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AVR UPA BİRLİGİ'NDE VE TÜRKİYE 'DE
MAR KAL ARIN TESCİLİ
Huriye KUBİLA y•

1- GİRİŞ
düzeyde tescili, uluslararası
Markaların gerek ulusal gereks e uluslararası
önem taşımaktadır. Amerika
büyük
ticaret in gelişimini hızla · sürdürdüğü günüm üzde
re
ülkele yapılan yıllık marka tescil
Birleşik Devle tleri vatandaşları tarafından başka
1
lerinin ve hizme t sunan kişi veya
başvurusu sayısı yaklaşık ellibin ' dir • Türk üretici
arası boyutta tanıtımı ve piyasadaki
kuruluşların da ürün veya hizme tlerini n uluslar
açısından markalarını tescil
diğer ürün veya hizme tlerden ayırd edilebilmesi

ettirm eleri gerekm ektedi r.
2
la çıkarılan 556 sayılı
Avrup a Birliği mevzuatı ile uyum sağlanması amacıy
önemli bir gelişme olarak
Kanun Hükm ünde Kararn ame hukuk i yönden
nitelen dirileb ilir.

Türk ve yabancı kişi
Marka tescili nin sağlayacağı yararları elde etmek isteyen
esindeyim.
ve kuruluşlar için bu makal enin aydınlatıcı olacağı düşünc

A) "Marka"

kavramı

:

teşebbüsün mal
"Marka", bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka

ki ş i adları dahil özellik le
veya hizme tlerind en ayırdetmeyi sağlaması koşuluyla,
veya ambalajları gibi çizimle
sözcük ler, şekiller, harfler, ' sayılar, malların biçimi
baskı yoluyl a yayınlanabilen
görün tülene bilen veya benze r biçimd e ifade edilebilen,

Hi.ıkuku Aııabilinı Dalı Başkanı.
' Doç.Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret de dü zenlen en "Avrupa Birliği
tarihin.
998
20.03.1
dan
tarafın
Odası
t
Ticare
i
Denizl
Bu Tebliğ,
Korunması Semineri " ııde s unulmu ştur.
Mevzuatı Çerçevesinde Markaların Tescili ve
1
DERVORT, 189.
2
BERZEK, 78.

287

Huriye Kubilay

ve çoğaltılabilen her türlü işaret olarak tanımlanmaktadır
(KHK. m. 5)3. Markalar,
belli bir işl etm eye ait mal veya hizmetlerin tanıtılmasını
ve ayırdedilmesini 4 sağlar 5 •
TTK.

m. 1 1,

say ılm aktad ır.

f.2 'de

markalar,

ticari

işletmenin

unsurları

arasında

Marka,maddt ve giıyrimaddl unsurlardan oluşan işletm
enin gayrim addi
Markalar, ticari işletme rehni kapsamındaki unsurl
ardandır.
İstenildiği takdirde, r~hnin kapsamı dışında bırakılabilirler (Ticar
i İşletme Rehni
Kanunu, m. 3).
unsurlarındandır.

Marka hakkı, fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarındand 6
ır (intellectual
property - propriete intellectuelle). Fikri', sınai ve ticari
millkiyet haklarına ilişkin
kurallar, yenilikçi ve yaratıcı bir faaliyetten gelir elde
etme hakkını veren ve bu
hakkı koruyan kurallar olarak tanımlanabilir 7 .
B) Mark alarla ilgili yeni düzen lemel er:
1. AT-Tü rkiye Ortaklık Konse yi Kararı:

Avrupa Birliği Hukukunda, markalar, rekabet politikası
(Competition policy );
malların ve hizmetlerin serbest dolaşımı çerçevesinde
ele alınmaktadır 8 .
Markalara ve markalarla ilgi li haklara ilişkin Avrupa
Birliği dilzen lemeleri

şunlardır9 :

•
Üye devletlerin markalara ilişkin hukuklarını uyumla
ştırmaya ilişkin
89/104 sayı lı ve 2 1 Aralık 1988 tarihli Konseyin Birinci
Yönergesi 10,
• 40/94 sayıl ı ve 20 Aralık 1993 tarihli Topluluk
Markasına ilişkin
Konseyce çıkarı lan Topluluk Tüzüğü 11 .
3

Amerik a Birleşik Dev letleri 'nde marka, bir üretici veya
tarafından ürünlerini tanıtmak
ve başkaları tarafından üretil en veya satılan mall ardantacir
ayırtetmek için benimsenen ve
kullanılan herhangi bir kelime , ad, sembol , işaret veya bunları
olarak tanımlanmaktadır. Bk. ELIAS, 324; TREUMANN/PELn karışımından oluşan bir unsur
TZER/KUEl-IN, 353 .
4
"Ticari marka kavramında, ayırted icilik, piyasada bir ürünü tanıtma
amacına hizmet etmek
üzere tek olmayı ifade eder." ELlAS, 324.
5
ARKAN (Ticari i ş l etme), 253.
6
KARAKEÇ!Ll/ALAGÖZ/ÇAL!Ş, 98. Kapsam açısından "fikri mülkiy
et " ile "fikri ve sınai
mülkiy et" ve "jikıJ, sınai ve ticari mülkiyet " terimleri arasınd
a bir fark bulunmadığı hakkında
bk. TEKiNALP, U. (TEKiNALP/TEKiNALP), 550-551.
7
CUTBERT, 63 ; KARAKEÇILl/ALAGÖZ/ÇALlŞ, 98.
8
CUTl3ERT, 63, 70-71.
.
9
TEKiNALP, Ü.(TEKINALP/TEKINALP), 585.
10
ATRG (1989) L 40/ l, Konsey in 92110. sayılı uygu lamayı
erteleyen Konsey kararı ile
birlikte.
11

ATRG (1994) L 11 / 1.
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06.03. 1995 tarihli ve 1/95 sayılı Konsey Kararı m. 29. 1 uyarınca, Türkiye
yükümlülüklerin yerine getirilmesi öngörülmüştür. Şöyleki,

tarafından bazı

• Türkiye, Konsey Kararı ' nın yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 3
içinde TR!Ps Anlaşmasını uygulayacaktır .

yıl

• Türkiye, fikri, sınai mülkiyet haklarının Avrupa Birliği ' nde geçerli olan
koruma düzeyine denk biçimde korunmasını sağlayacak tedbirlerin alınması taahhilt
etmiştir (m.2).
• Tilrkiye, Konsey Kararı ' nın yürürlilğe girmesinden önce ticaret ve
hizJtlet markaları alanında Avrupa Birliği ve üye devletelerde kabul edilen
hükümlere denk hükümler içeren düzenlemeleri hazırlayacaktır (m.4). Ticaret ve
hizmet markaları bakımından 89/104 sayılı Konsey Yönergesi'nin esas alınacağı
belirtilmiştir (m.4,par.3).
Türkiye, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili uluslararası bazı
anlaşmalara katılmayı da üstlenmiştir. Türkiye' nin katılmayı taahhüt ettiği ve
•

katıldığı anlaşmalar şunlardır :

• · Türkiye, 14.07. 1967'de Stockholm'de imzalanan Dünya Fikri Mülkiyet
Örgütü Sözleşmesi'ne de katılmıştır (Bu konudaki 14.08.1975 tarih ve 7/10540
1
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı için bk. R.G. 19.01.1975,1517).
.
•

1

• Stockholm Sözleşmesi (Sınai mülkiyetin korunması hakkında Paris
Konvansiyonu ile ilgili) : Türkiye, Bakanlar Kurulu'nun 08.08.1975 tarih ve
7/10464 sayılı kararıyla, Paris Konvansiyonu ' nun 1967 tarihinde Stockholm ' de
değiştirilmiş metninin 1-1 2. Maddeler dışında kalan kısmına katılmıştır (R.G.
20.11.1975 , 15418). Sonra 1-1 2. Maddelere konulan çekince de kaldırılmıştır
(29.07.1994 tarih ve 94/5903 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı için bk. R.G.
23.09. 1994,22060).
• Nice Anlaşması (Markaların tescili amacıyla mal ve h.izmetlerin
ulu s lararası sınıflandırılması hakkında): Türkiye' nin Nice Anlaşması'na katılması
hakkında Bakanlar Kurulu'nun 12.07. 1995 tarih ve 95/7094 sayılı Kararı için bk.

R.G.13 .08.1995,22373. Türkiye, bu Anlaşma ile markaların şekilli elemanlarının
uluslararası sınıflandırılmasını tesis eden Viyana Anlaşması'na da katılmıştır.
• Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ' nı 4067 sayılı
Kanun ' la 19Q5 yılında onaylamıştır. Böylece Anlaşına ' nın lC Ekini oluşturan
"Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması " ( TR.IPs Agreement) de Türkiye
bakımından bağlayıcı hale gelmiştir.
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•
Türkiye, Konsey Kararı'nm yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 3 yıl
içinde, Avrupa Birliği veya tüm tiye devletlerin taraf olmaları kaydıyla, markaların
uluslararası tescili ile ilgili Madrid Anlaşması'na (Madrid Agreement Concerning
ı nternational Registration of Marks (1891) ek Protokol' e katılmayı taahhüt etmiştir
(m.6) (Bu konudaki 05.08 .1997 tarih ve 97/9731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı için
bk. R.G. 22.08.1997,23088 Mükerrer). Madrid Anlaşması, bir üye Devlette tescil
edilmiş bir markanın Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu (WIPO) Uluslararası
Bürosu'nun Uluslararası Tescil'ine başvurmak suretiyle başka üye Devletlerde de
tesciline izin vermektedir

2. 556

sayılı

12

Kanun Hükmünde Kararname :

1/95 sayılı Ortaklık Konsey i kararından sonra, Bakanlar Kurulu'na markalar
13
hakkında KHK çıkarma yetkisini veren Kanun kabul edilmiştir • Bu Kanun'a
4
dayanılarak markalar hakkında 556 sayılı KHK çıkarılmışı ve 27.06 .1995 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
ı5

556 sayılı KHK, ulus lararası markalar hukukuna uyum sağlamak amacıy 1a ,
89/104 say ı lı Avrupa Birliği Yönergesi ve TRfPs hüktimleri esas alınarak
hazırlanmıştır 1 6 . Bu nedenle KHK'nin yorumlanmasında Avrupa Birliği Adalet
Divanı kararlarından yararlanılmalıdır.

556 sayılı KHK'de 03 .11.1995 tarih ve 4128
değişiklikler yapılmıştır 1 7 •

sayılı

Kanun'la bazı

ARKAN, tescilsiz marka sahibine markanın bir başka kişi adına tescili için
yapılan başvuruya itirazda bulunarak tescile engel olma hakkının ve marka tescilinin
hükümsüzlüğü davası açma olanağının verilmiş olması nedeniyle KHK'de "ilk
kullanma sistemi" ile yumuşatılmış "tescil sistemi"nden oluşan karma bir sistem

12

BRADGATE/WHITE, 369. "Markal arın Uluslararası Tescili ile llgi li 14.4. 1891 tarih li
Madrid Itilafnamesfoe Türkiye, 15.5. 1930 tarih 16 J9. say ılı Kanunla dahi l olmuş, ancak
merkezi sicile kay ı tlı yabancı markal arın Türkiye' de korunmasına karşılık Türk markalarının
çok azının ul~slararası tescilinin korunması ve Türkiye ' nin döviz kaybına uğraması nedeniy le
21.5.1955 tarıh 4/8215 sayı l ı Bakanlar Kuru lu Kararı ile çekilmiştir. " BERZEK, 78.
13
Yetki Kanunu, Kabul tarihi : 08 .06.1995 tarih ve No: 4113 için· bk. R.G.
24.06. 1995,22323 .
.
ı 4 556 say ılı KHK, 03 .03.1965 tarih li ve 551 sayılı Markalar Kanunu ' nu m. 51, 52 ve 53
hükümleri hariç yürürlükten kal dırm ı ştır (KHK. m. 82). Yetki Kanunu'nda, 551 sayı lı
Ma:kalar Kanunu'nda düzenleme ve değişiklik yapmak üzere yetki verildiği halde, bunun
yerme Markalar Kanunu ' nun yürürlükten kaldırı l mış olmas ının e l eştirirsi için bk. ARKAN
(Marka), 19.
15
KEYDER, 26-27.
16
Türkiye bakımından bağlayıcı olmamak la birlikte, Avrupa Birl i ği markası ile ilgili 40/94
sayılı Avrupa Birl i ği Tüzüğü ' nden de sistematik ve içerik yönünden yararlanı l mıştır.
ı 7 R.G. 07. 11. 1995, 22456.
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öngörüldüğü görüşündedir 18 • TEKİN ALP ise, yeni düzenlemede markayı önce
kullananın hakkına ilişkin

ilkenin

terkedildiğ i,

ancak bu konuda belirsiz bir sistemin

19
getirildiği görüşünü öne sürmüştür •

3. 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Uygulama
Gösterir Yönetmelik20

Şeklini

4. Mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasına ilişkin Nice Anlaşması
hükümlerine göre uygulanacak .sınıfların listesi ve uygulanmasına ilişkin
21
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' nın BIK-TPE 96/2 numaralı Tebliği
5. 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

22

:

Bu KHK, marka hakkının tesisi, korunması ve markaların tescili ile ilgili
işlemleri yürütecek tüzel kişiliğe sahip özel bütçeli bir kamu kuruluşu olan Türk
Patent Enstitüsü (TPE)

hakkında

hükümler içermektedir.

TPE'nin ana hizmet birimlerinden birir olan Markalar Dairesi'nin görevi,
marka tescil başvurularının kayıt, dosyalama, inceleme, değerlendirme ve tescil
işlemlerini yapma, markaları ilan, tasnife tabi tutma, markaların lişans, devir ve sair
değişikliklerle ilgili işlemlerini yapmaktır (m.13).
6. Yayım Yönetmeliği 2 3
Tescil olunan markalar iki ayda bir yayımlanan Resmi Marka Gazetesi 'nde
yayınlanır.TPE'ye yapılan marka tescil başvuruları ise aylık olarçık yayımlanan
"Resmi Marka Bültent'nde ilan edilir (m.16).
7. İlgilileri TPE'de temsil edecek olan Marka Vekilleri Hakkında Sınav

Yönetıneliği 24

~

8. TPE tarafından verilecek hizmetler karşılığında alınacak ücretlere

ilişkin olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ' nca hazırlanan BIK/TPE 95/l
25
numaralı Tebliğ

18

ARKAN (Marka), 129.
TEKiNALP, 69 (Nr. 111).
20
R.G. 05. 11.1995,22454.
21
. R.G. 27.08.1996,22740.
22
R.G. 24.06. 1994,21970.
23
R.G . 05. l 1.1995,22454.
24
R.G. 14.04. 1995,22258 .
25
R.G. 05. 1 1. 1995,22454.
19
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C)
1.

Markanın işlevleri
Malın menşeini

:

gösterme

işlevi

:

Tarihi gelişim içinde önce markanın temel işlevinin , malın hangi işletme
tarafından üretildiğini ya da piyasaya sürüldüğünü göstermek olduğu kabul
ed)lmekteydi (Herkunflsfunktion).

2.

Malı diğer

mallardan

ayırt

etme

işlevi

:

Lisans sözleşmelerine dayalı üretimin yaygınlaşması ve uluslararası
konzernlerin ortaya çıkması sonucu markanın, mal ya da hizmetin hangi işletme
tarafından üretildiği veya piyasaya sürüldüğünü gösterme işlevi zamanla önemini
kaybetmiş, onun yerini belirli bir mal veya hizmeti aynı ya da başka işletmelerde
üretilen mal ve hizmetlerden ayırtetme işlevi almıştır (Unterscheidungsfunktion). Bu
gelişim sonucunda, marka, işletmeden tamamıyle bağımsız bir sına\' ınillkiyet hakk ı
6
olarak kabul edilmiştir2 .Marka, işletme ile milşteriler arasında bağlılık kurulmasına
yardımcı olur. 556 sayılı KHK'de de markanın bu temel işlevi esas alınmıştır.

3. Malın kalitesini garanti etme işlevi (Markanın bağlantı işlevi)

27

:

Hukuk düzeni, marka sahibine, aynı marka altında ilretilen malların hep aynı
kalitede olmasını, kalitenin bozulmamasını sağlama yilkilmünü getirmemektedir.
Bununla birlikte, 556 sayılı KHK m. 13 ,f.2'de marka sahib'ine malın piyasaya
veya
deği.ştirilmesini
tarafından
kişiler
i.içüncil
sonra
sunulmas ından
kötüleştirilmesini önleme yetkisi tanınmıştır. Ayrıca, lis~ns sözleşmesine konu olan
markanın sahibi, lisans alan tarafından üretilen malın veya sunulan hiz~etlerin
kalitesini garanti edecek önlemleri alacaktır (KHK. m. 21,f.8).

4. Reklam

işlevi

:

Tanınmışlık düzeyi yüksek bir marka işletmenin müşteri çevresinin
ge lişmesini sağlar. 556 sayılı KHK'de, markanın reklam işlevini koruyucu şu hüküm
yer almaktadır : "Marka sahibi, markasının toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi
nedeniy le haksız bir yararın sağlanabileceği, markasının itibarının zarara

söz konusu olabileceği durumlarda markanın farklı bir mal ya da
hizmet için tesciline dahi itiraz edebilir. " (KHK. m. 8,f. fV).

uğramasının

26

ARKAN (Marka) , 1-2.
Markanın bu işlevi hakkında
(TEKlNALPffEKINALP), 563-565.

27
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D) Marka türleri :
1. Biçim

(şekil)

yönünden (KHK. m. 5,f.l):

Ayırtetmeyi sağlayıcı, 9izimle görüntü lenebilir veya benzer biçimde ifade

edilebilir her şey marka olarak kullanılabilir. Örneğin,
kişi adları

(Mozart

çukulataları),

.

sözcükler,
şekiller

(Lacoste'u n timsahı),

harfler (BMW,rBM ,AT&T),
sayılar,

mal ya da ambalaj biçimi (Coco-cola şişesi, Mercedes arabaların yıldız
işareti) ,

koku,
ses.

Örneğin sözcük ve resimden oluşan bir marka. "Nestle"
sözcüğü ve kuşyuvası resminden oluşan marka, karma markadır.

Karma marka

2. Amaç yönünden markalar :

Amaçları yönünden

MARKAL AR

Ticari markatar2x
28

Hizmet mllrkaları

29

"Ticaret markası: Bir i şl etmen in imal atın ı ve/veya ticaretini yaptığ ı malları, başka

i şl etmel erin mallarından ay ırt etmeye yarayan işarettir. " TEK, 355.
29

Hizmet markalarını kapsamı. dışında bırakan 551 sayılı Markalar Kanunu m. 46 ile 556

sayı lı KHK m. 2'yi karş. "Hizme t markaları : Bir işletmenin hizmetlerini, diğer işletmelerin
hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir." TEK, 355. KHK. m. 24 markanın
kullanılacağı mallar veya hizmetlerin markaların tescili amaçları için , malların veya

hizmetlerin uluslararası sın ıflandırı lmasına ilişkin esaslara göre sın ıflandırılacağını öngörür.
Ayrıca bk. 556 Sayılı KHK'nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik m. 14. Nice
Anlaşması'na göre hizmetlerin sınıflandırı lm ası şöy l edir:
Sınıf 35: Rektam ve i şyönet imi , büro hizmetleri, sergi ve fuar organizasyonları ,
Sınıf 36: Sigorta, finan s, bankacılık, em l akçı lık hizmetleri ,
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Örnek:
Mc Donalds

(hazır

yemek hizmeti)

Kinko's (fotokopi hizmeti)
ACLU (Hukuk hizmeti)
Blockbuster (video kira hizmeti)
3. Sahiplerine göre markalar :

Sahiplerine göre

MARKALAR

Ferdi marka

Ortak marka

Garanti markası

Ferdi marka : Gerçek veya tüzel kişiler tarafından tek başlarına kullanılan
markalara ferdi marka denir. Ad i şirketlerin ve holding şirketlerin kullandığı
markalar ferdi marka niteliğindedir.

Ortak marka : Üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grup
tarafından kullanılan markadır. Ortak marka, gruptaki işletmelerin mal veya
hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarar (KHK. m.
Sınıf 37: inşaat, onarım, bakım hizmetleri ,
Sınıf38: Ileti ş im hi zmetleri,

Sınıf39: Nakliye ve depolama, paketleme, seyahat hi zmetleri,
Sın ıf 40: Maddesel işleml er,
Sınıf 41: Eğ itim ve eğl ence, sportif, kültürel faaliyetler;
Sınıf 42: Çeşitli (diğer sın ıflara girmeyen).

PTO ise hizmetleri ;
Reklamcılık ve ticaret,
Sigorta ve mail, inşaat ve onarım,
Taşıma ve depolama,
Maddesel işlemler,
Eğitim ve eğl ence,
Diğer hi zmetler olarak gruplandırmaktad ır. Bk. ELIAS, 368.
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55). Örneğin, farklı işletmeler tarafından çadır, yelken bezi ve otomobil · örtüleri
30
üzerinde kullanılan "Güneşiz" markası .

Garanti markası : Üretilen mal veya hizmetin belli özellik ve niteliklere
sahip olduğunu gösteren markalardır. Garanti markası , marka sahibinin kontrolü
altında, üçüncü kişilerce üretilen mal ya da hizmetlerin belirli özelliklerini garanti
etmeye yarar (KHK.m . 54). Örneğin, ürünün saf yeni yünden üretildiğini garanti
eden Uluslararası Yün Birliği'ne ait "Woolmark,., f/)/N-geprüft" ve "TSE', üretimin
Isviçre'de en iyi iş şartları altında yapıldığını garanti eden "LABEL", bir malın
uluslararası kalite normlarına uygun üret,ildiğini gösteren "!SO 9000", " l')O 900 1"
ve "!SO 9002" işaretleri

4.

Tanınmış

31

olup olmama yönünden markalar :

"Tanınmış marka, yalnızca ilgili tacirler ya da malın alıcıları tarafından

değil o malla ilgisi olmayanlar tarafından da bilinen markadır. "

32

Tanınmış marka, KHK.m. 7,f. 1; 8,f.4 ile düzenlenmektedir.

Tanınmış marka, yalnızca kullanıldığı mal ya da ·hizmetlerin alıcısı olan
kişilerce değil, toplumun büyük bir kesimi tarafından belli bir mal ya da hizmete
33
bağlılık içinde algılanan bir markadır .
/

5. Tescil edilme yönünden markalar :
1. Tescil

edilmiş

/

marka (KHK.m. 6)

2. Tescilsiz marka (KHK.m.8,f.3, TTK.m. 58)
E) Marka hukukunun

amacı:

1. Tüketicilerin karıştırmasını önlemek için piyasadaki ürün veye hizmetlerin
ayırtedilmesini sağlamak,

2. Ürün veya hizmetlerin rakipler tarafından kullanılmasına karşı korumayı
temin etmek.

International Ladies Garment Workers Union (Uluslararası Bayan Giyim Çalışanları
Birliği) üyelerinin üretti ği gömleklerde kullanıla~ "ILGWU" bir ortak markadır. Bk. ELIAS,

30

338-339.
31
KARAHAN, l 1.
32
YASAMAN, 695, 707.
33
ARKAN (Marka), 105.
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'H) AVRUPA BİRLİGİ'NDE MARltALARTN TESCİLİ

Bir ulusal markanın tescili ile sağlanan korumanın markanın tescil edildiği
illkenin coğrafi sınırları içinde geçerl·i olmasının Avrupa'Tek pazarı ' nın amaçlarına
uygun olmadığının farkedilmesi ilzerine Topluluk Ticaret Mar~ası (Community
Trade Mark) 34 kavramı ortaya çıkmıştır .. Ulusal tescili yapılmış bir markanın bı:ışka
Ulkelerde de korunması istendiği takdirde ya her' Ulkede ayrı ayrı tescil işleminin
yaptırılması gerekecek veya Madrid Anlaşm·ası'ndakj usulden yaradanılacaktır.
Böyle olsa bile . çeşitli ülkelerde aynı ürünler için farklı. markaların tescil ettirilmesi
. veya çeşitli iilkel~rde farklı kişilerin tescil edilmiş benzer markalara sahip olması .
milmkündür. Bu tilr problemlerin listesinden gelebilmek için 1993-'de. Topluluk
Ticari Marka Tüzüğü (Reg. 40/94, 20.12.93) ile Topluluk Ticari Markası Sistemi
kurulmuştur. ·
Topluluk Ticari Marka Tüzüğil uyarınca, ticari marka sahiplerine, Avrupa
Birliği ilyesi Ulkelerde otomatik olarak koruma sağlayacak bir Toplzılıık Ticari
Markası ' nın (CTM) tescili için 1996'da, Alicante' de bir Topluluk Ticari Marka
Bürosu (CTMO) oluşturulmuştur.
Topluluk ticar.lmarkası için başvuru,
•

İ3ir Avrupa Birliği üyesi Devlet ~atar.ıdaşı ,

• Fikri Mülkiyetin
Devletin vatandaşı ,

l
Korunması Hakkında
~

Paris

Sözleşmesi'ne

taraf bir

• Avrupa Birliği üyesi Devletlerin vatandaşlarının ticari ına~kalarına
karşılıklı koruma sağlayan herhangi bir Ulkenin vatandaşı tarafından yapılabilir
(m.5).
Bir markanın Topluluk Ticari Markası olarak tescili için başvuru Topluluk
Ticari Marka Bürosu'na (CTMO) yapılabileceği gibi herhangi bir Avrupa Birliği
üyesi Devletin ulusal ticari marka 'sicili aracılığıyla da yapılabilir (m. 25).
Topluluk Ticari Markası başvurusu , Avrupa Birliği'nin resmi dillerinden
birinde yapılabilir (m. 115). Aynı markanın, Avrupa Birliği topraklarının her yerinde
tescil edilmesi zorunludur. Bu yilzden, örneğin markasını CTM olarak tescil ettirmek
, isteyen bir kimse Avrupa Birliği ülkelerinde aynı kelimeyi kullanmak zorundadır.
Bu, marka olarak bulunan kelime, üye devletlerden birinin dilinde hoş olmayan veya
kabul görmesi mümkün olmayan bir. anlam taşıyorsa sorunlara yol açabiİir. Bir
marka, örneğin , ürilnün yapısı, kalitesi 'veya rn'enşei itibarıyla kamuyu yanıltması
nedeniyle Avrupa Birliği ' nin herhangi bir Devletinde tescil edilemez nitelikteyse
CTM olarak tescil edilmeyebilir (m.7).
34

Topluluk ticari
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CTM, on yıl için tescil edilir ve on yıllık .dönemler için tescil yenilenebilir
(m. 46). Marka, tescilden itibaren beş yıl içinde ticari marka olarak kullanılmalıdır,
aksi halde tescil hilkümsüz kılınabilir (m. 15).
Tüzük uyarınca, CTMO'nun tescil edilmiş markalara ilişkin ayrıntıl ı bilgileri.
içeren bir Bülten ve CTMO'nun usu] ve kararlarına yer veren resmi rehber
niteliğinde bir Resmi Gazete yayınlaması gerekmektediı',(m. 85).
Bir Topluluk Markası'nın tescili, o markanın Avrupa Birliği'nin her yerinde
korunmasını sağlar. Bununla birlikte, m~rka sahibinin haklarının kullanılması bir iç
hukuk konusudur; öyle ki; bir CTM'nin kullanılmasına ilişkin her dava davalının
ikametgahının bulunduğu veya kurulduğu ülkenin mahkemesinde açılmalıdır (m. 90101 ). Her üye Devletin CTM'lerle ilgili davaları görecek mahkemeler oluşturması
gerekmektedir. İngiltere ve Galler'deki Yüksek Mahkeme, "Topluluk Ticrırf. Marka
Mahkemesi" olarak oluşturulmuştur. Davalının , Avrupa Birliği'nde bir ikametgahı
veya tesisi bulunmuyorsa davacının ikametgahı veya tesisinin bulunduğu Üye Devlet
mahkemeleri yargı yetkisine sahiptir.Tarafların hiçbirinin Avrupa Birliği'nde bir
ik~metgahı veya tesisi bulunmuyorsa, ispanya ticari marka mahkemelerinin yargı
yetkisi vardır.
Bir C.TM, mülkiyetin bir ögesidir ve devir (m.17), lisans verme (ın.22) ve
teminat 'gösterme (m.19) gibi işlemlere konu olabilir. Tüzük, CTM'nin
kullanılmasına ilişkin hükümler içermektedir. Bu hükümlere göre, örneğin, bir
CTM'nin devri yazılı, taraflarca imzaı-ı ve CTMO'da tescil edilmiş olmadıkça
geçerli değildir. TUzUğün açık hükümlerinde yeralan hususlar dışında kalan CTM ile
ilgili hususlar marka sahibinin ikametgahının bulunduğu veya kurulduğu üye
Devletin ·hukuku tarafından yönetilir (m. 16).
111- TÜRKJYE'DE MARKALARIN TESCiLt
A.)
1.

BAŞVURU

Marka tescili başvurusunda bulunabilecek kişiler. :

551 sayılı Markalar Kanunu ' nun aksine maı:ka tescili talebinde bulunabilecek
kişilerin Türk vatandaşı olmı\Sı şartı aranmaınaktadır3 5 .
1.

35
36

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan kişiler :
36

Bir

işletmeye

2.

Türkiye' de

3.

Paris Konvansiyonu'na göre başvuru hakkına sahip kişileı: :

sahip olma koşulu
sınai

aranmamıştır.

veya ticari faaliyette bulunan

kişiler.

Karş. 551 sayılı Markalar Kanunu, m. 12.
.Tüzel kişileri~ id.are merkezinin Türkiye'cle bulunması gerekir.
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•

Paris Konvansiyonu'na taraf devletlerin

tebaasından

olan kişiler.

• Paris Konvansiyonu'na taraf olmayan
devlet
vatandaşları,
Konvansiyon?a taraf devl~tlerden birinde ikamet etme veya gerçek ve işler durumda
bir sınai veya ticari işletmeye sahip bulunma koşuluyla tescil başvurusunda
bulunabilirler.
4. DTÖ Kuruluş Anlaşması'na göre başvuru hakkına sahip kişiler:
DTÖ Kuruluş Anlaşması'na Uye bir devletin vatandaşları, o devlet Paris
Konvans,iyonu'na taraf olmasa bile Paris Konvansiyonu:nda öngörülen koşullar
çerçevesinde marka tescil başvurusunda bulunabilirler.
5. T.C. tabiiyetindeki kişilere kanunen veya fiilen marka koruması tanımış
bir devletin gerçek veya tlizel kişileri , karşılıklılık ilkesi uyarın~a marka tescil
başvurusunda bulunabilirler (KHK. m. 3, f.2).
2. Bizzat veya marka vekili aracılığıyla başvuru (KHK. m. 80) :
Gerçek kişiler bizzat, tUzel kişiler yetkili organları tarafın.dan tayin edilen kişi
veya kişilerce marka tescil başvurusundı:J bulunabilirler.
Or.tak markanın tescili için ortak marka sahiplerinin birlikte başvurmaları
gerekir (KHK. m. 56, f.3).
·ıı ' "Marka vekili", KHK. m. 2, d'de /'Markaların Korunması Hakkında Kanun
Hül<Nhuf'de Kararname 'de belirtilen haklarla ilgili konularda, ilgili kişileri TPE
ne;rifhde J fk,;,s'il eden, danışmanlık yapan ve 'haklarının korunması için TPE
neze/intl~ 11 ~Wlfkli 'girişimlerde bulunan ve işlemleri yürüten kişilerdir. " diye
tanımlanmaktadır.

.
',·,
ikametgahı yurt dışında ''bbıunan kişiler marka vekilleri aracılığıyla temsil

edilir (KHK. m. 80, f.2).
3. Tescil baş':U.ljUfil,11.ll~'!,§tıl\!\,}I~; iç~riğjt;r 'll'Hı

nl .ı.-:wı ~~ŞV}l,T,y ,y,e,r) ı:ı

;,> ;,

ıd'mrrı ';ı,:;~A,_.

111,.1

ı.ıırıırı: >I ·ır:I .,,,

TPE 'ye veya onun yetk1'1" 11 •kıfdiğP'ıWalfaHra ~baŞvılrlıltftbt'Y'ön. m. 5, f. 1).
TPE'nin adresL; 11.;·iJ. ra ıv ıı'.,,;,ıırni;Aı :.ıhı';ıi 1ıı;hı1ı;< ıı0 ıi ııJrlrrırı') '..l'~iA1iJ'! · f
37

Türk Patent Enstitüsü

Amerika Birleşik~D~~1 et!İdı\ i ·nae',' fü~tR~i\\ :·~yd1eüğratil ;1 it~l~ttr rıc~m atl iBı{\<i mle tescil
için "Birleşik Devletler Patent ve Marka Bürosu "na (United States Patent and Trademark
Offıce-PTO) başvurur. DERVORT, 189; EUAS, 3_28;" TREUMi-\:~/PECTZER7I<qJEmf;355 . PTO, markaları Iııternational Schedule of t ıas§esı' Cır ·Gb'l:lds 'lı'rldi 1Serv1des1 olarak
adland ırıl an bir listeye göre sınıflandırmaktadrn, : •;r , ıi •·ıil J' 111111\'.uh'Jfrt '/tHLı ııınl ı~ J i'.;' ut "'
37
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TPE, 544

sayılı
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,
Kanun Hükmünde kararname ile

kurulmuş,

Sanayi ve Ticaret

Bakanlığı'na bağlı bir kamu kuruluşudur38 •

2.

Başvuru şekli:

Başvuru, Yönetmeliğe

ekli

örneğe

uygun bir dilekçe ile yapılır.

Markanın kullanılacağı

mal veya hizmetlerin. sınıtlandırı~ası ve listesi, Nice
göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ' nca hazırlanan BIK/TPE 96/2 sayılı
hükümlerine göre yapılır (KHK. m. 24).

Anlaşması'na

Tebliğ

Dilekçeye eklenmesi gereken belgeler
belirlenmektedir. Bu bilgi ve belgeler şunlardır :
1. Tescili istenen markanın yayıma ve
en fazla 8x8 cm. ebadında yirmi adet örneği.

2.

Markanın kullanılacağı

Yönetmeliğin

12.

çoğaltmaya elverişli

Maddesinde

en az 5x5 cm .

mal veya hizmetlerin listesi .

3. Marka başvuru harcı; araştırma, inceleme ve değerlendirme ücreti öder;ıti
belgesi aslı 39 .
4.

Sınıf ve sınıfların

5.

Marka vekili tayin edilmi$se vekaletname.

6.

Başvuru

ücretinin

sahibi tüzel

kişi

ödendiğini

gösterir belgenin

aslı.

ise imza sirküleri.

7. ' Başvuru sahibinin ticaretle uğraştığını gösterir belge (Türkiye' de
ikametgahı olmayan kişilerden istenecek belge. Paris Konvansiyonu 'na taraf bir
devlet vatandaşının böy)e bir belge vermesine gerek yoktur.) Bu belge, odalardan,
sicil memurluğundan veya vergi dairesinden alınıİ· (Yönetmelik, m. 12,f). Bu
belgenin istenmesi ile başvuru sahibinin markanın kullanılacağı malların üretimi,

ticareti ile uğraşıp uğraşmadığının saptanması amaçlanmaktadır. Bu hükümden, bir
markanın gelecekte kullanılmak üzere tescil edilmesinin (ihtiyat markası) mümkii.n
olamayacağı anlaşılmaktadır4 0 .

Ortak ya da garanti markasının . tescili için yapılan başvurularda tasdikli
• teknik yönetmelik. Teknik yönetmelik, ortak markalarda hangi işl etmelerin ortak
markayı kullanmaya yetkili' olduğunu; garanti markalarında mal veya hizmetin
garanti edilen olitak özelliklerini ve marka sahibine tanınan denetim yetkisinin
kullanılış şeklini gösterir.
8.

38

BERZEK, 79.
Ödenecek ücretler için bk. TPE " Ücret tarifesi"ne ili şkin BIK/TPE 971.1 No.lu Tebli ğ.
40
Bu görüşte: AR.KAN (Ticari işl etm e), 266.
39
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9.

Hizmet markası daha önce kullanılmışsa, ilk kullanım tarihini gösterir

belge.
1O. Rüçhan hakkı talep ediliyorsa, bu hakkın kazanıldığını gösteren belge.
Paris Konvansiyonu'na göre, rüçhan hakkı , Konvansiyon'a dahil devletlerden
birinde markanın tescili için başvuru yapılması ·veya herhangi bir üye devlette
düzenlenen sergide malların markalarıyla birlikte teşhir tarihinden itibaren 6 ay
içinde markanın diğer üye devletlerde tescil ettirilmesi hususunda öncelik hakkına
sahip olu.nmasını ifade eder. Türkiye' de açılan sergilerde (fuar) teşhir olunan mal ya
da hizmetled e ilgili rüçhan hakkı belgesi sergilerin yetkili mercileri (düzenleyicileri)
tarafından, yabancı ülkelerde teşhir edilen mal veya hizmetlere ilişkin belge ise
serginin açıldığı devletin yetkili mercileri tarafından verilir.

4. Marka tescil başvurusunun sağladığı tescili talep hakkı :

Marka tescil başvurusU'nun sağladığı tescili talep hakkı , başkasına
devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, haczedilebilir, lisans ve rehin konusu
yapılabilir.

5. Başvuruda değişiklik yapılması :

KHK. m. 37'de başvurunun incelenmesi aşamasında başvurunun iç~riği,

başvuruda gösterilen mal veya hizmetlerde değişiklik yapılamayacağı, başvuru
sahibinin yalnızca ad ve adresindeki hatalar ile imla hatalarının düzeltilmesinin
istenebileceği hükme bağlanmıştır.

6. Başvurunun geri çekilmesi : ·

Marka başvurusu tescilden önce başvuru sahibi. tarafından geri çekilebilir
(KHK. m. 38).
7. Tescil başvurusunun reddi nedenleri (AT 89/104 sayılı Yönerge
hiikümlerinden alınmıştır) :
Mutlak red nedenleri :

TPE tarafından re'sen gözönünde bulundurulan toplum çıkarlarıyla yakından
ilgili nedenlerdir.
l.

KHK. m. 5 kapsamına girmeyen işaretler :

• Marka çizimle görüntülenebilir veya benzer biçimde ifade edilebilir
nitelikte olmalı ve baskı yoluyla yayımlanabilir ve çoğaltılabilir olmalıdır.

•

Marka, ayırtetme özelliğine sahip olmalıdır .

2. Daha önce tescil edilmiş veya daha önce tescil başvurusu yapılmış
marka ile aynı veya ayırtedilemeyecek kadar aynı olan markalar:
300
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TPE,

markanın

değerlendirme

3.

bütün olarak

bıraktığı

Kuruluş Yıldönümiine A rmağan

izlenimi gözönünd e bulundurarak

yapar.

Tasviri

işaretler

(KHK. m. 7, c):

Tasviri işaretin bir kişinin tekeline bırakılması rekabet olanağını haksız
olarak sınırlandırır.

4. Malın özgün yapısından ortaya
etmek için zorunlu olan ya da mala asli

veya teknik bir sonucu elde
değerini veren şekillerden oluşan

çıkan

işaretler.

s.

Yanıltıcı

•

İşaretin orta yeteneğe sahip alıcıları yanıltıcı nitelikte olup olmadığı

markala r:

incelenir.

6. Devlete ait arma, bayrak ve diğer hükümranlık belirtilerini içeren
markalar .
7. Halka malolmuş amblem, nişanları içeren markalar (KHK. m. 7/1
(h):

Örneğin, Atatürk Orman Çiftliği'nin ismi ya da amblemi , yetkili merciden
41
izin alınmadıkça marka olarak tescil ettirilemez .

8. Dini değer ve sembolleri içeren markalar ile kamu düzenine ve genel
ahlaka aykırı markala r (KHK. m. 7/1 (j): .
Örneğin, "Millet" sözcüğü temizlik malzemeleri ıçın , "Mebusan " sözcüğü
şarap için marka olarak tescil edilemez, iıilkemizde arap harfleriyle yazılmış
sözcükler in de marka olarak kullanılması mümkün değildir (Türk harflerinin Kabul
42
ve Tatbiki Hakkında J 353 sayılı Kanun) .

9.
7/ l(ı)

Sahibi tarafından izin verilmeyen tanınmış markalar

(KHK. m.

:

Paris Konvansi yonu'nun mükerrer 6. maddesi uyarınca , "B irlik ülkeleri
tescilin talep edildiği ülkenin yetkili makamları tarafından söz konusu ülkede bu
Antlaşma'dan yararlanacağı kabul olunan bir şahsa ait o'lduğu aynı veya benzeri
ürünlerde kullanıldığı herkesce bilindiği niütaliia edilen bir markanın karışık l ı ğa
meydan verebilec ek surette örneğini, taklidini veya tercümesini yapan bir fabrika
veya ticaret · markasının tescilini gerek Ülke mevzuatı müsait olduğu takdirde
kılmayı
doğrudan doğruya, gerekse ilgilinin isteği üzerine red veya hükümsüz
taahhüt ederler." Bu hükme göre, markanın yabancı bir ülkede kullanılmış olmas.ı ve
41

42

ARKAN (Marka), 91.
ARKAN (Marka), 91.
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bu durumun tescilin istendiği devlette (medya aracılığıyla) bilinmesi yeterlidi
r;
Türkiye'de kullanılmış olması koşulu aranmaz. TR1Ps 16.3 hükmünde,
farklı mal ve hizmetler için de başkası adına tescili yasaklayarak
kapsamı
markanın

genişletmiştir.

"Herkesçe bilinen marka" (notorisch bekannte Marke) ile "Tanınmış
marka" (bekannte, berühmte Marke) kavramları arasında fark vardır. KHK m.
8/TV
hükmü uyarınca , .tanınmış ~1arkanın farklı mal veya hizmetler için de tescili mümkün
değildir.

isviçre Federal Mahkemesi, "Yeni · Rakı" markasının, İsviçre'de Paris
Konvansiyonu'nun 6. maddesine göre korunmasının mümkün olup olmayacağına,
bu
markanın İsviçre ' de yaşayan Türkler tarafından tanınıp tanınmamasına bağlı
olduğuna karar vermiştir. Kararda ayrıca, bu markanın İsviçre'de kullanılmış olması
koşulunun aranmayacağına da değinilmiştir43 •
·
Bu markaların iptalini talep için tescilden itibaren en az beş yıllık bir süre
~a~ınması gereklidir. Birlik ülkeleri, kullanımın yasaklanması talebinin yapılması
ıçın azami bir stire de belirleyebilirler (Paris Sözleşmesi, mükerrer m. 6 (2)).
Kötü niyetle tescil edilen veya kullanılan markaların geçersiz kılınması veya
yasak lanmas ı talebinde bulunmak için bir zaman sınırlaması konulması
yasakl anmıştır (Paris Sözleşmesi, mükerrer m. 6 (3)).

Mutı~k red nedenle~i açısından yapılan incelemenin sonucu

:

TPE'nin kararı :

TPE, tescil başvurusunu·

'

reddeder veya
kabul eder .
. ~ed

k~rarı, markanın kullanılacağı

kısmı ıçın verılebilir (KHK. m. 32).

mal veya hizmetlerin

tamamı

veya bir

Red kararına karşı itiraz :

. Tescil başvurusunun reddi üzerine başvuru sahibi red kararına karşı TPE
nezdınde itiraz ed b·ı ·
.
..
' ··
· · d
e ı ır. ltıraz,
red kararının bildırım
inden ıtıbaren ı·k·ı ay ıçın
e
yazı. lı olarak
yapılır
B
..
.
.
.
1
.
.
d
·ı mesı. gere kı· ı·,
..
· u sure ıçınde ıtirazın gerekçe erının e b"ld'
ı
ırı
aksı halde ıtıraz yap ı ·
.
· ·ı b"l
·
..
ı mamış sayılır (KHK. m. 49). .ıtırazm
değerlendırı e ı mesı· ·ıçm
ıtı raz sırasında itira ..
. .
·
.
z ucretının de ödenmiş olması gerek ır.
TPE Markal ar Dairesi'nin
1

4

> ARKAN (M arka), 93 .

302

kararı :

T C. ' nin 75.

TPE Markalar Dairesi,
olursa, kararını düzeltebilir.
1.

Kuruluş Yıldöniimiine A rmağan

itirazın haklı olduğuna

ve

doğruluğuna

ikna
1

,ıı

),.j;,,

.

TPE Markalar Dairesi , itirazı kabul etmezse, itiraz Yeniden İncelemeıYe
50). Kurul, itiraz eden kişillJ 1ve
ıı
değerlendirme Kurulu 'na gönderilir (KHK. m.
kararı
ri
Kurul'u
51).
m.
(KHK.
ister
elerini
bildirm
ini
l'J"dJ
Markalar dairesi'nden görüşler
av
itibaren .iki
:.~ ıf, K 1
TPE'ni n nihai kararıdır ve bu karara karşı kararın bildirim tarihinden
et
l
Arl;,ı
e,
mahkem
Görevli
53).
ı ıT111.·) ı
· '
içinde yetkili mahkemede dava açılabilir (KHK. m.
).
(KHK. m. 71
lırn;ıu
bakanlığı tarafından kurulacak ihtisas mahkemeleridir
2.

Mt!ıı<kli
Mahkeme, başvuru sahibini haklı bulursa tescil başvuru su "Resmi
z '
teca:vü.
sonra
.
dan
yayımın
Bülteni"nde yayımlanır (KHK. m. 33). Başvurunun
tAalelıJi
durumunda başvuru sahibi tazminat davası açabilir. Mahkeme, tazmina
Böylece ıhnarlQa
hakkında marka tescilinin yayımlanmasından önce karar veremez.
)
iştir.
getirilm
istisna
bir
kuralına
korumasının tescil yoluyla elde edileceği

~1.il~k,
Marka başvurusunun yayımından itibaren üç ay içinde ilgili kişileı,1 \ltr.l
da görüş
red nedenleri dolayısıyla markanın tescil edilemeyeceği hususun
sunabilirler. TPE, böylece olayı bir kez daha inceler.
lıJ,!·.I!
ir ,vr,
qeğ.i~tj~
i
görüşünl
ilk
TPE.
üzerine,
itiraz
Yazılı görüş bildirme veya
rır.ı.
r~P,fle,~ij
,
s~
başvuru
Tescil
ır.
başvurunun reddine karar verirse, bu karar yayımlan
uç
~on
bir
da
n
itirazda
Bu
kişinin TPE'ni n kararına karşı itiraz hakkı vardır.
tescil
rnumak
alınamazsa, dava açma yoluna gidilir.Mahkeme, somut olayda
· 1 bı!ftttus\iısta1
engellerinin bulun~adığı sonucuna varır ve bu . karar kesinleşirse, artı
, alf·a'k 1fı'i'sbr refl
tartışma açılamaz; hükümsüzlük davası açmak da mümklin değildir
·' ,,ı ı:.ıık ııı{ı>
nedenleri açısından itirazda bulunulabilir.
rıı,ı l1J?1i f;'/'

Nisbi red nedenl eri

v

•h

rMde
Nisbi red nedenleri, marka olarak tescil ettirilmek istenen işarer: üie·
Y,ı?Jle lik ve
tescil başvurusundan önce hak kazanmış kişilerin hukukunu koru.ı:ıraX~t
lı,,<n 111;!1)
,-,r.l
.J'•
rdir..
nedenle
1
1
yalnızca önceki marka sahibi tarafından öne sürülebilen
ta ~ihte
1. Daha önce tescil edilmiş veya tescili için daha eSki ·rııJir '•
m. 8/ıJı {a): ·lfJ<,.ırrıwr· l
başvuruda bulunulmuş markanın aynı olan marka (KHK.
,

f

j').\I" J

'.J\

111 .'I

olarak .)kal;>ul
Bu durumda, markalar arasında iltibas ın varlığ ı mutll ı:ık
' ffJll<Jlf'(J
edilmektedir.
,;;.
ın ••,I ·!il
~ıı r,w~
~ı~~~n
'·'
'
d
~
başvu;,
için
tescili
2. Daha önce tescil edilmiş veya
(b):
8/J
m.
marka ile iltibasa neden olan marka (KHK.

· '
... rı " ı
· ı
bir
uoµhn~ş'
l
.P,4°
a
başvuru~
da
konusun
tescil
veya
edilmiş
tescil
tarihte
bir
İlgili kişi, ö~ceki
tariht«
bir
eski
daha
üzeı!ihde
şaret
i
bu
ak
kullanar
markayı
markanın sahibi ya da tescilsiz bir
1 ır 1 1 ı
l"
hak kazanmış olan kişidir.
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Görüldüğü

üzere, tescil

edilmiş

bir markanın benzerinin benzer mal/hizmetler

ıçın . de tescili mümkün değildir. Benzerliğin olup olmadığı markan
ın bütünü

itibarıyle

bıraktığı etki gözönüne alınarak karar verilir.
Örneğin, isviçre'de
"Sadolin" ile "Sada" ve "Alpha " ile "Alpha-Dara" markala
rı arasında iltibas
bulunduğuna karar verilmiştir. Tükenmez kalem için kullanı
lan "Bic '' markası ile iki
sözcükten oluşan "Big-Pen" markası arasında da benzerlik vardır.
Sözcükten oluşan
marka ile resimli marka arasındaki benzerlik iltibasa neden olabilir
. Örneğin , sincap
resminin marka olarak alınmasından sonra bir başkasının "sinca
p" sözcüğünü marka
olarak kullanması iltibasa yol açar.Yabancı bir sözcükten oluşan
marka ile onun
Türkçe tercümesinden oluşan marka arasında da iltibasın varlığı
kabul edilebilir.
Örneğin, Alınanya'da "aslan "' sözcüğünün Almancası olan "löwe
" ile İngilizce
karşılığı olan "lion" sözcüklerinin marka ·olarak kullanıım·aıarı
durumunda iltibasa
yol açılacağı belirtilmiştir 4 5

3. Markanın
zedele nmesi

4.

i.tibaı'ına zarar verilm esi, ayırt edici

karakt erinin

Başka bir kişiye ait tescilsiz marka ve işaret

Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce
yapılmış bir
markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar
veya
hizmetlerde
kullanılabilir.
Bununla birlikte, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmı
ş markanın,
toplumda ulaştığı tanınmlşlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın
sağlanabileceği,
markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmı
ş markanın
ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durum
da, tescil edilmiş
veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibin
in itirazı üzerine,
farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile sonraki markanın tescil
başvurusu
reddedilir.
Burada, tanınmış markaların, tanınmış marka tarafından korunan
ve ona bağlı
olan mallara benzemeyen; farklı mallar veya hizmetler üzerind
e kullanılmak üz;ere
tescil edilmesini engellefnek; yozlaştırmay/ 6 önlemek için
bir düzenleme
yapılmıştır. Böylece, tanınmış bir markayla bağlantılı ayırtedilebili
rlik veya
iyiniyete, benzer bir markanın farklı mallar için tescil edilme
si nedeniyle zarar
gelmesi önlenmek istenmiştir47 •
.
5.

Markanın başkasına ait ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhan gi bir

sınai mülkiy et hakkını kapsaması
45

46
47

ARKAN (M arka), 1O1.

.

" Yozlaştırma " hakkında bk. KEYDER, 30-31 .

KEYDER, 30.
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6.
Ticari vekil veya temsilcinin marka sahibine ait markanın kendi
tescilini istemesi

7. Koruma süresinin
veya benzeri olan marka

dolmasından

sonra yenilenmeyen

8. Sona eren ortak marka veya garanti
olan marka.
Nisbi red nedenlerine dayanılarak itirazd1'

markanın aynı

markasının aynı

bulunulması

veya benzeri

:

ilgili kişiler, markanın mutlak ve nisbi nedenler uyarınca-tescil edilmemesi
ilişkin itirazlarını marka başvurusunun Resmi Marka Bülteni' nde
yayımlanmasından itibaren üç ay içinde yaparlar. Bu süre hak düşürücü niteliktedir.
İtiraz gerekçe gösterilerek yazılı şekilde yapılır.
gerektiğine

" bir ay
TPE itirazda bulunandan ek belge, kanıt ve gerkçe isteyebilir. Bunların
içinde verilmesi gerekir, aksi halde itiraz yapılmamış sayılır.
TPE'nin kararlarına, kararın bildirimi tarihinden itibaren iki ay içinde yazılı
olarak itiraz edilebilir. TPE Markalar Dairesi, itirazı haklı bulursa kararın ı düzeltir.
itirazı kabul etmezse Yeniden inceleme ve Değerlendirme Kıırulu'na gönderir.
Kurul'un kararları TPE'nin nihai kararlarıdır. Kurul'un kararlarına karşı, kararın
48
bildirim tarih:nden itıbaren iki ay içinde yetkili ve görevli ,mahkemede dava
açılabilir.

B. MARKANIN TESCİLİ :
Marka tescil

'
başvurusu

KHK ~e .ilgili Yönetmelik hükümlerine göre, başvurusunu eksiksiz yapmış
veya eksiklerini gidermiş ve süresi içerisinde hakkında itiraz yapılmamış veya
yapılan itiraz kesin olarak reddedilmiş bir başvuru tescil edilir49 (KHK m. 39, f.1 ).
Marka sicili (TPE Markalar Dairesi Başkanlığı)

Marka sicili, ilgili olsun olmasın herkes tarafından incelenebilen aleni bir
sicildir (KHK ın. 39,f.3).
Talep edilmesi ve Yönetı:nelik'te öngörülen ücr1eiin ödenmesi koşuluyla sicil .
örneği verilir.
•
.

Yetkili mahkeme, 1-!UMK m. 9'a göre saptanır. Görevn mahkeme ihtisas mahkemesidir.
Bu hükümdeki " ... başvuru tescil edilerek sicile kaydedilir." Şeklindeki ifadenin dikkat
çekici olduğu hakkında bk. ARKAN (Marka), 121.
48
49
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~farka

Tescil Belgesi

Resmi Marka Gazetesi'nde ilan
Marka siciline kaydedilen hususlar iki ayda bir yayımlanan Resmi Marka

Gazetesi 'nde·ilan olunur (KHK. m. 39,f.4; Yönetmelik m. 17)"0 .
Yönetmeliğin J7nci maddesi 2nci cümlesinde, ilanın , vekil bilgileri hariç,
sicilde bulunan bilgileri içereceği belirtilmektedir. KHK. m. 39; f. 4 hükmü~e aykırı
olan bu düzenlemenin nedenini anlamak mümkün değildir 5 1 •

Marka sicil kaydında yapılan her türlü değişiklik de Resmi Marka Gazetesi
ile ilan edilir (Yönetmelik m. 23,f.3).

C. MARKA TESCİLİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI :
A) Genel anlamda :
1

•
Tescilli marka kullanmak zorunlu değildir. 556 sayılı KHK'de öngörülen
korumadan yararlanabilmek için markanın tescil edilmiş olması gerekir (KHK. m.
6). Tescilli marka, başvuru tarihinden itibaren on y,ıl süre ile korunur. Bu süre, onar
yıllık dönemler halinde yenilenir52 (KHK. m. 40).

•

Marka üzerindeki hak tescille doğar (tescil sistemi/ 3

•

Tescil kurucu etkiye sahiptir. Anc.ak, markanın sağladığı hakkın üçüncü

kişilere karşı ileri sürülebilmesi için marka tescilinin yayınlanması da gerekmektedir
(KHK. m. 9, f.3).

B) Tescilin sağladığı haklar :
•
Tescilli markanın sahibi, tescil kapsamına giren mal/hizmetlerle ilgili
olarak. markanın aynısının veya onunla karıştırılması olanağı olan bir işaretin başka
bir kişi tarafından kullanılmasını yasaklayabilir.
•
Tanınmış marka sahibi, tescilli markasının aynısının veya benzerinin
mal veya hizmetler için de kullanılmasını yasaklayabilir. Yasaklanacak aynı
veya benzeri işaretin, tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde
edilmesine yolaçacak veya t~scilli markanın ayırtedici karakterine ~arar verecek
nitelikte olması koşulu aranır (KHK. m. 9, f. l ,c).

farklı

50

Amerika

Birleşik

Devletleri ' nde yasal bir zorunluk olmamakl a birlikte, üçüncü

şah~slara

markanın ~a~ibi bulunduğunu göstermek amacıyla, ticari markalar için "TM'', hızmet
markaları ıçın "SM" kullanılmaktadır. Bir markanın PTO 'da tescil edilmiş olduğunu
'göstermek üzere, daire içinde " R" harfi kullanılır. ELIAS, 330.
51
Bu görüşte: ARKAN (Marka) 123 .
" Yenileme
,
hakkında bk. KHK. m. 41.
.

53

Alman Hukukunda, tesc il sistemi ile ilk kullanma sisteminin birlikte

hakkınd a bk. ARKAN (Marka), 124.
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Tescilli marka sahibi, markanın aynı veya benzeri olan· bir işaretin mal
veya ambalajı üzerine konulmasına, bu tür işareti taşıyan mal veya hizmetin piyasaya
silrülmesine, stoklanmasına, işareti taşıyan malın ihraç ya da ithaline ve işaretin
işletmenin iş evrakı ya da reklamlarında kullanılmasına engel olabilir (KHK. m. 9,
f.2).
•

•
Tescilli marka sahibi, markasının tescilli olduğu belirtilmeden bir sözlük,
ansiklopedi veya bir başka başvuru eserinde jenerik ~d izlenimi verecek şekilde
yayımlanması durumunda yayımcıdcın, yayımın sonra)<i ilk sayısında yan!İşlığın
düzeltilmesini, markanın tescilli olduğunun açıklanmasını isteyebjlir (KHK. m. 1O).
•
Tescilli marka sahibi, markanın aynısının ya da benzerinin sonr~dan
54
başka bir kişi adına tescil ettirilmek istenmesi durumunda bu tescile itiraz edebilir
(KHK. m. 7, f. 1; m. 8, f.1) .

•

Tescilli bir marka işletmeden bağımsız olarak haciz edilebilir (KHK.m .

1·9).
Tescilli bir markanın kullanım hakkı, tescil edildiği mal veya hizmetlerin
bir ' kısmı veya tamamı için bir lisans sözleşmesine konu olabilir- (KHK. m. 15, 20
vd.).
•

•
Tescilli biı" rnarka, işletmeden bağıms.ız olarak teminat gösterilebilir
(KHK. m. 18).

•

Tescilli bir marka başkasına devir edilebilir (KHK. m. 15-17) .

•

Tescilli bir marka miras yolu ile intikal edebilir (KHK. m. 15) .

•

Tescilli bir marka rehin edilebilir (KHK.m. 15) .

C) Tescilden doğan hakl~rın üçünçü kişilere karşı hüküm ifade etmesi :

Kural : Markanın sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin
yayımı tarihi itibarıyla hüküm ifade eder.
Marka tescilinin ilanına kadar geçecek süre içinde marka hakkına vaki olacak
tecavüzlere karşı, , tescil başvurusu yayımlanan kişiye, tescilin yayımından önce
55
gerçekleşen tecavüz fiilleri nedeniyle tazminat talep etme olanağı verilmiştir .
Marka · sahibi, bu süre içinde ayrıca, TTK'nın haksız rekabet hükümlerinden
yararlanabi 1ir 56 .
Ônc~den tescil başvurusunda bulunan bir kişi de aynı veya benzer markanın başkası adına
tesciline itiraz edebilir.
55
Bu tazminatın, nasıl hesaplanacağı ve tazm inat davasının hangi mahkemede açılacağı
konusunda KHK'de bir açıklama bulunmamaktadır.
56
Tescilsiz bir marka hakkında açılmış haksız rekabet davası devam ederken tescili
gerçekleştiri l irse, artık tescilli sayılan bu markanın tescil işlemi iptal edilmedikçe, haks ı.z
54
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KISALTMALAR
ATRG

Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi

BATIDER

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi

c

. Cilt

çev.

Çeviren

DTÖ

Dünya Ticaret Örgütü

f.

fıkra

Karş.

Karşılaştırınız

KHK

556

L
Bölümü

sayılı

Kanun Hükmünde Kararname

Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi Yasama (Legislation)

m.

madde

PTO

U.S. Patent and Trademark Office

s

Sayı

TPE

Türk Patent Enstitüsü

TRIPs
Agreement on Trade Related Aspects of lntellectual
Property Rights (Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması)
TTK

Türk Ticaret Kanunu

rekabet yoluyla kullanılmasının önlenmesine karar verilemeyeceği hakkında Y. 1 1. H.D.
23.09. 1991 , E. 1990/2999, K. 1991/4754 için bk. BATIDER, Yıl: 1991 , C.XVI , S. 1, 91-92.
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