MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA K.H.K Madde 8:
KHK Madde 8’de markanın tescilinde nisbi red için sayılan hallerde marka sahibi tarafından itiraz edilmesi halinde
marka tescil edilmez. Ancak; itiraz hakkına sahip kişilerce itiraz hakkının kullanılmaması durumunda dahi markanın
hükümsüzlüğü davası açabilir. Hatta itiraz olunmuş, bu itiraz Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından reddedilmiş veya
TPE’nin bu kararına karşı yapılan itiraz Yeniden İnceleme ve Değerleme Kurulu’nca reddedilmiş ya da kurulun red
kararına karşı TPE’ye yöneltilen dava kaybedilmiş olsa bile hükümsüzlük davası açılabilir. Nisbi red sebepleri, üçüncü
kişilerin daha önceki bir tarihte çeşitli nedenlerle elde ettikleri birtakım haklardan kaynaklanan ve bu nedenle de bu
kişiler tarafından ileri sürülmesi gereken nedenlerdir. Tescil edilmiş veya tescil için başvurulmuş bir markanın sahibi
tarafından itiraz yapılması durumunda markanın tescil edilmeyeceğine ilişkin sayılan nisbi red sebepleri şunlardır:
1- Aynı markanın tescili:
Tescil için başvurusu yapılan markanın, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı
olması ve aynı mal veya hizmetleri kapsaması halidir.
2- Benzer markanın tescili:
Tescil için başvurusu yapılan markanın, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı
veya benzer olması ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle
aynı veya benzer olması, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma
ihtimalinin olması ve bu karıştırılma ihtimalinin tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili
olduğu ihtimalini de kapsaması halidir.
3- Markanın ticari vekil veya temsilci tarafından tescili:
Marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi tarafından markanın kendi adına tescili için, marka sahibinin izni olmadan ve
geçerli bir gerekçe gösterilmeden yapılan başvuru halidir.
4- Tescilsiz marka veya ticaret sırasında kullanılan diğer işaretlerin tescili:
Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine tescil
edilmeyecek haller ise; Markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden önce veya markanın tescili için yapılan
başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmiş olması ve belirtilen işaretin sahibine daha
sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkını veriyor olması halidir.
5- Tanınmış markalar:
KHK Madde 8’in 4. Fıkrasına göre; marka tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın
aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için
başvurusu yapılmış markanın, -farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile- toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi
nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış
markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumlar markanın hükümsüzlüğü için kabul edilen
nisbi red sebeplerinden biridir.
6- Şahsi haklar, telif hakları ve diğer sınai mülkiyet haklarının tescili:
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Tescil için başvurusu yapılmış markanın başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet
hakkını kapsaması hali nisbi red sebeplerindendir.
7- Sona ermiş ortak ve garanti markalarının tescili:
Ortak ve garanti markalarının sona ermesinden itibaren üç yıl içinde ortak marka veya garanti markası ile aynı veya
benzeri olan marka tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilecektir. İtiraz edilmemiş ya da itiraza rağmen tescil işlemi
yapılmışsa bu marka, markanın hükümsüzlüğü davasına konu olacaktır.
8- Yenilenmemiş markaların tescili:
Bir markanın yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin dolmasından sonra iki yıl içerisinde aynı veya benzer markanın,
aynı veya benzer mal ve hizmetler için yapılan tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilecektir. İtiraz edilmemiş veya
itiraza rağmen tescil işlemi yapılmışsa bu marka, markanın hükümsüzlüğü davasına konu olacaktır. Önceki hak sahibi
koruma süresinin bitiminden itibaren 2 yıl içerisinde markasını kullanmamışsa bu bir hükümsüzlük nedeni
sayılmayacaktır.
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