Eski?ehir Avukat Egemen ÖZGÜR | Hukuk ve Dan??manl?k Bürosu | Eski?ehir | Avukat
Eski?ehir Avukat Egemen ÖZGÜR | Hukuk ve Dan??manl?k Bürosu | Eski?ehir | Avukat
https://www.ozgur.av.tr

Marka Tescilinde Red ?çin Mutlak Nedenler
Marka Tescilinde Red ?çin Mutlak Nedenler
A?a??da yaz?l? i?aretler marka olarak tescil edilemez:
a) 5 inci madde kapsam?na girmeyen i?aretler,
b) Ayn? veya ayn? türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmi? veya daha önce tescil için
ba?vurusu yap?lm?? bir marka ile ayn? veya ay?rt edilemeyecek kadar benzer markalar,
c) Ticaret alan?nda cins, çe?it, vas?f, kalite, miktar, amaç, de?er, co?rafi kaynak belirten veya
mallar?n üretildi?i, hizmetlerin yap?ld??? zaman? gösteren veya mallar?n ve hizmetlerin di?er
karakteristik özelliklerini belirten i?aret ve adland?rmalar? münhas?ran veya esas unsur olarak
içeren markalar,
d) Ticaret alan?nda herkes taraf?ndan kullan?lan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna
mensup olanlar? ay?rt etmeye yarayan i?aret ve adlar? münhas?ran veya esas unsur olarak içeren
markalar,
e) Mal?n özgün do?al yap?s?ndan ortaya ç?kan ?eklini veya bir teknik sonucu elde etmek için
zorunlu olan, kendine mal?n ?eklini veya mala asli de?erini veren ?ekli içeren i?aretler,f) Mal veya
hizmeti niteli?i, kalitesi veya üretim yeri, co?rafi kayn??? gibi konularda halk? yan?ltacak markalar,
g) Yetkili mercilerden kullanmak için izin al?nmam?? ve dolay?s?yla Paris Sözle?mesinin 2 nci
mükerrer 6 nc? maddesine göre reddedilecek markalar,
h) Paris Sözle?mesinin 2 nci mükerrer 6 nc? maddesi kapsam? d???nda kalan ancak kamuyu
ilgilendiren, tarihi, kültürel de?erler bak?m?ndan halka mal olmu? ve ilgili mercilerin tescil izni
vermedi?i di?er armalar, amblemler veya ni?anlar içeren markalar,
?) Sahibi taraf?ndan izin verilmeyen Paris Sözle?mesinin 1 inci mükerrer 6 nc? maddesine göre
tan?nm?? markalar,
j) Dini de?erleri ve sembolleri içeren markalar,
k) Kamu düzenine ve genel ahlaka ayk?r? markalar.
Bir marka tescil tarihinden önce kullan?lm?? ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu
kullan?m sonucu ay?rt edici bir nitelik kazanm?? ise (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili
reddedilemez.
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