm1;;t1r.

62 Madde 17.
63 Madde 23.
64 Madde 20.

65 Madde 24.
66 Madde 26.
67 Bkz. s1ras1 ile O.J.L. 357, 18.12.1986 sh. 1 ve O.J.L. 291, 15.10.1987, sh. 19.
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3842 say1h TOzOk, sadece taklit marka a91smdan gOmrOklerde durdurma tedbirini ve uygulanma ~artlann1 dOzenlemi~tir.
1986 y1lmdan itibaren gerek A.T. i9inde gerek dOnyada ger9ekle~en geli~meler,
konunun yeniden gozden ge9irilmesine neden olmu~tur. Bu gozden ge9irme Sl·
rasmda, kom~u hak ve eser sahibinin yetkilerini ihlal eden korsan mallann neden oldugu zarar, incelemenin hareket noktasm1 olu~turmu~tur . Bu nedenle 1994 y1lmda
ba~lat1lan 9ah~malarda 3295/94 say1l1 TUzOk ile bu TOzOgOn uygulanma ~artlanm dOzenleyen 1367/95 say1h TOzOk haZ1rlanm1~ ve onceki iki TOzOk yOrOriOkten kald~nlml~tlr. Son iki TOzOk, 1. 7.1995 tarihinden itibaren yOrOriOge girmi~ bulunmaktad1r.
68

2· 3295/94 SAVILl KONSEY TUZUGU
A· GENEL KURAL
TOzOk, taklit ve korsan mallar hakk1ndaki durdurma i~lemi i9in prensip olarak
hak sahibinin yaz1l1 ba~vurusunu aramaktad1r. 69 Ancak gOmrOkteki normal i~lemler Sl·
rasmda maim taklit veya korsan mal oldugu a~ikar ise, GOmrOk idaresi durumdan hak
sahibini haberdar etmektedir. Bu bildirimden itibaren 3 gun i9inde hak sahibi yaz1h
olarak GOmrOge ba~vurmazsa, idarenin normal gOmrOk i~lemlerine devam etmesi ongorOimO~tOr.

70

B·KAPSAM
a· Mal A91smdan Kapsam
TOzOk, taklit ve korsan mallan kapsamaktad1r. Taklit ve korsan mal tanm
TRIPS Anla~mas1'ndan esinlenmi~tir . Ancak tan 1m biraz daha aynntll1 yap1l1rken, korsan mal tabirine eser ve kom~u haklann yan1s1ra tasanm hakkm1 da ihlal eden malJar dahil edilmi~tir. 71
Bu a91klamalann

1~1g1

altmda :

Taklit mal, markanm aynmm veya ay1rt edilemeyecek derecede benzerinin tescil edildigi mallar a91smdan izinsiz kullamm1 sonucunda ortaya 91kan mallan; bu markayl ta~1yan etiket, logo, stiker, bro~Or, kullanma klavuzu, garanti belgesini; maldan

68 Bkz. s1ras1 ile O.J.L. 341 , 30.12.1994, sh. 8 ve O.J.L. 133, 17.6.1995, sh . 2.
69 3295/94 S. TuzGk, madde 3/1 .
70 3295/94 S. TGzGk, madde 4.
71

3295/94 Say11i TGzuk, madde 1.
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ayn sunulan ve taklit markay1 ta~1yan ambalaj1 ve nihayet taklit marka Oretmek i9in
kullan1lan matris ve kaliplan (bunlann kullanlml sonucunda ihlal eylemi ger9ekle~ecek
idi ise) ifade etmektedir. 72
Korsan mal ise eser Ozerindeki haklan, kom~u haklan ve tasanm Ozerindeki
haklan ihlal eden ve bu haklara konu mallan Oretmek i9in kullamlan matris ve kal1plan
kapsamaktadl r. 73
TOzOk, hak sahibi kavrammm, marka, tasanm, eser ve konusu hak sahibini
ifade ettigini aynca bu ki~iler i n sozle~me ile devir yapliQI ki~ileri ve temsilcilerini de
kapsadiQinl vurgulamaktad1r. Buradaki temsilciler arasmda 6zellikle eser ve kom~u
hak sahipleri ile ilgili Meslek Birlikleri de bulunmaktad1r. 74
TOzOgOn giri~ b610munde zaman i9inde edinilecek deney ile diger smal haklann
(patent, faydal1 model, cografT i~aret, yan iletken urun topografyalan gibi) da tUzuk
kapsamma al1nma olaslliQindan bahsedilmi~tir.
75

b- Eylem Ag1smdan Kapsam
TOzOk, taklit ve korsan rnallann gumruklerde durdurulmasmm ithalat, ihracat
ve 2913/92 Say1l1 Topluluk GOmrOk Kodu TUzugOnun 84/1 (a) maddesinde 6ng6r01en
"erteleme usulii" s1rasmda uygulanacag1n1 6ng6rmu~tUr. 7 6

c- istisna Hali
Tuzuk, TRIPS Anla~mas1 ' na paralel olarak hakkm tUketilmesi halinde77 ve yolcu
beraberindeki Iicari olmayan ~ahsl e~yaya 78 uygulanmayacakt1r. TRIPS An·
la~mas1'ndan farkl1 olarak akte aykml1k halleri de a91k9a kapsam d1~ma al1nm1~; ole
yandan pasta yolu ile gonderilen az miktardaki taklit veya korsan mal, ticarl mahiyette olmasa dahi istisnalar arasmda sayilmaml~tlr. 79

72 3295/94 S. TOzOk, madde 1/2 (a) ve madde 3.
73 A.g.TOz., madde 1/2 (b) ve madde 3.
74 Bkz. 1367/95 say11i Uygulama Tuzu~o. madde 1.
75 Bkz.

Giri~

k1sm1 18. paragraf.

76 3295/94 Say1i1 TuzGk, madde 1/1 (a).
77 3295/94 Say1i1 TGzGk, madde 1/4.
78 A.g. TOzuk., madde 10.
79 3295/94 Say11i TGzGk, madde 1/4 ve madde 10. TRIPS i9in bkz. yukarda sh. 5'teki a91klamalar.
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C· KARAR MERCii

TOzOk, ba~vurunun yoneltilecegi ve ba~vurudaki talep hakkmda karar verecek
merciin, gOmrOk kap1smdaki gOmrOk idaresinden (Customs Office) ziyade, bu ida·
renin bagl1 oldugu GOmrOk MOdOriOgO veya Ba~mOdOriOgOn (Customs Service) ol·
masm1 ongorm0~t0r. 80
D· BA$VURU, DEGERLENDiRiLMESi ve KARAR

Yaz1li olarak GOmrOk MOdOriOgOne I
pilan ba~vuruda :

Ba~mOdOriOgOne

hak sahibi tarafmdan ya-

81

- Te~his i~in mallann aynnt1l1 tanmnm,
- Ba~vuruyu yapanm hak sahibi oldugunun 82 ,
- Maim degeri, ambalaj1, onu korunan mallardan ay1rdedici bilgilerin (ki bunlar
GOmrOk idaresi'nin fazla ~aba sarfetmeden ku~kulanilan mallan tesbit edici nitelikte
bilgilerdir) 83,
- Karsan mallar a~1smdan mOmkOnse, maim gidecegi yeri, ambalaj1 hakkmda
tanltiCI bilgiyi, gOmrOge van~ ve aynl1~ tarihini, ula~1m aracm1, ithalat~l, ihracat~l veya
mall elinde bulunduran1n kimliginin,
- GOmrOk mercilerinin harekete ge~meleri gereken sO renin, belirtilmesi
gerekmektedir.
Ba~vuruyu alan GOmrOk MOdOriOgO I Ba~mOdOriOgO once ba~vurunun kabul
edilebilirligi a~1smdan bir on karar vermektedir. Ba~vuruyu kabul ederse, ilgili gOmrOk
idaresinin mallan ne kadar sOre bekletecegini de karannda belirtir ve bunu yaz1li olarak ba~vuru sahibine bildirir. i~te bu s1rada, ba~vuru sahibinin talebi ile bu sOre uzatllabilecektir.
Ba~vurunun

reddi karannm

gerek~eli

olmas1 ve itiraz1nm da mOmkOn olmas1 ge-

rekmektedir. 84

80 A. g. TOzOk. Bu sonuv 5 ve 6. maddelerin birlikte de(lerlendirilmesinden ortaya y1kmaktad1r. Aynca
TOzOk 318. madde de bu hususu a91kya vurgulam1~ ve Oye devletlerin bu birimleri onceden belirlemeleri gere(line de(linmi~tir .
81 3295194 Say1h TUzOk, madde 3.
82 Hak sahipli(li, marka ve tasanm ay1smdan tescil belgesi veya ba~vuru belgesi ile, fikri haklar ayl·
smdan ise herhangi bir isba! arac1 ile isbatlanabilir. Vekil veya di(ler izin verilen ki~iler yukardaki
hususlara ilaveten vekaletname veya s6zle~meyi ibraz etmek durumundad1r. Bkz. 1367/95 say1h
Uygulama TOzO(lO madde 2.
83 1367/95 Say1h TOzOk, madde 3.
84 3295/94 Sayli1 Tuzuk, madde 315.
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E· TEMiNAT GOSTERiLMESi

Gumruk Mudurlugu I Ba~mudurlugu, ba~vuru dilek9esini al1rken veya
hakkmda kabul karan verirken, ba~vuru sahibinden, haks1z 91kmas1 halinde
rafm zaranna guvence olarak, bir teminat yat1rmasm1 isteyebilecektir. 85

ba~vuru
kar~1

ta-

F- MERCi KARARINDAN SONRA YAPILACAK i$LEMLER
a- Karann Bildirimi

Gumruk Mudurlugu I Ba~mudurlugu vermi~ oldugu karan derhal ilgili gumruk
kap1s1nm oldugu yerdeki gumruk idaresine bildirir. 86
Bu bildirimi alan gumruk idaresi gerekirse ba~vuruyu yapan ki~i ile de gogumrukteki mal, kararda ge9en taklit veya korsan mal ise bu mallan gumrukte durdurur.
ru~erek,

b· Durdurma Eyleminin Bildirimi

Gumruk idaresi bu durdurma (bekletme) eylemini derhal hem karan veren
Gumruk Mudurlugune I Ba~mudurlugune hem de beyan sahibi ile ba~vuru sahibine
bildirir. Ba~vuru sahibine yapt1g1 bildirimde, mall gumruge getiren beyan sahibinin
(veya ta~1y1cmm) kimlik ve adresini (s1rlann korunmas1 ilkelerini de gozeterek) bildirir.
idare bunlan teminen maim muayenesi imkanm1 saglar, inceleme a91Smdan mallardan numune de alabilir. 87
c- Mahkemeye

Ba~vuru

Gumruk idaresi'nin durdurma i~leminin tebliginden itibaren 10 gun i9inde
- Esas hakk1nda karar verilmek Ozere mahkemeye ba~vuruldugu, an1lan idareye bildirilmez veya
- Mahkemeden, durdurmanm devam1na ili~kin tedbir karan getirilemezse; bekletme durumu ortadan kalkar, normal gumruk i~lemlerine devam edilir. 88

85 3295/94 Say1h TGzGk, madde
86 A.g. TGzuk, madde 5.
87 A.g. TUzuk, madde 6.
88 A.g. TGzGk, madde 7/1.

~l/6 .
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d- Davahnm Teminat Gostermesi
Tasanmla ilgili bir durdurma eyleminde 10 gunluk sure i~inde Mahkemeye gidilmesine ragmen Mahkeme bu sure doldugu halde tedbir karan almam1~ ise, maim
ijhalat~ISI veya ta~IYICismm teminat yat1rmas1 ve tOm gumruk formalitelerinin tamamlanmasl kayd1 ile gumrukte bekletme karan kaldml1r.
Teminatm ba~vuru sahibinin ~1karlann1 koruyucu nitelikte olmas1 gerekmektedir.
Teminat uzerine bekletme karanmn kaldmlmas1 uzerine, hak sahibi esasa
bir dava a~maz ise davalmm teminat1 serbest kalacakt1r. 89

ili~kin

G- MAHKEME KARARI ve YAPTIRIMLAR

Esas hakkmda karar verecek olan mahkeme, aldiQI karan derhal Gumruk idaresi'ne bildirmek durumunda olup, davada normal olarak bu haklara tecavuz ile ilgili
davalarda uyguladiQI kurallan uygular ve kararlann1 gerek~eli olarak verir. 90
Mahkeme, maim taklit ve korsan mal olduguna karar verirse, maim imhasma, ticaret alan1 d1~ma ~1kanlmasma karar verir (bunlan teminen ba~vuru sahibine de teslim edebilir). 91
Tuzuk, amlan mallann ithalat ve ihracatmm, istenirse
tmma da baglanabilecegini ongormU$t0r. 92

su~

say1larak cezai yap-

H- GUMRUK iDARESiNiN SORUMLULUGU

Tuzuk, uye devletlere farkl1 bir yakla$1ml benimseme hakk1 tan1makla birlikte
kural olarak Gumruk Mudurlugunun bir ba$vuruyu kabul etmi~ olmasmm; daha sonra
mallar Gumruk idaresince incelenmez, serbest b1rak111r ya da durdurulmazsa, bunun
bir tazminat nedeni say1lmayacagm1 vurgulaml$llr. 93 Ayn1 $ekilde Gumruk Mercilerinin
durdurma ile ilgili i$1emlerinden dogan kay1p ve zararlardan da sorumluluklan olmadiQI belirlenmi$tir. 94

89 3295/94 Say11i TGzGk, madde 7/2.
90 A .g. TGzGk, madde 6/2.
91

A.g. TGzGk, madde 8.

92 A.g. TGzGk, madde 11.

93 A .g. TGz., madde 9/1.
94 A .g. TGz., madde 9/2.
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1- UYE DEVLETLER ARASI i$BiRLiGi ve BiLGi ALI$VERi$i
TOzOk, bu konudaki mevzuat ve uygulamanm Komisyon'a bildirilmesini ongormektedir. Komisyon da bu konudaki bilgiyi diger Oye devletlere aktarmak durumundadlr. TOzOk'te aynca, Oye devlet idari mercileri arasmda kar~lllkll yard 1m ve i~
birligi onerilmi~tir. 95
Komisyon bu TUzOgOn uygulanmas1 hakkmda, 1.7.1997 tarihinde Avrupa Parlamentosu ve Konsey'e bilgi verecek, degi~iklik onerisi gotlirebilecektir.
V- TURK MEVZUATI ve GUMRUKLERDE DURDURMA

GOmrOklerde durdurma konusu TUrk mevzuatmda ikili bir yakla~1m r;err;evesinde dOzenlenmi~ bulunmaktad1r. Konu hak sahibinin bir yetkisi olarak, smai
hak mevzuatmdan marka, tasanm ve cografi i~aret KHK'Ierinde dOzenlenmi~tir.
Fikri haklar ile ilgili 5846 sayli1 FSEK'nda boyle bir yetkiden bahsedilmemi~tir. (Fakat
FSEK'na giren haklardan, GOmrOk Kanunu'nda degi~iklik yapan 564 sayli1 KHK'da
soz edildiginden, fikri haklar ile ilgili korsan mallar da durdurma kapsam1 ir;indedir.)
Konu daha sonra 01.01.1996 tarihi itiban ile yOrOriOge giren ve 1615 Say1il
GOmrOk Kanunu'nun 21. maddesini yeniden dOzenleyen, 564 Say11i KHK'nin 4.
maddesinde (fikri haklar ile s1nai hak grubundan marka, tasanm ve cografi i~areti
kapsayacak bir;imde) yeniden vurgulanm1~t1r.
96

GOmrOk MOste~ariiQI, 01.01.1996 tarihinde yOrOriOge giren Y6netmeli~ 7 ile
gOmrOklerde durdurma konusunda, GOmrOk Kanunu'nun 21. maddesinin uygulanma
~artlann1 dOzenlemi~ bulunmaktad1r.

1- SINAi HAK MEVZUATI (554, 555 ve 556 Say1h KHK'Ier)
TOrkiye 554, 555 ve 556 sayli1 KHK'Ierde 98 s1ras1 ile (ithalat ve ihracat Slrasmdaki) tasanm, cografi i~aret ve marka ihlali hallerinde, hak sahibinin ba~vurusu
Ozerine, GOmrOk idarelerinin tedbir niteliginde el koyma (durdurma) yetkisinden bahsetmi~ ve uygulaman1n bu konudaki mevzuatta dOzenlenecegini belirtmi~tir.

95 3295/94 S. Tuzuk, madde 14. Bu bildirimler arasmda, yetkili Gumruk Mudurluklerinin isimleri;

ba~

vurular hakkmda (hak sahibinin kimli(li, adresi, mallann tan1m1 , ne IUr i~lem yapildi(llnl iyerecek
~ekilde) y1llik listeleri bulunmaktad1r. Bkz. 1367/95 say11i Uygulama TOzu(JO, madde 5 .

96 564 Say1l1 KHK i<;in bkz. 26 .07.1995 gun ve 22395 say11i R.G.
97 Bkz. 1615 Sayi11 Gumruk Kanunu 'nun Uygulanmasma Dair Gumruk Yonetmeli(linin Baz1 Maddelerinin De(l i~tirilmesi ve Bu Yonetmeli(le Baz1 Maddeler ile 64, 65 ve 66 Numarah Ek'lerin llave
Edilmesine lli~kin Yonetmelik, 29 Aral1k 1995 gun ve 22508 say11i R.G.
98 Bkz. 27 .6.1995 gun ve 22326 Say11i R.G .
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Tasanm, cografi i~aret ve marka KHK'Ierinin s1ras1 ile 66, 37 ve 79. maddelerinde aynca, idarenin bu karannm tebliginden itibaren 10 gun i9inde esas hakkmda dava a91lmamas1 veya mahkemeden tedbir niteliginde karar almamamas1 halinde, durdurma karannm ortadan kalkacag1 vurgulanm1~t1r.
2· GUMRUK KANUNU'NDA DEGi$iKLiK YAPAN 564 SAVILl KHK

A.T.'nun 3295/94 Say1l1 Tuzugunde toplam 17 maddede; TRIPS Anla~mas1'nda
toplam 9 maddede duzenlenen; Dunya Gumruk Te~kilat1'nm Tasans1nda toplam 27
maddede yer alan Gumruklerde Durdurma konusu, Gumruk Kanunu'nda degi~iklik
yapan 564 Say1l1 KHK'de, toplam dOrt paragraftan olu~an tek maddede duzenlenmi~
bulunmaktad1r.
Hukuki duzenlemelerde nicelikten 90k nitelik 6nemli olmakla birlikte, dart paragrafdan olu~an tek madde, konunun tUm yonlerini duzenleyici bir nitelik arzedememi~tir.

A· GENEL KURAL

564 say1h KHK, gumrukte durdurma a91smdan re'sen idarenin harekete ge9mesi yerine, hak sahibinin talebini 6ng6rmektedir.
B·KAPSAM
a· Mal A91smdan Kapsam

Kararname marka, endustriyel tasanm ve FSEK kapsamma giren eser uzerindeki haklar ve kom~u haklan ihlal eden mallann yams1ra, TRIPS ve AB Tuzugunden farkl1 olarak cografi i~areti ihlal edici nitelikteki mallan da kapsamma alml~!lr.

b· Eylem A91smdan Kapsam

Kararname an1lan mallann ithalat1, ihracat1 veya transit ge9i~i konusunda a91k
bir ifade kullanmamakla birlikte bu husus, marka, tasanm ve cografi i~aret
KHK'Ierinde ithalat ve ihracat ~eklinde belirtildiginden, durdurmanm bu iki eylem Slrasmda gundeme gelebilecegi ifade edilebilir.
c· istisnalar

564 Say1h Kararname, sadece yolcu beraberindeki ki~isel ve hediyelik e~ya ile
posta kolileri ile gonderilen Iicari nitelikte olmayan e~yanm istisna kapsammda ol·
dugunu belirtmi~tir.
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Hakkm tOketilmesi veya (AB Tuzugunde oldugu gibi) akde aykml1k a91smdan
herhangi bir hOkum getirmemi~tir.
C· KARAR MERCii

Kararname, durdurma konusunda karar alma yetkisinin Gumruk idaresine ait
oldugunu vurgulamaktad1r.
D· GUMRUK iDARESiNiN KARARI UZERiNE YAPILACAK i$LEMLER

Kararname, idarenin durdurma karannm hak sahibine tebliginden itibaren 10
gun i9inde esas hakk1nda mahkemede dava a91lmaz veya mahkemeden tedbir karan
allnmaz ise, mallar hakkmda olagan gumruk rejiminin uygulanacagm1 belirtmektedir.
E· YAPTIRIMLAR

Kararname, yetkili mahkemenin verecegi karar dogrultusunda ihlal eden mal·
lann, imha sureti ile veya asli nitelikleri degi~tirilerek sat I$ sureti ile tasfiye edilecegini
vurgulamaktad1r.
3· GUMRUK YONETMELiGi'NDE DEGi$iKLiK YAPAN YONETMELiK

Gumruk Yonetmeligi'nde 1.1.1996 tarihi itiban ile yururluge giren degi$iklik ile 99
Yonetmelige, "Yedinci Solum: Fikri ve Smai Mulkiyet Haklannm Korunmas1" ba$11QI
altmda toplam alt1 madde eklenmi$tir. 100
Yonetmelikte AB'nin 3295/94 say1l1 TUzugunun esas almmaya 9ali$1ld1Q1 gozlenmektedir.
Bu 9er9evede :
- Tammlar ile ilgili maddede 101 , Taklit mal yerine sahte e~ya tabiri kullanilml$
ve bununla marka, ambalaj1, bunlann i9indeki e$ya kastedilmi~tir.
- Sahte e~yanm tamamlaylcllan ile logo, etiket v.s. gibi sahte markay1 ta~1yan
~eyler tan1mlanm1$t1r.

99 Bkz. 29.12.1995 gun ve 22508 sayi11 R.G.
100 A.g. Yon., 36, 36a, 36b, 36c, 37, 37a maddeleri.
101 A.g. Yon., madde 36.
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tamm1 ile eser ve

kom~u haklara konu mallar d1~lanarak, sadece tasanmdan bahsedilmi~tir.

102

- Sahte e~ya kallp ve matrisleri deyimi ise (AB Ti.izi.igi.inden farkll olarak) sadece marka ihlalleri ile ilgili kal1p ve matrislere inhisar ettirilmi~tir.

- Kararname'de sayllmayan iki istisna, hakkm ti.iketilmesi ve akde aykmllk halleri, hukuk teknigine aykm bi9imde Yonetmelikte di.izenlenmi~tir. 103
- Ba~vuru dilek9esinin ta~1mas1 gereken ozellikler ve Gi.imri.ik idaresinde yapilacak i~lemlerin aynnt1lan gayet yerinde bir ~ekilde Yonetmelikte say1lmakla birlikte104, gi.imri.ik idaresinin i.icret almas1 hususu Gi.imri.ik kanunu'nun 21. maddesinde
belirtilmemesine ragmen, hatall bir bi9imde Yonetmelikte di.izenlenmi~tir.
105

~ E~ya sahibi ve allc1mn kimlik ve adresinin hak sahibinin talebi i.izerine verilebilecegi belirtilirken '1icari ve endi.istriyel tasanm hakkmm ihlaline ili~kin bilgiler"
gereksiz bir ~ekilde kapsam d1~1 b1rakllm1~t1r.
106

102 Ostelik bu maddede Turk Smai Hak sisteminde kullamlmayan bir tabir kullan1lm1;> ve "tasanma
patent verilmi;> olmas1 veya olmamasl" halinden bahsedilmi;>tir.
103 A.g. Yon ., madde 36a.
104 A.g . Yon., madde 36b (a, b, c).
105 A.g. Yon ., 36b (d) .
106 A.g. Yon. , madde 36 c'4. Burada gec;en "Iicari" sozcu{lOnGn de hangi anlam ve ba{llamda kullanlldi{ll anla;>1lamam1;>11r.
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SONU(f

Taklit ve karsan mallann gumruklerde ge9ici alarak durdurulmas1 kanusunda
temel ilkeler GATT-1994 TRIPS Anla~mas1'nda saptanm1~ bulunmaktad1r. TRIPS Anla~masl deyim yerinde ise bu kanuda ana 9at1 ve sutunlan alu~turmaktad1r.
Dunya Gumruk Te~kilat1 ve AB'nin bu kanudaki duzenlemeleri ise (ana 9at1 i9inde kalmak uzere) TRIPS'e nazaran daha samut, daha uygulamaya yon verici hukumleri i9ermektedir.
Sistem, hak sahibinin yaz11i ba~vurusu ile i~lemeye ba~lamaktad1r. Ulkeler isterlerse, Gumruk mercileri re'sen de harekete ge9ebilecektir. AB bu iki alternatifi birle~tirerek, a~ikar ihlal hallerinde hak sahibine bildirim yaparak anun 3 gun i9inde harekete ge9mesini saglamaktad1r.
Ba~vuru dilek9esi, hakkm varl1g1n1 ve ne zaman sana erecegini gosteren belgeler ile hakkm ihlali ile ilgili delilleri, ba~vuru sahibinin (varsa vekilinin), ithalat I ihracatmm kimlik ve adreslerini, ta~IYICI aracm tOru, ta~1y1cmm kimligi, maim gumrukten
ge9i~ tarihi, talep edilen durdurma suresini, kar~1 tarafm zarannm tazmin edilecegine
ve gumruk merciinin sarumlu tutulmayacagma ili~kin taahhudu i9erecektir.

Dilek9e alm1rken veya Merci tarafmdan kabul karan verildiginde,
zarann1 kar~llay1c1 miktarda bir teminat istenmesi mumkundur.

kar~1

tarafm

TRIPS, taklit markal1 mallar ile eser ve kam~u haklan ihlal eden karsan mallan
esas itiban ile kapsamma al1p, diger smai hak tOrleri a91s1ndan ulkeleri serbest blrakml~ iken; AB bunlara tasanm1 da (karsan mal tabiri alt1nda) ilave etmi~tir. Aynca
TRIPS durdurma eylemi a91smdan kural alarak ithalat1 esas alm1~ken, AB ithalat ve
ihracat1 kapsam1na alm1~ bulunmaktad1r. Yalcu beraberinde getirilen ~ahsi e~ya,
pasta yalu ile gonderilen ticari nitelikte almayan kaliler (AB pasta kalilerini de durdurma kapsamma alm1~t1r), hakkm tOketilmesi (AB Tuzugune gore akde ayklrllik) durdurma hi.iki.imlerinin uygulanmayacag1 hailer alarak say1lm1~t1r .
Karar mercii a91smdan AB ikili bir ay1nma giderek, karann gumruk kap1s1 (gumruk idaresince) degil, Gumruk Mudurlugu veya Ba~ Mudurluk gibi bir merci tarafmdan
al1nmas1n1 ongormektedir. Verilen durdurma karan mal1n bulundugu veya gececegi
Gumruk idaresine derhal bildirilmektedir. Gumruk idaresi ise mall durdurdugunu derhal karan veren mercie, ba~vuru sahibine ve ithalat91 I ihracat91ya bildirmektedir.
Karann veya AB mevzuatma gore durdurma i~leminin tebliginden itibaren
sahibi, 10 gun icinde esas hakkmda dava acmaz ya da durdurma i~leminin
devam1 a91smdan mahkemeden ihtiyati tedbir karan getirmez ise, durdurma karannm
ortadan kalkmas1 ongorulmu~tur.
ba~vuru
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Esas hakkmda a91lan davalarda, durdurma ortadan kalkmadlgmdan daval1ya,
teminat yat1rmak sureti ile baz1 fikri-smai hak konusu mallar a~1smdan mahkemeden,
gOmrOkteki maim serbest kalmas1 karan alabilmesi imkan1 tanmml$tlr. Bu imkan patent, tasanm, yan iletken OrOn topografyas1 ve gizli bilgileri ihlal eden mallar a~1smdan
getirilmektedir.

TRIPS, haks1z durdurma nedeni ile dogan zarann, (kusurlu olmas1 halinde) ba$vuru sahibince tazmin edilecegini ongormektedir.
Turk mevzuatmda ise gOmrOkte durdurmaya yer verilmekle birlikte, kapsam ve
dOzenleme yeri a~1smdan eksiklik ve hatalar bulunmaktad1r.
Her $eyden once konunun kapsaml1 bi~imde dOzenlenme yeri GOmrOk Kanunu'dur. (Fikri ve Smai hak mevzuatmda konuya at1fta bulunulmas1 hak sahibinin bu
konuda yetkilerinden haberdar olmas1n1 saglayacagmdan a~1kl1k ve saydaml1k ilkesi
geregince yerinde bir yakla$1md1r. Bu nedenle Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda da
s1nai hak mevzuatmdakine benzer bir maddenin yer almas1 gerekmektedir.)
GOmrOk Kanunu'nun 21. maddesinde ise konu ~ok gene! d0zenlenmi$tir. Mal
kapsam1na, TRIPS Anla$mas1'na ilave olarak cografi i$aret ve tasanm konusu mallar
almml$ ve ihracat hali de durdurma s1rasmda dikkate al1nacak bir eylem olarak saYIImi$Sa da; istisnalar kapsaml1 dOzenlenmemi$, teminattan hi~ soz edilmemi$, keza
ba$vuru sahibinin kusurlu olmas1 halinde kar$1 tarafm tazminat hakk1 olduguna deginilmemi$tir.
Daha sonra bu konuda bir Yonetmelik ~lkanlmi$Sa da Yonetmelikte, Kanun Yonetmelik hiyerar$isine ayk1r1 ve kapsam olarak da GOmrOk Kanunu'nun 21. maddesinin dl$1na ~1kan hOkOmler getirilmi$tir. Ornegin, Kanun'da say1lmayan istisnalar
(hakkm tOketilmesi, akde ayklrlllk halleri) ilk kez Yonetmelikte d0zenlenmi$tir. Keza
sahte e$yanm tamamlay1c11an ve sahte e$ya kallp ve matrisleri de kavram ve kapsam
olarak GOmrOk Kanunu'nun 21. maddesinde belirtilmezken ilk kez Yonetmelikte d0zenlenmi$tir.
Bu arada Yonetmelikte belirtilen "kopya e$ya" tabiri ile Kanun'un 21. maddesinin kapsam1 daraltllml$ ve sadece tasanm konusu e$ya buraya dahil edilerek,
FSEK kapsamma giren e$ya ve cografi i$aret konusu e$yaya deginilmemi$tir.
Bu nedenle GOmrOk Kanunu'nun degi$tirilmesi ile ilgili olarak yap1lacak 9a11$malar s1rasmda yukarda aynnt1!1 bi~imde incelenen GATT-1994 TRIPS Anla$masl'nm, DOnya GOmrOk Te$kilatl Tip Mevzuat Tasans1n1n ve AB TOzOklerinin,
kanun - yonetmelik hiyerar$iSi de dikkate almarak, yeniden dOzenlenmesinde, uygulamanm sagl1kl1 i$1emesi a~1smdan bOyOk onem bulunmaktad1r.
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