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Yrd. Dog.Dr. Murat YAUAS-

r. cinig
Fert ve toplum olarak geliqmenin en dnemli unsurunu gahqmak ve aym alanda faaliyet giisteren kiqilerle rekabet etmek oluqturmaktadrr. Bu agrdan rekabet, daha nitelikli bir ekonomiye ulagmak igin aym pazar iizerinde
gok sayrdaki miitegebbis arasrnda meydana gelen bir yanqmadrrl. Yakrn ya
da aym ihtiyaqlan karqrlayan hizmet ya da tirtinleri rekabet ortamrnda sunmak, beraberinde kaliteyi ve ucuzlufiu getirmektedir2.
Bu rekabet bazen tiyle bir hal alabilir ki, artrk amag, geliqmek, ilerlemek ya da daha kaliteli, ihtiyacr tatmin eden bir iiretim meydana getirmekten grkrp bir kimsenin kendisiyle aym pazar iizerinde rekabet eden baqka
bir kimseyi hukukun cevaz yernoedili bir qekilde iktisadi ve ticari olarak
yok etme bigimine dtintiqebilir. Bu durum rekabetin temel gayesi olan fert ve
toplum olarak geliqme ve yiikselme amacrna giilge dtigtiriirs.
Miiteqebbisler ancak rekabet ortamrnda faaliyetlerini geligtirebilirler.
Bu da ticari alanda zorunlu bir iizgrirhilri gerekli lalar. Prensip, rekabet cizgiirltiftidtir. Bu agrdanrekabet tizgiirliiitiniin hukuki kapsamr gok sayrda anlamr igermektedira. Gtintimiiziin ticari ve iktisadi hayah neredeysetamamen
liberal ekonomi ve rekabet kurahna dayanmaktadrr5. Rekabet kurallan, ticari faaliyetlerin hukuk normlan gergevesindeytiriimesini sailamaktadrr.
*
1

Marmara Universitesi Hukuk Fakriltesi Medeni Usril ve icra iflas Hukuku Anabilim Dah
Olretim Uyesi.
SERRA, Rec, Dall, s.3

2

SERRA, Rec, Dall, s. 3.

3

KARAYALQIN, s. 440. Yazar, rekabetin, kendi verimini artrrmak, mtigteri temin etmek ve
bunlann saJAslm gofaltmak suretiyle iq hacmini genigletmek ve nihayet rakibin faaliyetini
giigleqtirmek veya bertaraf etmek qeklinde kargrmrza grkabilece!-ini ifade etmektedir. Aynca bkz. ARKAN, s. 286; BA$TUG/ERDEM, s. 176.
SERR-A' Rec, DaIl, s. 3.
ARKAN. s.286.
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Rekabet rizgtirltiirinri alabildip'ine geniq olarak algrlamak miimki.in delilDenetim
altrna ahnmamrg bir rekabetin yukanda izah etmeye gahgtr$dir.
mrz zararlt sonucu meydana getirmesi kagrmlmazdrr. IGsacasrrekabet iizgiirIiiSii esastrr ve ticari iliqkilerin temelinde rekabet iizgiirlii!'1i yer almaktadrrd.
Ancak bu iizgtirliiliin srmrlandrnlmasr, rekabetin daha saphkh olarak yiiriitiilebilmesi adrna zorunludur. Qiinkti rekabetin kurallara uygun olarak gergekleqmedi[i bir ticari yaprlanmada igletmelerin varhklanm stirdiirebilmeleri son derecegtigleqecektir.Bu durumda, ma!'dur ticari iqletmenin, miiqterilerin ve mesleki kuruluqlaruun ve hatta daha da titesinde ulusal ekonominin
zarar goreceli agrktrr. igte bu nedenlerle, rekabet kurallanmn varh$na ihtiyag duyulmuqtur?. Bu baplamda Tiirk Hukukunda, TTK m. 56-65 arasrnda
"Haksrz Rekabet" konusuna yiinelik diizenlemelerin varh[r sdz konusudur.
.d Haksrz Rekabetin

Tanrmr

Haksrz rekabetin herkesi tatmin eden, iizerinde ittifak edilen tek bir tanrmr bulunmamaktadrr. Birgok yazar bu kawamr farkh qekillerde tammlama yoluna gitmiqlerdir. ARKAN'a giire8 haksrz rekabet, "aldatrcr hareket veya ryi niyet kurallarrna aylurr sair suretlerle ekonomik rekabetin her tiirlti
kiittiye kullammrdrr". MiMAROdLU'nas giire ise haksrz rekabet, "rakipleri
ezmek ve onlan ekonomik faaliyet alamndan uzaklagtrrmak amacr ile ve iyi
niyet kurallanna aykrn qekilde baqvurulan, kanuna ve gelene[e giire kabul
edilmesi mtimkiin olmayan hareket ve fiillerin tamamrdrr".
Buna kargrhk TTK m. 56 haksrz rekabeti "Haksrz rekabet, aldatro hareket veya hiisnihiyet kaidelerine aykrrr sair suretlerle iktisadi rekabetin
her tiirlti suiistimalidir" qeklinde tammlamaktadrrlO.
iUnnCUN ise haksrz rekabeti "iktisadi rekabetin iyi niyet kurallanna
ayl<rn olan aldatrcr davramg ve baqkaca suretle her ttirlii ktittiye kullamlmasrdrr" qeklinde ifade etmektedirll.
Giiriildiiiii iizere, biittin tammlamalann igerisinde kaynafnm Medeni
Kanundan alan dtir"iistliik kurahna aykrrrhk kawamr bulunmaktadrr. O
halde kanun koyucunun belirledili usul ve esaslara aykrn olan rekabet gekilleri haksrz rekabeti oluqturmaktadrrl2.
6

SERRA, Rec, Dall, s. 3.

7

ARKAN, s. 286.

8

ARKAN, s. 292.

e MiMARoGlu, s. azg.
to iUnfCiiN,
s, 110. Yazar, TTK m. 56'yr haksrz rekabetin tammr agsrndan baqansrz bulmaktadr. Ozellikle aldatrcr hareket ve htisnriniyet kaidelerine aykrrrhfin aym iiielermiq
gibi gdsterilmesi eleqtirilmektedir. Yazara gdre, aldatrcr hareketlerin hiisntiniyet kaidelerine aykrrrhk oluqturduiu agrktrr.

rr iltm,nctiN, s. 111;ARKAN,s. 292.
rz flmnctht. s. 110.
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Unsurlarr

Bu noktada haksrz rekabetin unsurlan ile, -unsurlan meydana gelmiq
olan- haksrz rekabet davasrmn unsurlarrm ayrr aJrrrincelemek gerekmektedir. oncelikle bir kurum olarak haksrz rekabetin meydana gelebilmesi igin
aramlacak olan qartlara deiinmek gerekir. Ardrndan ise agrlabilecek olan
bir haksrz rekabet davasrmn hangt unsurlan igermesi halinde kabul edilebilecelinin belirlenmesi gerekir.
1. Haksrz Rekabet Kurumunun

lJnsurlan

TTK m. 56'mn tammr dikkate ahndrlnnda haksrz rekabetin unsurlarrm
qiiyle belirleyebiliriz;
a. Bir iktisadi

Rekabetin Varhg

Oncelikle bir iktisadi rekabetin mevcudiyeti gerekirls. Aym pazar iginde daha fazla pay elde etmek isteyen gok sayrda teqebbtis arasrnda bir rekabetin mevcut olmasr lazrmdrr. Pazan elinde bulunduran tek bir teqebbtis
varsa ortada iktisadi rekabet yoktur. Briyle bir durumda rekabetin -teknik
anlamda- hukuka aykrnh[rndan bahsedilemez. Qiinkti ortada rakip teqebbiis ya da teqebbrisler bulunmamaktadrr.
b. iktisadi

Rekabetin

Ktitiiye Kullanrlmasr

Haksrz rekabetten siiz edilebilmesi igin rekabetin iktisadi alanda olmasr gerekir. Bu nedenle gelir elde etme amacr taqrmayan faaliyetlerle ilgili rekabet, haksrz rekabet sayrlma214.
Haksrz rekabetin kapsamr o denli geniqtir ki, bundan sadecerakip iqletme etkilenmez. Haksrz rekabetin sonuglarr mtigterileri ve meslek kuruluqlarrm da etkileyebilecektir. Bunun igin haksrz rekabetten kaynaklanan dava hakkr sadecebu haksrz rekabetten olumsuz yrinde etkilenen miiteqebbise deiil, aym zamanda menfaati zedelenenlerin drqrndaki qahrslara da tamnmrqtr. Nitekim Fransrz hukukunda haksrz rekabet meydana getiren bir
davramg sijz konusu olduiu zamar. tacir ve mesleki teqekkiiller uframlan
zararLrLtazminini isteyebilirler. Ancak tiiketici birliklerinin haksrz rekabetten dofan davalan agmalarr kabul edilmemektedirl5. SERRAya giire bu doSaldrr. Qiinkii tiiketicinin rekabete dayah bir zaran siiz konusu delildirro.
Buna kargrl* CALAIS-AULOY tiiketici birliklerinin dava agabilmelerini
(Belgika ve Almanya'daki gibi) yerinde g<irmektedirlT. Almanya'da 2t Hazi13 nlStuGrtRDEM,
s. 1?8.
14 KARAIIAN, s. 1.82.Konuya ytinelik ilging bir 6mek iqin bkz. s. 182. Benzer agrklama ve iirnekler igin ltz. ifvm,nCtit{, s. 110.
15 SERRA, Rec, Dall, s. 36.
16 SERRA, Rec, Dall, s. 36.
u SERR"A,,Rec, Dall, s. 36 ve orada amlan g0riiq.

Yrd. Dog. Dr. Murat YauaE

774

ran 1965 tarihli bir kanun tiiLhetici birliklerine haksrz rekabet davasr agma
hakkrm tammaktadrr. Fransrz hukukunda, haksrz rekabet davasr faile (fail
birden fazla ise ttimtine) karqr agrlabilece!'i gibi, haksrz rekabeti dofuran
araglarr yapan ve tiretenler de bu davamn davahsr olabilirlerls.
Normal olan iktisadi rekabetin iyi niyet kurallarrna uygun olarak yaprlmasrdrr. Zfua,herkes haklanm kullanmakta ve borglarrm ifada htisniiniyet
kaidelerine riayetle miikelleftir. Gelir saflamaJn amaglamrq olan tegebbiisler arasrndaki rekabet de bu bakrmdan bir hak oldu!-u igin bu hak kullam-.
lrrken rekabet kurallanmn gtizetilmesi ve saygr gtisterilmesi esas olmahdrr19.
c. Zar ar vey a Zarar Tehlikesi
iyi niyet kurallanna ay1:rn fiil dolayrsryla bir qahsrn iktisadi menfaatIeri%} zarar giirmiiq ya da zarar gorme tehlikesine maruz kalmrq olmahdrr.
Dikkat edilecek olursa, haksrz rekabet nedeniyle zatarrrt meydana gelmiq olmasr zorunlu olmayrp bu fril neticesinde zatarLn meydana gelme tehlikesinin ortaya grkmrg olmasr yeterlidir. Ancak efer maddi tazminat davasrmn agrlmasr sdz konusu olmuq ise ortada bir zarann bulunmasr gerektifli
agktrr. Aqalrda da ifade edilecefi iizere haksrz rekabet dolayrsryla agrlacak
olan bir davada baqanmn gelebilmesi iqin Fransa'da yerleqmiq igtihatlar rqrprnda bir zarann varhsmn gerekli olduf"u anlaqrlmaktadrr2l.
Haksrz rekabetin oluqmasr igin kusur qart de[ildir22.
Kanaatimce haksrz rekabetin aym pazar igerisinde rakip olan iktisadi
teqebbiisler arasrnda meydana gelecefi'ini savunmak do[Tu deE'ildir. EEer,
bir iktisadi teqebbtis haksrz faaliyetleri sonucu kendisinden farkh bir pazarda faaliyet gtisteren di!'er bir iqletmenin geligimini engellemiq ya da pazar'
daki payrmn azalmasrna sebebiyet vermiqse bu durumda da haksrz rekabet
sOzkonusu olacaktrr2s.
18 SERRA, Rec, Dall, s. 36.
1g sASnucoGLU,
s. 121;KARAYALQTN, s. 453; iMR"EGiiN, s. 111;BA$TUG/ERDEM, s.
176.
20 Menfaat kavramrnn igine haksrz rekabetten zarar gdren kiginin mtigterileri, kredisi, mesleki itiban, ticari igletmesi veya diger ekonomik menfaatleri girebilir. Bunun igin bkz. BA$BUGOGLU, s. 121.
2L Bkz. aga.2c.
22 KAnAf,ALeIN, s.a5B; BA$BUGoGLU, s. 121; iMREGiiN, s. 111; ARKAN, s. 293. Ancak belirtmek gerekir ki, kusurun aranmamasl sadecehaksrz rekabet durtrmunun oluqabilmesi aqrsrndandrr.O balamdan kiqi, zarar verme kasdr ile hareket etmese dahi TTK 56 vd.
htikiimleri gergevesindezarar ya da zarar tehlikesine neden olmugsa haksrz rekabet vardrr.
Ancak aqrlan davada kusur dnemlidir. Zira, tazminata mahkOm edilip edilmeyeceii, edilecek ise ne miktarda tazminata hiikmedilecefi kusurunun alrrhirna giire belirlenecektir.
23 Ayot giirtigte MiMARoGLU, s. 386.
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2. Haksrz Rekabet Davasrnln fJnsurlarr
Yukanda belirtmiq olduiumuz unsurlann gergekleqmesihalinde haksrz
rekabet davasrmn agrlabilmesi miimkiindrir.
Ancak, iinemli olan, davayr agmak de[il, aqrlandavamn baqanyla sonuqlandrnlmasrdrr. O balamdan, haksrz rekabet davasrmn baqanh bir qekilde sonuglanmasr ve davamn kabul edilebilmesi igin de bazr unsurlann varhg gerekir.
Bu unsurlann bir bijliimii haksrz rekabetin bir kurum olarak ortaya grkmasr igin aramlan unsurlardan olugurken, bazrlan da, iizellikle haksrz rekabet davasrrun temelde haksrz frilden dofian davalara benzetilmesinden dolayr haksrz frilin unsurlanndan oluqmaktadrr24. Bu bakrmdan mevcut olmasr
gereken qartlan qu qekilde toparlayabiliriz:
a. Haksrz Rekabet Faaliyeti
Haksrz rekabet davasr gergevesindesorumluluiu do[uran bir faaliyet
(rekabet faaliyeti) siiz konusu olmah ve bu faaliyet hukuka aykrrr bigimde
gergekleqmelidir. Bu, a5rm zamanda haksrz rekabet kurumunun oluqmasr
igin aramlan bir unsurdur. Fransrz hukukund abazr yazarlar haksrz rekabet
davasrmn sadecetacirler tarafrndan aqrlabilece$ni savunmaktadrr2s.
b. Faaliyetin

Hukuka Aykrnh!"r

Haksrz rekabet davasr alamnda sorumlulufu doiurucu olay, sadece rekabet davramqrndan doimaz, aym zamanda bunun hukuka aykrrr olmasr da
gerekir. Fransrz hukukunda "fautif'kawamryla ifade edilen husus, yasal olmayan, haksrz faaliyete iqaret etmektedir.
c.ZararrlrVarhS
Ozellikle aqrlabilecek olan maddi zatar'or tazmini davasrmn baganyla
neticelenmesi igin mutlaka haksrz faaliyet neticesinde bir zarar meydana
gelmiq olmahdrr.
Yukanda26 da ifade etti[imiz iizere rizellikle Fransrz hukukunda, igtihatlar, haksrz rekabet davasrmn baqanya ulaqabilmesi igin zarann varhfrm gerekli giirmektedirler. Nitekim Fransrz Medeni Kanununun 1382 ve
1383. maddeleri de bu yiindedir?T. Aylrca haksrz rekabetten dolayr mahkfrmiyetin siiz konusu olabilmesi igin bir zarlalunsaptanmrq olmasr qartrna yiinelik olarak Fransrz Temyiz Mahkemesi kararlarr mevcuttur28.
za
25
26
27
28

s. 415; KARAYALQTN, s. 469; KARAMAN, s. 191; ARKAN' s. 302.
twiuAnoclu,
SERRA, Rec, Dall, s. 12 ve orada amlan yazatlar.
Bkz. yuk.2c.
SERRA, Rec, Dall, s. 17.
Fransrz Temyiz Mahkemesinin Ticaret Dairesinin 18 Ekim 1994 tarihli kararrm iirnek g6sterebiliriz. Karar iqin bkz. (SERRA, Rec, Dall, s'17).
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Meydana gelen zarann maddi ya da manevi olarak ortaya grkmasr
mtimkiindtir. Genel olarak haksrz rekabet faaliyetinden do[an zarar miiqteri kaybrndan ya da yaprlabilecek olan siizleqmelerin yaprlamamasrndan dofan kayrp olarak ele ahnmaktadrr29. Fransrz hukuk tatbikatrnda haksrz faaliyet mafduru, ig sayrsrmn azaldi[rn ve buna baflr olarak satrqlann azaldr[rm ileri siirmektedirso.
Genel olarak haksrz rekabet davasr haksrz fril htiktimlerinin uygulanabileceli bir dava olduf'undan zararrnispatlanmasr kiilfetinin kimde olabileceii sorununu da agrklamaktadrr. Haksrz fiil hallerinde zararrn ispat edilmesi ktilfeti kural olarak alacakhya aittir. Ancak iizellikle uygulamada u[ramlan zarann ispat edilmesinin gok zor olmasrmn yarattrfr giigltik nedeniyle hakimin, TTK m. 58 f.l'deki "...Davact lehine ve (d) bendi hi.iLkmiince
tazrninat olarak hakim haksrz rekabet neticesinde davahmn elde etmesi
miimkiin gdriilen menfaatin kargrhSrna dahi hiikmedebilir" qeklindeki dtizenleme karqrsrnda her olayrn <izellifine giire durumu de[erlendirmesi ve
zarar miktarrm belirlemesi daha isabetlidir. Bu agrdan kural, her ne kadar
zatarrrt ispat edilmesi ktilfetini haksrz faaliyet mafduruna yiiklemiqse de,
58 dolayrsryla hakimin, davahmn haksrz reyukanda belirttifimizTTKm.
kabet sonucunda elde etmesi miimktin giiriilen menfaatleri de tazminat
kapsamrna sokmasr bir nevi bu ispat zorluiunu yumuqatmaktadrrsl.
Fransrz hukukunda da zarann varh$.m ispatlamak talep sahibine yani
haksrz faaliyet mafduruna aittir. Nitekirn 24 $ubat 1987 tarihli Temyiz
Mahkemesi karannda zararuil ispat edememig olan ticari iqletmenin tazminat istemi reddedilmigtirs2.
d. Nedensellik
Haksrz faaliyet ile zarar arasrnda bir nedensellik bafr bulunmahdrr. Bu
bakrmdan talep sahibi, haksrz faaliyet ile u!'radrg zarar arasrnda varolan
nedensellik balrm mutlaka ispat etmelidir. Ozellikle Fransrz yargr igtihatlarrnda nedensellik ba$mn kesinlili }:'er zamanmutlak olarak ortaya konamamaktadrr. Bu ise iinemli bir sorundur3S.
Haksrz rekabet davasrmn kurucu ti['elerinin incelenmesi bu davamn
hukuksal yani tazminata yiinelik sorumluluk igeren bir dava olduiunu bize
giistermektedirsa.

29 SERRA, Rec,Dall, s. 17.
30 SERRA, Rec,Dall, s. 17.
31 ARr(Ar{, s. BoB.
32 SERRA, Rec,Dall, s. 19.
33 SERRA, Rec, DaIl, s. 20.
34 SERRA, Rec,Dall, s. 20.
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C. Haksrz Rekabetten Do$an Davalar
Yukanda tammrm ve unsurlanm genel hatlanyla agrklamaya gahqtrflrmrz haksrz rekabetten dolayr, TTK m. 58 anlamrnd,abazr davalarrn agrlabilmesi miimkiindiir. Gergekten de, TTK m. 58 f.2'ye grire; "Haksrz rekabet yiiztinden mtigterileri, kredisi, meslek itibarr, ticari iqletmesi veya difer iktisadi menfaatleri bakrmrndan zarar giiren veya biiyle bir tehlikeye maruz bulunan kimse;
a) Fiilin haksrz olup olmadrS.mn tespitini,
b) Haksrz rekabetin men'ini,
c) Haksrz rekabetin neticesi olan maddi durumun ortadan kaldrnlmasrru, haksrz rekabet yanhq veya yamltrcr beyanlarla yaprlmrqsa bu beyanlarrn
dtizeltilmesini,
d) Kusur varsa zarar ziyan tazminini,
e) Borglar Kanununun 49. maddesinde giisterilen qartlar mevcutsa manevi tazminat verilmesini isteyebilecektir.
G<iriildtiiii gibi, haksrz rekabete uirayan kimsenin sahip olduiu istem
ve dava haklan kanunda ifade edilmektedir. Aynca, TTK m. 63 gergevesinde dava agma hakkrm haiz olan kimsenin ihtiyati tedbir talebinde bulunmasr da miimkiindiirss.
Bu noktada TTK m. 58'de sayrlan dava tiplerine gok krsa olarak deliniIecektir. Hemen ardrndan TTK m. 63'ten kaynaklanan ihtiyati tedbirler ve
onun bir ttirti oldu!'u dtiqiiniilensG delil tespiti kurumunun haksrz rekabetteki uygulama deierini tartrgma konusu yapacafiz.
1. Tespit Davasr
Tespit davalan, bir hukuki iliqkinin var olup olmadr$nrn saptanmasrna iliqkin davalardrrsT. Haksrz rekabet kurumunda, tespit davasr, haksrz ol35 ARKAN, s. Bo1.
36 DEREN.YILDIRIM,
s. 95. Yazar, delil tespitinin Medeni Ustl Hukuku'na iliqkin bir kurum olduiu ve ihtiyati tedbirin bir tririinri olugturmadrlr qeklindeki gogunluk fikrini ifade
etmektedir.
37 KURU, Tbspit, s. 18; "Tespit davasr bir hukuki miinasebetin viicud ve ademi vricudunun
hakim marifeti ile tespiti igin mahkemeden hiikiim istihsaline matuf davadrr ki, dava vricuda taallOk ediyorsa mrispet tespit davasr, yoklupa matufise menfr tespit davasrdrr" (Tamm igin bkz. s. 509). Yazar, tespit davasrnrn hukuki miinasebete taalltk etmesini davamn
kabulti agrsrndan bir qart olarak ileri strmiigtiir. Aynca bkz. ANSAY, s. 75; "Tespit davasrmn mevzuu baghca bir hukuki mtinasebettir". DOMANiQ, s. 213; "Tespit davasrmn,
HUMK m. 368 vd.'da yer alan delil tespiti ile higbir ilgisi yoktur. Delil tespiti delillerin
kaybolmamasr igin bir nevi ihtiyati tedbirdir. Buna karqrhk bir frilin haksrz olup olmadrlrmn tespiti karan, temyiz miiddeti gegtikten veya tasdikten sonra kesin hiikiim teqkil
eder".
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duiu ve kargr tarafr zarara u[rattrfr
olup olmadrlrmn tespitini saplad8.

iddia edilen fiilin gergekten de haksrz

Hukuki mtinasebetin, tespit davasrmn taraflan arasrnda olmasr gart
deiildirss. O bakrmdan, haksrz rekabette iktisadi rekabeti kdtiiye kullanan
kiqinin bu davramqrndan etkilenen difer bir iktisadi teqebbiis ise de bundan
dolayr TTK m. 58 f.l-a bendine dayah olarak bu davayr o haksrz rekabetten
menfaati zedelenen kimsenin miiqterisi ve hatta meslek kuruluqunun agmasrna herhangi bir engel yoktur.
Haksrz rekabetin ortaya qrkmasrndan iince tespit davasr (frilin haksrz
olup olmadrlrnrn tespiti) agrlamaz4o.
Hemen belirtmek gerekir ki, tespit davasrmn konusu, hukuki iligkinin
var olup olmadr[rmn belirlenmesi qeklinde tezahiir edecefine giire tespit davasrn agacak olan kimse haksrz rekabeti meydana getirdifini dtiqtindti[ti
vahalarrn de!'il, bu vakralardan dolayr haksrz rekabetin varolduiunun tespitini talep etmelidir.
Tespit davasrmn tizellifi gereS bu davalar sonucunda verilecek olan hrikrimlerin icra kabiliyeti bulunmamaktadrr. Tespit kararrmn sadece kesin
htiktim kuweti mevcuttur ve kararr alan kimse sonradan agacapteda davasrnda bu kesin delili ileri siirebilecektiral. Bundan dolayr, haksrz rekabette
tespit davalan ender gtiriilen davalardandr#2. Ancak, tespit davasrmn ileride agrlacak davada (iirne$n tazminat davasrnda) kesin delil niteliiinden yararlamlmasr miimktin olabilece!'i gibi, zarann tam olArak tayin edilemedi[i
hallerde davacr ileride agaca$ tazminat davasrna esas olmak tizere tinceden
agacafi tespit davasr ile de zamana$rmrm durdurabilifs.
2.M.en Davasr
Men davasr haksrz rekabetin devam ettifi veya tekrar edebilecef'i tehlikesinin bulunduiu hallerde aqrhra4.Men davasr tespit davasrndan farkh
olarak bir eda davasr iizelli$ine sahiptiras. Bu dava, davacrmn lehine sonuglandrlr takdirde iirneSn, aldatrcr reklamlara son verilmesine, karrqrksa ilriMARoct
u, s. 418; ARKAN, s. 801; KARAtfr{LerN,
3e KLIRU, Tbspit, s. 24. Aynca bkz. POROY, s. 203.

s. 468.

40 KURU, Tespit, s. 24. Aynca bkz. MilVlAROGlU, s. 413, dn. 92 ve orada amlan Federal
Mahkeme karan.
41 HGK, 7.3.L962g:dlnve44/8 sayrh karan, (AD, L962/7-8,s. 873-8?4)"... tespit ilamrmn tespite iligkin bdliimiiniin icra yoluyla yerine getirilmesi s6z konusu olamaz".
42 Aytt' y6nde bkz. MIMAROGLU, s. 4L4; KARAYALQIN, s. 468.
43 Bu ijzellik tespit davalan igindir. Delil tespiti bir dava olmadrfrndan zamanagrmrm kesme
iizelliii bulunmamaktadu.
44 KARAYALqIN, s.469; KALE, s.2?.
45 KALE, s.22.
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hfa neden olan marka ve igaretlerin kullamlmamaslna, imalat veya ticaret srrlanmn yayrlmamasrna veya bunlardan istifade edilmemesine karar
verilir.
Haksrz rekabetin dnlenmesi davalan zamanagtmrna u$ramazlar. Qiinkii haksrz rekabete yol agan dawamq siirdti[1i miiddetge bundan dofan taIeplerin de zamanaqrmrna uiramasr mtimkrin olmaz46.
3. HukukaAykrrr

Durumun

Ortadan Kaldrnlmasr

Davasr

Agrlacak olan bu dava ile haksrz rekabeti ortaya qrkaran frilden dnceki
durumun temin edilmesi talep konusu yaprlrr4T. Ornepin haksrz rekabeti
oluqturan fiil reklam yoluyla iqleniyorsa reklamlann yayrndan kaldrnlmasr
ve bir daha giisterilmemesine, haksrz rekabet tegkil eden mallann piyasadan toplatrlmasrna veya imal srrlarrm ihtiva eden plan veya formiillerin iade edilmesine yiinelik istemler bu dava ile ileri stinilebilecektif8.
4. Manevi Tazminat Davasr
Bu davamn agrlabilmesi igin BK m. 49 anlamrnda gahsiyet haklarrmn
hukuka aykrn bir fiille kusurlu bir gekilde ihlal edilmiq olmasr gerekir4e.
Btiyle bir dava ile kiqinin maddi anlamda u[radr[r zararrn karqrlanmasr siiz
konusu olmayrp bu haksrz faaliyet dolayrsryla kigisel zarar olarak gekilen
acr, elem gibi duygularrn yarattrfr tahribatrn karqrh$ talep edilmek istenir5o.
Ttizel kiqilerin manevi tazminat davasrnda taraf olup olamayacaklan
tartrqmah olmakla birlikte hakim frkir ve Yargrtay uygulamalarr bunlarrn
da manevi tazminat davasrm agabilmelerine olanak saflamaktadrrsl.

KARAIIAN, s.190. "Onleme davasrmn dinlenme qartr, hukuka aykrn davramqrn tekrarlanmasr tehlikesinin bulunmasrdrr. Hukuka aykrn davramqrn tekrarlanmasr tehlikesi devam
ettikge iinleme (men) davasr da varhSm siirdiirtir. Tehlike sona erince dnleme davasr agma
hakkr da diiqer".
47 KARAYALqIN, s. 468; MiMAROGLU, s. 41"4."Hukuka aykrn durumun ortadan kaldrnlmasr davasr, hakstz durumun eski hale, hig olmazsa hakh bir hale getirilmesini istemekten
ibarettir".
48 4077 sayir TKHK m. 25/3'e gfie Sanayi ve Ticaret Bakanhlr'mn aldatrcr, yanrltrcr veya istismar edici ticari reklam veya ilanlann durdurulmasrnr ve aynl yiintemle diizeltilmesini
isteme yetkisi vardrr. Bu istek yerine getirilmezse, Bakanh!,rn, reklam ve ilamn durdurulmasr, aJrmydntemle drizeltilmesi talebiyle tnketici mahkemesine baqvurma hakkr vardrr.
49 12 Mayrs 1988 tarihli RG,de yayrnlanan 3444 sa;nh ve 4.5.L988 kabul tarihli kanunla
BKnun 49. maddesi deiirgtirilmeden iince manevi tazminata hiikmedebilmek igin hatamn
iizel alrrh& aranmaktaydr. S0z konusu kanunla yaprlan degiqiklikle hakim, 49. madde
gartlanmn gergekleqipgergekleqmedipini kendisi takdir edebilecektir.
50

uiunnoGr,u, s.416;KALE,s.31.

5 1 KALE, s.31, dn.151 ve I52.
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5. Maddi Tazminat Davasr
Bu dava tamamen haksrz faaliyet sonucunda olugan zarann (maddi anlamda) kargrlanmasr amacrna dayamr. Genellikle biiyle bir dava ile mahrum
olunan kdr talep edilebilecektirsz. Sdz konusu davaya Borglar Kanununda
haksrz frile miiteallik 41 vd. hiikiimleri uygulanaca[rndan, haksrz frilin tiim
unsurlanmn burada aranmasr gerekir.
II. Haksrz Rekabette Koruma Tedbirleri
.4. Genel Bilgi
Gririilen dava ne tiirde olursa olsun bazen o davamn giiriilmesi esnasrnda
iiyle bazr geliqmeler meydana gelebilir ki, davamn davacr lehine sonuglanmasrmn bir tinemi kalmayabilir. Orneiin, dava devam ederken miiddeabih tigiincti kiqiye dewedilirse davacrmn durumu zorlaqacaktrr.Haksrz rekabet agrsrndan balaldrlrnda ise tirneiin, dava devam ederken herhangi bir iinlem ahnmamasrndan dolayr haksrz faaliyetin devam ettirilebilmesi ya da haksrz rekabetin konusunu oluqturan tiriinlerde ya da faaliyetlerde defiqiklik yaprlmasr
mrimkiin olabilir. Bu ve bunun gibi iirneklerde de giirtildti['ti tizere davamn devamr srrasrndahaksrz rekabet mapdurunun ispat faaliyetini zorlaqtrracak hususlann ortaya grkmasrm engellemek ya da zaranmn daha da artmasrna engel olmak igin bir iinleyici nitelikte karar elde edilebilmesi mtimkiindiir. Her
ne kadar bu, haksrz rekabet alanmda TTK m. 63 ile davacryatamnan bir hak
ise de stiz konusu hakliln kullamlmasr gofu zaman onun igin kagrmlmazdrr.
Qiinkii tedbirli bir davacryukanda belirlmiq oldu$umuz ve davamn giirtilmesi esnasrndakarqrlaqrlabilecekzorluklarla karqrlaqmayr arzu etmez.
B. Haksrz Rekabette ihtiyati

Tedbirler

ve Delil Tespiti

Her ne kadar medeni sorumluluk gergevesindehaksrz rekabet cezalandrnlryor ise de maidur, rekabete dayah zararrr dofasrndan kaynaklanan bir nedenle haksrz faaliyetin durdurulmasrna yiinelik bir dava agmadan iince genellikle gegicitedbirler ya da ihtiyati tedbir karan elde etmeye gahqmaktadrrss.
Koru5rucunitelikteki bu tedbirler aciliyet arz eden durumlarda siiz konusu olacaktrr. Ozellikle haksrz rekabet alamnda, haksrz faaliyet nedeniyle zor
duruma diiqen mafdurun hak arama uiraqrndayken dif'er yandan bu faaliyetin zararh sonuglanm gegicide olsa sona erdirmeye ytinelik tedbirler son derece tinemlidir. Gergekten de Fransrz uygulamasrnda haksrz faaliyet mafduru giderek artan bir qekilde- gegicitedbirler elde etmek igin seri yargrlama yoluna baqvurmaktadrr. Biiylece acil olarak tedbir niteli$nde kararlar elde etmekte ve zararlanm biraz olsun azaltabilme qansrnasahiptirler6a.
52 r{ARAtrALerN, s. 4G9.
53 SERRA,Rec,Dall, s. 35.
54 SERRA,Rec,DaIl,s. 35.
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Haksrz rekabet alamnda bu ve bunun gibi imkanlar mafdurun durumunun biraz da olsa iyilegtirilmesi agrsrndankayda de!'erdir. Ozelikle haksrz rekabetten doian zararlann devam etmesini -gegici de olsa- engellemesi
balamrndan ihtiyati tedbirler ve delil tespiti burada inceleme konusu yaprlacaktrr.
ihtiyati tedbirler, iiziinde yakrn ve gergekleqmesimuhtemel bir tehlikeyi bertaraf etme tizelligini banndrrmaktadrrlar. Bu kurum esas olarak
HUMK m.103 vd diizenlenmiqtils5. Davalarrn gok uzun stirdii$ii hukuk sistemimizde, hak sahibinin davamn devamr esnasrnda ortaya qrkabilecek bazt zararh sonuglara uiramamasr igin biiylesine koruyucu nitelikteki tedbirlere ihtiyacr vardrr. Bu ihtiyag da ihtiyati tedbir kurumu ile karqrlanmaktadrr56.
TTK m.63 gergevesindedava agma hakkrm haiz olan kimse, mahkemeye verece$ bir dilekge ile mevcut durumun oldu[u gibi korunmasrna, haksrz rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldrnlmasrna, haksrz
rekabetin men'ine ve yanhg veya yamltrcr. beyanlann diizeltilmesine ve liizumlu difer tedbirlerin ahnmasrna Hukuk Usul[ Muhakemeleri Kanununun ihtiyati tedbirlere ytinelik hiiktimlerine giire karar verilmesini isteyebilecektir. TTK m.63 ile haksrz rekabet maSduru davacr, durumunun dava boyunca geqici de olsa en azrndan haksrz rekabet tincesindeki hale gelmesini
arzular. Bu bakrmdan amlan madde davamn gdriilmesi esnasrnda geqici bir
koruma saplars?.
Hemen belirtmek gerekir ki, ihtiyati tedbir karan ile gegici bir korunma saflanmrg olur, yoksa bu yolla haksrz rekabet mafduru tatmin edilmiq
olmaz.Aksine, agmrqoldu[u dava ile elde edebilece!'i tatmini qimdiden (derdest dava esnasrnda)gegici olarak -asrl davada verilecek olan kararla saplanacak tatminin yerine gegmemek izere- elde etmiq olacaktrrss.
Ozellikle Fransrz hukukunda seri yargrlama hakimleri gok srk olarak
haksrz faaliyetleri durdurmaya yiinelik tedbir kararlan vermektedir. Adeta
bunun igin teqvik edilmektedirlersg. Fransrz hukukunda, davantn devamr
srrasrnda oluqabilecek zararlan en aza indirmek bak:rmrndan tahkikat tedbirlerine biiyiik tinem verilmektedir.
Tiirk hukuku bakrmrndan 6nem arz eden sorun' haksrz rekabet davasrDD

s. 16; 6NDER, s. L22. "...Tedbirler ekseriya vukuu yakrn olan bir tehlikeyi
iiSdfNoeC,
bertaraf etmek veya miihim bir zaran dnlemek iizere ittihaz olunurlar". Aynr yiinde bkz.
KL'RU, Usul, C. ilI, s. 3049. Mtit,Ktis, s. 311.

56 DEREN-YILDIRIM.
5 7 DEREN-YIIDIRIM,

s.3.
s. 4, dn. 20.

58 USTONDAG, s. 11.
59 SERRA, Rec, Dall, s. 35. Fransrz Temyiz Mahkemesinin 12 $ubat 1988 tarihli reklam frl-

minin yayrmmn yasaklanmasr ile ilgili verilen karan igin bkz. SERRA, Rec, Dall, s. 35.
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mn agrlmasrndan iince veya sonra ma[durun gegici olarak korunmasrm sa[layacak olan ihtiyati tedbirler kapsamr igerisine delillerin tespitinin de g.rip giremeyeceiidir. Girebilecek ise iizellikle haksrz rekabet alamnda klasik
delil tespiti miiessesesinin yeterli olup olamayacaSmn belirlenmesidir.
Her ne kadar TTK m.63'te delil tespiti kurumundan bahsedilmiyorsa da
kanaatimizce bizim hareket noktamrzr yine 63. maddede yer alan "...ltizumlu diier tedbirlerin ahnmasrna..." ibaresi oluqturacaktrr. Bu ifade bize delillerin tespitinin de tedbir kapsamr iginde deperlendirilip uygulanabilmesinin
mtimkiin olduiunu gtistermektedir. Ancak doktrinde delillerin tespitinin ihtiyati tedbirin bir ttirii olup olmadr[r noktasrnda tartrgma bulunmaktadrr.
Ozellikle Alman hukukunda, delil tespitinin ihtiyati tedbirlerin bir tiiriinii
oluqturmadr[r frkri hakimdiroo.
Buna karqrhk delil tespiti kurumunun ihtiyati tedbirin bir ttirfi olduflunu savunan giiriiqler de yok delildir. KURU'ya giire delillerin tespiti bir dava olmayrp deliller hakkrnda bir geqit ihtiyati tedbirdir6r. DOGANAY'a gitre62 "delil tespiti, davamn ispat vasrtalanm tespit ve teminden ibaret olan
mahiyeti itibariyle bir nevi ihtiyati tedbirdir. Bu nedenle Usul Kanunumuzun delil tespitine ait hiiktimleri ile ihtiyati tedbir hiikiimleri arasrnda bir
miiqabehet mevcuttur. Bu mtiqabehet neticesi olarak delil tespitini de mtistacel mevaddan saymak zaruridir".
Delil tespitinin, ihtiyati tedbirin bir ttiriinii oluqturmadr[rm savunanlar, delil tespiti ile ihtiyati tedbirlerin amaglanmn birbirinden farkh oldu[unu; delil tespitinde daha sonra ortaya grkabilecek ispat gtiqliiptintin aqrlmasrnrn arzulandr$m ifade etmektedirler. Yine bu giiriige gdre delil tespitinin ana iqlevi delillerin teminat altrna ahnmasr de[il delil ikamesidir. Oysa
ihtiyati tedbirde dava konusunun teminat altrna ahnmasr siiz konusudur6s.
Kanaatimizce delillerin tespitine iliqkin HUMK m. 368-374'te iizel di.izenlemenin bulunuyor olmasr delil tespitinin, ihtiyati tedbirler kapsamr
iginde sayrlmamasrm gerektirmemelidiroa.
Kuqkusuz ki delil tespitinin ve ihtiyati tedbirlerin kendine iizgti bazr
farkhhklan varsa da, bu durum sriz konusu kurumlann birbirinden tamamen farkh oldupu anlamrna gelmez. Her geyden iince, HUMK m. 103 ile, delillerin tespitine yiinelik HUMK 369. maddesi amag noktasrnda her iki ku60 DEREN-YILDIRIM,
s. 95, dn. 15? ve orada amlan yazarlar.
61 KURU, Usul, C. III, s. 3140. Delillerin tespitinin ihtiyati tedbirin bir tiirii oldugu hakkrnda difer gdnigler igin bkz. OZXel, s. 268; "Delil tespiti iqlemi agrlmrqveya agrlacak bir davaya dayanak olan delillerin, bir takrm yasal koqullarrn oluqmasr halinde <incedentoplanmasr ve gtiven altrna ahnmasrm saflayan bir ihtiyati tedbirdir".
6z oocentay,
s. 890. Aynca bkz. DoMANig, s. 213.
63 DEREN.YILDTBIM, s. 9b.
6a Aksi frkir igin bkz. DEREN-YILDTRTM, s. 96.
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rumu da birbirine yaklagtrrmaktadrr. Her ne kadar 103. maddede "... gecikmesinde tehlike olan veya miihim bir zarar olacafr anlagrlan hallerde tehlike veya zararLtrdefr igin hakim icap eden ihtiyati tedbirlerin icrasrna kadar
verir" denilmek suretiyle dava konusunun dava boyunca deliqmeden kalmasrm saflayacak iinlemleri alma konusunda hakimi yetkilendiriliyorsa da,
aym kaygr ve amagla kanun koyucu bu sefer delillerin tespiti igin (HUMK
103'e benzer qekilde) HUMK 369'u diizenlemigtir. Bu madde, delil tespitinin
amacuu belirtmektedir. Maddede "...qimdiden zabtt ve tespit olunmazsa ileride zayi olacaS veya ikamesinde gok mtigkiilat grkaca$ melhuz olan deliller... tespit olunabilir" denilerek delillerin dava siirecinin olumsuz etkilerinden korunmasrrun amaglandr[r anlaqrlmaktadrr6s.
Delillerin tespiti ihtiyati tedbirler gibi davamn agrlmasrndan iince istenebilecefl gibi dava agrldrktan sonra da istenebilecektiroc. Delil tespiti karanna yaprlacak olan itirazlar ihtiyati tedbir htiktlmlerinin uygulanmasrm
giindeme getirebilecektir. Aynca her iki kurumda da tedbir ve tespit dosyalan asrl dava dosyalarrmn eki niteli$indediro7.
Haksrz rekabet alamnda delil tespiti htikrimlerinin uygulanmasr miimkrin
olup bu, daha iince de ifade ettilimiz iizere TTK m. 63'te yer alan "...ltizumlu
difer tedbirlerin ahnmasrna..."ifadesinden grkanlabilecek bir sonuqtur.
Delil tespiti esnasrnda zor kullanmamn miimkrin olup olamayacafr da
tartrqmahdrr. Bazr yazarlar bunun miimkiin olabileceiini savunurken bu
gdrtiqtin karqrsrnda olan yani delil tespiti srrasrnda zor kullanmamn stiz konusu olamayacaSm ifade eden gtiriiqler de mevcuttur. Bu problemin giiztimii iizellikle haksrz rekabet davasrnda, HUMK 369. madde ile sailanmak istenen amacrn etkin bir qekilde yerine getirilmesini de saflayacaktrr.
Haksrz rekabetin konusunu teqkil edenmallann depolardabulunmasr ve bu
mallann depolarda bulunduiunun tespitine yOnelik mahkeme karanmn mevcut
olduiu bir ihtimalde, efer haksrz rekabet konusu mahn sahibi bu delil tespiti iqleminin icrasrna engel olacakve mallann tespit edilmesinekarqr koyacak olursa
TTK m.63 ile saf'lanmayagahqrlanamacrngergekleqmesimiimkiin olamayacaktrr. Buna karqrhk zor kullanabilme imkam vardrr denilirse, bu 96ziim tarzr hem
TTK m. 63'iin ve hem de HUMK m. 369'un amacrnada uygun diiqecektir'
Kanaatimizce delil tespitinin icrasr srrasrnda bir direnme ile karqrlaqrlacak olunursa bu halde zor kullanma miimkiin de[ildir demek aqa$da beIirtecefimiz nedenlerle isabetli delildivea.
65 DOGANAY, s. 892; KURU, Usul, C. III, s. 3143.
66 YAVA$, s.86 vd. Aynca karq. HUMK m. 104, HUMK m. 370.
67 Karq. HUMK m. 113,HUMK m.374.
68 DEREN-YILDIRIM, s. 96. Eserdesadecedelil tespiti esnasrndazor kullamlmasrmn mrimkiin

olmadrlr, yani, hasmrn delil tespitine izin vermedifi hallerde tespitin zorla icrasrnrn miimkiin
olmayacalrmn ifade edilmesiyle yPtinilmis, gerekgeya da gerekgeleredepinilmemiEtir'
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Hukuk Usulti Muhakemeleri Kanunu'nda delil tespiti igleminin icrasr
esnasrnda bir direnme ile kargrlaqrldrfrnda zor kullamlabileceiine yrinelik
bir dtizenleme mevcut depildir. Ancak, bu durum, zor kullanmamn miimkiin
olmadr$r anlamrna gelmez. Her qeyden tince delil tespiti acele iqlerdendir.
Yani derhal karar verilmezse delilin zayi olmasr veya ileride ikame edilmesinde gok miiqkrilat grkmasr siiz konusu olabilecek bir durum mevcuttur. Orneiin, depodaki taklit mallarrn tespiti igleminin icrasrnda bir direnme sdz
konusu olur ve zor kullanmamn gergekleqemeyecefi siiylenirse mal sahibi
bu mallarr qok krsa siirede tespiti kabil olmayacak bagka bir yere tagryabilir. Bu durumda artrk bunlann tespiti neredeyse tamamen imkansrz hale
gelir. Aynca delil tespiti karan mahkemenin verdi!'i bir karardrr. Mahkeme
kararlarrmn icrasrm cebirden yoksun krlmak kabul edilemez. HUMK m.
106 gergevesindethtiyati tedbir karan, icabr halinde kuwei miiselldha istishabiyle icra dairesince tatbik olunur..." hiikmii mevcut iken amag noktasrnda paralellik arz eden bir kurumda ve HUMK 103. maddede belirtilen
delil tespitinde bu imkam tammamak kanaatimizce dopru depildir.
Konuyla ilgili olarak son bir hususa daha iqaret etmek gerekir. iit< m.
80, f.3, "Talep vukuunda borglu, kilitli yerleri ve dolaplan agma!'a ve sair eqyayr gristermeye mecburdur. Bu yerler icabrnda zorla agtrlrrlrr" geklindedir.
Bu madde hacze iliqkin bir diizenlemedir. Genelde alacakhmn iradesi ile
ilerleyen ve goiunlukla mahkeme karan dahi bulunmayan bir takip silsilesinde kanun koyucu, zor kullanma imkamm tammrqken, daha fazla aclLiyet
arz eden ve bir mahkeme karanna dayah delil tespitinde bu imkandan yoksun olmak hukuk mantrfi ile de ba!'daqrr bir sonug depildir.
Haksrz rekabetten dolayr maidur duruma diiqmiiq bulunan tarafin delil tespiti imkamndan yararlanmasr gok iinemlidir. Ozelikle davamn agrlmasrndan iince elde edeceii briyle bir kararla yaprlacak olan delil tespiti neticesinde haksrz rekabet konusu unsurlarrn siiratle tespit edilmesi ve sonradan bu unsurlar iizerinde birtakrm defiiqiklikler siiz konusu olmug olsa bile
-6rne$n davamn gitriildtgn esna -a mallar tizerinde iltibasa yol agan iqaretlerin sdkrilmesi halinde- hakimin pek fazla zorlanmamasr siiz konusu olabiIecektir.
Bir haksrz rekabet davasrnda tedbir talebinde bulunan kimsenin, hakkrmn varhfrrm tam olarak ispat etmesi aranmamahdrr. Gergefe yalon bir
qekilde ispatrn yeterli sayrlmasr gerekir. UStUlfnAG'a grire tedbir ile aleyhine karar ahnan kimsenin hukuk alamna miidahale ne kadar a[rrlaqryorsa ispat derecesinin de o denli artrrrlmasr gerekir69.
Bu ba['lamda deiinmek gerekir ki, dzellikle Fransrz hukukunda e!.er
haksrz rekabet dolayrsryla maldur olan kimsenin tespit talebi hasrm tarafrn
ticari srrlanna ya da mriqterilerine zarar verecek nitelikte ise ispat derece6e iisttimrAd, s.48.
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si gok afrrlagtrnlmrqtrr. Hatta go!'u zaman Fransrz Temyiz Mahkemesi bu
tiirlti tespit taleplerini reddetmektedir. DeIiI tespitinin sdz konusu olduiu
durumlarda talepte bulunan kimse (haksrz rekabet mapduru) HUMK 369.
maddenin belirtti!'i unsurlann gergeklegmesinin mtimktin olabileceiiLnigergepeyalan bir qekilde ispat etmelidirTo.
Haksrz faaliyetlerin saptanmasr sorunu tizellikle delillerin ikamesi agrsrndan gok btiyiik iineme sahiptir. HUMK m. 369 anlamrnda hemen tespit
olunmamasr halinde zayi olacaf,rya da ileri siiriiLlmesindegrigltik grkabilece!i anlagrlan delillerin tinceden tespiti zorunluluiu vardrr. Bu ihtiyag gok
acildir. Bu ihtiyacrn sadeceTtirk hukukuna tizgti olduiunu diigiinmek mrimkiin defildir. Yabancr hukuk sistemlerinde de bu tiirlii koruyucu etki giisteren (ma[dur lehine) kurumlara rastlayabilmekteyiz. Ornelin Fransrz hukukunda NCPC m. 143 vd. hiikiimleri tahkikat iinlemleri baqh& altrnda bu konuyu dtizenlemektedir. Gergekten de NCPC m. 143'e gtire; "Uyuqmazhlrn
gdziimii ile ilgili olan vakralar talep iizerine veya re'sen yasal olarak kabul
edilebilir tiim tahkikat dnlemlerinin konusunu teqkil edebilirler".
Giirtildtilii eiibi NCPC m.143 tahkikat dnlemleri baghlr altrnda hem delil tespitini ve hem de ihtiyati tedbirleri igine alacak geniqlikte bir diizenlemedir. Yeni Fransrz Medeni Yargrlarna Kanunu m.145 ile gelecepeytinelik
tahkikat iinlemlerine iliqkin kararlar adeta sonradan agrlacak olan haksrz
rekabet davasrna yiinelik bir iin koruma saplamaktadrr?l. Fransrz hukukunda NCPC m.145, HUMK m. 369'u (delil tespiti agrsrndan)karqrlamaktadrr.
NCPC m.145 "Bir uyuqmazh[.rn g<iziimtiile ilgili olan bir vakramn delillerini davamn agrlmasrndan ewel korumak veya muhafaza etmek igin yasal
bir gerekge varsa, yasal olarak kabul edilebilir ttim tahkikat tinlemleri ilgililerin talebi iizerine karara ba[lanabilir". Madde, delillerin dava dncesinde
korunmasrm gerektirecek bir neden olmasr halinde acil yargrlama usuliiyle
ve talep iizerine tahkikat dnleminin uygulanabilecelini ifade etmektedir.
Fransa'da NCPC m.145'in tizerkliSi dolayrsryla hukukumuzdaki gibi
(HUMK m. 369, 103) aciliyet arz eden bir durumun varhS zorunlu deflildir72.
Ozellikle Fransrz hukukunda, dava iincesinde veya dava srrasrnda bir
kiqinin ileride ihtilaflr hale gelebilecek vakramn delillerini saklamasrmn
tahkikat dnlemine karar verilmesi bakrmrndan hakh bir sebep oluqturdu!'u
kabul edilmektedirTs.
70 KURU, Usul, C. III, s. 3150; ERKIJ.IUMCU,

s. 136.

7 L SERRA, Rec, Dall, s. 35.
7 2 NCPC m. 145 gergevesindekarar verilmesi gerektifi zaman NCPC m. 872'nin gartlan aran-

maz (7 Mayrs 1982 tarihli Fransrz Temyiz Mahkemesi karan). NCPC m.1,45'in tizerk bir
madde olduiuna iligkin bkz. NoRIvIANDATiEDERI{EIIVI}ESDEViDES,
s. 139.
73 VINCENT/GUiNCIIARD.

S. 65?.
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Haksrz faaliyet mafdurunun NCPC m.145 gergevesindetespit talebinde bulunabilmesi miimkiindiir. NCPC m.145 sadecemaidurun yasal menfaatini hakh gtisterebildifi takdirde kullamlabilir. Bu bakrmdan iizellikle hasrm tarafrn igletme srrlarrmn ifqasrna izin vererek karqr tarafin yasal faydaIarr ortadan kalkryorsa mapdurun m. 145'e dayah talebinin gerekgelerini
mutlaka hakh giistermesi gerekirT4.
Her ne kadar yabancr hukuk sistemlerinde ve bu arada Tiirk hukuk sisteminde koruyucu nitelikte iinlemlerin varhS stiz konusu ise de iizellikle
haksrz rekabet ve hatta Srnai Mtilkiyet Hukuku alamnda daha etkin sistemlerin gereklilili tartrqrlmazdrr. Alman Medeni Usul Kanununda diizenlenmiq bulunan delil tespiti kurumu tamk, keqif ve bilirkigi delilleri ile srmrh tutulmuqtur?5. Aynca hasma haber verilmeden tespit iqleminin icra
edilebilmesi miimk{in de[ildirze. Tiirk hukuku bakrmrndan acele hallerde
veya tespit isteyenin haklanmn korunmasr bakrmrndan zorunlu gtiriilen bazr hallerde -istisnai olarak- karqr tarafa tebligat yaprlmaksrzrn da delil tespiti iqlemi icra edilebilir (HUMK m.373, c.3).Ancak bu durumda, delil tespiti iiteminden karqr tarafin haberdar olabilmesi igin mutlaka delil tespiti
tutana$.mn di!'er tarafa teblili gerekir??'
c. Klasik Delil Tespiti Kurumunun
Yetersizlifi

Haksrz RekabetAlanrndaki

Delil tespitine yiinelik diizenlemelerin yetersizlifli ve iizellikle Fikri ve
Srnai Miilkiyet Hukuku alamndaki geliqmeler yeni bazr etkin nitelikteki
kurumlara ihtiyacr ortaya grkarmrgtrr. Ortaya grkan bu yeni kurumlar delil
tespiti kurumunun yetersizliiinden kaynaklanabilecek boqluklarr etkin qekilde doldurmaya Yiineliktir.
Fransrz hukukundaki saisie-contrefagon kurumu bu kapsamda de[er7 4 SERRA, Rec, Dall, s. 35. Fransrz Temyiz Mahkemesi'nin bir karannda hasrm tarafin tire-

tim srrlanna vakrf olunabilecek hallerde tespit talebi yerinde giirtilmemiqtir. Buna karqrl*
6 Mayrs 1986 tarihinde Temyiz Mahkemesi Ticaret Dairesi, NCPC m. 145 gerqevesindebir
ticari ortakh$n srrlanmn ifqasr pahasrna tespit talebini kabul etmiqtir. Aynca Alman hukukunda Anton Piller Ordefin sunduiu mekanizma tjzellikle igletme srrlannrn ifqasr bakrmrndan sakrncah gdriilmektedir. Bu bakrmdan gok etkin olabilecek bu sistemden bu noktada yararlanrlamamaktadrr. Anlan kurum ile ilgili aynntrh bilgi igin bkz. DEREN'YILDI'
RIM, s.98.

7 5 DEREN-YILDIRIM,
7 6 DEREN-YILDIRIM,

s.98.
s.98.

7 7 HGK 2?.11.1.971
T, 9-23 E, 690 K sayrh karar, (ABD 197213,s. 454-455)."...Ger9ekten,ola-

yr miiteakip 25lLO/1965tarihinde mahalli Asliye Hukuk Hakimliiince davahmn yoklulunia yaprlan delil tespitinde toplam hasar tutanmn 3835 TL oldufiu tespit edilmig ise de tespit tutanalr davahya teblip edilmemiqtir. O halde, davahmn yoklu[unda ahnan tespit rapo.1t.n11yeterli olmadr$ nazara almarak tarafsrz ve uzman bilirkiqi araohfir ile yeniden
inceleme yaprlmasr vanlacak sonug uyannca bir karar verilmesi...". Aynca bkz. TD
12.10.196?T, 2935 E, 3545 K sayrh karar, (ABD t969/6, s. 1L61).
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lendirilebilir. Burada patent hakkrm haiz bir mahn taklidinin yaprlmasr siiz
konusudur ve mal, taklidini yapan kimsenin zilyetli[i altrnda bulunmaktadrr. Saisie-contrefagon patent hakkr tecaviiz edilerek iiretilmiq mallara el
konulmasr yiintemidir?8.
Saisie-contrefagon iqleminin gergekleqtirilmesinden itibaren belli stire
iginde asrl davamn agrlmasr gerekmektedir. Aksi halde el koyma htiktimsiiz
hale gelir?e. Burada agrlacak olan dava contrefagon davasrdrr. Yani patent
hakkrm haiz bir iiriintin taklidinin -patent hakluna tecaviiz edilmek qartryIa- gergekleqtirilmesinden dolayr agrlacak olan bir davadrr. Bu davamn tizelIikle haksrz rekabet davasryla bazr farkhhklan bulunmaktadrr. Her qeyden
iince haksrz rekabet davasr bir tazmin sorumluluf'unu gerektiren dava olmaslna karqrn, patent hakkr tecaviiziinden dolayr agrlan contrefagon (taklit
tirtin) davasr bir ceza davasrdrrS0.
Rekabet alamndaki bazr srmrlamalar, monopol (tekel) durumundaki igIetmelerin yararrna srmrlayrcr haklar getirmektedir. Biiylece bu iqletmeler
igin geniq bir imkan yaratrlmrq olmaktadrr. Bu srmrlamalar, endtistriyel
miilkiyet alamnda olabilecepi gibi bulug konusunda, edebi ve sanatsal miilkiyet haklanmn korunmasrna ydnelik de olabilir. Bu srmrlamalar Fransa'da
frkri miilkiyet hakhrm dtizenleyen kanunda yer almaktadrr. Bu dtizenlemelerle bu hak sahiplerinden baqkalanmn siiz konusu tirtinii yeniden iiretmeleri (kopyalama vs. suretle) ya da yeniden kullanmalan yasaklanmrqtrr8l.
iqte bu srmrlayrcr haklar bir ceza davasr ile korunmaktadrr. Bu davamn adr
"contrefagon" davasrdrr. Fakat bu davamn konusunu oluqturan fiil aym zamanda tazminat sorumlulu!"unu da beraberinde getirmektedirs2.
Yargr kararlan ile de Fransa'da haksrz rekabet davasr ile contrefagon davasr arasrndaki farklar net bir gekilde ortaya konulmuqtuds. Contrefagon davasr
endiistriyel miilkiyet haklanna riayetsizlikten kaynaklamrken, haksrz rekabet
davasr ticari tizgiirlii$tin aqrn (kiitiiye) kullamlmasrndan dopan zararlarrn tazminine ydneliktir. Fransrz doktrininde azrnhkta kalan bir giiriig ise, haksrz rekabet davasrmn temelini bir hakkrn ihlalinin mrieyyidesinde bulmaktadrrlada.
Fransrz hukukunda, haksrz rekabet davasr contrefagon davasryla birlikte
aElabilir. Haksrz rekabet davasr contrefagondavasrmn yerini alacak bigimde olamaz. Ancak difer taraftan da stirekli olarak haksrz rekabete dayah dawamqr
78 DEREN-YILDIRTM, s. 97.
79 DnREN-ytmIRIM,
s. 97. Bu durum ihtiyati tedbire yiinelik HITMK m. 109'a benzemektedir.
80 SERRA, Rec, Dall, s. s; PLAiSAttt, 12vd; MONNET, s.1.
81 SERRA, Rec, DalI, s. 9.
82 SERRA, Rec, Dall, s. 9.
83 SERRA, Rec, Dall, s. 9.
84 sEna.A, Rec, DalI, s. 9.
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mtieyyidelendirmek gerekir. Ozelikle iininiin taklit edilmesine veya mtigterilerin kafasrnda bir kangrklrk yaratmaya yiinelik faaliyetler cezalandrnlmahdrds.
Contrefagon davasr yukanda da belirtildipi iizere saisie-contrefagonkurumunun tamamlayrcrsr nitelipinde bir ceza davasrdrr. Saisie-contrefagon
kurumu, iigiincii kigilerin elindeki delilleri zor kullanarak elde etme imkam
verirso (iirne[in taklit iirtinlerin toplanabilmesi imkamm saplar).
Saisie-contrefagon mekanizmasrnda dikkat edilmesi gereken nokta,
klasik anlamdaki ihtiyati tedbir ya da delil tespitlerine nazatala daha etkin
bir koruyucu mekanizmayr sap'Iamasrdrr.Ozellikle klasik nitelikteki tedbirIerde zorlayrcl unsur net depildir. Oysa saisie-contrefagonda zor kullanma
unsuru vardrr ve bu unsur amlan kurumu daha etkin krlmaktadrrS?.
D. 5f94 Sayrh Kanundanss Sonra "Delillerin
ifadesinin Yerindelifi Sorunu

Tespiti Davasl"

5194 sayrh Kanundan iince Srnai Mtilkiyet Hukukuna itiqt<in Kanun
Hiikmi.inde Kararnamelerde srnai hakkr ileri siiirmeye yetkili olan kiqinin,
haklara tecaviiz sayrlabilecek olaylarrn tesbitini mahkemeden isteyebileceii diizenlenmekte ve fakat bu ttirlii istemler "delillerin tespiti davast" adr aItrnda ifade edilmekteydi. Bu bakrmdan Patent KHK m. 150, End. Tas. KHK
m.62, Co[. iqa. KHK m. 33 ve Marka KHK m. 75'te "delillerin tespiti davasr" baqhflnaltrnda diizenleme bulunmaktaydr.
Daha iince de ifade etti[imiz gibi, delillerin tespiti hentiz inceleme srrasr gelmemiq olan bir delilin HUMK m. 369 anlamrnda hemen tespit olunmazsa ileride zayt olacafu,veya ikamesinde gok mtiqktilat grkacafr anlaqrlan
deliller hakkrnda siiz konusudur. Delillerin tespiti bir dava de[,ildir. Agrlmrq
ya da ileride agrlabilecek olan bir davaya baih iqlemdir. Delil tespiti bir dava olmadrfl igin8e davamn aqrlmasrna ba$h olarak dolabilecek bazr sonuglaln da meydana gelmesi miimkiin de!ildir. Orne$in delil tespiti talebinde
bulunmak zamanagrmrm kesmez90.Bu durum' delil tespitini tespit davasrn85 SERRA, Rec, Dall, s. 9.
86 DER.EN-YfLDrRrM, s. 97.
87 Bu kurumlan daha etkin krlan difer hususlar igin bkz. DEREN'YILDIRIM,
s. 97.
88 5194 sayrh uBazr Kanun Hiikmiinde Kararnamelerde De!{qiklik Yaprlmasrna Dair Kanun"
igin bkz. http://wwwtbmm.eov.trlkanunlar/k5194.html. Amlan Kanunun, 22.6.2004 tafihinile kabul edilmiqtir.
8e A&si frkir igin bkz. TEKiNALP, s.456.
90 Delil tespitinin bir dava olmadrS hakhrnda bkz, KtlR'U, Usul, C. [I, s. 3141. Bu bakrmdan
delil tespiti talebinin zamanaqrmrm kesmeyeceii kurahna iliqkin bkz. G HD, 12.7.L972T
karan iBD 7973/L-2,s. 120). "Bir kiginin eylemi ile belli bir zatat n verildifinin iifrenilmesi usul htikrimleri yiin{inden dava agrlmasrm engellemedikge zarann biittin aynntrlan ile
tutanmn iigrenilmesi zamanagrmrmn iglemeye baglamasr igin koqul de[ildir. Herhangi bir
tutarda zarann g62le gtirtiltir bigimde gergekleqmesi zamanaqrmrmn iglemeye baglamasr
igin yeterlidir. Delil tespiti raporunun geg verilmesi zam.anagrmtmniglemesini engelleyen
bir sebep olamaz'. Aynca bkz. POSTACIOGLU, s. 499; OZKAN, s. 268.
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dan ayrran en iinemli iizelliktirel. Fakat teknik anlamda delil tespitinin bu
iizelliklerine raimen, 5194 sayrh Kanundan iince Marka KHKm. ?5'de "Delillerin tespiti davast" baghgr altrnda'Marka hakkrna tecaviizii ileri siirmeye yetkili olan kiqi, bu haklara tecaviiz sayrlabilecek olaylann tespitini mahkemeden isteyebilir" ve yine aym KHKmn 78. maddesinde "Tespit davalarr
ve ihtiyati tedbirlerle ilgili diEer hususlarda Hukuk Usulii Muhakemeleri
Kanunu htikiimleri uygulamr" geklinde htikiimler mevcuttu.
Kanun koyucunun kullandrlr terimler kesinlikle isabetli olmadrpr gibi,
genel prensiplere ve anlan kurumlann teknik iizelliklerine de uygun delildi e2.0zellikle 5194 sayrh Kanun ile yaprlan deligiklikten dnce Marka KHK
m. 75'in baghlamn "delillerin tespiti davasr" bigiminde kullamlmrE olmasrmn kabul edilebilir bir yamlgr oldufunu siiylemek mtimktin delildi. Qtinkti
delil tespitinin bir dava olmadrlr tartrgmasrzdrr. Kaldr ki amlan maddede
yer alan "...olaylann tespiti..." ifadesi de delil tespiti ile ilgilidir. Qtinkti tespit davasrmn konusu hukuki iliqkilerdirss. Kanun koyucu delillerin tespiti
kurumunu dava olarak ortaya koymug ve biiylece dolru olmayan bir ifade
kullanmrgtr. Ancak aym maddenin igerisinde "olaylann tespiti" ifadesini
kullanarak delil tespitine yollamada bulunmugtuea. Aym KHKnin 78. maddesi ise tespit davalan balomrndan Hukuk Usulii Muhakemeleri Kanunu
htiktimlerinin uygulanabileceiine iqaret etmigti ki, bu husus da isabetli delildi. Zira her ne kadar ihtiyati tedbir kurumu teknik anlamda HUMK m.
10L-103A arasrnda diizenlenmig ise de, buna benzer bir diizenlemenin tespit davasr igin de varolduf"unu sdylemek miimkiin de!'ildir. Qtinkii tespit davasrYargrtay kararlan ve doktrin miilahazalan ile ortaya grkmrgbir kurumdur95.
Yukanda zikredilen hukuki kurumlann iizelliklerine uygun olmayan
ifadeler kullamlmasrndan dofan somnun giderilmesinde 5194 sayrh Kanun
iinemli bir adrm atmrgtrr. Amlan Kanunun l8.maddesi, "551 sayrh Patent
Haklarrmn Korunmasr Hakl<rnda Kanun Hiikmiinde Kararnamenin 1501nci, 554 sayrh Endtistriyel Tasanmlann Korunmasr Hakkrnda Kanun Htikmiinde Kararnamenin 62'inci, 555 sayrh Cop,afi igaretlerin Korunmasr
Haklnnda Kanun Hiikmiinde Kararnamenin 33tincii, 556 sayrh Markalann
Korunmasr Hakkrnda Kanun Hiikmiinde Kararnamenin 75'inci maddelerinin kenar baghklan'Delil Tespiti'; 551 sayrh Kanun Htikmiinde Kararnamenin L53'iincti, 554 sayrh Kanun Hiikmiinde Kararnamenin 65'inci, 555
sayrh Kanun Hiikmtinde Kararrramenin 36'rncr, 556 sayrh Kanun Hiikmiinde Kararnamenin ?8tnei maddelerinde gegen'Tespit davalan' ibareleri'Ies91 KtlRU, Tespit, s. 75.
92 Aym gtirtigte olarak bkz. DEREN-YILDIRIM,
93 KLIIIU, Tespit, s. 75.
94 DEREN-YILDIRIM,
95 KIIRU, Tespit, s. 57.

s. 99.

s. 99.
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pit talepleri'qeklinde deligtirilmiqtir" qeklindedir. Siiz konusu diizenleme ile
yukanda belirtmeye gahgtrlrmrz, kavramlarrn yerinde ve isabetli olarak
kullamlmamasrndan do[an garip durum ortadan kaldrnlmrgtrr.
Doktrinde bir giiriiqe gtire, HUMKda dtizenlenmig bulunan ve dar kapsamryla ihtiyaglara cevap vermeyen delil tespiti kurumundan daha farkh
bir yaprda olan delil elde etme tedbirlerinin uygulanmasr gerekireG.Btiylece
srnai miiLlkiyet alamnda haksrz rekabet ile daha kolay mricadele edilebilece!i ifade edilmektedir. Ozellikle patent ve faydah modelin korunmasrnda delil elde etme tedbirlerine baqvurulmasrmn nedeni patent ya da faydah model haklana tecaviiz edildilinden qtiphe eden kiqinin iddiasrm ispatta giigItik qekmesidir. Buluqun taklit edilmesi neticesinde iiretilen mal piyasaya
stiriilmemiqse durum daha da hak sahibinin aleyhine olacaktrre?. Bu giiriiqe gdre, sorunun giiziimiinde zor kullanma imkam bulunmayan teknik anlamdaki delil tespitinin yetersiz kalaca$ muhakkaktrre8.
Patent konusu buluqun taklit edildifinden qiiphe ediliyorsa, hak sahibi
patent hakkrna tecaviizden iitiirii bir talebin do!"muq olup olmadr$rndan
emin olmak igin, iqletmenin bilirkiqi tarafrndan kontrol edilmesini talep
edebilir. Ancak mahkeme, talebi incelerken hasmrn iqletme srrlarrmn korunmasrndaki menfaatin iistiin getdili kanaatinde ise talep reddedilmelidiree.
Delil elde etme tedbirleri iinemli unsurlan kapsamrnda banndrrmaktadrr100.Bu nedenle delil elde etme tedbirlerinin Tiirk hukuku bakrmrndan da
kabul edilmesi gok tinemli bir geliqme saflar. Zirahaksrz rekabet alamnda
TTK m. 58'de ifade edilen tespit davasrmn pek iglevsel olmadr$1,sadecezamanaqrmuu kesmek bakrmrndan etkileri oldu$unu dtigtiniirsek, daha etkin
delil elde etme tedbirleri ile ma['duru desteklemek uygun olacaktrl0l.

soNUg
Tiirk hukuku gibi yargrlamamn aprr ilerledi[i sistemlerde miiddeabihin
davamn devamr esnasrnda bazr deliqimlere maruz kalabilmesi mtimkiindiir. Bu bakrmdan hukuki himaye talep edenin bu isteiinin gok siiratli ve bu
arada hukuka uygun bir qekilde sonuglandrnlmasr zorunluluiu vardrr. Bu,
hem hukuk sistemine olan giiveni saflar ve hem de yargrlamamn uzamasr
sebebiyle meydana gelebilecek zararlann dniine geger.
Qeqitli hukuk sistemlerinde oldufu gibi Turk hukukunda da yargrlamae6 DEREN-YILDTRTM, s. 1oo.
s7 DEREN-YILDTRTM, s. 1oo.
e8 DEREN-YILDTRTM, s. 1oo.
ee DEREN-YILDTRTM, s. 101.
100 Bu unsurlar igin bkz. DEREN-YILDIRIM,
101 DEREN-YTLDTRIM, s. 102.

s. 101.
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mn uzarnaslna baflr olarak ortaya grkabilecek sakrncalann dntne gegebilmek (ya daenazaindirebilmek) igin bazr koruyucu iinlemlere ihtiyag duyulmaktadrr. Bu ihtiyag, bazentahkikat iinlemleri geklinde genel bir yaklaqrmla, bazen de ihtiyati tedbir ya da delil tespiti gibi her bir kuruma ayn ayn
yer verilmek suretiyle kargrlanabilir. Tiirk hukuku bu ikinci diizenleme qeklini benimsemigtir. Ozellikle delil tespiti kurumunda, yargdamamn uzamasrna ba!'h olarak ortaya grkabilecek ispat giigltifi-iiniin dnitre gegebilmek ve
delil ikamesinde bir zorlufa diiqmemek amacr iin plana grkmaktadrr. Bu bakrmdan delillerin geqitli tehlikelere kargr muhafaza edilmesi (HUMK m.
369) yargrlamamn da daha saphkh yiirtitiilmesini temin edecektir. Bu kurum, belli bir delile giivenen ve fakat o delilin bozulmasrndan ya da yok olmasrndan endiqe eden kimse lehine bir nevi tedbir fonksiyonu oluqturmaktadrr.
Haksrz rekabet gibi canh, dinamik ve deliqken bir tizelli!'e sahip bir alana iligkin davada, haksrz rekabet maffduru kimsenin delil tespiti kurumundan (ya da ihtiyati tedbirlerden) yararlanmasr ona biiyti{< bir imkan sunmaktadrr. Ozellikle haksrz rekabetten dofian davalarda delil tespiti gok
iinemli yararlar sa$lamaktadrr. Orne$n aqrlacak bir maddi tazminat davasrna delil olabilecek bir unsurun (vakralann) HUMK m. 369 anlamrnda giivence altrna ahnmasr hukuki himaye talep eden agrsrndan giizardr edilemez
bir imkandrr.
Ancak giintimiizde haksrz rekabet ve fikri ve srnai miilkiyet alanrndaki
deliqim ve geligim o denli hrzhdrr ki, artrk klasik olarak nitelendirecepimiz
delil tespiti kurumunun bu alanlara uygulanmasr beklenen derecedetatmini saflamamaktadrr. Her ne kadar haksrz rekabeti meydana getiren bir valcamn tespitine iliqkin zor kullanma imkam ve talep sahibinin haklanmn
korunmasr nedeniyle tebligat yaprlmadan da (habersiz) delil tespiti iqleminin icrasr miimktin ise de yine de iizellikle yabaner hukuk sistemlerinde iin
plana grkan daha etkin ve hukuki himaye talebinde bulunan, daha gok tatmin edecek tarzdasistemler ortaya konmaya gahqrlmaktadrr. Bunlara ijrnek
olarak, saisie-contrefagon ve Anton Piller Order sistemini ifade edebiliriz.
Saisie-contrefagon sisteminde patent hakkrna tecavtiz edilerek (taklit suretiyle) tiretilen mala el konulmaktadrr. Aynca bu kurumda delilleri zor kullanmak suretiyle elde etme imkam bulunmaktadrr. Anton Piller Order sisteminde ise fikri ve srnai miilkiyet hakkrna tecaviz edilen kiqi aqaca[r davadan iince hasrm tarafrn mallan ve defterleri haklonda bilgi sahibi olabilmektedir. Bu sistem, hasmrn iqletmesine girmiq mallan ve belgeleri inceleyebilme ve bunlara elkoyma imkamm saflamaktadrr.
Getirilen sistem ne olursa olsun igerisinde mutlaka bir dengeleyici unsuru da banndrrmahdrr. Yoksa hukuki himayeye muhtag kigiyi tatmin edebilmek igin salt imkanlar sa[layan, difer tarafin haklanm gtiz ardr eden bir
anlayrqrn kabul edilebilir olmasr mtimkiin de['ildir. Bu bakrmdan iizellikle
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hasrm tarafin ticari igletmesine girmeyi, btittin mallan ve belgeleri inceleyebilmeyi ve hatta bunlara elkoymayr sailayan bir sisteme de tereddiitle
yaklaqmak gerekir. Qiinkti hukuk devleti, hukuki korunma talebi ile bunun
gergeklegtirilmesini belli bir denge igerisinde iinceden konulmug ve herkes
igin uygulanabilir kurallarla gergeklegtirmek zorundadrr.
Bu agrdan hukuki korunma talebinde bulunan kimseyi tatmin igin getirilecek yeni sistemlerin hasrm tarafrn menfaatlerini de gtiz iintine alacak gekilde dtizenlenmesi geqitli haksrz uygulamalann da tiniine gegilmesini sa[layabilecektir.
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KISALTIUAI,AR
ABD

Ankara Barosu Dergrsi

AD

Adalet Dergisi

BK

Borglar I(anunu

bkz.

bakrnrz

C

cilt

Dall.

Dalloz

Dn.

dipnot

E

Esas

End.Tas.KHK

1995 tarihli 554 sayrh Endustriyel Tasanmlann
Korunmasr Hakkrnda Kanun Htikmtinde Kararname

HD

Hukuk Dairesi

HGK

Hukuk Genel Kurulu

HUMK

Hukuk Usulti Muhakemeleri Kanunu

isn
iix

istanbul Barosu Dergisi

K
karg.
KHK

Karar
karqrlaqtrnnrz

m.

madde

Marka KHK

1995 tarihli 556 sayrh Markanrn Korunmasr Hakkrnda
Kanun Hiikmtinde Kararname

NCPC

Nouveau Code de Proc6dureCivile Frangais

Pat KHK

1995 tarihli 551 sayrh Patent Haklannrn Korunmasr
Hakkrnda Kanun Hiikmiinde Kararname

icra iflas Kanunu

Kanun Hiikmtinde Kararname

Rec (Recueil)

Derleme

RG

Resmi Gazete

s

sayfa

T

Tarih TD

TD

Ticaret Dairesi

TKHK

Ttiketicinin Korunmasr Hakkrnda Kanun

TTK

Ttirk Ticaret Kanunu
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