
ULUSLAR ARASI MARKA TESCİLİ

Madrid Sistemi:
  

  

Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Sistemi, tek bir başvuru ile sisteme taraf toplam
79 ülke ve Avrupa Topluluklarında başvuru yapma imkanı sağlayan bir sistemdir. Sistem Madrid
Anlaşması ve Madrid Protokolünden oluşmaktadır. Türkiye sadece Madrid Protokolüne taraf
olduğu için Türk Patent Enstitüsü aracılığıyla yapılan uluslar arası marka tescil başvurularında
Protokole taraf olan ülkeler için tescil talebinde bulunulabilir. Madrid Sistemine taraf ülkelerin
güncel listesi için http://www.wipo.int/madrid/en/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
Madrid Protokolü çerçevesinde elde edilen bir uluslararası tescil sadece başvuru sırasında
belirlenen ve yapılan inceleme sonucu marka tescili kabul edilen ülkelerde koruma sağlar.
TPE aracılığıyla Madrid Protokolü çerçevesinde uluslar arası marka başvurusunda bulunmak
için Türkiye'de tescilli ya da başvuru halinde bir markanızın bulunması zorunludur. TPE'de
kayıtlı başvuru halinde ya da tescilli markası bulunmayanlar yeni bir marka ulusal başvurusu
yaparak bu başvuruyla aynı anda uluslar arası marka başvurusunda bulunabilirler. 
Madrid Protokolü çerçevesinde uluslararası marka başvurusunun, marka sahibi, marka örneği,
mal ve hizmetler açısından esas başvuru/tescille uyumlu olması zorunludur. Uluslar arası
başvuruda tescili talep edilen mal ve hizmetler esas markanın mal ve hizmet listesinden daha
dar kapsamlı olabilir ancak daha geniş kapsamlı olamaz.
Madrid Protokolü çerçevesinde yapılan uluslar arası başvuruların koruma süresi, başvurunun
WIPO'ya 2 ay içerisinde gönderilmesi halinde, başvurunun ulusal ofis (TPE) tarafından alındığı
tarihten itibaren başlar. Başvuru ulusal ofis tarafından alındığı tarihten itibaren iki aydan daha
sonra gönderilirse koruma süresi başvurunun WIPO tarafından alındığı tarihte başlar. Ulusal
ofis tarafından iki ay içerisinde gönderilebilmesi için başvurunun usulüne uygun ve eksiksiz
yapılmış olması gerekmektedir.
Uluslar arası bir marka başvurusunun, WIPO tarafından belirlenen ülkelere bildirim tarihinden
itibaren, ülkelerin tercihine göre en çok 12 veya 18 aylık süreler içerisinde sonuçlandırılması
gerekmektedir.
Uluslar arası başvurulara ilişkin olarak belirlenen ülkeler tarafından herhangi bir tescil belgesi
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verilmemektedir. Belirlenen 12 veya 18 aylık süreler içerisinde ret kararı bildirilmeyen başvurular
bu ülkelerde tescil edilmiş kabul edilir. Ret kararlarının bildirilmesi zorunludur ancak olumlu
kararların bildirilmesi zorunlu değildir. Bununla birlikte bazı ülkeler olumlu (yayın, tescil vb.)
kararlarını da bildirmektedir.

  Avrupa Birliği Markası (CTM)
  

Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan bir marka tescil sistemidir. Türkiye dahil AB üyesi olmayan
ülkeler de CTM müracaatında bulunabilirler. Aşağıdaki ülkeler CTM kapsamındadır. Ancak CTM
sisteminin dezavantajları mevcuttur. 
Her şeyden önce AB markası yapabilmek için AB ülkelerinde faaliyet gösteren bir vekille
çalışma zorunluluğu vardır. 
Bunun yanı sıra Birlik üyesi ülkelerden herhangi birinde markanın tescili ile ilgili bir problem
çıkarsa marka hiçbir ülkede tescil edilemeyecektir. 
Bunun yanı sıra AB markalarının iptal prosedürü diğer markaların iptalinden biraz daha
zorlaştırılmıştır. 
Aşağıdaki ülkelerden herhangi birinde yerleşik bir vekil aracılığıyla CTM müracaatı
yapılabilmektedir. ÖNCÜ PATENT en uygun maliyet ile AB markası ile ilgili vekil bulma
işlemlerinde ve vekil ile yapılacak koordinasyonda vekillik hizmeti vermektedir. 
AB üyesi ülkeler 
Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Avusturya, İtalya, İspanya, Portekiz, İngiltere,
İrlanda, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Litvanya, Letonya, Estonya, Polonya,
Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Malta, Kıbrıs Rum Kesimi., Romanya,
Bulgaristan

  ÜLKE BAZINDA DİREKT MARKA MÜRACAATI
  

Çoklu başvuru yapılamayacak ülkelerde bu yol tercih edilir. Ayrıca marka tescili yapılmak
istenen ülke Madrid Protokolüne veya başka herhangi bir uluslar arası anlaşmaya üye değilse
izlenmesi gereken yol her ülkede ayrı vekil tayini yapıp müracaat yapmak olacaktır. 

Marka, patent ve endüstriyel tasarım tescillerinde mülkilik esası geçerli olduğu için Türkiye’de
korunan bir hakkın aynı şekilde yurtdışında da korunduğu söylenemez. Zira haklar ancak tescil
edildikleri ülkelerde, o ülke kanunları çerçevesinde korunmaktadır. 
Türkiye’de tescilli bir marka, patent ya da tasarımın yurtdışında da aynı şekilde korunması
mümkündür. Korumanın başlaması için tescil ön şarttır. Bu yüzden Türkiye dışında faaliyeti
bulunan veya faaliyete başlamayı düşünen şirket veya şahıslar, marka, patent ve endüstriyel
tasarımlarını yurtdışında tescil ettirmelidirler. 
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