Marka Tescil
Marka kısaca farklılığın kaliteyle buluşmasıdır. Markanızın tescil edilmesi ile birlikte işletmeniz, her zaman gelebilecek
haksız rekabet teşkil eden saldırılardan etkilenmeden yoluna devam edecektir. Ancak unutulmaması gereken toplum
nezdinde bir markanın yerleşebilmesi için en az 10 yıl istikrarlı bir şekilde kullanım gerekmektedir. Bu 10 yıllık süreç
içerisinde markanızın çalışanlarımız vasıtasıyla Türk Patent Enstitüsünün yayınladığı bültenlerde tescile çıkan markalar ile
karşılaştırılma yapılıp, vakit geçmeden markanıza iltibas tehlikesi oluşturan markaların tescil edilmesini engellenmesi
gerekmektedir. Yani kısaca sadece markanızın tescil edilmesi yetersiz kalmaktadır. Özellikle marka tescil edildikten sonra
benzer marka başvurularının önüne geçilmesi tescil kadar önem arz etmektedir.

Marka tescili üretmiş olduğunuz ürünlerinizin ve vermiş olduğunuz hizmetin korunmasında ve tescillenmesinde önemli rol
oynamaktadır. Kullanmakta olduğunuz markanın tescili sadece Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılmaktadır.

Patent Enstitüsü tarafından yapılacak bu işlemlerin takibi için profesyonel olarak hizmet almanızda Gebze Marka Tescil
yetkili ve uzman personeli ile hizmet vermeye her zaman hazır durumdadır. Açıklayıcı bir örnek olması açısından marka
tescilini ve patenti şu şekilde açıklayabiliriz. Evinizin yada işyerinizin bulunduğu binaya yatırım yaparak
büyütebilirsiniz.Fakat bu yatırım kendi arazinizde olmadığı sürece sıkıntı yaşanabilir. Arazinin gerçek sahibi karşınıza çıkıp
Yetkisiz kalmanızdan dolayı işyerinizin veya evinizin yerinden tahliyesini isteyebilir. Marka Tescili bir nevi Evinizin veya
işyerinizin tapusu gibidir.

Markanız Tescillenmediği sürece sizin değildir. 556 Sayılı KHK’de Markaların sadece ve sadece marka tescili ile
korunacağı hükmü açık açık yazmaktadır. Markanızın tescili ve korunması Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılmaktadır.
Ticaret Odası tescili, esnaf odası vb. tesciller markanızın ve patentinizin korunmasında geçerliliği bulunmamaktadır.
Sadece ticari unvanınızla ilgili bir korumayı kapsamaktadır. Marka Tescili ve marka patent tescilleriniz içerik ve hüküm
itibariyle sadece Türkiye sınırlarında geçerlidir. Yapılan marka tescili ve patent tescilleriniz yurt dışında ayrı ayrı Ülkelerde
tescillendiği sürece korunmaktadır. Marka Tescili tescil müracaatı ile korunmaya başlamaktadır. markanızın tescillenmesi
12 ay ila 14 ay arasında değişmektedir. Marka tesciliniz alındıktan sonra yıllık periyotlarla yatırılan herhangi bir harç
ücreti veya ödeme bulunmamaktadır. Alınan marka tescii 10 yıl geçerlidir. marka tesciliniz 10 yılda bir yenilendiği sürece
istediğiniz kadar marka tescilinizi devam ettirebilirsiniz.

Koruma süresi sona eren marka tescili; tescil sahibinin veya onun yetkili kıldığı vekilin talebi halinde yenilenebilir. Marka
Tescili yapılmasındaki bir diğer sebeb ise; Bazı iştigal alanlarında ve resmi işlemlerde mecburi olmasıdır. Tarım Köy işleri
bakanlığı gıda paketleme ve kesin üretim gibi alanlarda marka tescili başvurusu ve marka tescil belgesi gösterme
zorunluluğu vardır. Yine aynı şekilde TSE ( Türk Standartları Enstitüsü) ‘den belge çıkartmak istediğinizde çoğu alanda
karşınıza marka tescil başvurunuz varmı yada Marka tescil belgeniz belgenizi görebilir miyim gibi sorularla karşılaşabiliriz.

Çoğu kalite belgeleri, TSE, CE belgesi, Iso9001, Iso14001, Iso18001, Tarım bakanlığı izinleri, Garanti Belgesi, Barkod Alımı
gbi belgeler kısa sürede çıkmaktadır. Fakat marka tescili 10 ay veya 11 ay gibi bir sürede ancak çıkmaktadır. bu sebebten
dolayı Öncelikle marka tesciline başvuru yapmak markanızın kurumsallaşması yönünde en önemli adımdır.

Markanızı tescil ederken markanızla beraber kullanmış olduğunuz amblem slogan vb. işaretleride markanızı tescil ederken
ücretsiz olarak marka tescilinize ekliyebilir. Veyahut ayrı olarak slogan tescili, amblem tescili, logo tescili vb. tescilleride
yapabilirsiniz. Marka tescilinizi alırken ister şahsınız üzerine isterseniz kurulu bulunan ltd şti veya A.Ş. unvanlı
şirketlerinize de tescil alabilirsiniz. Türk Patent Enstitüsü tescil işlemlerini kabul ederken başvurucunun kim olduğuna
önem vermez. Şahıs da şirket de Patent Kurumu için aynı anlamları ifade etmektedir. Şahıs müracaatlarında Kesinlikle T.C.
kimlik numarası yazmak zorundadır. Marka müracaatlarında bir öenmli hususda şu şekildedir.

Marka müracaat edilirken müracaatcı 1 veya birden çok tüzel veya gerçek kişi olabilir. Örneğin karar patent markasını
tescil etmek için aynı anda hem Selçuk ÖZTÜRK hem Hakan KORKMAZ aynı anda başvurabilir. Hatta bu iki gerçek kişiliğe
Karar Patent Tüzel kişiliği de eklenerek Marka tescil sahipleri Selçuk ÖZTÜRK, Hakan KORKMAZ ve Karar Patent Ltd Şti
olabilir. 556 Sayılı KHK ‘de Marka Tescil belgesi sahipleri ile ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır, Sayı sınırlaması yoktur.
Marka Tescilinizle alakalı marka tescilinizi devredebilir, satabilir, marka lisans anlaşması yapabilir veyahut marka tescil
belgenizi Franchise olarak kiralayabilirsiniz.bu işlemlerin tamamı marka tesciline müracaat işlemi yapıldıktan sonra
herhangi bir zamanda yapılabilir.Marka tescilinin bu şekilde sağlamış olduğu hakların tamamını Patent Belgesi, Faydalı
Model Belgesi ve Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesinde de kullanabilirsiniz. Tescil ettirmek istediğiniz markanızı
oluştururken belli başlı kıstaslara dikkat etmeniz gerekmektedir. özelikle tescillenecek marka anlaşılabilir ve okunaklı
olmalıdır. okunuşu ve yazılışı aynı olmasında fayda vardır. Tescillenecek markanız daha öncesinde tescillenmiş bir markaya
veyahut çok ünlü markalara yakın olmamalıdır. Çok ünlü markalardan kasıt tüm dünyada tescillenmiş ve tüüm dünya
ülkelerinde korunan ve tescilli olan markalardır. Bu markalara birkaç örnek ; Nıke, Adidas, Coca Cola, BEKO, Renault vb.
örneklerle çoğaltabiliriz.

Günümüzde domain isimlerinin alınması konusunda özellikle .com.tr alan adlarının alımı ile ilgili işlemlerde marka tescil
başvurusu veyut marka tescil belgesi zorunluluğu da bulunmaktadır. .com.tr ile ilgili tek merci olan ODTÜ ( Ortadoğu
Teknik Üniversitesi ) genel ve jenerik isim tescillerinde şirket unvanları yeterli olmadığı için marka tescil müracaat
aramaktadır. Bu konuda da Karar Patent size günlük ve hızlı işlem hizmetiyle anında hizmet sunmaktadır. Marka Tescili
alınmasındaki sebeblerden biriside markalaşmaktır. Markanızla ilgili tanıtım veyahut reklam giderleri için ayrılan bütçeniz
arttıkça markanızla ilgili sahiplenme ve kullandırtmama duygusu daha fazla artmaktadır. Markalaşırkende markanıza
yatırım yaparkende markanızı tescillemeniz o kadar ön plana çıkmaktadır.

Markalaşırken en önemli etmen marka tescili olduğu gibi bu konuda da markanızın savunucusu ve vekilide ön plana
çıkmaktadır. bubağlamda vekil açısından bakıldığında Karar Patent markanızla ilgili yazışmaları, takipleri, gelen itirazlarla
ilgilenmeyi gerekiyorsa gelen marka itirazlarına savunma hazırlamayı bir borç bilmiştir. ve tüm müşterilerine bu şekilde
hizmet vermektedir. Marka Tescili 10 yıllık bir koruma sağlar,, Fakat bu koruma esnasında da Markanızla ilgili ilk 5 yıl
içerisinde kullanım sağlamak durumundasınız. Şayet ilk 5 yıl kullanmadığınız bir alanda marka tescil yaptırdıysanız. Bir
başka firma yada şahsın davasına maruz kalabilirisiniz.

İyi veya kötü niyetli bir davaya maruz kalmamak için markanızı tescillerken markanızı kullandığınız ve kullanacağınız
alanlarda tescillemenizi tavsiye ederiz.

