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Uyarý: Bu rehberde yer alan bilgiler yasal tavsiye yerine geçme amacý taþýmaz.
 Esas amacý konu hakkýnda temel bilgiler vermekle sýnýrlýdýr.

WIPO Her Hakký Saklýdýr (2003)
Yasalarýn izin verdiði þeklin haricinde bu eserin hiçbir kýsmý telif hakký sahibinin yazýlý izni 
olmadan, elektronik yada mekanik olarak çoðaltýlamaz veya hiçbir þekilde aktarýlamaz.

Önsöz

Bu kýlavuz “ticari faaliyet için fikri mülkiyet” konusundaki seri 
kýlavuzlarýn birincisidir. Bu kýlavuz herhangi bir þirketin 
pazarlama ve markalama stratejisinin ana elemaný olan 
markalara tahsis edilmiþtir. 

Kýlavuz markalarý iþ perspektifinden açýklamayý 
amaçlamaktadýr. Kýlavuzun yaklaþýmý pratiktir ve açýklamalar 
okuyucunun anlamasýný kolaylaþtýracak örnek ve resmiler ile 
verilmiþtir. Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeler marka stratejilerini 
genel iþ stratejileriyle birleþtirmek amacýyla bu kýlavuzu 
kullanmaya teþvik edilmektedir. WIPO kýlavuzun dünya 
çapýndaki Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmelerin ihtiyaçlarýn 
karþýlayacak þekilde daha etkin hale getirilmesi amacýyla 
gönderilecek eleþtirileri memnuniyetle karþýlayacaktýr. 

Kýlavuzun ulusal ihtiyaçlara göre uyarlanmýþ sürümleri, gerekli 
rehberlerin bir kopyasýný almak için WIPO'yla temasa geçmeye 
davet edilen ulusal ofisler veya yerel kuruluþlar tarafýndan 
geliþtirilebilir. 

Kamil Ýdris
WIPO Genel Müdürü
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1. Markalar 

Marka Nedir?
Marka bir iþletme tarafýndan üretilen veya 

saðlanan mallar veya hizmetlerin diðer 

iþletmelerinkinden ayýrt edilebilmelerini 

saðlayan bir iþarettir. 

Mallarý veya hizmetleri ayýrtetmek için kullanýlan 

ayýrt edici kelimeler, harfler, rakamlar, çizimler, 

resimler, þekiller, renkler, logolar, etiketler veya 

bunlarýn kombinasyonlarý marka olarak tescil 

edilebilir. Bazý ülkelerde reklam sloganlarý da 

marka olarak kabul edilir ve ulusal marka 

ofislerinde tescil edilebilir. Sayýlarý gün geçtikçe 

artan bazý ülkeler tek renkler, üç boyutlu iþaretler 

(ürünlerin veya ambalajlarýn þekilleri), ses 

markalarý veya kokular gibi marka türlerinin de 

tesciline izin vermektedir. Bununla birlikte, pek 

çok ülke yalnýzca gözle algýlanabilen veya 

grafiksel olarak gösterilebilen iþaretlere izin 

vererek nelerin marka olarak tescil edilebileceði 

konusunda sýnýrlandýrmalar getirmiþtir. 

Örnekler:

Penguin Boks Limited Þirketinin izniyle çoðaltýlmýþtýr.

Logo:

© Doða için Dünya Fonu
(Daha önce Dünya Vahþi Yaþam Fonu idi)
® WWF Tescilli Marka Sahibi

Harf-Logo Kombinasyonu:

Toblerone® Kraft Foods Group © 1986 tarafýndan tescil 
ettirilmiþ bir markadýr.

Üç boyutlu marka (ürün þekli):

Yahoo!’nun izniyle

Kelime:
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Neden Marka?
Markanýn temel iþlevi tüketicilerin bir 

firmaya ait bir ürünü (mal veya hizmet) 

rakip firmalar tarafýndan üretilen ayný ya 

da benzer ürünlerden ayýrtedebilmesini 

saðlamaktýr. Belli bir üründen memnun 

olan tüketiciler, gelecekte söz konusu 

ürünü muhtemelen yeniden alacaklar veya 

kullanacaklardýr. Bundan dolayý 

tüketicilerin ayný veya benzer ürünler 

içerisinde kolaylýkla seçim yapmalarý 

saðlanmalýdýr. 

Markalar firmalarýn bizzat kendilerinin ve 

ürünlerinin rakiplerinden farklýlaþmasýna ve 

tüketicilerin gözünde firmanýn  imaj ve 

þöhretinin oluþmasýna katkýda bulunarak, 

firmalarýn markalandýrma ve pazarlama 

stratejilerinde  kilit rol oynar. Bir þirketin 

imajý ve þöhreti bir müþteri kitlesinin 

oluþturulmasýnda ve firmanýn ticari 

itibarýnýn artýrýlmasýnda esas olan güveni 

yaratýr. Tüketiciler genellikle belirli  

markalarla, o markayý taþýyan ürünlerde 

var olan kalite veya özelliklerden oluþan 

nitelikler setine dayalý bir duygusal bað 

oluþtururlar. 

Markalar; firmalarý kendi markalarýný 

taþýyan ürünlerin olumlu bir þöhreti 

olmasýný saðlamak amacý doðrultusunda 

ürünlerinin kalitelerini sürdürme ve 

artýrmaya yönelik yatýrým yapmaya da 

teþvik eder. 

Markanýn Deðeri
Dikkatle seçilen ve oluþturulan markanýn 

deðeri bir çok þirket için kýymetli bir ticari 

varlýktýr. Bazý þirketler için marka, þirketin 

sahip olduðu en deðerli varlýk olabilir. Coca 

Cola ve IBM gibi dünya çapýnda meþhur 

markalarýn tahmini deðeri her biri için 50 

milyar dolarýn üzerindedir. Bunun nedeni; 

tüketicilerin markalara, onlarýn þöhretine, 

imajýna ve marka ile iliþkili olan ve arzu 

edilen niteliklere deðer vermeleri ve 

beklentilerini karþýlayan ve diðerlerinden 

ayýrt ettikleri bir markayý taþýyan ürüne daha 

fazla para ödemeye hazýr olmalarýdýr. 

Dolayýsýyla, iyi bir imajý ve þöhreti olan bir 

markaya sahip olmak þirkete rekabet 

avantajý saðlar.

IBM Deutschland GmbH'nin izniyle

Þirketiniz niçin markasýný / markalarýný 

korumalýdýr?
Çoðu firma ürünlerinin rakiplerininkinden 

farklýlaþtýrýlmasý için marka kullanýmýnýn 

önemini kavramýþsa da, bunlarýn tescil 

ettirilmek suretiyle korunmasýnýn önemini 

henüz kavrayamamýþtýr. 

Ýlgili yasalar çerçevesindeki tescil iþlemi, 

þirketinize baþkalarýnýn ayný ya da benzer 

ürünleri, ayný ya da karýþtýrýlabilecek 

derecede benzer markalar kullanarak 

pazarlamalarýný önlemek için münhasýr hak 

saðlar. 

Marka tescili olmadan, bir ürünü pazarlamak 

için yaptýðýnýz yatýrýmlar, rakip þirketlerin ayný 

ya da benzer ürünler için ayný ya da 

karýþtýrýlabilecek derecede benzer markalarý 

kullanmalarýyla boþa gidebilir. Bir rakip þirketin, 

ayný ya da benzer markayý kullanmaya 

baþlamasý durumunda, tüketiciler sizin 

ürününüzü aldýklarýný zannederek rakip þirketin 

ürününü alabilirler. Bu durum, sadece 

þirketinizin karýný düþürmek ve müþterileri 

yanýltmakla kalmaz, ayný zamanda eðer rakip 

ürün daha düþük kaliteye sahipse þirketinizin 

ününü ve imajýný da zedeler. 

Markalarýn deðerinden ve bir ürünün pazardaki 

baþarýsýný belirlemedeki öneminden yola 

çýkarak, markanýn tescil ettirildiðinden emin 

olmak kritik öneme sahiptir. 

Buna ek olarak, tescil ettirilmiþ bir markanýn 

kullaným hakký lisansla baþka þirketlere 

verilebilir. Böylece þirketiniz için ilave bir gelir 

kaynaðý saðlanýr veya bir imtiyaz 

(franchising) anlaþmasý için temel 

oluþturulur. 

Markalar:

Müþterilerin ürünleri birbirinden ayýrt 
edebilmelerini saðlar;

Þirketlerin ürünlerini farklýlaþtýrmalarýna 
olanak saðlar;

Pazarlamanýn önemli bir aracý olup, 
marka imajý ve þöhreti oluþturmada esas 
teþkil eder;

Kullaným haklarý devredilebilir (lisans) ve 
imtiyaz ücretleri aracýlýðýyla doðrudan 
mali kaynak saðlar;

Ýmtiyaz (franchising) anlaþmalarý için 
hayati öneme sahip bir unsurdur; 

Kýymetli bir ticari varlýk olabilir; 

Þirketleri ürün kalitesini sürdürmek ya da 
geliþtirmek için yatýrýma teþvik eder;

Finansman bulmada faydalý olabilir.

Tüketiciler arasýnda iyi bir üne sahip tescilli bir 

marka, ticari baþarý için markanýn artan 

öneminin farkýnda olan mali kuruluþlardan 

finansman saðlanmasýnda da kullanýlabilir. 
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Þirketiniz markasýný / markalarýný nasýl 

koruyabilir?
Marka korumasý esas olarak tescil yoluyla, 

bazý ülkelerde ise, kullaným yoluyla elde 

edilebilir. Markalarýn kullaným yoluyla 

korunabildiði ülkelerde bile, ulusal marka 

ofisinde markayý tescil ettirmeniz önerilir. 

Bir markanýn tescil ettirilmesi, özellikle ayný 

ya da karýþtýrýlabilecek derecede benzer bir 

marka ile ihtilaf oluþmasý halinde daha 

güçlü koruma saðlayacaktýr. Marka 

tescilinde, marka vekili danýþmanlýðý ve 

hizmetlerinin kullanýmý oldukça faydalýdýr 

(bazý ülkelerde mecburidir). 

Þirketiniz markasýnýn tescil ettirilmesi 

yeterli midir? 
Birçok kimse, ticaret unvanýnýn ve ticari 

iþletmenin ticaret sicilinde tescilinin, 

eþzamanlý olarak marka korumasý 

anlamýna geldiðini düþünmektedir. Bu çok 

yaygýn bir yanlýþ algýlamadýr. Ticaret 

unvanlarý ve markalar arasýndaki farký 

anlamak önemlidir. 

Ticari unvan þirketinizin tam adýdýr, örneðin 

“XYZ Kimya Sanayi Anonim Þirketi” gibi ve bu 

þirketinizi tanýmlar. Bu unvan genellikle 

þirketinizin yasal yapýsýný tanýmlayan Ltd. Þti., 

A.Þ., ya da benzer kýsaltmalarla biter. 

Marka ise, þirketinizin ürününü / ürünlerini 

farklý kýlan iþarettir. Bir þirket çok çeþitli 

markalara sahip olabilir. Örneðin, “XYZ Kimya 

Sanayi Anonim Þirketi” ürünlerinden birini 

KOROM olarak satarken diðerini  DOROM 

olarak satabilir. Þirketler ürünlerinin tamamýný, 

belirli bir ürün grubunu, ya da tek bir spesifik 

ürün türünü tanýmlamak için spesifik bir marka 

kullanabilir. Bazý þirketler ticari unvanlarýný ya 

da bunun bir bölümünü marka olarak 

kullanabilirler ve bu durumda onu bir marka 

olarak tescil ettirmeleri gerekir. 

Markayý kullanmayý ya da kendi sahip olacaðý 

markayý üçüncü kiþilere kullandýrmayý isteyen 

herkes tescil için baþvurabilir. Baþvuru sahibi 

gerçek ya da tüzel kiþi olabilir. 

Mecburi olmamakla birlikte, tescil iþlemi 

markanýn izinsiz kullanýmýný önleyen münhasýr 

haklar saðladýðý için önemle tavsiye edilir. 

Marka tescili baþvurusu için kim yetkilidir?

Bir þirketin markasýný tescil ettirmek mecburi 

midir?

Bir baþvurunun reddedilmesinin temel 

sebepleri nelerdir?
Bir markayý seçerken tescil için genellikle 

kabul edilmeyen marka kategorilerini bilmek 

yararlýdýr. Marka tescili için yapýlan baþvurular, 

aþaðýda örnekleri veriilen durumlarda “mutlak 

nedenler” olarak adlandýrýlan gerekçelerden 

dolayý reddedilir:

Tür Adlarý (jenerik isimler). Þirketiniz 

sandalye satmak için SANDALYE 

markasýný tescil ettirmek istiyorsa, marka 

“sandalye” kelimesinin ürünle ilgili tür adý 

olmasý nedeniyle reddedilecektir. 

Tanýmlayýcý Terimler. Bunlar genellikle 

ticarette söz konusu ürünü tanýmlamak 

için kullanýlan kelimelerdir. Örneðin, TATLI 

markasý çikolatalar için tanýmlayýcý olmasý 

nedeniyle reddedilecektir. Ürünlerin 

pazarlanmasý için tek bir çikolata 

üreticisine “tatlý” kelimesine ait münhasýr 

haklarý vermek haksýzlýk olacaktýr. Benzer 

þekilde,  “EN ÝYÝ”, “YENÝ” veya “TAZE” gibi 

niteleyici ya da övücü terimler de ayýrt 

edici bir markanýn parçasý olmadýkça, 

muhtemelen benzer red kararlarýna neden 

olacaktýr. 

Yanýltýcý Markalar. Bunlar müþteriyi 
ürünün mahiyeti, niteliði ya da coðrafi 
menþei konularýnda aldatmasý ya da yanlýþ 
yönlendirmesi muhtemel olan markalardýr. 
Örneðin, bir ÝNEÐÝ öne çýkaran marka ile 
margarin pazarlanmasý; tüketicilerin 
markayý süt ürünleri (tereyaðý gibi) ile 
özdeþleþtirmeleri ihtimali dahilinde 
tüketicileri yanýltýcý içerikte olacaðýndan 
büyük olasýlýkla reddedilecektir. 

Kamu düzenine ve ahlaka aykýrý olarak 
deðerlendirilen markalar. Genel kabul 
görmüþ ahlak ve din kurallarýný ihlal ettiði 
düþünülen kelimeler ve resimlerin marka 
olarak tescil ettirilmelerine izin verilmez. 

WIPO Uluslararasý Bürosu'na iletilmiþ olan 
Bayraklar, Ordu veya Hanedanlýk 
Armalarý, Ülkelerin ve Uluslararasý 
Kurumlarýn Damgalarý ve Amblemleri 
baþkalarý adýna marka olarak tescil 
edilemez.
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Markanýn daha önceki marka haklarý ile 
çatýþmasý halinde, baþvurular “nisbi red 
nedenleri” kapsamýnda reddedilirler. Ayný 
türden ürünler için iki tane ayný (ya da ayýrt 
edilemeyecek þekilde benzer) markanýn 
mevcut olmasý, müþteriler açýsýndan  
karýþýklýða yol açabilir. Bazý marka ofisleri, 
tescil iþleminin bir parçasý olarak, tescilsiz 
tanýnmýþ markalar da dahil olmak üzere 
mevcut markalarla karýþýklýða yol açma 
kriterleri kapsamýnda inceleme yaparken, 
birçok ofis de markanýn yayýnlanmasýndan 
sonra üçüncü taraftan gelen bir itiraz 
üzerine ayný deðerlendirmeyi yapmaktadýr. 
Her iki durumda da ayný yada benzer 
ürünlerle ilgili olarak markanýn ayný yada 
karýþtýrýlacak kadar benzer olduðu kanýsýna 
varýlýrsa, duruma göre marka ya 
reddedilecek ya da iptal edilecektir. 

Dolayýsýyla, mevcut markalarla 
karýþtýrýlacak kadar benzer olma riski 
taþýyan markalarýn kullanýmýndan 
kaçýnmak akýllýca olacaktýr. 

Bir marka seçerken ya da yaratýrken nelere 
dikkat edilmelidir?

Uygun bir markanýn seçimi ya da 
yaratýlmasý, iþinizin pazarlama stratejisinin 
önemli bir unsuru olmasý nedeniyle kritik 
bir adýmdýr. Öyleyse, ürününüz / ürünleriniz 
için uygun bir ticari marka nedir? Açýkçasý, 
katý ve sýký kurallar yoktur. Ancak aþaðýdaki 
beþ maddelik kontrol listesi yararlý olabilir. 

Markanýzýn Seçimiyle ilgili Beþ Maddelik 

Kontrol Listesi
Seçtiðiniz markanýn tescil için gerekli 

tüm hukuki þartlarý karþýlayýp 

karþýlamadýðýný kontrol edin (baþvurunun 

reddedilmesiyle ilgili sebepler için sayfa 

7'ye bakýnýz).
Mevcut markalarla ayný ya da  ayýrt 

edilemeyecek þekilde benzer 

olmadýðýndan emin olmak için bir marka 

araþtýrmasý yapýn (bkz. sayfa 11). 
Markanýn okunmasý, yazýlmasý, telaffuzu 

ve hatýrlanmasýnýn kolay olduðundan ve 

her türlü reklam araçlarýna uygun 

olduðundan emin olun. 
Markanýn kendi dilinizde ve potansiyel 

ihracat piyasalarýnýza ait dillerde 

istenmeyen ikinci bir anlama sahip 

olmadýðýndan emin olun. 
Ayný alan adýnýn (Ýnternet adresinin) 

tescil için mümkün olup olmadýðýný 

kontrol edin (alan adlarý ve markalar 

arasýndaki iliþkiyle ilgili daha fazla bilgi 

için sayfa 19'a bakýn). 

Marka olarak bir yada daha fazla kelime 
seçerken belirli kelime türleri seçiminin 
sonuçlarýný da göz önünde bulundurun:

Türetilmiþ ya da “hayali” kelimeler. 
Bunlar hiçbir özgün ya da gerçek anlamý 
olmayan uydurulmuþ sözcüklerdir. 
Türetilmiþ kelimeler büyük olasýlýkla, 
kendiliðinden ayýrt edici nitelikte 
deðerlendirileceðinden, kolay korunabilir 
olma avantajýna sahiptir. Bununla birlikte, 
olumsuz olarak bu tür markalar, ürünlerin 
reklamý için daha çok çaba gerektiren, 
müþteriler için hatýrlanmasý daha zor 
olabilen markalardýr. 

Örnek:

Eastman Kodak Þirketi'nin izniyle

Kodak, Eastman Kodak Þirketi'nin 
Tescilli Markasýdýr.

Keyfi markalar: Bunlar reklamýný yaptýklarý 
ürünle hiçbir ilgisi olmayan bir anlama 
sahip kelimelerdir. Bu tür markalarýn da 
korunmasý kolay olmakla birlikte, 
müþterilerin zihinlerinde ürün ve marka 
arasýndaki baðlantýyý yaratmak için yoðun 
tanýtým gerektirebilirler. 

Örnek: Cep telefonlarý pazarlamak için FÝL 
markasýnýn kullanýlmasý.

Ýmalý markalar. Bunlar ürünün bir ya da 
birkaç niteliðini ima eden markalardýr. Ýmalý 
markalarýn cazip yönü ise tanýtým aracý 
iþlevi görmeleridir. Bununla birlikte, bazý 
ülkelerin imalý markalarý ürünü çok fazla 
tanýmlayýcý bulmalarý gibi ufak bir riski 
vardýr. 

Örnek: Elektrikli ýsýtýcýlar pazarlamada 
GÜNEÞLÝ markasý ürünün ýsýyý yayma ve 
evinizi sýcak tutma amacýný taþýdýðý gerçeðini 
ima edecektir. Bununla birlikte, bazý tescil 
ofisleri markayý çok fazla tanýmlayýcý bulabilir 
ve onu tescil etmeyebilirler. 

Seçtiðiniz markanýn çeþidine bakmaksýzýn, 
mevcut markalarý taklit etmekten kaçýnmak 
önemlidir. Rakip markanýn hafifçe deðiþtirilmiþ 
þekli ya da tanýnmýþ veya meþhur bir markanýn 
yanlýþ yazýlmýþ þekli büyük olasýlýkla tescil 
edilmeyecektir. 

Örnek: EASY WEAR ergenlik çaðýndaki 
çocuklara hitap eden tescilli bir markadýr. 
EEZYWARE markasýný kullanarak ayný 
ürünleri ya da benzer ürünleri satmaya 
çalýþmak bu markanýn büyük ihtimalle mevcut 
markaya karýþtýrýlacak derecede benzer olarak 
deðerlendirilecek olmasý ve tescil edilmeyecek 
olmasý nedeniyle akýllýca bir hareket 
olmayacaktýr. 
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Bir markanýn adým adým tescil 

ettirilmesi

Baþvuru sahibi

Marka Ofisi

Ýlk adým olarak þirketinizin iletiþim 

bilgilerini, markanýzýn grafik resmini 

(spesifik bir format istenebilir), iþinizin 

marka tescili istediði mallar ve 

hizmetlerin ve/veya sýnýfýn/sýnýflarýn bir 

tanýmýný içeren ve tam olarak 

doldurulmuþ bir marka baþvuru formunu 

vermeli yada göndermeli ve istenen 

ücretleri ödemelisiniz. 

Bazý marka ofislerinin (örneðin ABD ve 

Kanada) kullaným belgesi ya da 

þirketinizin markayý kullanmayý 

amaçladýðýný beyan eden bir belge de 

isteyeceklerini unutmayýnýz. Ýlgili marka 

ofisi size baþvuru süreci ile ilgili daha 

kesin bilgi verecektir. 

Bir markanýn tescili ile ilgili olarak marka 

ofisinin takip ettiði  aþamalar ülkeden 

ülkeye deðiþmekle birlikte, genel ifadeyle 

benzer bir modeli izlerler:

Þekli Ýnceleme: marka ofisi, baþvurunun 

idari þartlara ya da þekli kaidelere uygun 

olup olmadýðý hususunda baþvuruyu 

inceler (yani, baþvuru ücretinin ödenip 

ödenmediði ve baþvuru formunun 

düzgün þekilde doldurulup 

doldurulmadýðý).

Esas Ýnceleme: bazý ülkelerde marka ofisi 

baþvurunun tüm temel gereksinimleri 

karþýlayýp karþýlamadýðýný doðrulamak için 

de bir inceleme yapar (yani, marka kanunu 

çerçevesinde tescil edilmemesi gereken bir 

kategoriye ait olup olmadýðý ve markanýn 

ilgili sýnýf/sýnýflar dahilinde tescil edilmiþ 

mevcut bir markayla çatýþýp çatýþmadýðý).

Yayýn ve itiraz: bir çok ülkede marka 

üçüncü taraflarýn tescile itiraz etmeleri için 

öngörülen bir süre diliminde bir gazetede 

yayýnlanýr. Bazý ülkelerde ise marka, 

yalnýzca tescil edildiðinde belirli bir süre 

dahilinde tescilin iptali için yapýlacak 

itirazlar için yayýnlanýr.

Tescil: red için herhangi bir neden 

olmadýðýna karar verildiðinde marka tescil 

edilir ve genellikle 10 yýl boyunca geçerli 

olan bir tescil belgesi tanzim edilir. 

Yenileme: gereken yenileme ücretlerini 

ödeyerek tescil süresiz olarak yenilenebilir 

ancak ilgili marka kanununda belirtilen 

belirli bir süre boyunca marka 

kullanýlmazsa tescil bazý mallar veya 

hizmetler için tamamen iptal edilebilir. 

Bir markayý tescil ettirmek ne kadar zaman 

alýr?

Markanýn yaratýlmasý, korunmasý ve 

kullanýmýyla ilgili masraflar nelerdir?

Bir markanýn tescili için gereken zaman 
ülkeden ülkeye, marka ofisinin, diðer iþlemlerin 
yaný sýra, esas inceleme yapýp yapmadýðýna 
baðlý olarak, büyük ölçüde deðiþiklik gösterir ve 
bu süre genel olarak üç ay ila iki yýldýr. Bir 
markanýn tescili için öncelikli baþvuru 
yaptýðýnýzdan emin olmalýsýnýz, böylece 
markanýn tescilinin tarihi ilgili ürünlerin reklamý 
ve pazarlamasýnda kullaným için güvence 
altýna alýnmýþ olacaktýr. 

Markanýn yaratýlmasý ve tesciline iliþkin 
masraflarý dikkate almak ve uygun bütçe 
tahsisatý yapmak önemlidir:
·
Markanýn ya da marka olarak kullanýlacak bir 
kelimenin yaratýlmasý iþini çoðu þirket dýþarýya 
yaptýrdýðý için bununla ilgili masraflar olabilir.·

Marka araþtýrmasýnýn yürütülmesiyle ilgili 
masraflar olabilir (aþaðýya bakýnýz).

Tescil süreciyle ilgili olan ve ülke sayýsý ile 
ürün kategorilerine (veya marka sýnýflarýna, 
bkz. sayfa 12) baðlý olarak deðiþmekte olan 
masraflar vardýr. Türk Patent Enstitüsü size 
Türkiye'deki marka tescili ücretlerinin 
detaylarýný verecektir.

Tescil sürecinde yardýmcý olmasý için 
profesyonel bir marka vekillik acentasý ile 
çalýþmayý seçen þirketler ilave masraflar 
ödeyecek olmakla birlikte, tescil sürecini 
izlerken büyük olasýlýkla önemli ölçüde 
zaman ve enerji tasarrufu yapacaklardýr. 

Bir markanýn tescili için baþvuruda 
bulunmadan önce, uygun bir marka 
araþtýrmasýnýn yapýldýðýndan emin olmalýsýnýz. 
Bu araþtýrma kullanmayý amaçladýðýnýz 
markanýn, ya da bir benzerinin, baþka bir 
þirket tarafýndan ayný ya da benzer ürünler için 
tescil ettirilmemiþ olduðundan emin olmak için 
yapýlýr. 

Marka araþtýrmasýný kendiniz yapabileceðiniz 
gibi, bir marka acentasýnýn hizmetlerinden de 
faydalanabilirsiniz. Her iki durumda da 
araþtýrma Türk Patent Enstitüsü aracýlýðýyla 
(bir ücret karþýþýðýnda) veya ticari olarak 
iþletilen bir veritabaný vasýtasýyla yapýlabilir. 
Ön araþtýrma hangi þekilde yapýlýrsa yapýlsýn, 
bu marka araþtýrmalarýnýn yalnýzca baþlangýç 
olduðunu unutmayýn. Seçtiðiniz markanýn 
mevcut bulunan ve geçerli þekilde tescil 
ettirilmiþ markalarla “ayýrt edilmeyecek 
derecede benzerlik” göstermediðinden emin 
olmak zor olabilir. Bu nedenle, marka ofisi 
uygulamalarýný ve mahkeme kararlarýný 
yakýndan tanýyan, tecrübeli bir marka 
acentasýnýn rehberliði oldukça yararlý olabilir. 

Seçtiðiniz markanýn diðer tescilli 

markalarla çatýþmasý ihtimalini nasýl 

anlayabilirsiniz? Marka araþtýrmasý nedir?
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Bir marka acentasýna gitmeden önce Türk 
Patent Enstitüsü'nün (ya da ticari 
veritabaný þirketinin) ön araþtýrma yapmak 
için kullanabileceðiniz ücretsiz online 
marka veritabaný olup olmadýðýný kontrol 
etmek isteyebilirsiniz.
Marka veritabanlarýnýn bir listesi WIPO'nun 
web sayfasýnda mevcuttur:
/ecommerce.wipo.int/databases/trademark/  

Not: Türk Patent Enstitüsü internet sitesinden 
ücretsiz online araþtýrma yapabilirisiniz 
(www.tpe.gov.tr).

Ýyi sýnýflandýrýlmýþ bir sistem
Birçok ülkede marka baþvuru formunuzu 
doldururken sizden markanýzý hangi 
mallar ve/veya hizmetler için tescil 
ettirmek istediðinizi belirtmeniz ve bunlarý 
sýnýflara göre ayýrmanýz istenmektedir. 
Bunlar marka sýnýflandýrma sisteminde 
yer alan sýnýflarý ifade eder. Marka 
sýnýflandýrma sistemi, mallarýn veya 
hizmetlerin türleriyle iliþkili bir þekilde, 
tescil ettirilmiþ markalara ait olan verilerin 
düzenli bir þekilde saklanmasýna olanak 
saðlar. Bu durum ise marka 
veritabanlarýndan bilgi almayý daha kolay 
hale getirir. Markanýzý, kullanmayý 
amaçladýðýnýz tüm sýnýflarda tescil 
ettirmeniz kritik öneme sahiptir. 

En yaygýn olarak kullanýlan sýnýflandýrma 
sistemi ise mallara iliþkin 34 sýnýf ve 
hizmetlere iliþkin 11 sýnýf içeren 
Uluslararasý Marka Sýnýflandýrma 
sistemidir (Markalarýn sýnýflandýrýlmasýna 
iliþkin Nice sistemi olarak adlandýrýlýr). 
Nice sýnýflandýrma sistemine iliþkin daha 
fazla bilgi Ek II'de mevcut olup ayrýca 
aþaðýda belirtilen adrese de 
bakabilirsiniz: 

www.wipo.int/classifications/en/nice/about/

Örnek:
Ürünler nasýl sýnýflandýrýlýr? Bir örneði ele 
alalým. Eðer þirketiniz býçak ve çatal üretimi 
yapýyorsa, marka baþvurunuz 8. sýnýfta yer 
alan ve sizin ürünlerinize karþýlýk gelen 
mallar için yapýlmalýdýr. Bununla birlikte ayný 
markayý kullanarak diðer mutfak 
malzemelerini de (kap, tava yada tencere 
gibi) pazarlamak istiyorsanýz, 21. sýnýfta yer 
alan ve bunlara karþýlýk gelen mallar için de 
markayý tescil ettirmek zorunda 
kalacaksýnýz. Bazý ülkelerde birden fazla 
sýnýf için tek bir ücret öderken, bazý ülkelerde 
her ürün sýnýfý için ayrý ayrý ücret ödemeniz 
gerekebilir. 

Marka baþvurusu yapmak için marka 

vekiline ihtiyacýnýz var mý?

Tescilli markanýz ne kadar süre ile korunur?

Genel bir kural olarak bir çok ülke,  baþvuruda 
bulunmak için bir marka vekili  ile çalýþma 
þartýný koþmamaktadýr; yani marka 
baþvurunuzu kendiniz yapabilirsiniz. Bununla 
birlikte, marka araþtýrmalarý konusunda 
uzmanlaþmýþ olan ve marka tesciline iliþkin 
detaylý resmi iþlemleri iyi bilen bir marka 
vekilinin hizmetlerinden faydalanmak zaman 
tasarrufunda bulunmak, uygun marka sýnýfý / 
sýnýflarý için baþvuruda bulunduðunuzdan emin 
olmak ve baþvurunun mutlak ret nedenleri 
kapsamýnda reddini önlemek bakýmýndan 
faydalý olabilir. Eðer yurt dýþýnda marka tescili 
için baþvuruda bulunuyorsanýz, ilgili ülkede 
yerleþik olan bir marka vekili tarafýndan temsil 
edilmeniz gerekebilir. 

Ýlgili marka ofisi ihtiyaç olmasý halinde bir vekil 
tarafýndan temsil edilmenizi önerebilir ve size 
resmi olarak yetkili marka vekillerinin bir 
listesini saðlayabilir (bkz. EK I). 

Koruma süresi deðiþken olmakla birlikte bir çok 
ülkede tescilli markalar 10 yýl süre ile korunur. 
Yenileme ücretlerinin zamanýnda ödenmesi 
koþuluyla, tescil süresiz olarak yenilenebilir 
(genellikle müteakip 10 yýllýk süreler ile). 
Yenileme sürelerini kaçýrmamak için, 
þirketinizin bir çalýþanýný iþ iliþkilerinizin devam 
ettiði tüm ülkelerde marka tescilinin zamanýnda 
yenilenmesini saðlamak için görevlendirin. 

Marka Yaratýlmasý Konusunda Dýþ 

Kaynaklarý Kullanmak 
Marka tasarlamak yaratýcý bir iþlemdir. Bir 

çok ülkede,  kreatörler  yaratýcý ya da 

sanatsal eserlerin telif hakkýna sahip olur. 

Marka tasarýmlarý konusunda da bu durum 

geçerli olabilir. Dolayýsýyla, marka 

yaratýlmasý konusunda dýþ kaynaklar 

kullanýldýðýnda,  telif hakký mülkiyeti 

konularýný orijinal sözleþmede açýkça ortaya 

koymak ve/veya marka üzerindeki telif 

hakkýnýn resmi olarak þirketinize 

devredildiðinden emin olmak en iyisidir. 

Markalar tanýmlamaya yaradýklarý mallar veya 
hizmetlere göre “sýnýflara” ayrýlmýþlardýr (Ek 
II'deki uluslararasý sýnýflandýrma sistemine 
bakýnýz). Böylece 45 farklý marka sýnýfý 
hakkýnda bilgi edinerek baþlangýç 
yapabilirsiniz. 

Ülkenizdeki marka tescili  diðer ülkelerde de  
geçerli midir?

Markanýzý yurt dýþýnda tescil ettirmeli misiniz?

Marka tescilinden kaynaklanan yasal haklar 
normal olarak ait olduklarý ülke/bölge ile 
sýnýrlýdýr. Dolayýsýyla, markanýz tanýnmýþ bir 
marka olarak deðerlendirilmediði sürece genel 
olarak kendi ülkenizdeki geçerli marka tescili 
size sadece kendi ülkenizde haklar verir. 
(Tanýnmýþ markalarla ilgili olarak 16. sayfaya 
bakýnýz). 

Markanýzý kendi ülkenizde tescil ettirmenizle 
ilgili olan bütün genel sebepler ayný zamanda 
ürünlerinizin dýþ piyasalara sunulmasý için de 
geçerlidir. Bu nedenle, þu anda ihracat 
iþlemleri ile ilgileniyorsanýz ya da yakýn 
gelecekte ilgilenmeyi amaçlýyorsanýz, 
markanýzý yurt dýþýnda tescil ettirmeniz tavsiye 
edilir. 
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Ýhraç mallarý üzerinde ayýrt edici bir 

markanýn kullanýmý, ürünlerinizin dýþ 

piyasalarda tanýnmasý ve þirketinizin daha 

yüksek karlar elde etmesi sonucunu 

doðurabilecek þekilde, þirketinizin yabancý 

müþteriler arasýnda bir üne kavuþmasýna 

ve imaj elde etmesine olanak 

saðlayacaktýr.

Þirketinizin markasýný yurt dýþýnda nasýl 

tescil ettirebilirsiniz? 
Eðer þirketinizin markasýný yerleþik olduðu 

ülkede (kendi ülkesinde) tescil 

ettirmiþseniz ve artýk ihracat yapmak ya da 

markanýn diðer ülkelerde kullanýmý için 

lisans vermek istiyorsanýz, markayý yurt 

dýþýnda tescil ettirmeniz önerilir. Bunu 

yapmak için üç ana yöntem vardýr:

Ulusal Yol: þirketiniz gereken ücretleri 

ödeyerek ve istenilen dilde uygun baþvuru 

formunu sunarak koruma talep edilen her 

bir ülkenin marka ofisine baþvurabilir. Daha 

önce belirtildiði gibi bu ülkelerden bazýlarý 

sizin bu amaç için yerel bir marka vekilinin 

hizmetlerinden faydalanmanýzý gerekli 

kýlabilir. 

Bölgesel Yol: bölgesel bir marka 

sisteminin üyesi olan ülkelerde bütün üye 

ülke topraklarýnda etkin olan bir koruma 

için baþvuruda bulunmak istiyorsanýz, ilgili 

bölgesel ofise baþvurunuzu sunarak tescil 

baþvurusunda bulunabilirsiniz. Bölgesel 

marka ofisleri þunlardýr: 

Afrika Bölgesel Fikri Mülkiyet Ofisi 
Benelüks Marka Ofisi
Avrupa Birliði Ýç Piyasa Düzenleme Ofisi
Afrika Fikri Mülkiyet Teþkilatý

Uluslararasý Yol: Eðer kendi ülkeniz Madrid 

Sisteminin (WIPO tarafýndan idare edilen) 

üyesiyse ve markanýz o ülkede tescil edilmiþ 

ya da bunun için baþvuruda bulunulmuþsa, 

Madrid sisteminden markanýzý sisteme taraf 

olan 70'ten fazla ülkede tescil ettirmek için 

faydalanabilirsiniz. 

Madrid Sistemini kullanmanýn avantajlarý
Madrid Sistemini kullanmanýn baþlýca 

avantajlarý marka sahibinin markasýný 

sisteme taraf olan tüm ülkelerde

tek bir uluslararasý baþvuruyu
bir dilde ve
tek bir ücret ve sona erme tarihine tabi 

olacak þekilde
sunarak tescil ettirebilmesidir. 

Bundan sonra, uluslararasý tescile iliþkin 

iþlemler ve yenileme iþlemi  tek bir 

prosedürle yapýlabilir. 

Markalarýn uluslararasý tesciline iliþkin 

bilgileri ulusal marka ofisinizden ya da WIPO 

web sitesinden elde edebilirsiniz: 

www./wipo.int/madird/. Madrid Sisteminin 

Üyesi olan ülkelerin bir listesi Ek III'te 

mevcuttur. 

3. Marka Türleri

Ticari markalar Özel bir giriþim tarafýndan üretildiklerini belirtecek þekilde bazý mallarý 
ayýrt etmede kullanýlan markalar. 

Hizmet markalarý Özel bir giriþim tarafýndan sunulduklarýný belirtecek þekilde bazý 
hizmetleri ayýrt etmede kullanýlan markalar.

Ortak markalar Bir ortaklýðýn üyeleri tarafýndan üretilen yada sunulan mallarý ya da 
hizmetleri ayýrt etmede kullanýlan markalar

Garanti markalarý Bir sertifikalandýrma makamýnca sertifikalandýrýlmýþ olan ve bir 
standartlar grubuna uygun olan mallar veya hizmetleri ayýrt etmede 
kullanýlan markalar.

Tanýnmýþ markalar Piyasada tanýnmýþ olduðu kabul edilen ve bunun sonucu olarak daha 
güçlü bir korumadan faydalanan markalar. 

Hizmet markasý nedir?
Bir hizmet markasý yapýsý itibariyle ticari 
markaya çok benzer. Her ikisi de özgündür; 
ticari markalar bir giriþimin mallarýný 
diðerlerininkinden ayýrt etme iþlevi yerine 
getirirken, hizmet markalarý ayný iþlevi 
hizmetlerle ilgili olarak görür. Hizmetler her 
türden olabilirler; örneðin, finans, bankacýlýk, 
seyahat, reklam, ya da yiyecek içecek temini. 
Hizmet markalarý ticari markalarda olduðu gibi 
ayný koþullar altýnda tescil ettirilebilir, 
yenilenebilir, iptal edilebilir, devredilebilir veya 
lisanslarý verilebilir. 

Örnek:

Ortak marka nedir?
Bir ortak marka genel olarak bir ortaklýðýn ya 

da bir kooperatifin mülkiyetinde bulunur ve 

bunlarýn üyeleri ortak markayý kendi ürünlerini 

pazarlamakta kullanýrlar. Ortaklýk, genellikle 

ortak  markanýn kullanýmýna iliþkin bir kriterler 

grubu (örn. kalite standartlarý) oluþturur ve 

bireysel þirketlere eðer standartlarla uyum 

saðlýyorlarsa markayý kullanma iznini verir. 

Ortak markalar bireysel markalarýnýn 

müþteriler tarafýndan tanýnmasýný daha zor 

bulan ve/veya ana distribütörler tarafýndan 

markalarýnýn daðýtýmý daha zor kabul edilen bir 

grup giriþimin ürünlerini müþtereken 

pazarlamalarý için etkin bir yol olabilir. 

National Westminster Bank Plc'nin izniyle 1514



Örnek: 
Melinda ortak markasý 1989 yýlýnda 

Melinda Konsorsiyumunu kuran ve Vale di 

Non ile Vale di Sole'de (Ýtalya) faaliyet 

gösteren 16 elma üretim kooperatifinin 

5200 üyesi tarafýndan kullanýlmaktadýr. 

Melinda Consortium'un izniyle

Garanti markasý nedir?
Garanti markasý tanýmlanan standartlara 

uyumla ilgili olarak verilmekte olup üyeliðe 

baðlý deðildir. Ürünleri belirli standartlarý 

karþýlayan herkes tarafýndan 

kullanýlabilirler. Bir çok ülkede ortak marka 

ile garanti markasý arasýndaki esas fark, 

birincisinin sadece belirli bir giriþim grubu, 

yani bir ortaklýðýn üyeleri, tarafýndan 

kullanýlabilir olmasýdýr ancak garanti 

markalarý bu markanýn sahibi tarafýndan 

tanýmlanmýþ standartlara uyan herkes 

tarafýndan kullanýlabilir. 

Garanti markalarýyla ilgili önemli bir unsur ise 

tescil için baþvuran kuruluþun ilgili ürünleri 

“onaylamaya yetkili” olarak 

deðerlendirilmesidir.

Örnek: Woolmark sembolü Woolmark 

Company'nin tescilli ticari (garanti) markasýdýr. 

Woolmark uygulandýðý ürünlerin %100 yeni 

yünden yapýldýðýný ve Woolmark Company 

tarafýndan tespit edilen sýký performans 

þartlarýna uyum gösterdiðini belirten kalite 

güvence sembolüdür. Marka, 140'tan fazla 

ülkede tescil ettirilmiþ olup, bu kalite 

standartlarýný karþýlayabilen 67 ülkedeki 

üreticilere markayý kullaným hakký verilmiþtir. 

The Woolmark Company'nin izniyle

Tanýnmýþ marka nedir?
“Tanýnmýþ markalar” marka korumasýnýn 

talep edildiði  ülkedeki yetkili makam 

tarafýndan tanýnmýþ olarak deðerlendirilen 

markalardýr. Tanýnmýþ markalar genellikle daha 

güçlü bir korumadan istifade ederler. Örneðin, 

tanýnmýþ markalar belirli bir bölgede tescil 

ettirilmemiþ (ya da kullanýlmamýþ) olsalar bile, 

o bölgede   korunabilirler. 

Ayrýca, markalar genellikle sadece ayný ya da 

benzer ürünler için kullanýldýklarýnda, ayný ya 

da benzer markalara karþý korunuyor 

olmalarýna raðmen, belirli koþullar 

karþýlandýðýnda tanýnmýþ markalar farklý ürünler 

için dahi  korunabilirler. Böylesi daha güçlü bir 

korumanýn asýl amacý, þirketlerin tanýnmýþ 

markanýn ününden serbestçe yararlanmalarýný 

ve/veya tanýnmýþ markanýn ününe ya da 

itibarýna zarar verilmesini engellemektir. 

Örnek: WONDERCOLA'nýn meþhur bir 

meþrubat markasý olduðunu varsayalým. 

Wondercola A.Þ. bu durumda markanýn 

meþrubat konusunda tanýnmýþ olduðu ve 

tanýnmýþ markalarýn daha güçlü korumadan 

faydalandýklarý ülkelerde otomatik bir 

korumadan yararlanacaktýr. Koruma ilgili 

olmayan mallar ve hizmetler için de 

saðlanacaktýr. Bunun anlamý, baþka bir þirket 

WONDERCOLA markasýný kullanarak T-

þörtlerden güneþ gözlüklerine kadar çeþitlenen 

baþka ürünleri pazarlamak isterse, Wondercola 

A.Þ.'nin iznini almak zorunda kalacak yada 

marka haklarý ihlali ile ilgili olarak dava edilme 

riskini göze alacaktýr. 

Kullanmadýðýnýz bir markayý tescil ettirebilir 

misiniz?
Bir markayý kullanmadan önce tescil 

baþvurusunda bulunabilirsiniz fakat bazý 

ülkeler (örn. ABD) kullandýðýnýzý kanýtlamadan 

markanýzý resmi olarak tescil etmeyeceklerdir. 

Ayrýca, birçok durumda tescilden itibaren belirli 

bir süre içerisinde (genellikle üç ila beþ yýl) 

kullanýlmayan  markalarýn tescili kaldýrýlabilir.

4. Markalarýn Kullanýmý

TM ya da ®?
Bir markanýn yanýnda ®, TM, SM veya 

benzer sembollerin kullanýmý bir zorunluluk 

deðildir ve ekstra bir yasal koruma 

saðlamaz. Bununla birlikte bu tür kullanýmlar, 

söz konusu iþaretin bir marka olduðu 

konusunda baþkalarýný bilgilendirmenin, 

dolayýsýyla ihlalcileri ve taklitçileri uyarmanýn 

uygun bir yolu olabilir. TM sembolü bir 

iþaretin marka olduðunu gösterirken ® 

sembolü marka tescil edildiði zaman 

kullanýlýr; hizmet markalarý için bazen SM 

sembolü kullanýlýr.
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Markalarý reklamda nasýl
kullanmalýsýnýz? 

Þirketiniz ayný markayý farklý
ürünler için kullanabilir mi?

Eðer markanýz belirli bir tasarýmla veya 
fontla tescil ettirilmiþse, tam olarak tescil 
edilmiþ haliyle kullanýmýna dikkat 
etmelisiniz. Markanýzýn kullanýmýný 
yakýndan takip edin, çünkü markanýzýn 
kullanýmý firmanýza ait ürünlerin imajý için 
hayati bir öneme sahiptir. Bir markanýn bir 
fiil ya da isim olarak kullanýlmamasýna 
dikkat etmekte son derece önemlidir. 
Böylece, markanýz tüketiciler tarafýndan 
jenerik bir terim olarak algýlanmayacaktýr. 

Bir firmanýn farklý ürün çeþitleri için farklý 
markalar kullanýlabilir. Her firma 
markalama stratejisine baðlý olarak bütün 
ürünlerinde ayný markayý kullanýp 
kullanmayacaðýna, ayný markayý yeni 
ürünlerine de geniþletip 
geniþletmeyeceðine, veya her ürün çeþidi 
için yeni bir marka kullanýp 
kullanmayacaðýna karar verecektir. 

Mevcut bir markanýn yeni ürünlere 
geniþletilmesi yeni ürünün markanýn 
imajýndan ve ününden yararlanmasýna 
imkan verir. Fakat, yeni ürüne daha uygun 
ve spesifik yeni bir markanýn kullanýmý da 
yeni avantajlar saðlayabilir ve firmanýn yeni 
ürünle belirli bir tüketici grubuna (örn, 
çocuklara, gençlere vb.) odaklanmasýna ya 
da yeni ürün çizgisi için özgün bir imaj 
yaratmasýna olanak saðlar. Birçok firma 
yeni bir markanýn mevcut markayla birlikte 
kullanýlmasýný tercih eder (örn, Ferrero ve 
Nutella). 

Farklý firmalar farklý stratejiler 
benimsemektedir. Tercihiniz ne olursa olsun 
markanýzýn kullanýldýðý ya da kullanýlacaðý mal 
ve hizmetlere ait bütün kategorilerde tescilli 
olduðundan emin olmalýsýnýz.

Markalarýn internette kullanýmý, çözümü kolay 
olmayan ya da tek bir çözümü bulunmayan 
ihtilaflý birçok yasal sorun ortaya çýkarmýþtýr. 
Önemli bir problem, marka haklarýnýn ülkesel 
bazlý olma özelliðine karþýn (yani, sadece 
markalar tescilli olduklarý veya kullanýldýklarý 
bir ülke ya da bölge içinde korunurlar) 
internete ulaþýmýn global olmasýdýr. Bu durum, 
farklý ülkelerde, ayný veya benzer mal ve 
hizmetler için ayný veya karýþtýrýlacak kadar 
benzer markalara yasal olarak sahip bulunan 
þahýslar yada firmalar arasýndaki 
uyuþmazlýklarýn çözümünde sorunlar 
yaratmaktadýr. Bu alandaki mevzuat hala 
geliþme aþamasýndadýr ve uygulamalar 
ülkeden ülkeye deðiþmektedir. 

Markalarýn Internet'te kullanýmýnda nelere 
dikkat etmelisiniz? 

Alan adý nedir ve markalarla olan
 baðlantýsý nasýldýr?
Önemli bir problem de markalar ve alan adlarý 
arasýndaki uyuþmazlýklarla ilgilidir. Alan adlarý 
internet adresleridir ve genellikle web sitelerine 
ulaþmak için kullanýlýrlar. Örneðin, 'wipo.int' 
alan adý www.wipo.int adresindeki WIPO web 
sitesinin yerini bulmak için kullanýlýr. Zaman 
içinde alan adlarý iþletmelerin tanýtým araçlarý 
haline gelmiþler, dolayýsýyla genellikle 
markalarla, uyuþmazlýklar ortaya çýkmýþtýr.

Bu nedenle, seçtiðiniz alan adýnýn baþka bir 
firmanýn markasý olmamasý,  özellikle de 
tanýnmýþ bir marka olmamasý önemlidir. Çünkü, 
birçok ulusal yasa, ya da mahkeme, baþka bir 
þirket ya da þahsýn markasýnýn alan adý olarak 
tescilini marka ihlali, popüler adýyla sanal iþgal 
(cybersquatting) olarak deðerlendirmektedir. 
Böyle bir durumda, iþletmeniz sadece alan 
adýný devretmek ya da iptal etmek zorunda 
kalmayabilir, ayný zamanda tazminat ya da 
yüklü para cezalarý ödemek zorunda kalabilir. 

Belirli bir markanýn tescilli olup olmadýðýný 
anlamak için, birçoðu internet üzerinden marka 
veritabanlarýnýn araþtýrýlmasý imkaný veren 
ulusal ya da bölgesel marka ofisleriyle 
doðrudan irtibata geçebilirsiniz. Bu tür 
veritabanlarýnýn bir listesine WIPO'nun 
ecommerce.wipo.int/databases/trademark/  
web sitesinden ulaþýlabilir. 

Diðer taraftan, eðer firmanýzýn markasý baþka 
bir þahýs veya firma tarafýndan alan adý olarak 
kullanýlýyorsa, ya da izinsiz kullanýlýyorsa 
firmanýzýn haklarýnýn bu þekilde haksýz 
kullanýmýnýn/ihlalinin durdurulmasý için 
giriþimde bulunabilirsiniz. Böyle bir durumda 
seçeneklerden birisi,  WIPO'nun çok popüler 
olan alan adlarý uyuþmazlýklarýnýn çözümü için 
online idari prosedürü olabilir. Bu çözüme 
iliþkin internet adresi: arbiter.wipo.int/domains/. 
WIPO'nun bu web sitesi, bugüne kadar karar 
verilmiþ bulunan binlerce WIPO alan adý 
davalarýnýn yasal bir indeksi olmanýn yaný sýra 
bu tür davalar için bir model oluþturmaktadýr.

Markalar baþka firmalara lisans verilebilir. Bu 
durumlarda marka sahibinin marka üzerindeki 
mülkiyeti devam eder ve marka sahibi sadece 
markasýnýn bir ya da daha fazla baþka firma 
tarafýndan kullanýmýna onay verir. Bu genellikle 
telif ücreti ödenmek suretiyle yapýlýr ve marka 
sahibinin genellikle resmi bir lisans 
anlaþmasýyla belirlenen muvafakatýný içerir. 

Markanýzý baþkalarýna
 lisans verebilir misiniz?

NUTELLA® Ferrero S.p.A.'nýn izniyle The Woolmark Company'nin izniyle
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Anlaþmanýn içeriðine baðlý olarak, lisans 

veren belirli bir kalitenin muhafaza edilmesi 

için çoðunlukla lisans alan üzerinde belirli 

bir kontrolü elinde bulundurur.

Uygulamada marka lisanslarý, franchising 

(imtiyaz) anlaþmalarý, veya patent, know-

how ve belirli bir oranda söz konusu 

ürünün üretimi için teknik destek gibi diðer 

fikri mülkiyet haklarýný da içerecek þekilde, 

çoðunlukla daha geniþ kapsamlý lisans 

anlaþmalarý ile verilmektedir.

Bir franchising anlaþmasýnda marka lisansý 

esastýr. Franchising anlaþmalarýnda marka 

sahibinin imtiyaz sahibi (franchisee) 

üzerindeki kontrolünün derecesi genellikle 

standart lisans anlaþmalarýndakinden daha 

fazladýr. Franchising anlaþmalarýnda, 

imtiyaz veren (franchiser) diðer tarafa 

(imtiyaz alan) kendi çalýþma þeklini belirli 

bir süre zarfýnda ve belirli bir bedel 

karþýlýðýnda kullanma izni verir (markasýný, 

know-howýný, müþteri hizmetlerini, 

yazýlýmýný, dekorasyonunu vb. de içerecek 

þekilde).

Örnek: Tavuk yemekleri satan bir restoran 

NANDO'S markasý altýnda faaliyet 

göstermektedir. Bu restoran, büyük 

miktarlarda ve ayný tarzda satýlan bu 

ürünleri hazýrlamak ve satmak için bir 

sistem geliþtirmiþtir. Bu sistem, yemek 

Franchising anlaþmalarýnýn markalarla 

iliþkisi nedir?

tarifi, yemeklerde tutarlý bir kalite saðlayan 

hazýrlama metodu, çalýþanlarýn üniformalarýnýn 

tasarýmý, binalarýnýn tasarýmý, paketleme þekli 

ve yönetim ve muhasebe sistemleri gibi 

NANDO'S'un baþarýsýna katký saðlayan birçok 

farklý unsuru içermektedir. NANDO'S bilgi ve 

tecrübesini imtiyaz sahibine verir ve yerel 

acenteleri denetleme ve kontrol yetkisini elinde 

bulundurur. Franchising anlaþmalarýnýn hayati 

bir unsuru olarak imtiyaz sahipleri de 

NANDO'S markasýný kullanma yetki ve 

sorumluluðuna sahip olacaklardýr.  

Nando's Group Holding Ltd.'nin izniyle

Þirketinizin markasýnýn baþka bir þirkete 

satýþ ya da devrinde herhangi bir kýsýtlama var 

mýdýr?
Bir markanýn mevcut sahibinin mülkiyetinden 

baðýmsýz olarak baþka bir iþletmeye satýþý 

yada devri mümkündür. Bir markanýn satýþý 

veya devri durumunda, sözleþmenin bir 

nüshasýnýn veya bunun bir parçasýnýn ilgili 

marka ofisine sunulmasý gerekebilir.

Markanýzda gerçekleþtirdiðiniz
her türlü küçük deðiþikliði
tescil ettirmeniz gerekli midir?
En meþhurlarý da dahil olmak üzere bir çok 

marka, þirketin imajýný modernleþtirmek veya 

yeni reklam araçlarýna uyum saðlamak 

amacýyla yýllar boyunca  küçük deðiþikliklere 

uðramýþ veya önemli geliþmeler göstermiþtir. 

Markalar deðiþtirilebilir veya yeni geliþme ve 

ihtiyaçlarla uyumlu hale getirilebilir, fakat bu 

deðiþikliðin yeni bir baþvuruyu veya ilgili 

ücretlerin ödenmesini gerektirip gerektirmediði 

konusunda firmalar dikkatli olmalýdýr ve ilgili 

marka ofislerine veya yetkili marka vekillerine 

danýþmalýdýr.

®Shell

Markasý baþkalarý tarafýndan izinsiz olarak 

kullanýlmaktaysa þirketiniz ne yapmalýdýr?
Bir markanýn güçlendirilmesinde esas 

sorumluluk marka sahibine aittir. Herhangi bir 

ihlali saptamak ve marka haklarýný korumak 

için hangi önlemlerin alýnmasý gerektiðine 

karar vermek marka sahibi olarak þirketinize 

kalmýþtýr. 

Eðer birilerinin markanýzý ihlal ettiðine 

inanýyorsanýz, bir uzman tavsiyesine 

baþvurmak her zaman yararlý olacaktýr. Fikri 

mülkiyet haklarý konusunda uzman bir avukat 

ülkenizde ve belki de komþu ülkelerde taklit ve 

ihlale karþý dava açmak için mevcut 

seçenekler hakkýnda bilgi vermesi açýsýndan 

doðru kiþi olacaktýr ve size haklarýnýzý yasal 

yollardan nasýl koruyacaðýnýz konusunda 

tavsiyelerde bulunacaktýr. 

Marka haklarýnýzýn ihlali ile karþý karþýya 

kalýrsanýz, iddiaya muhatap olan ihlalciye olasý 

bir anlaþmazlýk durumunun mevcudiyetini 

anlatan bir yazý (genel olarak “durdur yada 

vazgeç yazýsý” þeklinde bilinir) göndererek 

baþlayabilirsiniz. Bu yazýyý hazýrlarken bir 

marka avukatýnýn yardýmýný almanýz önerilir. 

5. Markalarýn 
Güçlendirilmesi
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Ýhlal fiilinin iþlendiði yeri biliyorsanýz, zanlý 

þirket veya bireye önceden uyarýda 

bulunmadan bir marka avukatýnýn 

yardýmýyla arama ve el koyma emri alarak 

(genellikle yetkili mahkeme yada polisten) 

baskýn yapmak mümkündür. 

Ýhlalci, yasal makamlar tarafýndan ihlale 

konu olan mal veya hizmetlerin üretimi ve 

daðýtýmýnda ilgisi olan kiþilerin kimlikleri ve 

daðýtým kanallarý hakkýnda bilgi vermeye 

zorlanabilir. Ýhlal konusunda caydýrýcý bir 

etken olarak, yasal makamlar sizin talebiniz 

üzerine hiçbir þekilde tazminat ödemesi 

olmaksýzýn ihlale konu mallarýn ve 

malzemelerin tahrip edilmelerini veya ticari 

kanallar dýþýnda satýþýný kararlaþtýrabilirler. 

Marka sahiplerinin, sahte markalý mallarýn 

ihracýný önlemek için bir çok ülkede ulusal 

gümrük makamlarý aracýlýðýyla uluslar arasý 

sýnýrlarda alabileceði önlemler mevcuttur. 

Bir marka sahibi olarak þirketiniz, taklit 

mallarýn ilgili ülkede daðýtýmýndan önce 

gümrük makamlarýnýn yardýmýný isteyebilir. 

Gümrük makamlarýnýn yardýmý öngörülmüþ 

bazý ücretlerin ödenmesini gerektirebilir. 

Bunun için ilgili gümrük makamlarýyla 

irtibata geçmelisiniz. 

Bazý durumlarda ihlali önlemenin yolu ise 

hakem ya da arabulucudan geçer. Hakem 

kararýyla çözüm mahkeme sürecine kýyasla 

genellikle daha az resmi, daha kýsa süreli ve 

daha az masraflý olup, bir hakem kararýnýn 

uluslararasý alanda uygulanmasý daha 

kolaydýr. Arabuluculuðun bir avantajý ise 

taraflarýn anlaþmazlýk çözüm sürecinde 

kontrolü ellerinde tutmalarýdýr. Bu durum 

þirketinizin ileride iþbirliði yapmak 

isteyebileceði diðer giriþimle iyi iþ iliþkilerini 

korumasýna yardýmcý olur. Hakemlik ve 

arabuluculuk ile ilgili daha fazla bilgi için WIPO 

Arabuluculuk ve Hakemlik web sitesini ziyaret 

ediniz: /arbiter.wipo.int/center/index.html

Daha fazla bilgi için faydalý web siteleri

Ýþletme konusunda fikri mülkiyet konularýnda daha fazla bilgi için:

Genel olarak  markalar hakkýnda:
- WIPO web sitesinde “IP Hakkýnda”: 
- Uluslararasý Markalar Birliði: www.inta.org

Markalarýn tescili ile ilgili pratik konular hakkýnda, Ek I'de bulunan ulusal ve bölgesel marka 
ofislerinin web sitesi listesine yada  adresine bakýnýz.

Markalarýn Uluslararasý Tescili ile ilgili Madrid Sistemi hakkýnda:

Dünyadaki sýnai mülkiyet ofisleri tarafýndan saðlanan online marka veritabanlarý listesi için:

Nice Anlaþmasý kapsamýnda Mallarýn ve Hizmetlerin Tescil Amaçlý Uluslararasý Sýnýflandýrmasý 
hakkýnda:

Viyana Anlaþmasý kapsamýnda Markalarýn Figüratif Elemanlarýnýn Uluslararasý Sýnýflandýrmasý 
hakkýnda:

Markalar ve alan adlarý arasýndaki anlaþmazlýklar hakkýnda:

Alan adlarý için alternatif anlaþmazlýk çözüm iþlemleri hakkýnda:

Türkiye'de Marka Tescili ve Türk Patent Enstitüsü hakkýnda: 

www.nipo.int/sme/

www.wipo.int/about-ip/en/

www.wipo.int/news/en/links/ipo

www.wipo.int/madrid/en

ecommerce.wipo.int/databases/trademark

www.wipo.int/classifications/en/

www.wipo.int/classifications/en

www.icann.org

www.wipo.int/domains/

www.tpe.gov.tr

2322



EK I

Ulusal ve Bölgesel Marka Ofislerinin Web Sitesi Adresleri

Cezayir http://www.inapi.org
Andorra http://www.ompa.ad
Arjantin http://www.inpi.gov.ar/
ARIPO Afrika Bölgesel
Sýnai Mülkiyet Teþkilatý http://www.aripo.wipo.net 
Ermenistan http://www.armpatent.org
Avusturya http://www.patent.bmwa.gv.at
Avustralya http://www.ipaustralia.gov.au/
Barbados http://www.caipo.gov.bb/
Beliz http://www.belipo.bz
Belçika http://www.european-patent-office.org/patlib/country/belgium
Benelüks (Benelüks 
Marka Ofisi - BDO) http://www.bbtm-bbdm.org/
Bolivya http://www.senapi.gov.bo
Bosna Hersek http://www.bih.net.ba/zsmp
Brezilya http://www.inpi.gov.br
Bulgaristan http://www.pbo.bg/
Kanada http://www.cipo.gc.ca
Çin http://www.sipo.gov.cn
Çin (Markalar) http://www.saic.gov.ch 
Çin: Hong Kong (SAR) http://www.info.gov.hk/ipd
Þili http://www.proind.gov.cl
Kolombiya http://www.sic.gov.co
Kosta Rika http://www.registronacional.go.cr
Hýrvatistan http://pubwww.srce.hr/patent 
Küba http://www.ocpi.cu
Çek Cumhuriyeti http://www.upv.cz
Danimarka http://www.dkpto.dk/
Dominik Cumhuriyeti http://www.seic.gov.do/onapi/
Mýsýr http://www.egypo.gov.eg

Estonya http://www.epa.ee
Avrupa Birliði (Ýç Pazarda 
Uyum Ofisi - OHIM) http://oami.eu.int/
Finlandiya http://www.prh.fi
Fransa http://www.inpi.fr
Gürcistan http://www.sakpatenti.org.ge/
Almanya http://www.dpma.de
Yunanistan http://www.ggr.gr
Macaristan http://www.hpo.hu/
Ýzlanda http://www.esl.stjr.is
Hindistan http://www.tmrindia.com 
Endonezya http://www.dgip.go.id
Ýrlanda http://www.patentoffice.ie
Ýsrail http://www.justice.gov.il/rasham+haptentinm/default.asp 
Ýtalya http://www.european-patent-office.org/it/
Japonya http://www.jpo.go.jp
Ürdün http://www.mit.gov.jo
Kazakistan http://www.kazpatent.kz – http://www.kazpatent.org 
Kenya http://www.kipo.ke.wipo.net
Kýrgýzistan http://www.kyrgyzpatent.kg
Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti http://www.stea.la.wipo.net/index.html 
Litvanya http://www.vpb.lt
Lüksembourg http://www.etat.lu/ec/
Makao http://www.ecomonia.gov.mo 
Malezya http://kpdnhq.gov.myl
Meksika http://www.impi.gob.mx/
Monako http://www.european-patent-office.org/patlib/country/monaco
Moðolistan http://www.mongol.net/ipom
Fas http://www.ompic.org.ma/
Hollanda http://www.bie.minez.nl
Hollanda Antilleri http://bureau-intellectual-property.org 
Nepal http://www.ip.np.wipo.net
Yeni Zelanda http://www.iponz.govt.nz
Norveç http://www.patentstyret.no
Afrika Fikri Mülkiyet 
Teþkilatý (OAPI) http://www.oapi.wipo.net/
Panama http://www.mici.gob.pa/comintf.html
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Peru http://www.indecopi.gob.pe/
Filipinler http://ipophil.gov.ph/
Polonya http://www.uprp.pl/
Portekiz http://www.inpi.pt/
Kongo Cumhuriyeti http://www.anpi.cg.wipo.net 
Kore Cumhuriyeti http://www.kipo.go.kr
Makedonya Cumhuriyeti http://www.ippo.gov.mk/
Moldavya Cumhuriyeti http://www.agepi.md/
Romanya http://www.osim.ro
Rusya Federasyonu http://www.rupto.ru
Sýrbistan ve Karadað http://www.yupat.sv.gov.yu
Singapur http://www.ipos.gov.sg
Slovak Cumhuriyeti http://www.indprop.gov.sk
Slovenya http://www.uil-sipo.si/ 
Ýspanya http://www.oepm.es
Ýsveç http://www.prv.se
Ýsviçre http://www.ige.ch
Tacikistan http://www.tjpat.org
Tayland http://www.ipthailand.org
Türkiye http://www.tpe.gov.tr
Ukrayna http://www.spou.kiev.ua
Ýngiltere http://www.patent.gov.uk
Amerika Birleþik Devletleri http://www.uspto.gov
Uruguay http://dnpi.gub.uy
Özbekistan http://www.patent.uz
Venezüella http://www.sapi.gov.ve

EK II

MALLAR

Nice Anlaþmasý kapsamýnda Markalarýn Tescili Amacýyla Mallarýn ve 
Hizmetlerin Uluslararasý Sýnýflandýrmasý

Sýnýf 1
Sanayi, bilim sahasý ve fotoðrafçýlýkta ve ziraat, bahçecilik ve ormancýlýkta kullanýlan kimyasal 

ürünler; iþlenmemiþ suni reçineler, iþlenmemiþ plastik; gübreler; yangýn söndürücü maddeler; 

tavlama ve lehimcilikte kullanýlan kimyasallar; gýda maddelerinin dayanýklý ve taze kalmasýný 

saðlayan maddeler; tabaklama maddeleri; sanayide kullanýlan tutkallar.
Sýnýf 2

Boyalar, vernikler, laklar; pas önleyiciler ve ahþabý koruyucu maddeler; renklendiriciler; 

mordantlar; iþlenmemiþ doðal reçineler; boyacýlar, dekoratörler, matbaacýlar ve sanatçýlar için 

metal levhalar ve toz halde metaller.
Sýnýf 3

Çamaþýr yýkamada kullanýlan çamaþýr suyu ve diðer maddeler; temizleme, aðartma, ovalama ve 

parlatma maddeleri; sabunlar; parfümeri, uçucu yaðlar (esans yaðlarý), kozmetikler, saç 

losyonlarý; diþ bakým ürünleri.
Sýnýf 4

Sýnai yaðlar ve gresler; yaðlayýcýlar; toz emici, ýslatýcý ve baðlayýcý maddeler; yakýtlar (motor katký 

maddeleri dahil) ve aydýnlatma amaçlý ürünler; aydýnlatma amaçlý mumlar ve fitiller.
Sýnýf 5

Ýnsan ve hayvan saðlýðý için ilaçlar; týbbi amaçlý saðlýk ürünleri; týbbi kullaným amaçlý diyet 

maddeleri, bebek mamalarý; plasterler, sargý malzemeleri; diþ tutturma malzemeleri, diþ mumu; 

dezenfektanlar; mikrop öldürücüler; fungisitler (mantar öldürücüler), herbisitler (bitki öldürücüler).
Sýnýf 6

Adi metaller ve bunlarýn alaþýmlarý; metal inþaat malzemeleri; taþýnabilir metal yapýlar; metalden 

mamul demiryolu malzemeleri; elektrik için olmayan madeni kablolar ve teller; hýrdavatçý 

(nalburiye) eþyasý, metal aksamlý küçük malzemeler; metal boru ve tüpler; kasalar; diðer sýnýflara 

dahil edilmeyen, adi metalden mamul mallar; maden cevherleri.
Sýnýf 7
Makineler ve iþleme aletleri; motorlar ve makineler (kara taþýtlarý için olanlar hariç); makine kavrama 

ve iletme bileþenleri (kara taþýtlarý için olanlar hariç); elle çalýþtýrýlanlar hariç ziraat aletleri; 

yumurta kuluçka makineleri.
Sýnýf 8

El aletleri ve araçlarý (elle çalýþan); çatal, kaþýk, býçak takýmý; yana takýlan silahlar; kiþisel 

kullaným için el aletleri.
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Sýnýf 9
Bilimsel, denizcilik, mesaha, fotoðrafçýlýk, sinemacýlýk, optik, tartým, ölçme, sinyalizasyon, 

kontrol (denetim), can kurtarma ve eðitim aletleri ve cihazlarý; elektriðin iletilmesi, 

dönüþtürülmesi, nakledilmesi, yüklenmesi, ayarlanmasý veya kontrol edilmesi için kullanýlan 

alet ve cihazlar; ses veya görüntülerin kaydedilmesi, iletilmesi veya yeniden meydana 

getirilmesi (röprodüksiyonu) için cihazlar; manyetik veri taþýyýcýlar, kayýt diskleri; otomatik satýþ 

makineleri ve jetonla çalýþan cihazlar için mekanizmalar; otomatik kasalar, hesaplama 

makineleri, veri iþleme cihazlarý ve bilgisayarlar; yangýn söndürme cihazlarý.
Sýnýf 10

Cerrahi, týbbi, diþ hekimliði ve veterinerlik için alet ve cihazlar, yapay organlar ve protezler, 

yapay gözler ve diþler; ortopedik malzemeler; cerrahi dikiþ malzemeleri.
Sýnýf 11

Aydýnlatma, ýsýtma, buhar üretme, piþirme cihazlarý, soðutucular, kurutucular, havalandýrma 

cihazlarý, su ikmal ve sýhhi amaçlý cihazlar.
Sýnýf 12

Araçlar; kara, hava veya deniz yolculuðu cihazlarý.
Sýnýf 13

Ateþli silahlar; cephane, mermi ve gülleler; patlayýcýlar; havai fiþekler.
Sýnýf 14

Deðerli metaller ve alaþýmlarý, diðer sýnýflara dahil edilmeyen ve deðerli metalden mamul veya 

kaplanmýþ ürünler; kuyumculuk eþyalarý, deðerli taþlar; saatler ve zaman ölçme cihazlarý.
Sýnýf 15

Müzik aletleri.
Sýnýf 16

Kaðýt, mukavva ve diðer sýnýflara dahil edilmeyen ve bu malzemelerden yapýlmýþ mallar; 

matbaa malzemeleri; ciltleme malzemeleri; fotoðraflar; kýrtasiye; kýrtasiye veya evde kullaným 

amaçlý tutkallar; sanatçýlar için malzemeler; boya fýrçalarý; yazý makineleri (daktilo) ve büro 

malzemeleri (mobilyalar hariç); eðitim ve öðretim malzemeleri (cihazlar hariç); ambalaj amaçlý 

plastik malzemeler (diðer sýnýflara dahil edilmeyenler); yazýcý þeritleri; yazý bloklarý.
Sýnýf 17

Kauçuk, gütaperka, zamk, amyant (asbest), mika ve bunlardan yapýlmýþ ve baþka sýnýflarda 

yer almayan mallar; üretimde kullaným amaçlý, çekilmiþ biçimde plastikler; paketleme, týkama 

ve izolasyon malzemeleri; metal olmayan bükülebilir borular.
Sýnýf 18

Deri ve deri taklitleri ve diðer sýnýflara dahil edilmeyen ve bu malzemelerden yapýlmýþ mallar; 

hayvan derileri, postlar; her türlü taþýma malzemesi ve seyahat çantalarý; þemsiyeler, güneþ 

þemsiyeleri, güneþlikler ve bastonlar; kýrbaçlar, koþum takýmlarý ve eyerler, üzengi ve eyer 

kayýþlarý.

Sýnýf 19
Ýnþaat malzemeleri (metal olmayan); binalar için metal olmayan bükülmez borular; asfalt, zift, 

bitüm ve katran; metal olmayan taþýnabilir binalar; metal olmayan anýtlar.
Sýnýf 20

Mobilya, aynalar, resim çerçeveleri; ahþap, meþe, kamýþ, bambu, saz, boynuz, kemik, fildiþi, 

balina diþi, deniz kabuðu, kehribar, sedef, lületaþý ve bu malzemelere benzer malzemelerden 

veya plastikten eþyalar (diðer sýnýflara dahil edilmemiþ).
Sýnýf 21

Ev veya mutfak aletleri ve kaplarý (deðerli metalden yapýlmamýþ veya deðerli metalle 

kaplanmamýþ); ibik ve süngerler; fýrçalar (boya fýrçalarý hariç); fýrça yapýmýnda kullanýlan 

malzemeler; temizlik amaçlý malzemeler; çelik yünleri; iþlenmemiþ veya yarý mamul cam 

(binalarda kullanýlan cam hariç); cam, porselen ve seramikten yapýlmýþ ve diðer sýnýflara dahil 

edilmeyen kap kacak.
Sýnýf 22

Halatlar, sicimler, ipler, aðlar, tenteler, muþambalar, yelkenler, çuvallar ve çantalar (diðer sýnýflara 

dahil edilmemiþ); vatka ve dolgu malzemeleri (kauçuk veya plastik hariç); iþlenmemiþ lifli tekstil 

malzemeleri.
Sýnýf 23

Tekstil amaçlý büküm iplikleri ve tireler.
Sýnýf 24

Diðer sýnýflara dahil edilmemiþ tekstil ve tekstil ürünleri; yatak ve masa örtüleri.
Sýnýf 25

Giysiler, ayak giysileri, baþlýklar.
Sýnýf 26

Dantel ve nakýþlar, kurdele ve þeritler; düðmeler, halkalar ve ilikler, iðne ve dikiþ iðneleri; yapma 

çiçekler.
Sýnýf 27

Halýlar, kilimler, mat ve hasýrlar, döþemelik mantarlý muþamba (linolyum) ve zemin kaplama 

amaçlý diðer malzemeler; tekstilden olmayan duvar kaplamalarý.
Sýnýf 28

Oyun ve oyuncaklar; diðer sýnýflara dahil edilmemiþ jimnastik ve spor aletleri ve malzemeleri; 

Yýlbaþý aðaçlarý için süsler.
Sýnýf 29

Et, balýk, kümes hayvanlarý ve av hayvanlarýnýn etleri; et sularý; konservelenmiþ, kurutulmuþ ve 

piþirilmiþ meyve ve sebzeler; marmelatlar, reçeller, kompostolar; yumurtalar, süt ve süt ürünleri; 

yenilebilir yað ve margarinler.
Sýnýf 30

Kahve, çay, kakao, þeker, pirinç, tapyoka, sago, suni kahve; tahýldan yapýlmýþ un ve hazýr ürünler, 

ekmek, pasta ve þekerlemeler, buzlar; bal, pekmez; maya, kabartma tozu; tuz, hardal; sirke, 
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salça ve soslar (çeþni/ lezzet veren maddeler); baharatlar; buz.
Sýnýf 31

Diðer sýnýflara dahil edilmemiþ tarým, bahçecilik ve ormancýlýk ürünleri ve tohumlar; canlý 

hayvanlar; taze meyve ve sebzeler; tohumlar, doðal bitkiler ve çiçekler; hayvan yemleri, arpa.
Sýnýf 32

Biralar; maden sularý ve havalandýrýlmýþ sular ve diðer alkolsüz içecekler; meyveli içecekler ve 

meyve sularý; þuruplar ve içecek yapýmýnda kullanýlan diðer preparatlar.
Sýnýf 33

Alkollü içecekler (biralar hariç).
Sýnýf 34

Tütün; tütün içenlere mahsus malzemeler; kibritler.

Sýnýf 35
Reklamcýlýk hizmetleri; iþ yönetimi; iþ idaresi; büro hizmetleri.

Sýnýf 36
Sigorta; finanssal hizmetler; parasal hizmetler; gayri menkul iþleri.

Sýnýf 37
Ýnþaat hizmetleri; tamir; montaj ve tesisat hizmetleri.

Sýnýf 38
Haberleþme hizmetleri.

Sýnýf 39
Taþýmacýlýk hizmetleri; mallarýn paketlenmesi ve depolanmasý; seyahat organizasyonlarý.

Sýnýf 40
Malzeme iþleme hizmetleri.

Sýnýf 41
Eðitim ve öðretim hizmetleri; eðlence hizmetleri; spor ve kültürel faaliyetler.

Sýnýf 42
Bilimsel ve teknolojik hizmetler ve bunlarla ilgili araþtýrma ve tasarým; endüstriyel analiz ve 

araþtýrma hizmetleri; bilgisayar donaným ve yazýlýmý tasarým ve geliþtirilmesi; hukuki hizmetler.
Sýnýf 43

Yiyecek ve içecek saðlanmasý hizmetleri; geçici konaklama hizmetleri.
Sýnýf 44

Týbbi hizmetler; veterinerlik hizmetleri; insan ve hayvanlar için saðlýk ve güzellik bakýmý 

hizmetleri; tarým, bahçecilik ve ormancýlýkla ile ilgili hizmetler.
Sýnýf 45

Kiþilerin ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere diðer kiþiler tarafýndan verilen kiþisel ve sosyal 

hizmetler; kiþi ve mülklerin korunmasý amaçlý güvenlik hizmetleri.

HÝZMETLER

EK III

Madrid Birliðinin Üyeleri 
(Mart 2007 itibariyle)

Arnavutluk (A&P) Ýzlanda (P)
Cezayir (A) Ýrlanda (P)
Antigua ve Barbuda (P) Ýtalya (A&P)
Ermenistan (A&P) Japonya (P)
Avustralya (P) Kazakistan (A)
Avusturya (A&P) Kenya (A&P)
Azerbaycan (A&P) Suriye (A&P)
Bahreyn (P) Kýrgýzistan (A&P)
Belarus (A&P) Letonya (A&P)
Belçika * (A&P) Lesoto (A&P)
Bhutan (A&P) Liberya (A)
Bosna Hersek (A) Karadað (A&P)
Bostvana (P) Liechtenstein (A&P)
Bulgaristan (A&P) Litvanya (P)
Çin (A&P) Lüksembourg * (A&P)
Hýrvatistan (A&P) Monako (A&P)
Küba (A&P) Moðolistan (A&P)
Kýbrýs (A&P) Fas (A&P)
Çek Cumhuriyeti (A&P) Mozambik (A&P)
Kore Demokratik Hollanda  * (A&P)
Halk Cumhuriyeti (A&P) Norveç (P)
Danimarka (P) Polonya (A&P)
Mýsýr (A) Portekiz (A&P)
Estonya (P) Namibya (A&P)
Avrupa Topluluðu (P) Kore Cumhuriyeti (P)
Finlandiya (P) Moldavya Cumhuriyeti (A&P)
Fransa (A&P) Romanya (A&P)
Gürcistan (P) Rusya Federasyonu (A&P)
Almanya (A&P) San Marino (A)
Yunanistan (P) Sýrbistan (A&P)
Macaristan (A&P) Umman (P)
Ýran (A&P) Sierra Leone (A&P)
Singapur (P) Türkiye (P)
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Slovakya (A&P) Türkmenistan (P)
Slovenya (A&P) Ukrayna (A&P)
Ýspanya (A&P) Ýngiltere (P)
Sudan (A) ABD (P)
Swaziland (A&P) Özbekistan (
Ýsveç (P) Viet Nam (A&P)
Ýsviçre (A&P) Zambiya (P)
Tacikistan (A)
Makedonya Cumhuriyeti (A&P)

(A) Anlaþmaya taraf olduðunu gösterir (54)
(P) Protokole taraf olduðunu gösterir (59)

* Tek bir tamamlayýcý ya da bireysel ücrete baðlý olarak, Belçika, Lüksembourg yada Hollanda için 
ayrý ayrý koruma talep edilemez, sadece bir bütün olarak (Benelüks) bu üç ülke için birden koruma 
talep edilebilir. 

P)
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