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SUNUM İÇERİĞİ 

 Madrid Sistemi Türkiye Tarihçesi 

 Madrid Sisteminin Amacı 

 Madrid Sisteminden Kimler Yararlanabilir? 

 Uluslararası İşlem Süreci 

 Uluslararası Sicilde Yapılabilecek Değişiklikler 

 Uluslararası Tescilin Esas Markaya Bağımlılığı ve 

Dönüştürme 

 Topluluk Markası (CTM) 
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MADRİD SİSTEMİ  

TÜRKİYE TARİHÇESİ 

 Markaların uluslararası tescil işlemlerinin kolaylıkla 

yürütülebilmesi amacıyla Madrid Protokolüne üyelik 

gerçekleşmiştir. 

 Ülkemizde1 Ocak 1999 tarihinde Protokol yürürlüğe 

girmiştir.   

 Bu tarihten itibaren Türkiye; Madrid Protokolü 

kapsamında uluslararası marka tescil başvurusu almakta 

ve Menşe Ofis olarak başvuru yapmaktadır. 

 İşlemleri TPE Markalar Dairesi Başkanlığı yürütür. 
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MADRİD SİSTEMİNİN AMACI 

a) Markaların tek bir başvuru yapılarak ve tek bir dil 

kullanılarak birden fazla ülkede (Protokol'e taraf 

ülkelerde) uluslararası tescilini sağlamaktır. 

 

b) Marka başvurusu yapıldıktan sonra yapılacak olan 

değişikliklerin tek ve basit bir işlem aracılığıyla 

Uluslararası sicile kaydedilmesini sağlamaktır. 
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MADRİD SİSTEMİNDEN KİMLER 

YARARLANABİLİR? 

 

  Madrid Protokolü’ne taraf olan bir ülkede  

a) gerçek ve etkin sınai veya ticari bir kuruluşu olan veya 

b) o ülkede yerleşik olan veya 

c) o ülkenin tabiiyetinde olan bir gerçek veya tüzel kişi 

tarafından yapılabilir.  
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ULUSLAR ARASI İŞLEM SÜRECİ 

 Sistem iki yönlü işlemektedir 

 TPE’ye yapılan başvurular 

    Türkiye’nin belirlenmiş akit taraf olduğu durum 

 TPE aracılığıyla yapılan başvurular  

     Türkiye’nin Menşe Ofis olduğu durum 
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 TPE’ye yapılan başvurular 

(Belirlenmiş Akit taraf) 
 

Ulusal mevzuat (556 sayılı KHK) kapsamında 

incelenmektedir.  

Süreç ulusal başvurular için nasılsa uluslararası 

başvurular için de aynıdır.(Yayın, itiraz, süreler vb.) 

18 ay içinde sonuçlandırılmalıdır! 

Yazışmalar WIPO ile yapılır 

 



    

Veri girişi 

Benzerlik 

araştırması 

Mutlak ret nedenleri 

çerçevesinde inceleme 

 

Koruma  

Bildirimi  
 Yayın 

  Ret Ret bildirimi 

 

TPE’ye yapılan başvurular 

(Belirlenmiş Akit taraf) 

 

BAŞVURU 

SAHİBİ 
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TPE’de ret kararına itiraz 

 

İtiraz işlemlerinde WIPO’nun aracılık rolü ortadan kalkar 

 

 

İtiraz işlemlerinin sonuçlanmasından sonra nihai karar 

WIPO’ya bildirilir 



TPE’de ret kararına itiraz 

 
 Wipo tarafından reddin başvuru sahibine veya vekiline 

bildirim tarihinden itibaren 2 ay içerisinde; 

 

 TPE nezdinde yetkili bir vekil aracılığıyla; 

 

 TPE’ye 

 

...yapılır.  
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TPE aracılığıyla yapılan başvurular 

(Menşe Ofis) 
Türkiye’de tescilli ya da başvuru halinde bir marka 

olması gerekir. 

Başvuru formu (MM2) doldurulmalıdır. 

http://www.wipo.int/madrid/en/forms/  

Enstitüye hitaben yazılmış ve talebin içeriğini belirten 

dilekçe, 

Madrid Protokolü çerçevesindeki Enstitü içi işlem 

ücretinin ödendiğini gösterir belge, 

Vekille yapılması durumunda vekaletname veya daha 

önceki bir vekaletnameye atıf 

TPE’ye ödenmesi gereken ücret: 200 TL 

 

http://www.wipo.int/madrid/en/forms/
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                  MM2 Formu 

TPE, MM2 formunun esas tescil veya başvuruya  

uygunluğunu inceler. 

Bu inceleme; 

Başvuru sahibi bilgileri (unvan, adres…) 

Başvuru yapma hakkı (tabiiyet, yerleşiklik, kuruluş) 

Marka örneği ve bilgileri (tescil tarihi/koruma tarihi) 

Eşya listesi (daraltılabilir genişletilemez) 

Diğer hususlar açısından yapılır. 

 

 

 

 



  Başvuruların TPE’den WIPO’ya iletilmesi 

 
• Eksiği bulunmayan veya giderilen başvurular WIPO’ya 

iletilir 

 

• WIPO incelemesi yapılır 

 

• Başvuruların, belirlenen akit taraf ofislerince kendi 

ulusal mevzuatları çerçevesinde incelenmesi ve verilen 

kararların WIPO aracılığıyla başvuru sahiplerine 

iletilmesi 

 



 
WIPO Tarafından Yapılan 

Şekli İnceleme 
                                                            

                                                                    

                                                                                

                                                                        UYGUNSUZLUK YOK           YAYIN 
•başvuru yetkisi 

•belirlenen akit taraflar 

•mal/hizmet,şekil sınıflandırması                          süresi içinde giderildi  

•ücretler 

•ABD kullanım beyanı (MM18) 

•AB’de ikinci dil      

•Diğer uygunsuzluklar (Ücret,                                     UYGUNSUZLUK  

marka örneği vb.) 

                                             
         

                                                           süresi içinde giderilmedi 

 

                                                         

                                                İŞLEMDEN KALDIRMA / ŞERHLİ YAYIN  



TPE aracılığıyla yapılan başvurular  

(Menşe Ofis) 

Başvuru sahibi 

TPE 
Şekli 

İnceleme 

•ücret 

•esas tescil ya da 

başvuruya uygunluk  

•mal ve hizmetler 

•başvuru yetkisi 

WIPO’ya  

bildirim   

Uygunsuzluk 

Belirlenen  

ülkeler 



Sonraki Belirleme 

 (Subsequent Designation) 
 Korumayı daha önceden koruma ihtiyacı 
duyulmayan akit taraflara genişletme imkanı 

 

Korumayı sisteme sonradan dahil olan akit taraflara 
genişletme imkanı 

 

Menşe Ofis aracılığıyla ya da doğrudan WIPO’ya 
yapılabilir başvuru 

 

MM2 yerine MM4 Formu 
 
 

başvuru ücreti yerine sonraki belirleme ücreti 



ULUSLAR ARASI SİCİLDE YAPILABİLECEK 

DEĞİŞİKLİKLER  

 Uluslararası tescil/başvuru ile ilgili meydana gelen 

değişiklikler WIPO’ya bildirilir. (sahip bilgileri, devir, 

feragat,iptal vb.) 

 

 WIPO sicilinde gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra 

ulusal ofislere değişikliklerle ilgili bildirimde bulunur. 

 

 Değişiklik talepleri doğrudan veya TPE aracılığıyla 

WIPO’ya bildirilebilir. 
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ULUSLAR ARASI TESCİLİN ESAS 

MARKAYA BAĞIMLILIĞI VE 

DÖNÜŞTÜRME 

 

 Uluslararası tescilli marka; menşe ofiste başvuru halinde 
bulunan veya tescil edilen esas markaya uluslararası 
tescil tarihinden itibaren beş yıl süreyle bağımlı kalır.  

 

 

 Uluslararası tescilin Menşe ülkede tamamen veya 
kısmen reddi/iptali gibi durumlarda uluslararası tescil , 
Belirlenmiş Akit Tarafların tamamında veya bazılarında 
ulusal veya bölgesel başvurulara dönüştürülebilir 

 
 



 

 

 

 

TOPLULUK MARKASI(CTM) 

 
Roma Antlaşması (1957): “üye ülkelerin ekonomik ve 

sosyal gelişimini sağlamak için...Avrupa’yı bölen bariyerleri 

ortadan kaldıran ortak girişimlerde bulunmak”  

 

 89/104 Sayılı Direktif - 21 Aralık 1988 - (2008/95) 

     - Avrupa Topluluğu üye ülke mevzuatlarının birbiriyle 

uyumlaştırılması hedeflenmiştir. 

 

  40/94 Sayılı Topluluk Marka Tüzüğü - 20 Aralık 1993 - 

(2009/207)  

     - OHIM’in oluşturulması sağlanmıştır. 



20 

Topluluk Marka Tescil Sistemi 

Nedir? 

 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tamamını koruma 

kapsamına alan ve her ülkede eşit haklar sağlayan bir 

marka tescil sistemidir.  

 

Sistem, merkezi İspanya’nın Alicante şehrinde olan İç 

Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) tarafından idare 

edilmektedir. 

 

 

 

 

 



Topluluk Marka Tescil 

Sisteminin Temel Özellikleri 

 Üniter karakter 
 bütün üye ülkelerde geçerli tek tescildir 

 koruma kapsamında (coğrafi veya mal/hizmet) 
sınırlandırma mümkün değildir 

 devir, iptal veya hükümsüzlük durumu bütün 
Topluluk düzeyinde geçerlidir 

 Ya hep ya hiç prensibi 
 Tek bir üye ülkede tescil engeli bulunan bir 

başvuru CTM olarak tescil edilemez 
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AB düzeyinde geçerli, etkin ve eşit etkide güçlü 

bir marka 

Tek dil, tek ofis, tek başvuru 

Ekonomik 

Ulusal başvurulara dayalı rüçhan hakkı 

AB’nin genişlemesine paralel genişleyen 

koruma kapsamı 

 

 

Topluluk Markası – 

Avantajları 



Topluluk Markası - Başvuru Yetkisi 

(Kimler Topluluk Marka Başvurusunda 

Bulunabilir?) 

1. AB üyesi ülke vatandaşları 

2. Paris Sözleşmesi’ne taraf ülke vatandaşları  

3. AB Üyesi Ülkelerde ticari ve etkin işletme sahipleri 

4. Paris Sözleşmesi’ne taraf ülkelerde ticari ve etkin işletme 

sahipleri 

 Türk vatandaşlarının başvuru yetkisi bulunmaktadır. 

 Sadece başvuru işleminde vekil zorunluluğu yoktur. 
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Topluluk Markası - Başvuru Yeri 

 

• OHIM (Alicante - İspanya) 

• Doğrudan OHIM’e başvuru yapılabilir. 

• Madrid sistemi yoluyla AB (EM) belirlenen akit taraf 

seçilerek WIPO aracılığıyla başvuru yapılabilir. 

• Benelüks Marka Ofisi (BOIP)  

•Üye ülke sınai mülkiyet ofisleri 



Topluluk Markası - Tescil Prosedürü 
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Madrid Sistemi – Topluluk 

Sistemi 

 

-Uluslararası 

-Menşe Ofise başvuru 

-Ayrı ayrı inceleme ve 

tescil 

-WIPO organizatör 

-Coğrafi kapsam: 84 

-Sonraki belirleme imkanı 

-Dil: İng., Fr., İsp.  

-Ücret: değişken 

 

-Bölgesel 

-OHIM veya Üye Ülkelere 

başvuru 

-Tek inceleme tek tescil 

-OHIM karar mercii 

-Coğrafi kapsam: 27 

-Ya hep ya hiç 

-Dil: 20 Üye Ülke dili  

-Ücret: standart 
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