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TURKiYE'DE VE AVRUPA TOPLULUGU'NDA
MARKALARIN KORUNMASI
M. Kaan DERiCiOGLU*

TANIM
Bir i~letmenin mal ve hizmetlerini bir ba~ka i~letmenin mal ve hizmetlerinden
aytrt eden, ki~i adian dahil ozellikle sozcOkler, ~ekiller, harfler, saytlar, mall arm bi~imi
veya ambalajlan gibi i~aretler marka olarak kabul edilmektedir.
Oretilen veya sat1~a ~1kanlan her tO riO mall ayu1 etmek igin kullantlan i~aretler
Ticaret Markast (Trade Mark) ve sun ulan hizmetleri aytrt etmek igin kullamlan markalar Hizmet Markast (Service Mark) olarak tantmlanmaktadtr.
TARiHCE
TOrkiye'de markalann korunmast ile ilgili ilk mevzuat 20 Temmuz 1871 tarihli
Alameti Farika Nizamnamesi'dir. Bu Nizamnamede sistem, "incelemesiz tescil
sistemi" iken 20 Mayts 1955 tarih ve 6591 sayth Ek Kanun ile incelemeli sistem'e ge~ilmi~tir. Genel igerigi itibariyle onceki sistemden farklt olmayan, 551 sayth
Markalar Kanunu, 12 Mart 1965 tarihinde yOrOriOge girmi~tir. Ba~vurulann yaymlanmast, OgOncO ki~ilerin ba~vurulara itiraz yapabilmesi, hizmet markalannm korunmast, yenileme sOresi gibi gagda~ hOkOmleri igermeyen bu Kanun, 27 Haziran
1995 tarihinde yenilenmi~tir.
YENi MARKA SiSTEMi
TOrkiye'de uygulanan yeni marka sisteminde; marka ba~vurulan on incelemeden sonra Marka BOiteni'nde yaymlanarak Og ay sOreyle itirazlara agtk tutulmaktadtr. 6nceki hak sahipleri, kendi markalan ile ayn1 veya benzer olan markalara ve ayn1 veya benzer mal veya hizmetler igin ba~vuru yap1lm1~ ise, itiraz ederek
ba~vurunun reddini talep edebilmektedir.
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27 Haziran 1995 tarihinde yururluge giren 556 say1l1 Markalann Korunmas1
Hakkmda Kanun Hukmunde Kararname'ye gore, Ticaret Markas1 ve Hizmet Markas1
korumas1, Turk Patent EnstitUsu'ne yapilacak, ayn ayn ba~vurular ile saglanmaktad1r.
Marka tescilleri s1rasmda en onemli konu, markamn se9imi ile marka tescilinin
kapsayacag1 mallann ya da hizmetlerin saptanmas1d1r. Se9ilecek markamn, ba~kalan
tarafmdan daha once tescil ettirilmi$ ya da fiilen kullanilan markalardan ay1rt edilebilecek $ekilde farkl1 olmas1 gerekmektedir.
Marka tescilleri ile saglanan koruma, tescil edilecek marka ve markanm kullanllacagl mallar ile sm1rl1 oldugu i9in, mal listesi hamlan1rken, ger9ek i$ konusuna
uygun olarak haz1rlanmal1d1r. Markanm tescil tarihinden itibaren, be$ y1l i9inde mallistesinde yaz1l1 mallarda kullanilmas1 zorunlu oldugu ve markan1n bu sure i9inde kullanllmadiQI mal i9in, ilgili bir ki$inin istegi uzerine mahkemece iptal edilebilecegi de,
bu a$amada, degerlendirilmelidir.
Mallar (Urunler, E$yalar) ya da hizmetler i9in kullan1lacak markalann tescil ba$vurulan TUrk Patent EnstitUsu'ne yap1lmaktad1r. Bu EnstitU'de yakla$1k iki ay kadar
suren on incelemeden sonra, uygun olanlar Marka Bulteni'nde yay1nlanarak, U9 ay
sureyle u9uncu ki$ilerin itirazlanna a91k tutulmaktad1r. Markanm tescil edilip edilmeyecegine itiraz suresi dolduktan sonra karar verilmektedir.
Marka tescillerinde, markan1n tescil edilecegi mallarda ya da hizmetlerde bir Sl·
n1rland1rma soz konusu degildir. Ancak, Nis Sm1fland1rma Anla$mas1'ndaki u9 sm1ftan
sonraki her sm1f i9in, ek ucret odenmesi gerekmektedir. Ornegin; Sm1f 23: iplikler;
Sm1f 24: Kuma$1ar; Sm1f 25: Giyim E$yalan, u9 sm1ft1r. Bu listeye "Sm1f 2: Kuma$ Boyalan" eklendigi zaman, ek ucret odenmesi gerekecektir. (TUrk Patent EnstitUsu, her
ek sm1f i9in bu ucreti 5.000.000 TL. olarak tesbit etmi$tir)
Kanun Hukmunde Kararname ile Hizmet Markalan ilk kez marka tescili kapsamma almml$tlr. Bankac1l1k, i$ yonetimi, ta$1mac1l1k, seyahat acentaiiQI, turizm i$letmeciligi, sigortac1l1k, muhasebecilik, v.b. hizmet sektorlerinde kullan1lan markalar
da, tescil edilebilecektir. Yeni duzenlemede, 27 Haziran 1995 tarihinden once fiilen
hizmet markas1 kullananlann tescil ba$vurulan i9in oniki ayl1k bir ge9i$ suresi tanmml$tlr. Daha once fiilen hizmet markas1 kullananlann tescil ba$vurulan, markanm
kullanlldiQinl kamtlayacak belgeler ile birlikte, 27 Haziran 1996 tarihine kadar yaPIIacaktlr. Oniki aylik bekleme suresinin biti$ tarihi olan 27 Haziran 1996 tarihinden
sonra, butUn ba$vurular Turk Patent EnstitUsu tarafmdan degerlendirilecektir. Yapilacak degerlendirmede soz konusu markalann ilk kullanlll$ tarihleri dikkate almacak
ve ayn1 hizmet markasmm, ayn1 ya da benzer hizmet alamnda birden 90k tescil ba$vurusu soz konusu oldugunda, fiili kullan1m tarihi daha once olan ba$vuru tescil i9in
kabul edilecektir.

TORKIYE'DE VE AVRUPA TOPLULUGU'NDA MARKALARIN KORUNMASI

67

Hizmet markas1 kullanmaya yeni ba~layacaklar, belirledikleri hizmet markas1 ve
hizmet alan1 iQin normal bir marka ba~vurusu yapacaklard1r. Bu ba~vurular, ba~vuru
tarihi esas alinarak degerlendirilecektir. Ancak, butOn hizmet markas1 ba~vurulan 27
Haziran 1996 tarihine kadar bekletilecektir.
HiZMET MARKASI TESCiLi
556 say1l1 Kanun Hukmunde Kararname ile Hizmet Markalan da, marka tescili
kapsamma almm1~t1r. Yeni duzenlemeye gore; bankac111k, i~ yonetimi, ta~1maclllk, seyahat acentaiiQI, turizm i~letmeciligi, sigortacil1k, muhasebecilik, v.b. hizmet sektorlerinde kullan1lan markalar da, tescil edilebilecektir.
27 Haziran 1995 tarihinden once fiilen hizmet markas1 kullananlann tescil ba~
vurulan iQin oniki ayhk bir ge9i~ suresi tanmm1~t1r. Daha once fiilen hizmet markasJ kullananlann tescil ba~vurulan, markanm kullanlldiQinl kan1tlayacak belgeler ile
birlikte, 27 Haziran 1996 tarihine kadar, yap1lacakt1r. Oniki ayl1k bekleme suresinin
biti~ tarihi olan 27 Haziran 1996 tarihinden sonra, butOn ba~vurular Turk Patent EnstitOsu tarafmdan degerlendirilecektir. Yap1lacak degerlendirmede soz konusu markalann ilk kullanJii~ tarihleri dikkate almacak ve ayn1 hizmet markasmm, ayn1 veya
benzer hizmet alan1nda birden QOk tescil ba~vurusu soz konusu oldugunda, fiili kullanlm tarihi daha once olan marka tescil edilecektir.
KULLANMA ZORUNLULUGU
Tescilli markanm, tescil tarihinden itibaren be~ yil iQinde kullan11mas1 zorunludur. Bu sure iQinde kullan1lmayan markalar, ayn1 markay1 kullanmak isteyen bir
ba~ka ki~inin talebi uzerine mahkeme tarafmdan iptal edilebilir.
KORUMA SURESi VE YENiLEME
Markanm koruma suresi, ba~vuru tarihinden itibaren on y1ld1r. Bu sure her on
yilda bir yenilenebilir. Yenileme iQin, koruma suresinin biti~ tarihinden onceki alt1 ay
iQinde, ba~vuru yapmak gerekir. Koruma suresinin biti~ tarihinden sonraki alt1 ay iQinde markan1n yenileme ba~vurusu yap1lmas1 halinde, yenileme ucretinin % 50 cezali
odenmesi gerekecektir.
MARKA KORUMASJNIN ULKE SJNIRLARI
Turkiye'de yap1lan bir marka tescili, yaln1z TUrkiye s1mrlan iQinde koruma sagJar. Markamn diger ulkelerde de korunmas1 iQin, o ulkelerde de tescil ettirilmesi gerekir.
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PARiS SOZLE$MESi VE RUCHAN HAKKI
Smai Haklann Korunmas1 i9in Paris Sozle~mesi hukumlerine gore, Turkiye'de
bir markanm tescili i9in yap1lan ba?vuru tarihinden itibaren alt1 ay i9inde, bu sozle~me uyesi bir ba~ka ulkeye yap1lacak ba~vuru s1rasmda ru9han hakk1 talep edilebilir. Bu durumda, Turkiye'deki ba~vuru tarihi ile diger ulkeye yap1lan ba~vuru tarihi
arasmda, ayn1 markanm tescili i9in ba~kalan tarafmdan yapilacak ba~vurular ile ba~
kalan adma yap1lacak marka tescillerinin hukumsuz say1lmas1 saglanabilir. Ri.i9han
hakkmm elde edilmesi i9in Turkiye'de bir ba?vuru yap1lmas1 yeterlidir. Markanm
Turkiye'de tescili bu i~lem i9in onemli degildir. Alt1 ayl1k ri.i9han hakk1 suresi geQirildikten sonra, yurt d1~1nda yap1lan marka tescil ba~vurulan, ba~vuru tarihi dikkate
almarak degerlendirilir.
AVRUPA TOPLULUK MARKASI TESCiLi
Avrupa Birligi ulkelerinin tamam1 i9in ge9erli olan, Topluluk Markas1 tescili 1
Nisan 1996 tarihinden itibaren ba~lam1~t1r. Ba~vurular, ispanya'nm Alicante ~ehrinde
kurulan "i9 Pazarda Uyum Saglama Ofisi"ne (OHIM) ya da bu!On Topluluk Marka
Ofisleri'ne yap1labilecektir. Tescil ile ilgili degerlendirme OHIM'e yapilacakt1r.
Turkiye, Paris Sozle~mesi ve Dunya Ticaret OrgutO Kurulu~ Anla~mas1 uyesi
oldugu i9in, Turk vatanda~lan da bu olanaktan yararlanabilecektir. Topluluk markas1
tescili, i~lem olarak bir zorunluluk degildir. Topluluk markas1 olarak yap1lacak bir tek
tescil ile toplulugun ulkeleri olan Avusturya, ingiltere, Danimarka, Almanya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, irlanda, italya, Bel9ika, Luksemburg, Hollanda, Portekiz, ispanya ve isve9'te, markanm korunmas1 saglanacakt1r.
Topluluk markas1 i9in yap1lacak ba~vurular yaymlanarak uye ulkelerin itirazlanna a91lacak ve 15 ulkeden hi9 birinin itiraz etmemesi halinde, tescil i~lemi yapilacaktlr.
Topluluk uyesi ulkelerden herhangi birinin itiraz etmesi halinde, Topluluk Marka
Tescili istegi reddedilecektir. Bu durumda, itiraz etmeyen ulkelere tek tek ba~vurarak
ulusal marka tescillerinin yapt1nlmas1 ile, marka tescil ihtiyac1 kar~1lanabilecektir.
Avrupa Birligi ulkelerinden herhangi birinde markalan tescilli olan Turk vaTopluluk markas1 tescilini talep ederken veya itiraz a~amas1nda, bu ulkelerdeki mevcut tescillerinin k1demini (seniority) talep edebileceklerdir.

tanda~lan,

Topluluk markas1 tescili masraflannm, itiraz i~lemleri hari9, yakla~1k 5000 ila
7500 US$ arasmda tutacag1 tahmin edilmektedir. 15 ulkede ayn ayn yap1lacak tescilin maliyetinin 30000 ila 45000 US$ aras1nda oldugu du~unulurse, Topluluk Marka
Tescili maliyet a91s1ndan avantaj saglamaktad1r.
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Topluluk markasm1n koruma suresi on y1ld1r. istek halinde her on yilda bir yenilenebilir. Topluluk markasmm tescilden itibaren be~ y1l iginde kullanJimasJ zorunludur. Bu durum markamn mahkemece iptali igin gerekge kabul edilecektir.
Topluluk Markas1 Tescili ile saglanacak diger avantajlar a~ag1da
i~lem

ozetlenmi~tir:

- Tescil ve yenilemede daha du~uk masraf (15 ulke yerine tek bir ba~vuru,
ve yenileme),
- OHIM'de inceleme olmamas1, yaln1z uguncu ki~ilerin itirazmm soz konusu ol-

masJ,
- Daha az kullamm geregi. Topluluk markasmm Avrupa Birligi ulkelerinin tUmu
yerine bazilannda kullan1mmm yeterli olmas1,
- Tek bir i~lem ile Avrupa Birligi'nde markaya tecavuz olaylannm kovu~turulmasJ.

Topluluk MarkasJ Tescilinin dezavantajlan

~unlard1r:

- Marka tUm Avrupa Birligi ulkelerinde tescil edilemiyorsa, Topluluk Markas1
tescil edilememesi,
- Tek bir itiraz veya iptal veya hukumsuzluk talebi ile marka ba~vurusu veya
tesciline kar~1 i~lem yapilabilmesi,
- Topluluk Markas1nm birlik ulkelerinden biri igin devir edilememesi.

