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Muvafakat nedir? 

muvafakat -ti
isim (muva:fakat) Arapça muvāfaḳat

• Uygun görme, onama, kabul etme

muvafakatname
isim (muva:fakatna:me) eskimiş Arapça 
muvāfaḳat + Farsça nāme

• İzin verildiğine ilişkin üzerinde bilgi bulunan 
yazılı belge
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Uluslararası Terminoloji 

• Letter of consent

• Consent agreement

• Coexistence Agreements

• Transactional Agreement
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6769 sayılı  SMK Madde 5/3 

«Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin
başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini
gösteren noter onaylı belgenin Kuruma sunulması
hâlinde birinci fıkranın (ç) bendine göre
reddedilemez. Muvafakatnameye ilişkin usul ve
esaslar yönetmelikle belirlenir.»
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SMK Madde 5/1 (ç)

Aşağıda belirtilen işaretler, marka olarak tescil edilmez:

…

ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili 
olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil 
başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt 
edilemeyecek kadar benzer işaretler.
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Muvafakat Uygulamasının Amacı

• Yeni SMK da yer alan  marka sisteminin piyasa koşullarını 

dikkate alan yapısı 

• Holding şirketlerinin, çok uluslu şirketlerin marka tescilinde 

yaşadığı zorlukları aşmak 

• Piyasada iyi niyet kuralları çerçevesinde marka sahiplerinin 

yaptığı  birlikte varolma  anlaşmalarının önündeki engellerin 

kalkması  
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Muvafakatın Hukuki Niteliği ve Sonuçları  

• SMK ile mutlak ret nedenleri arasında benzerlik incelemesi 
korunmuştur.

• Muvafakat ile buna istisna getirilmiştir. 

• Marka hukukundaki teklik prensibi ortadan kalkmıştır. 
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Muvafakat – Şekli şartlar 

SMK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik Madde 10;

 Kurum tarafından geçerli kabul edilen imzalı form şeklinde
düzenlenmesi ve noter tarafından onaylanması gerekir.

 Muvafakat, kayıtsız ve şartsız olmalıdır.

 Muvafakat formu, başvuru ile birlikte veya karara itiraz halinde
itiraz hakkında karar verilene kadar Kuruma sunulabilir.

 Sicile kaydedilmiş inhisari lisans sahiplerinin bulunması halinde
bunların yazılı izinlerinin de sunulması gerekir.

 Her marka başvurusu için ayrı bir muvafakat formu sunulması
zorunludur.
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Muvafakat Formunun İçereceği Unsurlar 

a) Muvafakat verilen başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim 
bilgileri. 

b) Muvafakat formunun başvuru aşamasında sunulması halinde muvafakata
konu marka örneği; karara itiraz aşamasında sunulması halinde muvafakata
konu başvuru numarası. 

c) Muvafakat veren başvuru veya marka sahibi veya sahiplerinin kimlik ve 
iletişim bilgileri ile muvafakata konu önceki tarihli başvuru veya markalara ait 
başvuru veya tescil numaraları. 

ç) Muvafakat verilen mal veya hizmetler ile bunların sınıf numaraları. 

d) Muvafakat formu başvuru veya marka sahibi adına vekil tarafından 
imzalanmış ise muvafakat yetkisini içeren noter onaylı vekâletname veya söz 
konusu vekaletnamenin noter onaylı örneği. 
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Yönetmelik Madde 10

Formdaki unsurlarda eksiklik bulunması halinde

Eksikliklerin giderilmesi için 2 aylık süre

Eksiklikler giderilmezse muvafakat talebi yapılmamış 
sayılır 

11





Muvafakata ilişkin Uluslararası Uygulamalar 

• WIPO Markalar, Tasarımlar ve Coğrafi İşaretler Hukuku Daimi Komitesi (SCT)raporu 
SCT  22/5,  Şubat 2010

• 68 ülke arasında izin mektubu/muvafakat mektubu konusunda araştırma yapıldı

• Algeria, Australia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, 
China, Colombia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Ecuador, El Salvador, Estonia, 
Ethiopia, Finland, Germany, Greece, Guatemala, Hungary, Ireland, Italy, Japan, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Lithuania, Malaysia, Mexico, Morocco, New Zealand, Norway, Oman, Pakistan, 
Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Romania, Russian Federation, Sao Tome and 
Principe, Serbia, Singapore, South Africa, Spain, Sudan, The former Yugoslav Republic of 
Macedonia, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, United Kingdom, United States of 
America, Uzbekistan, Viet Nam, Yemen and the Benelux Organization for Intellectual Property 
(BOIP). 

• Antigua and Barbuda, Argentina, Chile, Croatia, Dominican Republic, Peru, Republic of 
Moldova, Saint Kitts and Nevis, Sweden and Uruguay. 
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SORULAR EVET HAYIR N/A)

Mv. dayalı olarak resen ret kararını aşmak mümkün mü? 46 11 11

Mv. dayalı olarak itirazı  aşmak mümkün mü ? 41 14 13

Mv. dayalı olarak iptal/hükümsüzlük kararını aşmak 
mümkün mü?

35 16 17

Mv. sadece aynı gruba dahil şirketler arasında kabul 
edilir.

34 24 10

Aynı marka ve aynı mal/hizmetler için mv. dayalı tescil  
mümkün mü?

29 33 10

Mv. dayalı tescil edilmiş bir markaya benzer başvuruda 
tüm önceki hak sahiplerinden mv. alınması gerekli mi?

35 16 16

14



SORULAR EVET HAYIR N/A)

Muvafakat sadece belirli bir zaman dilimi için geçerli 
olabilir mi?

10 45 12

Mv. dayalı tescil edilmiş bir markanın devrinde kısıtlama 
var mı?

8 44 15

Mv. İçeriğinde bulunması zorunlu unsurlar var mı? 30 25 12

Mv. Ofis form şeklinde düzenlenmesi zorunlu mu? 6 46 13

Marka tescil edildikten sonra mv. vazgeçmek mümkün 
mü?

7 45 15

Mv. dayalı tescil edilmiş bir markanın yenilenmesinde 
mv.’ın kopyasının sunulması gerekir mi?

2 51 14
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Muvafakata ilişkin Ülke Uygulamalarından Örnekler 

• Ülkelerin bir kısmı önceki haklar bakımından resen benzerlik araştırması 
yapmadığından, muvafakat uygulaması yoktur. Örnek: Hırvatistan, İspanya, 
Almanya  vd.  İtiraz aşamasında itirazın geri çekilmesi uygulaması 
mevcuttur. 

• Avusturya’da muvafakat mektubu (MM) için zorunlu içerik 
bulunmamaktadır. Ancak, tarafların arasındaki anlaşmadan  muvafakat 
verildiği açıkça anlaşılmalıdır.

• ABD‘de taraflar arası muvafakat anlaşmasının piyasada fiili iltibası ortadan 
kaldırdığının  ispatlanması gerekir. İspatın yeterli olmaması veya  sadece 
çıplak muvafakat anlaşmasının (naked consent) sunulması halinde  uzman 
anlaşmayı kabul etmeyebilir. 

• . 
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Muvafakata ilişkin Ülke Uygulamalarından Örnekler 

• ABD, Meksika, Kolombiya, Küba gibi bazı ülkelerde karıştırılma ihtimali 
varsa MM kabul edilmez.

• Yeni Zelanda’da ilerideki başvuruları da kapsayacak genel muvafakat 
verilebilir.

• Norveç MM yerine birlikte varolma anlaşmalarını kabul etmektedir.

• Singapur’da aynı marka/mal ve hizmet için MM kabul ediliyor ancak, 
taraflar arası anlaşma olsa dahi  ilaçlar gibi ürünler açısından kamu 
düzenine aykırılık gerekçesiyle talep reddedilebiliyor

17



Örnekler -1 

Grup şirketleri arasında;

1818

• SMK döneminde yapılan 
başvuru

• Sınıflar 30

• Kahve

• Muvafakat formu 
başvuru ile birlikte

• Başv. Sahibi: Somertac
SA  



Örnekler -1 

1919

• Önceki tescil

• Sınıf 30

• Çikolata

• Muvafakat formu başvuru 
ile birlikte 

• Marka sahibi: Ferrero SPA



Örnekler -2 
Birden fazla ret gerekçesi marka olması halinde;

2020

• SMK döneminde yapılan 
başvuru

• Sınıflar 24, 25 ve 35

• Kısmi RetANJELICA 



Örnekler -2 

• Önceki tarihli Marka

• Tescil kapsamında yer 
alan sınıf: 25

2121

• Önceki tarihli marka

• Tescil kapsamında yer 
alan sınıf: 35

ANGELICA 



Örnekler -3

• Spesifik emtia yazılması durumu 

2222

• SMK döneminde yapılmış 
başvuru

• Başvuru kapsamında yer 
alan emtia: Hesap 
Makineleri



Örnekler - 3 

• Önceki tarihli marka

2323

• Sınıf: 9

• Tescil kapsamında yer alan 
emtialar: 
 Ses ve görüntünün kaydı, nakli 

veya yeniden meydana getirilmesi 
(reprodüksiyonu)  için cihazlar.

 Antenler, uydu antenler, 
yükselticiler ve bunların parçaları.

 Bilet otomatları, nakit para çekme 
makineleri.

 Birim zamandaki tüketim miktarını 
ölçen sayaçlar ve zaman 
ayarlayıcıları.



Örnekler -4 

• Sınıf geçişlerinden kaynaklanan ret kararı verilmesi halinde 

2424

• SMK döneminde yapılan 
başvuru  

• Sınıf: 8

• Her türlü malzemeden 
mamul alet sapları



Örnekler -4 

• Önceki Tarihli Marka

• Tescil kapsamında 
yer alan sınıf: 20 

• Metal olmayan alet 
sapları

2525

• Önceki Tarihli Marka

• Sınıf: 06

• Metalden mamul alet 
sapları

ÇULAS  



Örnekler -5 

• Aynı alt grupta yer alan spesifik mallar bulunması durumu 

2626

• SMK döneminde yapılmış 
başvuru

• sınıf: 25

• Başvuru kapsamında yer 
alan emtia: Kemerler



Örnekler - 5

• Önceki tarihli marka

2727

• Tescil kapsamında yer alan 
sınıf: 25

• Tescil kapsamında yer alan 
emtia: Eşarplar



•

Teşekkürler……

elif.akin@turkpatent.gov.tr
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