
MARKA 

• Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya  

   hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir 

 

• Tüketiciler, aynı kalitede olan iki mal arasında bilinen  

   markaları daha yüksek ödeme pahasına tercih  

   etmektedir. 

 

•  10 yıl süre ile verilir. Yenilenebilir. (sonsuz) 



Marka oluştururken... 

• Ürüne ve hedef kitleye uygun 

• Verilmek istenen mesajı içeren 

• Kulağa hoş gelen, kolay okunur, kolay telaffuz  
edilebilir  

• Akılda kalıcı, tüketicinin bilinç altına tesir etmeye 
elverişli 

• Piyasadaki mevcut markalardan farklı 

• Sıradan olmayan, ayırt edici niteliğe sahip  

• Tescile uygun 



MARKA NELERDEN 

OLUŞABİLİR ? 



SÖZCÜKLER, İSİMLER... 



ŞEKİLLER, LOGOLAR... 



HARFLER, SAYILAR... 



SÖZCÜK, ŞEKİL,  

HARF VE SAYI KOMBİNASYONLARI 



MARKA ÇEŞİTLERİ 

• Ticaret Markası 

• Hizmet Markası 

 

• Garanti Markası 

• Ortak Marka 



MARKA ÇEŞİTLERİ 

   Ticaret Markaları: Bir işletmenin ürettiği veya 
ticaretini yaptığı malları diğerlerinden ayırt 
eder.  



• Hizmet Markaları: Bir işletmenin sunduğu 
hizmetleri diğerlerinden ayırt eder.  

MARKA ÇEŞİTLERİ 



• Garanti Markası: Tescil sahibinin kontrolü altında, 
farklı işletmelerin ürettikleri mal ve hizmetlerin 
ortak özelliklerini, üretim usullerini coğrafi 
kaynaklarını ve kalitesini nitelikleri önceden 
belirlenerek garanti etmeye yarayan işarettir.  

MARKA ÇEŞİTLERİ 



• Ortak Marka: Birden fazla işletmenin mal veya 
hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya 
hizmetlerinden ayırt eden markalardır.  

 
Sahipleri:  
• Bu gruba üye 
• Tescil için ortak hareket 
• Yenileme için ferdi başvuru 
• Teknik yönetmelik hazırlama 

MARKA ÇEŞİTLERİ 



Ürünün adı mı, markası mı? 



MARKA HAKKI NASIL ELDE 
EDİLİR? 

 

Bu Hak: 

 Tescil ile (556 sayılı KHK’nın 6. mad) 

 Kullanım ile (TTK 56. mad.) 



MARKA BAŞVURUSU 

• Markanın yayına ve baskı yoluyla çoğaltmaya elverişli 
en az 5x5 ve en fazla 7x7 cm. ebadında 5 adet örneği, 

• Başvuru ücreti ödenti belgesi 

• İlave sınıf ücreti belgesi 

• Teknik şartname (ortak, garanti marka) 

• Rüçhan hakkı belgesi  



MARKA TESCİL PROSEDÜRÜ 

VERİ 
GİRİŞİ 

ŞEKLİ 
İNCELEME 

SINIFLANDIRMA 

BENZERLİK 
ARAŞTIRMASI  

İNCELEME 

RED 

YAYIN 

NOKSAN 
TAMAMLAMA 

TESCİL 



SINIFLANDIRMA 

 Markanın üzerinde kullanılacağı mal ve hizmetlere 
ilişkin sınıflandırma (Nice Sınıflandırması) 

 - 34 mal, 11 hizmet sınıflandırması 

 

 Marka örneğindeki şekilli (figüratif) unsurların 
sınıflandırılması (Viyana Sınıflandırması) 



İNCELEME 
PROSEDÜRLERİ  

 
Esasa İlişkin İnceleme-Mutlak Ret 

Nedenleri 



Ret İçin Mutlak Nedenler 
(556 KHK. Md. 7)  

a) Ayırt edici olmayan işaretler, marka olarak 
tescil edilemez.  

 Herkesin kullanımına açık geometrik şekiller, 
özel olarak tasarlanmamış harf, rakam veya düz 
bir çizgi marka olarak tescil edilemez.  



b) Aynı türdeki mal ve hizmetlerle ilgili olarak 
tescil edilmiş veya daha önce tescil için 
başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt 
edilemeyecek kadar aynı olan işaretler, 

ROUTE 66 
COOLED BY 

REFRİGERATION 

2002/28403  

Sınıf: 32.01, 32,03 

96 13518  

Sınıf: 32.01, 32,03 

2002/29624  

Sınıf: 31, 35, 36 

175341  

Sınıf: 29, 30, 31 



c) Mal veya hizmetler için cins, çeşit, vasıf, 
kalite, amaç, değer, miktar, coğrafi kaynak 
gösteren veya diğer karakteristik özelliklerini 
belirten işaretler,  

Gıda Boya Kova 

Giyim Takı Yağ 



d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan 
veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret 
grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan 
işaretler,  

http://www.internet.com/


e) Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan 
şekilleri içeren işaretler, marka olarak tescil 
edilmez.  

CD.ler Oto Lastiği Yumurtalar 



f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim 
yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı 
yanıltacak nitelikteki işaretler, marka olarak 
tescil edilemez.  

QUENN 

Made in France 

YMS 
Şeker 

Alman şarabı Detarjan için 



g) Yetkili mercilerden kullanmak için izin 
alınmamış, Paris Sözleşmesine üye ülkelere ait 
arma, bayrak ve diğer hükümranlık belirtileri 
içeren işaretler, marka olarak tescil edilmez.  



h) Tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal 
olmuş işaretler,  



ı) Sahibi tarafından izin verilmeyen tanınmış 
markalarla aynı veya ayırt edilemeyecek kadar 
benzer işaretler,  

VAKKO 
2002/14227 

Sınıf: 9 ,14 



i) Dini değerleri ve sembolleri içeren işaretler,  

Kur’an-ı Kerim 

Zem-zem 



j) Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı işaretler, 
marka olarak tescil edilemez.  

sex Faşizm 



İlan (Madde 33) 

   Şekli koşullara uygun olarak başvurusu yapılan ve 
herhangi bir mutlak ret gerekçesi nedeniyle tamamen 
reddedilmeyen marka tescil başvuruları ilgili Resmi 
Marka Bülteninde ilan edilirler.  



İTİRAZLA
R 

Enstitü Kararlarına Karşı İtiraz 

İlana Karşı İtiraz 



İtiraza İlişkin Temel Kurallar 

 Süreler 

 Dilekçe 

 Ücret 

 Vekaletname 



Karara İtirazlar (KHK Madde 47-52) 

Başvuru sahibi, Enstitünün ret kararlarına 
karşı itiraz sunulabilir. (ret, kısmi ret, 
ilana karşı yapılan itiraz kararlarına karşı 
itirazlar) 
 
 İtirazlar Enstitünün kararını bildirim 
tarihinden itibaren 2 ay içinde yapılabilir. 



Yayına İtirazlar 

Üçüncü kişiler, bir markanın yayınına karşı 
yapılan itirazlar, markanın yayınından 
itibaren 3 ay içerisinde yapılmalıdır.  



Nispi Ret Nedenleri (KHK Mad. 8) 

1)   Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir 
markanın sahibi tarafından itiraz yapılması 
durumunda:  

  
 Tescil için başvurusu yapılan marka, itiraza konu olan 

markalar ile aynı veya benzer ise, ayrıca kapsadığı mal 
veya hizmetlerle aynı veya benzer ise ve bu durum 
halk tarafından markalar arasında ilişki kurulması 
ve karıştırma ihtimalini yaratıyorsa, marka olarak 
tescil edilmez. 



Nispi Ret Nedenleri (KHK Mad. 8) 

2) Tescilsiz bir markanın veya ticarette 
kullanılan bir başka işaretin sahibi eskiye 
dayalı kullanıma bağlı olarak itiraz etmişse,  



Nispi Ret Nedenleri (KHK Mad. 8) 

3) Farklı mal ve hizmetler için yapılmış başvuruya 
tanınmış marka sahibi itiraz etmişse 

http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.vektorlogo.com/wp-content/pinar.jpg&imgrefurl=http://www.vektorlogo.com/pinar-logosu-logo.html&usg=__1r7BZatB5ZhZ05JtTAs1pYv_z2I=&h=200&w=200&sz=5&hl=tr&start=4&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=53PEYKY6EnWWXM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dp%25C4%25B1nar%2Blogo%26um%3D1%26hl%3Dtr%26rlz%3D1R2IRFC_trTR355%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.vektorlogo.com/wp-content/pinar.jpg&imgrefurl=http://www.vektorlogo.com/pinar-logosu-logo.html&usg=__1r7BZatB5ZhZ05JtTAs1pYv_z2I=&h=200&w=200&sz=5&hl=tr&start=4&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=53PEYKY6EnWWXM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dp%25C4%25B1nar%2Blogo%26um%3D1%26hl%3Dtr%26rlz%3D1R2IRFC_trTR355%26tbs%3Disch:1


Nispi Ret Nedenleri (KHK Mad. 8) 

4) Tescili istenen işaret başkasına ait kişi ismi, 
fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet 
hakkını kapsıyorsa, hak sahibinin itirazı üzerine tescil 
başvurusu ret edilir.  

LADY-DIANA 
Başv. No: 97/17705 

Sınıflar: 3, 14, 20, 28 

İLAN İTİRAZ RET 
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Nispi Ret Nedenleri (KHK Mad. 8) 

5) Ortak ve garanti markalarının sona 
ermesinden itibaren üç yıl içerisinde ortak 
marka veya garanti markasıyla aynı veya 
benzeri olan marka tescil başvurusu, önceki 
hak sahiplerinin itirazı üzerine reddedilir.  



Nispi Ret Nedenleri (KHK Mad. 8) 

6) Bir markanın yenilenmeme nedeniyle koruma 
süresinin dolmasından sonra iki yıl içerisinde aynı 
veya benzer markanın, aynı veya benzer mal veya 
hizmetler için yapılan tescil başvurusu itiraz 
üzerine reddedilir.  

10 yıllık koruma süresi 2 yıllık itiraz süresi 



Bir marka tescil başvurusu mutlak veya nispi ret 
nedenleri çerçevesinde reddedilmemişse (veya 
reddedilip de bu ret kararından dönülmüşse), başvuru 
tescil edilerek Resmi Marka Gazetesinde ilan edilir.  
 
Markalar sicili kamuya açıktı. 

 

Tescil (Madde 39)  



Markanın Kullanılması (KHK Mad. 14) 

Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, 
haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu 
kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi 
halinde, marka iptal edilir.  
 
Aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul 
edilir:  
a) Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden 
markanın farklı unsurlarla kullanılması,  
b) Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da 
ambalajlarında kullanılması,  
c) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması,  
d) Markayı taşıyan malın ithalatı.  



MARKA ARAŞTIRMA 











Sıkça Sorulan Sorular 

 Patent başvurusu yapmak için ürünün bitmiş olması gerekir mi? 

 Patentli bir üründe ne kadar değişiklik yapılırsa ihlale girmez veya 
yeni bir patent alınabilir? 

 Yurtdışında var olan bir ürün için Türkiye’de patent başvurusu 
yapılabilir mi?  

 Yurtdışındaki patentli bir ürünün Türkiye’de satışı ve üretimi 
yapılabilinir mi? 

 Türkiye’de buluşum için patent alırsam bütün dünyada korunur mu? 

 Patentli bir üründe patentli olduğuna dair işaret bulunmak zorunda 
mıdır? 

 Buluşumu patent başvurusu yapmadan herhangi bir konferansta 
veya bilimsel bir makale ile açıklamamda sakınca var mı?  

 Buluşumu patent başvurusu yapmadan firmalarla paylaşmamda bir 
sakınca var mıdır? 

 Başvuru yaptığım takdirde başvurumun çalınma ihtimali var mıdır?  



Sıkça Sorulan Sorular 

 Patent/tasarım başvurusu yapmak için 18 yaşından büyük olmak mı 
gerekir? 

 Bir proje fikrim var; ancak, üretim için maddi durumum müsait değil, 
nereden destek alabilirim?  

 Aynı ürün için endüstriyel tasarım ve patent tescili olabilir mi? 

 Başvurunun tescil edilmesi ne kadar sürer? 


