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SINAi MULKiYET HAKLARININ KORUNMASINA iLi$KiN
ULUSLARARASIANLA$MALAR
Erdogan KARAAHMET*

Hem teknik hem de hukuki boyutu birarada i9eren smai mulkiyet haklanna ili$kin i$1emlerin ve uygulamalannm tOm Olkelerde ayn1 bi9ime getirilmesi i9in imzalanan
bir9ok uluslararas1 anla$ma mevcuttur. Smai mulkiyet haklan ile ilgili uluslararas1 anla$malar d6rt ana grupta incelenebilir :
• Genel Ama9l1 Anla$malar,
• Uluslararas1 Tescile ili$kin Anla$malar,
• Uygulamaya Yonelik Anla$malar,
• Diger Uluslararas1 Anla$malara Bagll Anla$malar.
Smai mulkiyet haklan ile ilgili uluslararas1 anla$malar, konulan, ilk imza tarihleri,
tarat Olke sayllan ve Turkiye'nin bu anla$malar kar$1Sindaki durumu a$ag1daki tabloda belirtilmektedir.
SINAl MULKiYET HAKLARININ KORUNMASINA iLi$KiN
ULUSLARARASIANLA$MALAR
iLK iMZA
TARiHi

isiM

OCAK 1996
UYE SAYISI

TURKiYE
0YE Mi?

SON
GELi$MELER

1. GENEL AMA<;LI ANLA$MALAR
Smai Mulkiyetin Himayesine
Mahsus Milletlerarast bir
ittihat ihdas Edilmesine Dair
PARiS Sozle~mesi

1883

136

EVET
(1925'den beri)

Dunya Fikri Mulkiyet Te~kilatt

1967

157

EVET
{1976'dan beri)

Kurulu~ Anla~mast

1 $ubat 1995'te
Stokholm metnine
katlldt

2. ULUSLARARASI TESCiLE iLi$KiN ANLA$MALAR

Patent i~birligi
(PCT)

1970

Antla~mast

*

Turk Patent Enstitusu

Ba~kan

YardlmCISI.

83

EVET

Kattllm 1.1.1996'da
yururl uge girdi
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Markalann Uluslararas1
Tesciline lli~kin
MADRiD Anla~mas1

1891

MADRiD Anla~mas1 'na
lli~kin Protokol

1996

Tasanmlann Uluslararas1
Tesciline ili~kin
LAHEY Anla~mas1

1925

Mikroorganizmalann
Saklanmasma ili~kin
Uluslararas1
BUDAPE$TE Anla~mas1

1977

46

HAYIR

HAYIR

Kat1hm 1996'dan
sonra

25

HAYIR

Katlhm 1996'dan
sonra

31

HAYIR

Kat1hm 1996'dan
sonra

1971

31

HAYIR

Kat1hm 1.10.1996
tarihinde yi.iri.irluge
girecek

1957

46

EVET

Kat1hm 1.1.1996
tarihinde yi.iri.irluge
girdi

Markalann Figural~
Elemanlann1n Sinlflandmlmas~na
ili~kin ViYANA Antla~mas1

1973

7

EVET

Katlhm 1.1.1996
tarihinde yi.iri.irli.ige
girdi

Tasanmlann
S1n1flandmlmaslna ili~kin
LOCARNO Anla~mas1

1968

24

HAYIR

Kat1hm 1996'dan
sonra

Marka Kanunlannm
Harmonizasyonu Anla~mas1

1994

3. UYGULAMAYA YONELiK ANLA$MALAR
Patentlerin Uluslararas1
Sinlflandmlmas~na ili~kin

STRASBOURG Ani. (I PC)
Markalann Tescilinde E~yalann
ve Hizmetlerin Uluslararas1
Sinlflandmlmas~na ili~kin

NIS Anla~mas1

iMZALANDI

Katlhm r;ah~malan
si.iri.iyor

4. DiGER ULUSLARARASI ANLA$MALARA BAGLI ANLA$MALAR
DOnya Ticaret OrgOtO

1995

126

EVET

Kurulu~ Anla~mas1

GATT (TRIPS)
AB Ortakhk Konseyi (95/1)

Paris

Sozle~mesi

Paris S6zle$mesi, bulu$1ar, markalar, endOstriyel tasanmlar, faydah modeller, ticaret Onvanlan ve hakstz rekabet ile ilgili hOkOmleri iQermektedir.
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Paris Sozle~mesi'nin temel ilkeleri :

• Milli Muamele : Her uye ulke diger uye ulke vatanda~lanna, kendi vasaglad1g1 smai mulkiyet korumasmm ayniSinl saglamak zorundad1r. Paris
Sozle~mesi'ne uye olmayan ulke vatanda~lan, uye ulkelerden birinde ikamet etmesi
veya gercek ve etkin bir sanayi veya ticari kurulu~a sahip olmas1 ~art1yla bu muameleden yararlan1r.

tanda~lanna

• Rii~han Hakk1 : Bulu~lar, faydall modeller, markalar ve smai tasanmlara uygulanan bir hakt1r. Ruchan hakkmdan yararlamlabilmesi icin uye ulkelerden birinde
yap1lan bir muracaat1 esas alarak, muracaat sahibinin belirli bir sure icerisinde (patent
ve faydall model icin 12 ay; endustriyel tasanmlara ve markalar icin 6 ay) diger uye
ulkelerden herhangi birinde koruma icin ba~vurmas1 gerekmektedir. Bu durumda,
sonraki ba$vurunun tarihi, ilk ba$vurunun yapildJQI tarih olarak kabul edilir. Yukanda
belirtilen sureler i9inde ruchan hakk1n1n kullan11mas1 halinde ilk ba$VUrU ile diger uye
Ulkelerde yapilan Sonraki ba$VUru tarihleri arasmda, ucuncu ki$iler tarafmdan yapllacak ba~vurular kar~1t referans olarak gosterilemez.
Bu ilke, an1lan sureler icinde ucuncu ki$iler tarafmdan yap1lan ba~vurulann, degerlendirme ac1smdan ruchan hakk1 sahibinin online gecmesine engel olmaktad1r. Alt1
ve oniki ayllk bu sureler icerisinde hak sahibine koruma isteyecegi ulkeler hakkmda
karar verme imkan1 tanmmaktad1r.
Bu iki temel ilkeye ilaveten Paris Sozle~mesi, smai mulkiyet haklan konusunda
uye ulkelere yol gosterici ve yukumluluk ongoren hukumleri icermektedir.
Tlirkiye Paris Sozle~mesi'ne ilk defa 1925'de uye olmu~, 1956'da Londra Tadil
Metni'ne, 1976'da Stokholm Tadil Metni'nin (13-30) maddelerine, 1 $ubat 1995'ten itibaren de Stokholm Tadil Metni'nin (1-12) maddelerine tarat olmu$tur.

Diinya Fikri Miilkiyet Te~kilat1 (WI PO) Kurulu~ Sozle~mesi
Dunya Fikri Mulkiyet Te$kilatJ (WI PO) 14 Haziran 1967 y1lmda Stokholm'de imzalanan bir S6zle$me ile kuruldu.
WIPO Aral1k 1974'de Birle~mi~ Milletler'in uzman kurulu$1anndan biri

olmu~tur.

WIPO'nun temel ama9lan;
• Fikri mulkiyetin Dunya'da korunmasm1, ulkeler arasmda ve gerektiginde diger
uluslararas1 te~kilatlarla i$birligi yaparak geli~tirmek,
• Fikri Mulkiyet Birlikleri arasmda idari i$birligini saglamak.
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Telif haklan ve smaT mulkiyet haklanyla ilgilenen WI PO,
• Uluslararas1 sozle~melerin ve anla~malann duzenlenmesini,
• Ulusal duzenlemelerin r;agda~ hale getirilmesini,
• Geli~mekte olan Qlkelere teknik yard 1m saglanmas1n1,
• Konuyla ilgili bilgi derlenmesi ve dag1tllmasm1,
• Bulu~lar, markalar ve endustriyel tasanmlann degi~ik Qlkelerde korunmasm1
kolayla~t1ran hizmetlerin verilmesini,
• Oye Qlkeler aras1nda idarT i~birligini te~vik etmeyi, ustlenmi~ bulunmaktad1r.
Turkiye, WIPO'yu kuran

sozle~meye

1976'da Qye olmu~tur.

Patent i~birligi Antla~mast (PCT)
Antla~ma

1970 y1l1nda

imzalanm1~,

1979 y1lmda tadil

edilmi~,

1984 y1lmda de-

gi~tirilmi~tir.
Antla~ma,

bir tek uluslararas1 patent ba~vurusu ile, ayn1 anda PCT'ye Qye Qlkelerden ba~vuru yap1lmasm1 saglar. Boyle bir ba~vuru, Qye bir Qlke vatanda~1 veya
Qye bir Qlkede ikamet edenlerce yap1labilir. Genel olarak ba~vuru, Qye Qlkenin ulusal
Patent Ofisi'ne veya ba~vuru sahibinin istegine bagl1 olarak WIPO'ya yap1labilir.
Antla~ma, bir uluslararas1 ba~vuru ir;in gerekli ~ekli gereksinimleri detay1yla duzenlemektedir. Ba~vuru sahibi, uluslararas1 patent ba~vurusunda, hangi Qye Qlkeler
ar;1smdan ba~vurusunun dikkate almmas1n1 istedigini belirtmektedir. Ba~vurunun ardmdan "uluslararas1 ara~t1rma" a~amas1 ba~lamaktad1r. Uluslararas1 ara~t1rma raporu, ba~vuru sahibinin, ba~vurusunu geri r;ekip r;ekmemesi hususunda karar vermesini teminen ba~vuru sahibine gonderilir. Eger ba~vuru geri r;ekilmez ise, ba~vuru
Uluslararas1 Ara~t1rma Raporu ile birlikte WIPO tarafmdan yay1mlan1r ve koruma istenilen Qlkelerin s1naT haklarla ilgili ofislerine gonderilir.

Eger ba~vuru sahibi uye Qlkelerde ulusal patent elde etme isteginde ise, uluslararasl ba~vuru tarihinden itibaren, ba~vuru rur;hanli ise rur;han tarihinden itibaren
20 ay bitimine kadar ulusal prosedurlere (tercumeler, ucretler) ba~lamak ir;in bekleyebilir.
Soz konusu 20 ayl1k sure, ba~vuru sahibinin "uluslararas1 on inceleme" istemesi
halinde 10 ay daha uzatllmaktad1r.
Patent i~birligi Antla~mas1'nm patent ba~vurusu yapacak ki~iler ar;1s1ndan yaran, her bir Qlkeye tek tek yap1lacak ba~vurulardaki ba~vuru yapma, vekil atama, r;eviri yapma ve ucret odeme gibi konulardaki surelerin sekiz ila onsekiz ay uzatllabilmesidir.
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Patent i$birligi Antla$mas1'na uygun olarak yap1lan bir ba$vuru ulusal kurallardan farkl1 oldugu gerekcesiyle reddedilememektedir. Ara$tlrma ve on inceleme
yap1lmas1 i$1emleri sonucunda ba$vuru sahibi, patent verilebilirlik kriterleri hakk1nda
degerlendirme yapabilme olanagm1 bulmaktad1r.
Patent i$birligi Antla$mas1 ile ulusal patent ofislerinin yOkO azalt1lmaktad1r. Uluslararasl ba$vurular uluslararas1 ara$tlrma raporu ile birlikte yaymland1g1 icin, ilgilenen
ki$ilerin bilgilendirilmesi saglanmakta ve bu ba$VUrulann konusu bulu$1ann patent verilebilirlik kriterleri ac1s1ndan degerlendirilmesi, OcOncO ki$iler tarafmdan da sagl1kl1 bir
$ekilde yap1labilmektedir.
TOrkiye, sozkonusu Antla$maya kat1l1m1 7.7.1995 tarih ve 4115 say11i Kanunla
onaylaml$ olup, Antla$ma 1 Ocak 1996'da TOrkiye ac1smdan yOrOriOge girmi$tir.
Patentlerin Uluslararas1 Sm1flandmlmasma ili~kin
Strasburg Anla~mas1 (IPC)

K1saca IPC olarak adland1nlan bu anla$maya 29 Olke Oye bulunmaktad1r. Paris
Sozle$mesi'ne Oye Olkelerin kat1l1m1na a91k olan bu anla$ma 1971 y1lmda yOrOriOge
girmi$ ve 1979 yilmda yenilenmi$tir. Bu anla$ma patentlerin yakla$1k 64.000 adet Slnlflandlrma konusu itibariyle sm1fland~r~lmalan i9in gecerli, tek bir sm1fland1rma sisteminin temelini olu$turmaktadlr.
24 Mart 1971 tarihli Uluslararas1 Patent Sm1fland1rmas1 ile ilgili Strasburg Anla$masl'nm temelini Avrupa Konseyi Anla$malan serisi No: 17 Anla$mas1 olan, 1954
Uluslararas1 Patent Sm1fland1rma Anla$mas1 olu$turmaktadlr. 1971 Strasburg Anla$masl'nln yOrOriOge girmesiyle 6749 sayi11 Kanunla onaylanan 1954 Anla$mas1,
1976 y1lmdan itibaren yOrOriOkten kalkml$tlr.
TOrkiye, soz konusu Anla$maya katilm 12.7.1995 tarih ve 95/7094 say1l1 Bakanlar Kurulu Karan ile kararla$tlrml$ olup, Anla$ma 1 Ekim 1996 tarihi itibariyle yOrOriOge girecektir.
Markalann Uluslararas1 Tesciline iii~ kin Madrid Anla~mas1

Markalann Uluslararas1 Tescili Hakkmda Madrid Anla$mas1 (Madrid Agreement
Concerning The International Registration of Marks) 14 Nisan 1891 tarihli olup, markalann uluslararas1 tescili i9in izlenecek usulleri belirlemek amac1yla kabul edilmi$tir.
Anla$may1 kabul eden Olkelerin herhangi birinin uyrugu ile Paris Sozle$mesi'nin
3'0nc0 maddesinde ongorOien ko$ullan yerine getirenler anla$ma hOkOmlerinden yararlanabilmektedir. Uluslararas1 Marka Tescili'ne ba$vuru i9in markanm men$e 01kede tescil edilmi~ olmas1 gerekir.
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Uluslararas1 Marka Tescili, Dunya Fikrl Haklar OrgutQ'nun gi:izetiminde Uluslararasl Buro tarafmdan organize edilmektedir.
18 maddeden olu$an Anla$ma'nm hukumleri $U $ekilde i:izetlenebilir:
• Ba$vurunun yap1lma $ekli ve men$e Qlke kavram1 (Madde 1) .
• Paris Si:izle$mesi'nin 3'Qncu maddesine yollama yap1larak, uluslararas1 marka
tescil anla$masma Qye olmayan Qlke uyruklulann ba$vuru yapma kO$Ulu (Madde 2)
• Ba$vurunun iQerigi; bi:ilgesel sm1rlama; korumanm geni$1etilmesi (Madde 3)
• Uluslararas1 Marka Tescili'nin sonu9lan; uluslararas1 tescilin ulusal tescilin yerine ge9mesi (Madde 4)
• Uluslararas1 tescilin ulusal ofislere bildirilmesi; ulusal ofislerin reddetme ko$UIIan; marka unsurlannm hukuka uygun kullammmm kan1t1anmas1; uluslararas1 sicil;
suret alma (Madde 5)
• Uluslararas1 tescilin suresi (yirmi y1l); uluslararas1 tescilin, ulusal tescilden baQimslzligl; men$e Qlkedeki tescile bagli olarak korumanm sona ermesi kO$UIIan
(Madde 6)
• Uluslararas1 tescilin yenilenmesi (Madde 7)
• Uluslararas1 tescil iQin almacak Qcretler; uluslararas1 Qcretten ulusal ofislere
i:idenecek miktar; tamamlay1c1 Qcretler; korumanm geni$1etilmesi iQin i:idenecek Qcret
(Madde 8)
• Ulusal ofislerde markanm iptali, feshi, feragat edilmesi; marka sicilinde yap1lan
degi$ikliklerin uluslararas1 buroya bildirilmesi ve uluslararas1 buronun degi$iklikleri
ulusal ofislere bildirmesi (Madde 9)
• idari i$1erle ilgili hukumler; yururluk hukumleri ve Paris Si:izle$mesi ile ili$kiler;
anla$madan aynlma hukumleri; anla$mada yap1lacak degi$iklikler; anla$manm dili ve
ge9ici hukumler (Madde 13-18).
Anla$may1 kabul eden Qlkelerin herhangi biri, bir uluslararas1 tescilin saglad1g1
korumanm kendi Qlkesinde ge9erlilik kazanmas1 i9in uluslararas1 tescil sahibinin aynca o Qlke ulusal ofisine yaz1yla ba$vurarak bu istegini belirtmesi $artlnl arayacagm1,
uluslararas1 buroya bildirerek alt1 ay sonras1 i9in uygulayabilir (Madde 3 Mukerrer).
Anla$maya Qye Qlkelerin tamam1 bu seQenegin kendi Qlkesi iQin uygulanmasm1 benimsemi$tir.
Madrid Anla$mas1 Qyesi Qlkelerin tamam1, uluslararas1 bir tescilin Qlkelerinde
dogrudan ge9erli olmayacag1 ve kendi ulusal ofislerine yaz1yla ihbar edilmesi yolunu
benimsediklerine gore, bu uygulamanm amac1, her uluslararas1 markanm korunmas1
istegini kabulden once Olkelerinde ulusal tescille korunan markalar ile degerlendirme
sonunda karara varmak olmakta; bu da, uluslararas1 tescil uygulamasma neden
devam edildigi sorusunu akla getirmektedir.

SINAl MOLKIYET HAKLARININ KORUNMASINA ILI$KIN ULUSLARARASI ANLA$MALAR

9

Turkiye bu anla~maya uye degildir.
Aynca Paris Sozle~mesi'nin 3'uncu maddesi Mill! Muamele ilkesidir. Bu ilkeye
gore her uye ulke smal mulkiyet konusunda kendi vatanda~lanna yapt1g1 muamelenin
aymsm1 diger ulke vatanda~lanna da yapmak zorundad1r. Sozle~meye uye olmayan
ulke vatanda~lan da, uye bir ulkede ikamet etmek veya gercek ve etkin smal veya
ticarl muesseseye sahip olmak ko~uluyla bu muameleden yararlan1r.
Madrid Anla~mas1'na ili~kin Protokol

Madrid Anla~mas1'na uye olmayan ulkelerin Protokol'e uye olmas1 ile uluslararasl marka tescilinde butUnluk saglanmas1 amaclanmaktad1r. Bu anlamda Protokol Madrid Anla~mas1'n1 tamamlay1c1 niteliktedir. 1989'da imzalanan anla~ma
01.12.1995 tarihinde yururiUge girmi~ olmakla beraber, tiill uygulama 01.03.1996 tarihinde ba~layacakt1r. Bu protokol topluluk markas1 sistemini uluslararas1 marka koruma sistemine baglayarak, Madrid Anla~mas1'na kat1lmam1~ olan ulkeleri de sisteme
katmak amacmdad1r.
Protokole tarat olabilecek ulkeler, ancak s1nai haklarm korunmasma iii~ kin Paris
taraf olan ulkelerdir. Protokol'un '~arat"lanm, ulkeler ve Avrupa Birligi
gibi ulkeler aras1 organizasyonlar da olu~turabilmektedir.
Sozle~mesi'ne

Madrid Anla~mas1'na ve Protokol'e tarat olan bir ulkede ya da organizasyon ulkelerinde kullan1lan bir markanm sahibi; uluslararas1 marka tescili ile markasmm korunmasl icin, Madrid Anla~mas1'na tarat diger ulkeleri belirttiginde, bu ulkeler Protokol'e taraf degillerse, aralanndaki ili~kilerde yaln1zca Madrid Anla~mas1 hukumleri
gecerli olacakt1r. Uluslararas1 tescile bagl1 olarak korumanm uzat1ld1Q1 ulkeler arasmda, Anla~ma ve Protokol'e ya da yaln1z Protokol'e taraf olanlar da varsa, o zaman
bu ikinci ulkeler icin, tescil ucreti daha fazla olacaktlr.
Uluslararas1 tescil ba~vurusu, Protokol'e bagli akit taratlar icin belirli bir formun
doldurulmas1yla yap1lmakta ve ilgili ofise yap1lm1~ olan ulusal ba~vuru ya da tescil numarasl ve tarihi bildirilmektedir.
Uluslararas1 tescil Paris Sozle~mesi'ne uye ulkeler yurtta~lan ile sozle~meye
dahil olmayan devletlerin yurtta~lanndan olup, birlige dahil ulkelerden birinin topraklan uzerinde oturan gerc;ek veya ciddi, smai veya ticari i~yerine sahip bulunanlara
devir edilebilir. Devir i~lemlerinin kay1t edilmesi Uluslararas1 Buro taratmdan yap11ir,
kay1t i~lemlerinin ucretlerini akit taraflar Oder.
Protokol, Uluslararas1 marka tesciline yeni 6zellikler getirmek ic;in
ile klyasland1gmda Protokol ~u yenilikleri getirmektedir:

Anla~ma

hamlanm1~t1r.
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• Ulusal ofiste marka tescili mecburiyeti yerine sadece muracaat edilmesinin yeterli olmas1,
• Ulusal ofislere red karan i9in 12 ay yerine, 18 ay sure verilmesi,
• Anla$ma'ya gore Oye Olkelere daha 90k Ocret elde etme imkan1 saglamas1,
• Uluslararas1 tescil iptal edilse bile, bu muracaata dayal1 olarak ulusal tescillere
don0$t0r01ebilmesi,
• Avrupa Birligi ile link olu$turularak, tek bir Olke durumunda kabul edilebilmesi
ve muracaatlann ingilizce olarak da yapilabilmesi.
Marka Tescilinde
Nis Anla~mas1

E~yalann

ve Hizmetlerin Uluslararas1 Sm1flandmlmasma

Ali~kin

Nis Anla$mas1 1957'de kabul edilmi$ olup halen 46 Oyesi bulunmaktad1r.
Anla$ma marka tescilinde kolayl1k ve uyum saglamaktad1r. Bu anla$ma hOkOmlerine gore marka tesciline esas e$yalar ve hizmetler sm1flara aynlmi$llr. Prosedurel kolayl1klar getiren bu anla$maya TOrkiye 12.7.1995 tarih ve 95/7094 sayi11
Bakanlar Kurulu Karan ile katllmi$llr. Anla$ma 1 Ocak 1996 itibariyle TOrkiye i9in yOrOriOge girmi$lir.
Sm1fland1rmada e$yalar i9in 34 sm1f, hizmetler i9in 8 Slnlf mevcuttur. Aynca e$yalar ve hizmetler alfabetik olarak s1ralanmaktad1r. Sm1fland1rma 11.000 madde i9in
d0zenlenmi$lir. Uzmanlar Komitesi'nin periyodik 9al1$malan ile her 3 y1lda bir yenilenmektedir.
ORNEK: Sm1f 25- Giyim, ayakkab1, ba$hk
Markalann Figuratif Elemanlannm Sm1flandmlmasma ili~kin Viyana
Anla~mas1

Viyana Anla$mas1 da Nis Anla$mas1 gibi prosedurel kolayl1klar getiren bir anla$madlr. Ancak bu de! a markalann e$yalar veya hizmetler i9in degil, markanm kendi
Ozerinde mevcut $ekilli elemanlannm S1mflandmlmas1 esast1r. 1973 y1lmda kabul edilen anla$maya halen 6 Olke Oye olup, 12.7.1995 tarih ve 95/7094 say1l1 Bakanlar Kurulu karan geregince TOrkiye'nin de bu anla$maya kat111m1 kabul edilmi$lir. Soz konusu kat1l1m TOrkiye i9in 1 Ocak 1996 tarihi itibariyle ge9erlidir.
ORNEK: Sm1f 2 - insanlar
Sm1f 2.1 - Erkek
Sm1f 2.3 - Kadmlar
Sm1f 2.5- <;ocuklar
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Endustriyel Tasanmlarm Uluslararas1 Tesciline ili~kin Lahey Anla~mas1
1925 y11inda imzalanan bu si:izle$meye 25 Olke Oyedir. Paris Si:izle$mesi hOkOmleri 9er9evesinde bu si:izle$meyle getirilenler, Endustriyel Tasanmlann Uluslararasl Tescilinin WIPO arac1IIQI ile yap1lan ba$vuru sonunda birden 90k Olkede koruma saglamas1d1r. Formalitelerin en aza indirgenmesi, tek bir Ocret, tek para birimi
ve tek bir bOra araciiiQI ile i$1emlerin yOrOtOimesi, diger uluslararas1 tescillerde (Patent
i$birligi Anla$mas1, Madrid Anla$mas1) oldugu gibi hem mOracaatQIIara, hem ulusal
tescil burolanna kolayl1klar getirmektedir.

TOrkiye si:iz konusu si:izle$meye dahil degildir.
Endustriyel Tasanmlann Uluslararas1 Sm1flandmlmasma ili~kin Locarno
Anla~mas1

Locarno Anla$mas1 da diger sm1fland1rma anla$malannda oldugu gibi, (Nis, Viyana, Strasburg) endustriyel tasanmlann tesciline ili$kin kolayl1k ve uyum saglamas1
bak1mmdan i:inemlidir. 1968 y1l1nda imzalanan bu Anla$maya halen 23 Olke Oye bulunmaktadlr. Oye Olkeler bu Anla$mayla olu$turulan Sln1fland1rmay1 resmi dokumanlannda dikkate almak zorunda olmakla birlikte, korumanm niteligi ve kapsam1
a91S1ndan i:izgOrdOr.
ORNEK: S1n1f 17 -Muzik aletleri
Sm1f 17.01 - Klavyeli Qalg1lar
S1n1f 17.02- Uflemeli Qalg1lar

TOrkiye henuz bu Anla$maya da tarat degildir.
Marka Kanunlannm Harmonizasyonu

Antla~mas1

(TL T)

1994 y1lmda sonu9lanan bu Antla$ma'y1 $U ana kadar 39 Olke imzalaml$ ancak
Antla$ma'y1 resmen onaylayan 5 Olke olmadiQindan henuz yOrOriOge girmemi$tir.

Bu Antla$ma'nm temel hedefi markalann tescil prosedurlerini basitle$tirip, harmonize etmektedir.
Marka tescili i9in gereken prosedurler 09e aynlml$tlr. Bunlar muracaat, tescil
sonras1 degi$iklikler ve yenilemedir. Her 09 bi:ilumle ilgili olarak bir tescil ofisinin isteyecegi beige ve dokumanlar bu Antla$ma'da aynnt1lanyla belirtilmi$tir.
TOrkiye'nin bu Antla$ma'ya kat1lma Qali$malan sOrdOrOimektedir.

AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGISI

12

Mikroorganizmalann Uluslararas1 Saklanmasma ili~kin Budape~te
Anla~mas1

35 Olkenin Oye oldugu bu Anla~ma, 1977 yllmda hamlanm1~t1. Paris SozOye olan tOm Olkelere a91k olan bu anla~ma, mikroorganizmalara patent
verilmesi ve iii~ kin i~lemlerde kolayl1k saglamay1 ama9lamaktad1r.
le~mesi'ne

Bir mikroorganizma tOrunO patent ba~vurusu s1rasmda yazll1 olarak etratl1ca anlatmak imkans1z oldugundan ve bir organizmanm ya~ayan ve bu nedenle de degi~en
bir sistem olmas1 nedeniyle bizzat kendisinin gorulmesi onemlidir.
Anla~ma ba~vuru sahibine kolayhk saglamaktad1r. Koruma talep edecegi her 01kede mikroorganizmanm tevdii yerine, tek bir tevdii merkezine vermekle zaman ve
maliyet a91smdan tasarrut saglar.

Turkiye bu

anla~maya

tarat degildir.

Dunya Ticaret 6rgutu Kurulu~ Anla?masl (DTO)
Ulkeler arasmdaki ili~kilerin sadece teknik ve ekonomik i~birligi olmadiQI, ili~
kilerin yonlenmesi ve geli~mesinde ticaretin son derece onemli oldugu bir ger9ektir.
1948 y1lmda dunyanm gundemine gelen, uluslararas1 plattormda y1llar suren goru~melerle ~ekillenen, Aral1k 1993'de mutabakata vanlan, 15 Nisan 1994'de imzalanarak 1 Ocak 1995 tarihinde yururluge giren Dunya Ticaret 6rgut0 (DTO) An·
la~mas1 bugun dunyanm gundeminde en 90k konu~ulan konudur. Uluslararas1
ticarette bir centilmenlik anla~mas1 niteliginde olan DTO Anla~mas1 bu centilmenlik
kurallanna uymayan Olkeler a91smdan son derece etkin yaptmmlar i9ermektedir.
DTO Anla~mas1'na tarat olan 126 Olkenin herbirinin anla~mada tammlanan kurallarla ilgili yasal duzenlemeleri belirlenen sureler i9inde zamanmda yapmas1, etkin
bi9imde uygulamaya koymas1 ve tOm geli~melerden diger Olkeleri zamanmda bil·
gilendirmesi, DTO Anla~mas1'ndan hem ekonomik hem de siyasi bak1mdan mak·
simum yarar saglamasmm temel ~artld1r. Bu ~ekilde hareket eden Olkeler k1sa zamanda uluslararas1 ticarette etkin rol oynayabileceklerdir. Zira DTO Anla~mas1,
hukumlerini dogru degerlendirip zamanmda uygulayan ulkeler i9in son derece yararll,
aksi takdirde zararl1 sonu9lar doguracak ozelliktedir. Bu bak1mdan TOrkiye'nin de,
DTO Anla~mas1'n1 en iyi ~ekilde yorumlay1p, gerekli yasal duzenlemeleri zamanmda
yaparak, uluslararas1 ticarette ortaya 91kacak yeni yap1lanmada hakettigi yeri almas1
onemle gerekmektedir.
DTO Anla~masl'nm en onemli ozelliklerinden birisi tikri mulkiyet haklannm, tarat
Olkelerin tamammda standart olarak ve etkin bi9imde korunmasm1 ongormesidir. Patent, taydal1 model, ticari markalar, hizmet markalan, smai tasanmlar, cografi i~aretler
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ve entegre devrelerin torografyalanndan olu~an smal haklar ile telif haklan ve kom~u
haklanm kapsayan fikrl mulkiyet haklannm tOmunun halen Olkemizde uluslararas1
standartlara uygun ve etkin bi9imde korunamad1g1 bilinmektedir. Bu eksikligin giderilmesi sadece DTO Anla~mas1 hukumleri 9er9evesinde gerekli olmay1p ayn1 zamanda Turkiye'nin kendi sanayi ve ticareti i9in de son derece gereklidir.
DTO Anla~masl'nln fikrl mulkiyet ile ilgili kiSmlnln birinci bolumu genel hukumler
ve temel kurallan a91klamaktad1r. Burada temel ilke, Anla~ma'ya taraf her Olkenin
kendi vatanda~lanna veya bir ba~kasma tan1d1g1 haklann tOmunu, diger Olke vatanda~lanna da ayn1 ~ekilde tammas1 ilkesidir.
ikinci bolum ise fikrl mulkiyet haklannm her birini ayn ayn tan1mlamakta ve tOm
Olkelerin standart olarak uygulamas1 gereken kurallan i9ermektedir.
Telif haklan alan1nda, mevcut uluslararas1 kurallara onemli ilaveler getirilmektedir. Ozellikle telif haklan sahiplerine kendi haklannm ticarl olarak kiralanmasml yasaklama ve bu haklan istedikleri gibi kullanma yetkisi vermektedir. Bu
~ekilde munhas1r hak, filmlerin ticari kiralanmas1 hususunda da ge9erlidir. GAIT Anla~masl aynca, izinsiz kay1tlardan ve canl1 yaymlann gosteriminden, icrac1 sanat91lan
etkin bi9imde korumakta ve bu sanat91lann ve yap1mc1lann haklannm koruma suresinin 50 y1ldan az olamayacagm1 6ng6rmektedir.
Ticarl markalar ve hizmet markalan ile ilgili olarak; anla~ma hangi tip i~aretlerin
ticarl marka veya hizmet markas1 olarak himaye i9in uygun oldugunu belirlemekte ve
marka sahibine verilebilecek minimum haklan tan1mlamaktad1r. Anla~ma'ya Oye 01kelerde me~hur olmu~; iyi tanmm1~ markalara da ek bir himaye verilmektedir. Bunlara
ek olarak anla~ma, ticari marka ve hizmet markalannm himayesi, devri ve lisans verilmesi ile ilgili bir dizi kurallan a91klamaktad1r.
Cografl i~aretlerle ilgili olarak DTO Anla~mas1; butOn taraflann, herhangi bir
Orunun men~eini tOketiciye yanl1~ anlatacak i~aretler ve haks1z rekabete neden olacak i~aretlerin kullan1lmasmm onlenmesini saglamaktad1r. $araplar ve diger i9kiler
i9in, kamunun yanl1~ anlamas1na yol a9mayacak bi9imde daha s1k1 bir koruma saglanmaktadlr. Bunlann d1~mda herkesin bildigi genel tabir olmu~ isimlerin her Olke tarafmdan cografl i~aret olarak tart1~maya a9ilmas1 6ng6rulmektedir. Bunun da otesinde, ~araplar i9in cografl i~aretlerin tescili ve a91k ve 90k tarafl1 bir sistemle
belirlenmesi igin daha ileri goru~meler yap1labilmesi de hukme baglanm1~t1r.
Smai desen ve modellerden olu~an endustriyel tasanmlann yine bu anla~ma
kapsammda 10 y1l iginde korunmas1 6ng6rulmekte ve korunan tasanmlann sahiplerinin kendi tasanmlannm kopya edilmesini ve bunlann ba~kalan tarafmdan ithali,
sat1~1, Oretilmesini engelleme hakk1 getirilmektedir.

AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGISI

14

Patentlerle ilgili olarak, 1967 y1lmda Stokholm'de imzalanan Paris Si:izesas hukumlerini tamamlay1c1 genel kurallar getirilmektedir. Buna ilaveten
anla~ma, teknolojinin her alamndaki urun veya yi:intem olarak tUm bulu~lann 20 yil
korunmasm1 i:ingi:irmektedir.
le~mesi'nin

Entegre Devre Tasanmlann1n da DTO Anla~mas1 kapsammda, en az 10 yil korunmasl i:ingi:irulmektedir.
Ticari deger ta~1yan ticari Slrlann ve know-how gizliliginin korunmas1 ve durust
ticari uygulamalara aykm hareketlerin yasaklanmas1 da DTO Anla~mas1'nm diger hukumleri arasmdad1r.
DTO Anla~mas1 aynca si:izle~meye dayal1 lisansda rekabeti bozan uygulamalara ili~kin hukumleri de kapsamaktad1r. Anla~ma fikri mulkiyet haklannm veya
lisans uygulamalannm suistimaline ili~kin sebeplerin ve rekabette ters etki yap1c1 fakti:irlerin variiQinda hukumetler arasmdaki isti~areleri ongormektedir.
Anla~manm

Ill. KISffil, uye ulkelerin, diger ulke vatanda~l hak sahiplerinin fikri
mulkiyet haklann1 etkin bir ~ekilde uygulamalann1 saglamak uzere kendi milli mevzuatlannda kendi vatanda~lanna uyguladiQI kanuni tedbir ve i~lemleri aynen saglamayl i:ingi:irmektedir. i~lemlerin; fikri mulkiyet haklannln ihlaline kar~l etkin harekete
izin vermesi, 90k maliyetli veya luzumsuz karma~1k olmamas1, adil ve e~itlik ilkelerini
kapsay1c1 nitelikte olmas1 ve makul olmayan sure veya haks1z gecikmelere sebep olmamasl; temel ilkeler olarak i:ingi:irulmektedir.
Anla~ma, bu anla~ma hukumlerinin i~letilmesini ve Hukumetlerin anla~maya
uymalannl izlemek i9in fikri mulkiyet haklannm ticaretle ilgili baglantiSinl izlemek
uzere bir Konsey olu~turmaktad1r.

Anla~manm hukumlerini etkin bi9imde uygulamak uzere geli~mi~ ulkelere 1 yillik ge9i~ suresi verilmektedir. Geli~me yolundaki ulkeler i9in 5 y1111k, az geli~mi~ ulkeler i9in ise 11 y1111k ge9i~ suresi i:ingi:irulmektedir.

Avrupa ile Gumruk Birligi Kapsammda 6 Mart 1995 tarih ve 95/1 Say1h
Ortakhk Konseyi Kararmm 8 Nolu Eki
Fikri ve smai haklann korunmas1 konusunda taraflara
kapsayan 8 Nolu Ek, temel olarak 09 bi:ilumden olu~maktad1r.

du~en

yukumlulukleri

1. Genel ilkeler
2. Gumruk Birligi'nin ba~lang1cmdan i:inceki yukumlulukler
3. Gumruk Birligi'nin ba~lang1cmdan itibaren 09 yil i9inde yerine getirilmesi gereken yukumlulukler.
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Gene/ ilkeler, '1araflann DOnya Ticaret OrgOtO Kurulu$ Anla$mas1 Eki Ticaretle
Baglant1il Fikri MOikiyet Haklan (TRIPS) ad1 verilen Anla$masmda yer alan yOkOmiOIOklere i:inem verdiklerini, TOrkiye'nin bu anla$madan dogan yOkOmiOIOklerini
GOmrOk Birligi'nin ba$lang1cmdan itibaren 09 yli i9inde yerine getirecegini ve Ortakl1k
Konseyi Karannda yer almayan konulardaki koruma dOzeyi ile ilgili olarak TRIPS Anla$masl'ndaki hOkOmlerin uygulanacag1nl" kapsamaktad1r.
Gumruk Birligi'nin ba?lang1cmdan onceki yukum/D/Dkler ise TOrkiye'nin fikri haklar konusundaki uluslararas1 anla$malardan;
• S1nai mOikiyetin uluslararas1 korunmasma ili$kin Paris Anla$mas1'nm Stokholm'de imzalanan son metnine,
• Fikir ve sanat eserlerinin korunmas1na ili$kin Bern Anla$mas1'nm Paris metnine,
• icracliar, tonogram Oreticileri ve yay1n kurulu$lann1n korunmas1na ili$kin Roma
Anla$mas1'na,
• Markalann tescili amac1yla mal ve hizmetlerin uluslararas1 sm1flandmlmasma
ili$kin Nis Anla$mas1'na,
• Patent i$birligi Antla$mas1'na
kat1lmasm1 i:ingi:irmekte, bun a ek olarak da topluluk direktiflerine uygun bi9imde,
• eser Ozerindeki haklann ve kom$U haklann1n korunmas1,
• patent haklannm korunmas1,
• marka haklannm korunmas1,
• tekstil OrOnlerine ait tasanmlar dahil olmak Ozere endOstriyel tasanmlann korunmasl,
• cografi i$aretlerin korunmas1,
• smai mOikiyet haklanmn ihlallerine kar$1 sm1r i:inlemleri
konulannda yasal dOzenleme yapmas1n1 kapsamaktad1r.
Gumruk Birligi'nin ba?lang1cmdan itibaren D9 yll i9inde yerine getirilmesi gereken yukum/D/Dkler ise TOrkiye'nin fikri haklar konusundaki uluslararas1 anla$malardan;
• Markalann uluslararas1 tesciline ili$kin Madrid Anla$mas1'na,
• Patent i$1emleri i9in mikro-organizmalann uluslararas1 saklanmasma ili$kin Budape$te Anla$mas1'na,
• Yeni bitki tOrlerinin korunmas1na ili$kin UPOV Anla$mas1'na katlimasm1 i:ingormekte ve
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• kablo ve uydu yaymlan ile veri tabanlannm korunmasma,
• yan iletkenlerin topografyalann1n korunmas1na,
• ticari s1rlann korunmas1na,
• bitki tOrlerinin korunmasma
iii$ kin yasal dOzenleme yapmasm1 kapsamaktad1r.
Karann 8 Nolu Eki'nin 5 bis maddesi ise, "TOrkiye'nin ila9 Oretim usulleri ve
OrOnlerine en 90k 1.1.1999 tarihine kadar ge9i$ sOresi tan1yabilecegi" hOkmOnO kapsamaktadlr. Bu madde TOrkiye'ye GOmrOk Birligi'nin ba$lang1c1ndan itibaren 2 y1l i9inde mevcut mevzuat1 degi$tirme ya da yeni bir mevzuat 91karma zorunlulugu getirmektedir.

