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TÜRKAK akreditasyon markası (TÜRKAK markası) ancak akredite edilmiş 

kuruluşlarca, Kurumumuz tarafından yayımlanan R10-06 "TÜRKAK Akreditasyon Markasının 

Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar" rehberinde yer alan şartlara uygun şekilde 

kullanılabilir. Bu çerçevede, TÜRKAK markasının anılan Rehberde belirtilenler dışındaki 

kullanımı ile TÜRKAK logosunun diğer kurum ve kuruluşlar tarafından her tür kullanımı 

hukuka aykırıdır. 

 Diğer taraftan, Kurumumuz tarafından akredite edilmiş bir kuruluş olmadan, TÜRKAK 

markasının yanıltıcı şekilde kullanması haksız rekabete neden olmaktadır. Türk Ticaret 

Kanunu'nun 55. maddesinin 1/a-3 bendinde; paye, diploma veya ödül almadığı hâlde bunlara 

sahipmişçesine hareket ederek müstesna yeteneğe malik bulunduğu zannını uyandırmaya 

çalışarak veya buna elverişli doğru olmayan meslek adları ve sembolleri kullanmak sureti ile 

işletmelerin dürüstlüğe aykırı davranmış olacağından bahsedilmektedir. Yine aynı Kanunun 54. 

maddesinin 2. fıkrasında "Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki 

ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile 

ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır.” hükmü yer almaktadır. 

 Ayrıca TÜRKAK markamız, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2015 105331 

Tescil Numarası ile 25.10.2016 tarihinde tescil olmuştur. (Marka ilan bülten tarihi 

28.03.2016’dır. Marka tescil (Nice) sınıfları 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 

12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 

33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45’dir. )  

 TÜRKAK markamızın hukuka aykırı kullanımı, marka hakkının ihlali sonucunu da 

doğurmaktadır. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 29. maddesinde yer verildiği şekliyle 

marka hakkının ihlali; marka hakkı sahibinin izni olmaksızın markayı kullanmak, taklit etmek, 

markanın taklit edildiği ürünleri satmak, ticari alanda kullanmak, lisans yoluyla alınan hakları 

izinsiz genişletmek ve üçüncü kişilere devretmek gibi marka hakkına tecavüz oluşturacak 

fiillerin gerçekleştirilmesidir.   

 TÜRKAK markamız tescilli olduğundan Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 30. maddesi 

uyarınca marka hakkını ihlal eden gerçek kişiler, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası, yirmi 

bin güne kadar adli para cezasına hükmedilebilmektedirler. Tüzel kişiler hakkında ise; özel 

hukuk tüzel kişilerinin faaliyetin izninin iptali ve işlenen suçtan menfaat temin eden tüzel kişiler 

hakkında müsadere hükümlerinin uygulanması şeklinde cezai yaptırımlar öngörülmektedir. 

 Bu kapsamda yine Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 149. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 

TÜRKAK’ın, herhangi bir fiilin marka hakkına tecavüz oluşturup oluşturmadığının ve hukuki 

ve cezai işlemin başlatılabilmesi için delillerin Mahkeme vasıtasıyla tespitini isteme hakkı 

bulunmaktadır. Bunun yanında TÜRKAK, marka hakkına muhtemel tecavüzün önlenmesini, 

tecavüz teşkil eden fiillerin durdurulmasını, mevcut tecavüzün kaldırılmasını, tecavüz teşkil 

eden ürünlere ve bu ürünlerin üretiminde kullanılan makine ve cihazlara el konulmasını, söz 

konusu ürün ve cihazlar üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını, masrafı ilgililere ait 

olmak üzere ihlali ortadan kaldırmak amacıyla söz konusu cihaz ve ürünlerden markanın 
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silinmesini, silinmesi mümkün değilse imhasını içerecek şekilde haksız kullanımın önlenmesi 

için gerekli tüm önlemlerin alınmasını sağlayabilmektedir.  

  

            Son olarak, Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 150. maddesi uyarınca TÜRKAK, kamuoyunu 

yanıltmak ve haksız rekabete sebep olmak yoluyla TÜRKAK’ı kamu ve tüketici nezdinde 

güven kaybına uğratmaktan dolayı marka hakkını ihlal eden ilgililerden maddi ve manevi 

zararının karşılığı olarak tazminat isteyebilmektedir. 

Bu sebeplerle, R10-06 "TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca 

Kullanılmasına İlişkin Şartlar" rehberine ve yukarıdaki mevzuat hükümlerine aykırı 

kullanımların sonucu olarak ilgili gerçek ve tüzel kişilikler hakkında hukuki ve cezai 

sorumluluğa gidilerek yasal yollara başvurulabilecektir. 

 Kamuoyuna saygı ile duyurulur.  


