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Marka hukukunu düzenleyen temel mevzuatımız 6769 sayılı Sına� Mülk�yet 
Kanunu (“SMK”) �ncelend�ğ�nde, doğrudan b�r marka tanımı olmadığı 
görülecekt�r. Tanımlar bölümünde yer almayan kavram; SMK madde 4’te hang� 
unsurların marka olab�leceğ�n�n sayılması �le, yan� b�zat�h� kend�s� �le değ�l, 
unsurlarının özell�kler� �le düzenlenm�şt�r. Avrupa B�rl�ğ� F�kr� Mülk�yet Of�s� 
(“EUIPO”) �se markaları “t�carette ürünler� tanımlamak �ç�n kullanılan 
�şaretler” olarak tanımlamıştır. Marka sah�pler�n� rak�pler�nden ayırarak 
müşter�ler�n �lg�l� k�ş�ler�/ş�rketler� seçmek �ç�n kullandığı b�r sembol olarak 
değerlend�r�len marka kavramı �ç�n kullanılan cümle �se aynen şu şek�lded�r; 
“Markanız müşter�lere s�z�n k�m olduğunuzu söyler”. Hal böyle olunca, 
marka kavramının aslen soyut olduğu, ancak k� mal/h�zmetler üzer�nde kullanım 
�le somutlaştığı açıktır.

Soyut var oluşun b�r başka görüntüsü �se hep�m�z�n fazlasıyla aş�na olduğu ve 
son derece hızla gel�şen sanal �şlemler, sanal uygulamalar, sanal evren 
üzer�ndek� �zdüşümdür. Sanal bankacılıktan sanal b�r evren�n var oluşuna kadar 
pek çok noktada sanal dünyayı tecrübe ett�ğ�m�z bu dönemde, çok doğal olarak 
her b�r gel�şme b�r d�ğer�n� tet�klemekted�r. Gel�şmeler�n markalara yansımaması 
düşünülemezd�…



N�tek�m EUIPO tarafından yakın tar�hte duyurusu yapıldığı üzere, EUIPO nezd�nde, sayısı g�derek artarak sanal mallar ve n�tel�kl� 
f�kr� tapu/ non-fung�ble token (“NFT”) �le �lg�l� marka başvuruları yapılmaktadır. Gel�şmeler� oldukça c�dd�ye alan EUIPO, bu tür 
markaların sınıflandırılması noktasında b�r düzenleme yapmaya karar verm�şt�r. Bu amaçla 2023 yılında b�r kılavuz yayınlamayı 
planlayan EUIPO, bu aşamada �se aşağıdak� g�b� b�r yaklaşım ben�msed�ğ�n� bel�rtmekted�r:
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Sanal ürünler, d�j�tal �çer�k veya görüntü olarak ele alındıkları �ç�n -N�ce Sınıflandırması’na göre- 9. sınıfa 
uygundur. Bununla b�rl�kte, sanal mallar ter�m� kend� başına netl�k ve kes�nl�kten yoksundur, dolayısıyla da sanal 
malların �lg�l� olduğu �çer�k ayrıca bel�rt�lmel�d�r.  (örneğ�n; “�nd�r�leb�l�r sanal mallar, yan� sanal g�ys�ler”) 

N�ce Sınıflandırması’nın 12. baskısı, 9. sınıfta “non-fung�ble token” (değ�şt�r�lemez/ n�tel�kl� f�kr� tapular) tarafından 
k�ml�ğ� doğrulanmış �nd�r�leb�l�r d�j�tal dosyalar ter�m�n� �çerecekt�r. NFT'ler, d�j�tal öğeler� doğrulayan ancak bu d�j�tal 
öğelerden farklı olan b�r blok z�nc�r�nde kayıtlı benzers�z d�j�tal sert�f�kalar olarak ele alınmaktadır. EUIPO �ç�n, tek 
başına “non-fung�ble token” (değ�şt�r�lemez/ n�tel�kl� f�kr� tapular) ter�m� kabul ed�leb�l�r değ�ld�r. NFT tarafından 
k�ml�ğ� doğrulanan d�j�tal öğen�n türü bel�rt�lmel�d�r.

Sanal mallar ve NFT'ler �le �lg�l� h�zmetler, h�zmetler �ç�n bel�rlenm�ş sınıflandırma �lkeler� doğrultusunda 
sınıflandırılacaktır.
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Görüldüğü üzere, sanal dünyada yaşam henüz tamamen yaygınlaşmasa da, 
markaların sanal dünyadak� varlığı son derece hızlı b�r şek�lde artış 
göstermekte ve çağın d�nam�kler� �le get�rd�kler�n� yakalaması gerekt�ğ�n�n 
b�l�nc�nde olan EUIPO da bu yönde çalışmaları önemseyerek 
hızlandırmaktadır.

Türk�ye’dek� marka uygulamalarına baktığımızda �se, henüz bu yönde 
hazırlanması düşünülen b�r kılavuz duyurusu mevcut olmasa da, sanal 
dünyaya yönel�k çok c�dd� b�r talep olduğu ve paralel olarak da �lg�l� marka 
başvurularının sayısında b�r artış olduğu da açıktır. 
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Türk Patent ve Marka Kurumu (“Türk Patent”) nezd�nde gerçekleşt�r�len ve 
�ç�nde sadece “METAVERSE” �fades� geçen marka başvuru sayısı 164 �ken, 
“SANAL” geçenler�n 757 tane olduğu ve üstel�k sanal dünyada faal�yet 
gösterecek markaların -en azından şu an �ç�n mevcut olan düzenlemelere 
göre- bu �fadeler� �çermes�n�n zorunlu olmadığı nazara alındığında, sanal 
dünyaya yönel�k marka tesc�l talepler�nde artış olduğu rahatlıkla 
görüleb�lmekted�r. 

“METAVERSE” “SANAL”

164
Marka Başvuru 

Sayısı

Marka hukukunu düzenleyen temel mevzuatımız 6769 sayılı Sına� Mülk�yet 
Kanunu (“SMK”) �ncelend�ğ�nde, doğrudan b�r marka tanımı olmadığı 
görülecekt�r. Tanımlar bölümünde yer almayan kavram; SMK madde 4’te hang� 
unsurların marka olab�leceğ�n�n sayılması �le, yan� b�zat�h� kend�s� �le değ�l, 
unsurlarının özell�kler� �le düzenlenm�şt�r. Avrupa B�rl�ğ� F�kr� Mülk�yet Of�s� 
(“EUIPO”) �se markaları “t�carette ürünler� tanımlamak �ç�n kullanılan 
�şaretler” olarak tanımlamıştır. Marka sah�pler�n� rak�pler�nden ayırarak 
müşter�ler�n �lg�l� k�ş�ler�/ş�rketler� seçmek �ç�n kullandığı b�r sembol olarak 
değerlend�r�len marka kavramı �ç�n kullanılan cümle �se aynen şu şek�lded�r; 
“Markanız müşter�lere s�z�n k�m olduğunuzu söyler”. Hal böyle olunca, 
marka kavramının aslen soyut olduğu, ancak k� mal/h�zmetler üzer�nde kullanım 
�le somutlaştığı açıktır.

Soyut var oluşun b�r başka görüntüsü �se hep�m�z�n fazlasıyla aş�na olduğu ve 
son derece hızla gel�şen sanal �şlemler, sanal uygulamalar, sanal evren 
üzer�ndek� �zdüşümdür. Sanal bankacılıktan sanal b�r evren�n var oluşuna kadar 
pek çok noktada sanal dünyayı tecrübe ett�ğ�m�z bu dönemde, çok doğal olarak 
her b�r gel�şme b�r d�ğer�n� tet�klemekted�r. Gel�şmeler�n markalara yansımaması 
düşünülemezd�…
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N�tek�m Türk Patent tarafından marka başvuruları N�ce Sınıflandırması’na göre 
kategor�ze ed�lerek oluşturulan aylık �stat�st�kler �ncelend�ğ�nde; sanal dünyaya 
�l�şk�n marka başvurularının kapsamasının öngörüldüğü 9. sınıfa yönel�k c�dd� b�r 
taleb�n olduğu görülmekted�r.  Aylık başvuru sayısının yerl� başvuru sah�pler� 
kategor�s�nde Mayıs 2022 dönem�ne kadar, yabancı başvuru sah�pler� 
kategor�s�nde �se N�san 2022 dönem�ne kadar sürekl� arttığı �lg�l� �stat�st�kler 
üzer�nden rahatlıkla tesp�t ed�leb�lmekted�r. Üstel�k sanal dünyaya �l�şk�n marka 
başvurularının 9. sınıf kapsamına dah�l ed�lmes� gerekt�ğ�n�n henüz tamamen 
yaygınlaşmadığı ve dolayısıyla da �lg�l� başvuruların başka sınıflarda da 
gerçekleşt�r�lm�ş olab�leceğ� de başka b�r gerçekt�r.

Tüm bunlar ışığında, çok büyük �ht�malle EUIPO’nun �lg�l� kılavuzunun 
yayınlanması akab�nde Türk Patent’�n de resm� b�r kılavuz ya da b�lg�lend�rme/ 
duyuru yayınlaması oldukça yer�nde olacaktır. 

Markaların soyut evrenlerdek� varlığı daha da arttıkça, çok daha farklı koruma 
metotlarının gel�şt�r�lmes� �se son derece olası görünmekte ve f�kr� mülk�yet 
dünyasında heyecanla tak�p ed�lmekted�r.
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