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Markalarm Uluslararasl Tescili Konusundaki Madrid 
Siizle§mesi ile ilgili Protokol 

27 Haziran 1989'da Madrid'le kabul edilmi~lir. 

Madda 1 

Madrid Bir1101ne Uyelik 

1967'de Stockholm' de revize edilen ve 1979'da l;adil qoren MarJcalann 
Uluslara£:aSl. Tesciline Dair Maddd SO'Zle,mesi (bundan bOyle "Maddd (Stockholm) 
S6z1efmesi" olarak anl.lacaktl.r) ne taraf olmamaJda birlikte, l.iJ1bu Protokole taraf 
alan Devletler Ibundan boyle ~Aklt DevletlerP olarak anl.lacaktl.£:) ile i,bu 
Protokole tarat olan ve Hadde 14 (1) (bl'de del)lnilen kurulu,la£: (buDdan bOyle 
""kit KUl:ulu41ac" olarak anl.lacaktl.c) Madrid (Stockholm) Sozlefmesine tacaf olan 
Ulkelerin uyesi bulundullu BidHje Uye oIacakIardJ.c. 8u Protokolde ~Akit Taraflan 
yapl.lan herhanqi bir atl.f, hem "kit Devletlere ve hem de Akit Kurulu,lara yapl.lml., 
saYl.lacaktl.r. 
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!-!acid .. 2 

Uluslararas1 Tescil Yolu i18 Koruman~n Sa41anmas~ 

(11 Bil: markan).n tescili kOl1.usunda yapl.lan bie ba.,vuru., bir Akit Taraf 
8Urosunca dO!lyaland~\ll. fa da bit markan::l.n bir Akit Tarat Otisi siciline teacil 
edildigi dururnda, bu ba.,vuru (bundan boyle ~esas ba.,vuru" olarak anl.!acaktl.r) ya 
da bu tescil1n (bundan bOyle "esas teac1l H olar-ak am.lacaktl.r) adl.na yapl.ldl.gl. 
killi, l.,bu Protokol hUkum.lerine tab! olmak kaydJ. ile, bu markam.D CUnya Fikci 
MUlklyet Te.,kilatl.nl.n U!u.s!ararasl. ao.cosu lIicilinde tescilini yaptl.rrnak 8uretiyle 
(bundan bOyle "uluslararasl. tescil", "U!u.slararaIH sicll H. "Uluslararasl. BUro H ve 
"Kuruiu"H ,ekllnde sl.rasl.yla anl.lacaktl,c) "kit Ta):"aflar Ulkelerlnde Itorunmasulol. 
a,a~l.daki ko",ullarla sa~layabilir; 

lil esu ballvurunun bir Akit Devlet Ofis1nce dosyalandl.ljl. ya da. bOyle 
bir Of Is tarahndlln esas tescilln yapl.ldl.~l. esnada, adl.na ballvuru 
veya te.scilin yapl.ldl.ljl. k1111 bu Akit Devletin bir vatandafl. olacak, 
veya orada ikamet edecek veya st)z konu!!lU A~it Devlett~ gll!cc;:ek ve 
etHn lIl.nai veya tica!'i bie mUessese sahihi olacaktl.r, 

(U) uas ba-1V1.1runun bi.r Akit Kuruluf Otisinee dosyalanmul. ya da esu 
tescilin boyle bir of is taeafl.ndan yapl.lrnasl. durumunda adJ.na 
ba,vuru veya tesciUn yapl.ldl.ljl. kl1111, bu Akit Kurulufun mensubu 
bulunduQu Ulkesinde ikamet ediyor veya gerc;:ek va etkin bir 5l.nai ya 
da tieari mUessesenin sahib! olaeaktl.r. 

(zt UluslararaSl. tescil i~ln y.apl.lan ballivuru (bundan boyle "uluslarara~u 
ballvuru'" olarak ahl.lacaktl.rJ, esas ba,vurun dosyalandl.l)l. ya da durwna gOre eSaS 
tucilin yapl.ldl.l)l. Otis (bundan bOyle "men,e Otis" olarak anl.Iacaktl.r) 
aracl.Il.~l.yIa Uluslararasl. BUroda kayda all.nacaktl.r. 

(3) !,bu Protokoldaki bir .. Ofis .... e veya "bir Akit Devlet oUsi'ne yapl.lan 
reterans, bir Akit Tarat na~na markalarl.n tesciline yetkili otis va i~bu 
Protokolde "rnarkalar"a yapl.lan referan. ise ticacet markalan. ve servis markalacl. 
anla~na gelecektir. 

(4) Bu ProtokolUn uygulaTUMsl.nda 
Tarafl.n bir Devlet olmasl. durumunda, 

....bir A'kit Tanhn UIkes!" deyimi, Akit 
bu Ve-viet topraklarl.nl., Akit Tarafl.n 

uluslaI:ara:u. bir kurulull Qlmasl. halinde 1ae, !!IiSz konu:Ju 
kurulu~ anIa-1masl.n~n uygulandl.~l. topraklar~ ifade eder. 

Madde 3 

UluslararaSl Ba,vurular 

uluslaracau. kuruIu~un 

(1) t.?bu Protokole g6re her uiuslararasl. ba4vuru, Y6netmelikier ile 
belirienen lIIekilde sunulacaktl.C. Men;e Ofisi, ulu!!llararasl. ba~vuruda gtirUlen 
hU::'luslaCl.n, duruma q6re esas ballivuruda ya da e::'las tescilde yer alan hususlacl., 
onay 5~rasLnd~, onay s~rasLnda uygun Qldu~unu ottayIar. Ayrl.ca bu Of is} 

(ii) esall tescilde de gecek bu tescilin tarih ve sayl.s~nl. va bu teseilin 
yap1.lmas1.na neden alan balllvucunun da tacih va saY1.51.nl. belictir. 

Men~e ofisi aynl. zamanda uluslararasl. ballivurunun da tarihini belirler. 

(2) Ba,vuru sahibi, markul.nl.n korunmasl.nl. talep ettii)i mal va bizmetied 
a'irl.kIamak durumunda oldul)u gibi. e/jer mtlInkUn lse, MarkaI&Cl.n Tescili !aklnundan 
Mal ve Hizmetlerin Uiuslararasl. Sl.nl.flan~rl.lma.~na Daic Nice 36z1e,mesi ile tesi5 
edilen sl.nl.flandl.rma uyarl.nca tekabUl ettiOi al.~!l. veya sl.nl.fIarl. da 
belirtmelidir. Ba,vuru sahibinin bu sl.nl.flandl.naayl. yerine qetlrem.ernell halinde, 
Ulu:!il .. rar:asl. BUro mal ve hizmetlerl bu .lnl.flandl.nna ~er~evesinde $l.nl.lIandl.rlC. 
Ba,vuru sahibi tarafl.ndan verilen sl.nl.flar Uluslararasl. BUronun kontralune tabi 
olup. sOzU edilen bUro bu kontrolU. IHn,e ofid ile birIiJr:te teyit eder. Bu of1J1 
lle Uluslarara5l. BUro ara:u.nda UVUIllMa!!11k olma,1). halinde, Uluslararas1 BUronun 
q4rU;U qe~.rli olur. 

(3.1 latvur.n ... rkaSl.n1n nnqinl beUrleylc1 biz f.ktOr ohuk 11.1'1 .Urd040 . 
takclirde. ondanl 
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til durwnu belirtrnesl ve talep edilen renk ve'J& rank. komblnasyonunu 

a~l.klayan bie bildh:imi kend! uluslacaruJ. ba~vurusu ile birlikte 
vermes!; 

Ui) ulU814rarlt~51 BUre tarafl.ndan verilen 
markanJ.n renkl! kopyalar1nJ. ulU51araCBSl. 

bildirime eklenerek 

ba~vurusuna eklemesi, 
bu 

istenir; bu kopyalacl.n aded! Y~netmellkle tespit ed111c. 

(4) Uluslararas1 BUro Madde 2 uyac1nca. dosyalanan mark-alaI:!. derhal tescil 
eder. Uluslarara:1l tescilde uluslarara,n ballivurunun Men,e Ofisi tarahndan 
all.ndl.01 tarlh gBsterilir, ancak bu uluslararasl. ba"vurunun U!uslarara".l. BUro 
taraf1ndan bu tarihten itibaren lit! ayb.k bie sUre i~inde ",ll.ImUlI olrnasl. 
gerekmektedir. Uluslararasl. ba$vul:u bu sUre 191nde alJ.fUTla.p\l.:!J 01ur911, uluslarara5~ 

tescilde, bu lJIlJslararas~ bafvurunun UluslararaS1 SUra taraf1ndan all.ndl.~l. tarih 
gOsterilir. Ulu:i1arara!!IIl. Bura, uluslararas~ tescill, gecikm'!ksizin ilgili Of he 
tebli!} eder. Uluslarara.u Sic.1.1de tescil edi.len markaIar, uiusiaracaolu b~.Jvucunlin 

i~erdi~i husu31ar esas al~narak, Ulu51arara5~ BUro taraf~ndan yay~nlanan bir 
peeiyodik gazetede il~n edillr. 

(51 Her Of is Uiusiararasl. BUroda yap11an maekalar lIe l1g111 llan1n 
yay~nlandl.~l. gazetenln bir kopyas1nl. Ucretsl·z; ve bell! saY1da kopyas~nl. da 10. 
Maddede de~inilen Kurul (bundan bOyle ~Kucul~ alaeak anl.lacaktl.r) taeatl.ndan 
tespit edilen ko~ullae ~er~evesinde tenzilatll. flyatlacla Uluslaraeasl. BUrodan 
aI1l". Bu ilan, tUm Akit Taeaflae bak1ml.ndan yeterii saYl.l1r ve uluslaearasl. tescil 
sahibinden ba~kaca bir ilan talep edllemez. 

Madda 3/A 

Ulke Esas~ 

Uluslararasl. teseil sonucu karwna, yalnl.zca uluslaeaeasl. ba"vuruda bulunan 
ya da uluslacarasl. tescil sahibi ki$inln talebi ile herhangi bir Mit Taeafa 
uzatl.l~r. Ancak, Ofisi, mel1:;Je OlioSi veya Akit Tarat ile ilgil! boyle bie i.stemde 
bulunulmaz. 

Madde 3/B 

~Olkenin Kapsama Al1nmas1 H Talabi 

(1) Uluslararasl. tesc:ilden doOan korurnanl.n herhangi bir Akit Tarafl. da 
kapsamas~ talebi, uluslararas1 ba~vucuda Bzel Qlarak belirtilir. 

(2) Olkenin kapsarna all.nmasl. tilleb1, uluslaearas1 tescilden sonrada 
yapl.labil1r. Bayle bir talebin Yonetmelikte belirtilen formda sunulmas1 
gereklidir. Bu, Uluslaearasl. BUro tarahndan dechal kllydedilir ve orada vakit 
g:e,,"irmeksizin 11g111 Ofis veya Ofislere tebliO eclilic. BByle bir kaY1t, 
Uluslararas1 Bileonun gazeteslnde yaYl.nlan1r. Bu (lIke kapsam1na a11nmasl, onun 
Uluslaraeas~ Sicilde kayd~ tarihinden itibaren yUrUrluOe girer; baOll. oldu~u 
uluslaracas1 tescilin sona ermesi ile bielikte ge~eelili~lni yitieir. 

Madde 4 

Uluslararas~ Tescilin Etkileri 

(1) (a) Tesc:il ya da madde 3 ve 3/B'nln hukumler! uyacl.nca yapl.lan kaY1t 
tarihinden itibaren mackan1n ilgil1 bie Akit Tacafta kocunmasl., bu markan~n 
doOeudan bu Akit Tarafl.l1 Ofisine tevdi edilm1~ olmasl. dur~u ile aynl.d~r. Madde 5 
(1) ve (2) uyac1nca UiuslararaS1 BUroya herhangi bir ret cevabl. tebll§ edilmedi§i 
ya da nu madde gereqince tebliq edilen ret cevab1 soncadan gerl all.ndl.ql. takdlrde 
markan1n Aklt Tarafta kaeunmasl., bu tarihten itibaren, soz konullu marka bu Akit 
Taraf Ofisi'nce tescl1 edilm1~ gibi aynl. oekilde verine getirilecektlc. 

(b) Madde 3'de belictildi<)i Uzece mal ve hlzmetlerln sl.n~flaCl.nl.n 
g~sterilmill olmu:l., marka korumas~n1n kapSaml.n1n saptanrnasl. bak.1ml.ndan Akit 
Tacaflac1 ba<)lamaz. 

12) Her Uluslaraeasl. tescll, 51nai MUlkiyetin KQrUnmaS1 
~~zle,me5inin 4. Haddesinde hUkme ba~lanan rU~han hakkl.ndan, 
balQmUnde ~n95rUlen formalitelere uyma~l. gerekmek~izin yararlan1r. 

hakkl.ndaki Paris 
bu Maddenin 0 
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Hadela 4/A 

Ulusal ya da 8019Gsel bir Tesoilin Yerine U!uslararas1 

Tescilin Ge~el!li 

(1) Bir Akit Taraf Oflal'nee ulusal ya da b61gesel ve ayn1 tamanda 
uluslacaras1 tescile tab! bulunan ve her iki tescilin de ayn1 ,ahl.8 ad1n& kaY1t11 
Qldll~u hallerde. uluslat:aras1 tescile tab! bulunan ve her 1k1 teSCilin de ayn1 

!lah.ls adJ.na kaY1th. oldu~u hallerde~ ulu.:!ilararasl. tescil, afa{p.daki ko,ullar lIe, 
ulusal ya da bolgesel tescil lIe kazan~lan haklara hal~l ql!!tir:roeksizin, ulusal 
veya bolgesel tescilin yerine geQmi, say~lLr; 

Ii) Uluslararas~ tescilin 
da (2) gere~ince s5z 
almasl, 

getirdi~i koruma, Madde 
konUSll Aki t Tarat! da 

3/B(1) ya 
kapsamlna 

(ii) Ulusal ya da bO!gesel tescilde listelenen 
hizmetlerin, s6z konusu Akit Tarat ile 
uluslararas~ tescilde de aynen yer almas1, 

(iiil Bu kapsama alman1n ulusal veya 
tarihinden 50nra yOrarlU~e qirmesi. 

bolgesel 

mal ve 
ilqili 

tescil 

12) U). Fl.krada deOinilen Oft.ten talep uoz.e.rine, uluslaU.rau tesclli 
k~ndi sic11ine de kay~t etmesi lstenir. 

Madde 5 

U1U81ara~aSl Tescilin Belirli Atit Taraflarca 

Raddad1lmesi va GeQarsizli~i 

(I) Uluslararas~ SUro tarai1ndan Hadde 3/8(1) veya (2) uyar~nca Uluslararasl. 
tase!lin meydana getirdi§i koruman1n kapsa~na al~n~~1 hususunun tebli~i edildi~i 
bir "kit Tanhn il9i1i mevzuat1n yetki verdi~i herhangl bir Ofi.!i, bu kapsama 
a11runa kanu.!u alan markan1n, adl. geo;en Ak!t rarafta bu korumadan 
yarar1anarnayaca~1n1 bir ret ihha.n 11e bildirme hakJun1 hai2:dir. B6yle bir ret, 
S1na! MUlkiyetin Karunmas~na dair Paris S6z1e~mesi uyan.nca, yaln1zca markanl.n; 
ferd! tebIil) eden O!ise do~cudan tevdi edilmesi halinde .s6z konusu olabilecek 
gereko;elete iatinat edebilir. Ne var ki, koruma 11gi11 mevzuat~n sadece :\,1n1rll. 
sa.Yl.da. s1n~f ya da mal ve hizmetlerln tesciline i~in vermesi gerek96s1yle,· kl.smen 
de olsa. redded11emez. 

(2J !a) Boyle bir hakk1 kullarunak isteyen bir Otis, ret hUllilIlliunu. 
g@rekr;eleriyle birlikte, Bu Ofi.sIe 11g11i yasanl.n emretti~i sUre i.;inde (b) va of> 
bentIer1 .;er~evesinde Ve en ge9 (1). F1krada de~in!len lIzat1m tebliq~t~n~n 
UluslararaSl BUro tarafl.ndan bu Ofise gonderildi~i tarihten itibaren bir Yl1 
ge~meden once, Uluslararasl. BUroya tebliO eder. 

!b) fa} bendlnde bakl.lmaks1un, herhangi bir Akit Taraf, illlbu Protokole 
gQre yap~lan uluslararasl. tesciller i~ln (al bendinde bellrtilen bir Yl.lllk 
surenin 18 aya 9~kar1Id1~l.n~ deklare edebilir. 

(e) Bu deklarasyana ayn.ca korumanl.n [edd! husu:!lunun, bu korumas1z 
tan~rumasl.na vaki bir itirazdan i1eri gelmesi halinde bu Akit Taratln Of1si 
tarahndan 18 ayl:Lk sUrenin bitiminden .,onu. Uluslararas~ BUcoya teblil) 
ed!lebilece/ji de belirtilebilir. Belli bir ulu.,lararasl tescilin sa/)lad1~1 
koruman~n 18 ayl~k sUren!n bitimdnden sonra bu Of is taraf1ndan reddedilebildi~inin 
teblig edilmesi ancak a~agldaki ko~ullarla mamkUndUc: 

(i) 16 ay11k sUre bitiminden once, itiraz1n ancak bu 18 ayll.k sUreden 
sonra !braz edilebilmes! olas~11Q1n~ Uluslarara~1 BUroya bild1rme, 

Iii) Bir it1razi!I. dayanan ret hususllnun i,tiraz Buresinin ba~ladl."~ 
tarihten itibaren yed! ay). geo;meyen bir sUre 19inde tebli~ 
eQilmes1, itlraz sUresinin i,bu yed1 ayl1k sUreden ~nce sona ~rme5i 
halinde, tebligatl.n itiraz sUresinin bitiminden aonrakl bie ay 
i~lnde yap~lmasl.. 

(d) (b) ve (e) bentler! uyacl.ncl!I yap~lan herhangi bir deklarasyon, Madde 
14(2)'de de~lnilen belgeler i1e yapl.l1r ve l~bu PratokolUn deklarasyonu yapan 
Devlet veya devletler arasJ. kllrulu~ta yilriJr!Uge girdig1 tar!hte yUrUrlUge girer. 
BOyle bir deklarasyon, yururlUge girdigi tarihte aynl. veya daha sonrak! taribj. 
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ta.:p.yan bir uluslararasl. tescil ile 11q111 olarak, Kurulu~ Genel MudUru (bundan 
boyle "Genel MLldUr" olarak artl.lacaktl.r) te.rab.ndan all.ndl.?Il. tarihten \.'1(;: ay :lonra 
veya daha ileri bir tarihte yurUrluge girecek ~ekilde daha sonrakl. bir tarihte de 
yapdabilir. 

(e) hbu ProtokolUn yUrQrluge girmesi.ni takiben on '/l.lll.k aure.nin bitimi 
uzerine, Kurul, (a) ile (d) bentleri iIe tesis edilmi,ij: bulunan sistemin i.;leyL~lni 
inceler. Bundan 50nra, bu bentlerin hUkUmleri, Kurulun ittifakla alaca~l. bir 
kararla de~i~tirl.lebilir. 

(3) Uluslararasl. Buro, ret tebligatl.nl.n hlr kopyasl.nl., vakit 
ge9irmeksizin. uluslararasl. tescl.l sahibine iletir. S6zu gegen sahip, marka 
kendisi tarafl.ndan, ret hususunu teblig eden Ofise dogruca tevdi edilmi~ 9ibi ayn1 
haklari haizdir. Uluslararas1 BUl:O (2) Ie) Ii) f1kra91. uyarl,nea aldJ.gJ. bilg1yi 
vakit geCirmeksizin uluslararasl tescil sahibine iletix. 

(4) Bir markan1n xeddedilme gerek~eleri, Uluslararas1 BUro taraflndan 
istemde bulunan ilgi1i taraflara iletilir. 

(5) Belli bir uluslararasl tescil Uzerindeki ge~ici veya kesin Let 
hususunu (1) ve (2). F'1kralae uyan.nca Uluslaraeas1 BUroya tebliq etmeyen bie 
Of is, u1uslaearas1 tesci1in qetirdi~i (1). FL~rada hukme baglanan haklardan 
yararlanma o1anaq1n1 kaybeder. 

(6) U1uslararasl bir tescilin bir Akit Taraf ulkesinde, bu akit Tarahn 
yetkili mercile,d taraf1ndan qe<;ersiz kll1nIDaS1, bu u1uslararas1 tescil sahibine, 
uyqun bir sUrede hak1ar1n1 savunma olanag1 tan1nmad1k~a resmiyet kazanmaz. 

Madde S/A 

Markan1n Balli Unsurlar1n1n Kullan1~n1n Yasal11g1n1 

Belqeleyen Kan1tlar 

Arma desteklerl, arma ka1kanlar1. portre1er. ~eref payeleri, unvan1ar, 
alamed farikalar, ba~vuran1n lsmi d1;1ndaki ;ah1s1arln ad11lr1 veya ba;ka benzeri 
yat-llar (jibi Mit Taraflii.r1n Ofisleeince talep edilebi1ecek. marka ile birle:jlk 
belirli unsul:lar~n kullan:l.Irun~n yasall~g~n1n belgesel k:an1t.lar~. men~e Ofisininki 
d1;lnda yasal ta~dik veya onaylardan muaft1r. 

Madde SIB 

UluslararaS1 Sicil KaY1tlar~n~n Suretleri, 

On Ara.$tl.rmalar; 

Uluslararas~ Sicilden Kopya1ar 

(1) Uluslararasl. Buro, belli bir marka ile ilgili 
Sicilde mevcut kay1tlarln suretlerini, ?onetmelikle tespit 
kar~~1~9~nda, ba~vuran herhangi bir ;ahsa verir. 

olarak Uluslararas1 
edilen bir ucret 

(2) Ulus1arara:1l BUro keza, uluslararas1 tesci1e tabi markalar arasl.nda, 
Ucret mukabili on ara;t1~ Ust1enebilir. 

(3) Akit Taraflann herhangi blrinde (lretimleri ile ilgi1i Uluslararasl. 
BUrodan talep edilen kopyalar her turlU tasdikten muaft~r. 
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Madde 6 

Uluslararas~ Tescilin Geysrlilik SOresi, 

Uluslararas~ Tescillerin Ba~~~~l~g~ va Bag~ms1z11g1 

(1) Sir markan~n Uluslararasl. SUrO teJilclli. on Y11 sUre ile yl.lrUrlUkte 
olup. Madde 7'de belirlenen ko~ullar lIe yenilenebilir. 

(2) Uluslararasl. tescil tarihinden itibaren be~ Yl.lll.k bir sUre ge~tikten 
sonra, bu tescil a.;a\')l.daki hUktlmler t;er~evellinde, esa::! ba.;vuru veya onun 11g11i 
oldugu tescilden ya da esaS tescilden. hangi"i soz konusu 1se, bag:unsu; hale 
ge11t:. 

(3) Herhanqi btL" deviL" i~l~ne konu olsun olmasl.n, uluslararasl. tescilden 
do~an koruma. uluslararasl. tescil tarihinden itibaren be.; yl.l11k sUre sona ermeden 
onCe uluslararasl. tescilde listelenen mal ve hizmetlerin tumu veya bir kl.snu. lIe 
11g111, esas ba~vuru veya ona dayanan tescil ya da esas tescil, hangi:!!i s6z konusu 
ise, geri al~nd~ql., bi.lkmtl kalmadl.~l., feragat edildiqi veya ret, fesih, iptal veya 
ge~ersizlik konusunda kesin bir karar a1l.ndl.ql. takdirde, devam etmez. Aynl. hukUm; 

Ii) esas ballvurunun yUrUrlUqU kald~ri!m bir karan. kal::g temyize 
gidilmesi, 

(ii) esas ba~vurunun ger1 alulm.a~ll.nl. ya da esa:!! ba~vuru veya esas tescil" 
ile yapl.lan tescilin feshi, iptali veya hUkumsuz hl1.runasl. 
talebiy1e dava ikamesi. veya, 

liii) esas ba,vuruya itlrazda bu1unulma.n hallednin, be~ ¥l.lll.k sUrenin 
bitiminden 80nra, soz konusu temyiz, dava ya da itiraz~n, bu 
si.lrenin bitiminden once ba~latl.l~~ olmas~ ko~ulu ile, esas 
ba,Jvurunun veya onun Uzerine yapl.lan tescilin ya da esas tescilin, 
hanqlsi soz konusu ise, reddl,feshi, iptali veya hUkUmsuzlU~i.\ 

konusunda kesin bir karar all.runaSl. sonucunu verdigi takdirde dB 
uygulanl.r. Keza bu hUkUm, esas ba~vurunun be~ yl.lll.k sUrenin 
bitiminden Bonra qeri all.nmasl. ya da ona dayanarak yap11an teseilin 
veya eS4s tescilin batl.l hale gelmesi durumunda da uygulan~r, 
ancak, geri aLma veya batl.l hale gelme tarihinde, SQZ konusu 
ba~vuru ya da tescilin (i), (ii) veya (iii) konu:!!u sUrenin 
bitiminden 6nce ba~l~~ bulunmasl. ~arttl.r. 

(4) Men~e Ofisi, (3). Fl.krada yer alan durumlarl. ve kararlarl., 
Yonetmelikte emredildi!)i (iekilde Uluslararasl. BUroya teblig edee ve Uluslararasl. 
BUro, keza Yonetmelikte belirtildigi ~ekilde, ilgili taraflara tebl1gatta bulunur 
ve buna gerekli yay~n~ qerc;:ekle~t1rir. Uygun oldu~u takdirde, Men~e Ofisi, 
uluslararas~ tesc::ilin, olanak I;)lc;:(1sUnde iptalini Oluslararasl. BUrodan talep ecler 
ve Uluslarara.5l. BUro da bu talebin qeregini yapar. 

III 
Yl.ll1.k hir 
alan ek ve 

Madde 7 

Uluslararas~ Tesci~in Yenilenmesi 

Her uluslararasl. teseil. bir onceki sUrenin bitiminden itibaren on 
sure 1<;:in, yalnl.zca Madde 8(7)'deki esas I..I.cretin ve Madde 6(2)'de 'Jer 
tamamlayl.Cl. Ucretlerin odenmesi suretiyle yenilenebilir. 

(2) Yenileme, ulu:slararasl. teseilin en son ~eklinde herhanqi bir 
degi;iklik meydana getirmez. 

(3) Koruma si.lresinin bitiminden altl. ay once, Ulu3lararas~ SOro. resm! 
olmayan bir tebliqat ile uluslararasl. tescil sahibine veya varsa, Onl..\tl 
te~ilcisine kesin bitim tarihini hatl.rlatl.r. 



(4) Yonetmelikle tespit 
uluslararasl tescilin yenilenrnesi 

-168-

edilen biz: ekstra Ucret odemek suretiYl~, 
konusunda altl ayllk hir mehil tanlnlI. 

Madde B 

Uluslararas~ Ba~vuru ve Tescil Ucratleri 

(1) Men.,e otiS!, uluslarara.n i<;:1n ba~vuru silhibinden veya tescil 
sahibinden uluslararasl tescil ya da ulu.slararasl tescilin yenilerunesi konusunda 
uyqun qordu~U bir Ucreti Kendi hesablna tahsil edebillr. 

(2) Bir markanln Uluslararasl BUray-a tescili, a,a~ldakileri il;eren ve (1) 
(a) flkrasl hukmune tabi uluslararasl bir ticretin odenmesine baglldlr: 

(i) bir esas ilcret 

{iiI markanln kapsadl~l mal ve hizmetlerin ih;:ten fazla Uluslararasl. 
Slnlflandlrmadaki her 51nlf i~in ek bir ticret, 

(iii) Madde 30B uyan.nca korurnanln kapsall\l.n~n geni.:j;letilmesi talebi i<;:in 
al~nacak bir tamamlay~c~ Ucret. 

(3) !mcak, (2) (ii) hkras~nda belirtileh ek ilcret, uluslararas~ tescil 
tarihine ayk~r~ olmamak kayd~ ilc, mal ve hizm.etlerin sHl~flan. Uluslarara:n SUro 
taraf~ndan tespit veya tart~~rna konusu edildi~i takdirde, Yonetmelikle tcspit 
edilen sUre ic;inde odenebilir. Bu sllrenin bi timinden sonra ek ucret oderunez veya 
ba~vuru sahibi taraf~ndan mal ve hizmetlerin listesi gerekli olr;:ilde azalt~lmaz 
ise, uluslararas~ ba.:j;vurudan feragat edilmi~ oldu~u kabul edilir. 

(4) Uluslararasl. tescildeh eide edilen ha:ulatl.n Yl.Illk tutar1 (2) (ii) 
ve (iiil f1Kraslnda belirienen Ucretlerden sa~lananlar hari~, l~bu Protokoilln 
uygulanmasl i<;:in gerek1i giderler ve bedeller di..l;n.ildUkten sonra, Akit Taraflqr 
aras.lnda Uluslarara.S1 Buro' tarahndan e/ilit ~ekilde b6111litunl.lilr. 

(5) (2) (1i). Flkrasl uyarll1ca saglanan ek lIcret tutarlarl, ner Yl.l 
sOllunda, 0 y~l boyunca korUJl\an~n uygulandl.gl mackalar say~Sl ilf! orantlil. olarak 
ilgili Aklt Taraflar arasl.nda bol1..l.ij'tur111ur, bu say~, inceleme yapan Akit Taraflar 
i<;:in, YOfif!tmelikle belirlenecek blr katsayl. iie 9arp~1~r. 

(6) (2) (iii) fJ.Krasl geregince B<lglanan ta.ma.mlaYlcl Ucretin tut<lrlal:1., 
(5). Flkrada hukme baglanan eS<lslara uygun olarak bblu~tUrulur. 

(7) (a) Herhangi bir Akit Taraf, Madde 3/B'de deginilen her ulu.slarara.u 
tescil ile Ve boyle bir uluslarar<lsl. te:scilin yenilenroesl ile ilgi1i o1arak, ek ve 
tamamlaY1Cl. ucretlerden pay almaK. yerl.ne, beyanda belirti1en tutarda bir Ucret 
lbundan boyle "bireysel ucret" olarak anl.lacaktJ.rj almak istedigini beY<l.n 
edebiIir; bu Ucretin tutarl. sonraki ba~ka beyanlac ile degilitirilebilir, ancak, 
sozu gecen Akit Taraf Oflsinin on yl.l sure icin bir ba~vurandan ya da bu Ofisin 
sicll~nde kaYl.tlJ. bir markan1.n tesc~linin on YJ.I 1.C1.n yenilenmesl.ni isteyen tescil 
sahibinden almaya yetkili oldu~u ilcrete e~it b1r tutardan fazla olamazi bu tutar, 
uiuslararasl. ili1emlerden saglanan tasarruflarla dtl.:j;unllebilir. Boyle bir bireYBf!l 
ilcretin odenmesi durumunda; 

(il (2) Iii) fl.kra.nnda deginilen ek Ucrf!t yalnlza i.:?bu bent uyarl.nca 
beyanda bulunan Akit Tar<lflar, Madde 3'de beliriendigl takdirde 
oderunez ve, 

(ii) !lj:bu bent uyarlnca deklarasyonda hu1unan herhangi bir Akit Taraf, 
(2) (l1.i) f1.kraSlnda deginilen tamaIn.laylc~ ticreti odemez. 

!b) la) bendi geregince yapJ.lan bir beyan Madde 14(2)'df! de~inllen beIge 
ile yap~labi1ir ve beyanln yUnlrltik tarihi, beyanl. yapan Devlet veya 
devletleraraG~ resmi bir kuru1u~ baklm.lndan i~bu ProtokolUn ytirUrlUOe 9irdi~i 
tarih ile aynJ. olacaktlr. Boyle bir beyanl.n, yurur1Uge girdi~i tarihle aYnl. veya 
daha sonraki tarihi ta~~ylm bir uiuslarara:H tescil ile i1gi1i olan Genel MlldUr 
taraflndan al1ndlgl tarihten Ur;: ay sonra veya dah<l ileri bir tarihte yUrUrlUge 
girecek ~ekilde daha sonraki bir tarihte de yap~labi1ir. 
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Madde 9 

Sir Uluslararas1 Tescilin Sahibindeki 

Degi~ikligin KaY1t Edilmesi 

Ad~na uluslararas~ tescil mevcut olan bie ki~lnin ya dOl i1gi11 bl..t' Otisin 
gorevi geregi, ya dOl 1191.1i bl.c ,!Jahsl.n talebi uzerine, Uluslararasl. Buro,. bu 
te.!lcliln ulkelerinde yUrurlukte oldugu tur ya da bal.l. Akit TQ.raflar .l.le ~e~cl.ld~ 
yer alan tUm ya da bazl. mal ve hl.zmetler bakl.mlndan tescil sahibindekl. degl;l.kll.gl. 
1J1uslararasl. 51cile kaydedec, ancak yeni malikln, Madde 2(lJ'e gore uluslacdrasl. 
ba~vuruda bulunmaya yetkill. bit' ki;l. olmasl. ~arttl.r. 

Madda 9/A 

Sir Uluslararas1 Tescil il$ ilgili 

Belirli Konular1n KaY1t Edilmes1 

Uluslararasl. Buro, a,agl.dakl. hususlarl. Uluslararasl. sielle kaydedar; 

(i) Uluslararasl. tescil sahibinin l.sim ve adresinde degi~iklik, 

(ii) Uluslararasl. tesei1 sahibinin tem!lilci atamasl. ve bu tefll.':lil ile 
119111 he~han9~ bie ba~ka uygun hususlar, 

(ii1) Ulus1araras1 tescilde yer alan mal ve hizmetIer, tUm veya bazl. Akit 
Taraf!ar ile i19il1 kl.sl.tlamalar, 

((v) Tum veya baZ1 Akit Taratlar lIe .1.1gi1i olarak ulUslaCdrasl tesc.1.lin 
feShl., iptali veya huk~uz kl.l.1.nmasl.. 

(v) Uluslarara:H tescile konu alan bir m ... rka ttzerindeki hctklar ile 
i1g11i olarak Yonetrnelikte be1ir1enen her-hangi ba~kaca uygun 
hususlar. 

Madde 9/a 

Belirli KaY1tlar1n Ucretleri 

Madde 9 veya Madde 9/A uyarl.nca yap1.1an kaYl.t1ar i~in odenl.r. 

Madde 9/c 

Birden Fazla Akit Devletlerin Ortak Ofisi 

(1) ~e~ltli Akit Devlet1er, mar-kalar 
birleijitirrne konusunda mutab1k kald~kl':lrl. 
husl.lsld.tl teblig edeblll.l:ler. 

konusundaki Kendi yerll. meV1:uatlarl.nl. 
takdirde, Gene1 Mudure a~agl.dQ.kl. 

(i) Ortak bl.r Ofl.Sln her bi. devletl.n Ul'llsal Ofl.51 venne ge<;eco:!gl., 
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(i~) Bu Maddeden once ge!en hUkUrnlerin bUtUnilmln veya bie kl.snunl.n ve 
ayol. ~amanda Hadde gIn ve Hadde ~/E hukumierl.nin uygulamasl. 
baklffi1ndan Kendi Ulkeleel.nl.n tamanunl.n tek hie Devlet SaYllacaQl. 

(21 Bu tebligat, onun Genel HUdUr tacafl.ndan di~er hkit Taraflara 
iletildigi tarihi izleyen U~ aya kadar yurUrlU~e gl~z. 

Madda 9/D 

Bir U!uslararas1 Tescilin Ulusal ya da B01g8se1 Taseila D6nU4masi 

Bir uluslararasl. te!lcllin, bu tesCl.lde yee alan mal ve hizmetlen .. n tUrm.l ya 
da baZllOtclyla tlC/lll. olarak Madde 6(4) uyarl.nca ffien:;ie OflSl.'nl.n talebI. lIe l.ptal 
edllmesl. cturumunda, uluslarara~!l. tescilln ge;;erll oldugu ulkelerdekl herhangl. blC 
Aklt Taratl.n Ofislne ayn1 IltaCkanln tescili 1<;:1n b<l.~vur:uda bulunur, bu ba~vuru, 
Madde 3(4) qerel}J..nce uluslararasl. tescl.l.l.n ta';;l.dl.gl. tarihte ya da Hadde 3/B (2) 
uyarl.nca uiKe kapsamJ.nl.n genl.~letilme tarlhlnde dosyalanml..::;o;aSlna i;lem gorur ve 
uluslararasl te~cil oncel1k ta;lr04kta ise, aynl. 6ncell.Kten yararlanl.r, ancak; 

III Bu ba,::;vurunun, uluslararasl. te~ci1in iptal edlldi{rl tarihten 
ltl.baren u y ay icinde yapl.lmaSl, 

Iii) Ba;vuruda 
bakl.m.1ndan 

11stelenen mal ve hizmetlerin, i1gl1i 
ulu51araraSl tescilde yer alan mal 

llsteslnce kapsanroasJ. ve, 

Akit Devlet 
ve hitmetler 

(il.l) Elu ba~vurunun Ucret1ere ait hususlar dahil, i1gili mevzuolltl.n butUn 
esaslara uygun olmasl., 

liIarttu: . 

Madde 9/E 

M3drid (Stockholm) SozlQ~mesinin Korunmas~ 

(1) Belirli hir uluslararasl. ba~vuru ya da bell.rli bir uluslararaSl tescil 
bollKunlndan men~e Ofi~in J.,::;bu Protokole ve Madrl.d IStockholm) Sozleli\rneSLnin her: 
lklSlne de taraf olan bir Devletin OflSl. oimasl. durumunda, i.::;bu Peotokole ve 
Ha.drid (Stockholm) Sozle,::;mesl.nln hee lkl.sl.ne de tarat alan ba.,:Jlca bll:- Devieti 
Ulkeslnde i,::;bu Protokol hukUmlerl. geyerl~ olm4yacaktlr. 

(2) Kurul, dortte uy yo~un1ukla Madrid (Stockholm) S6z1e~mesl.ne taraf olan 
Ulkelelln bUyuk kl.Sffilnl.n i~hU Pr:otok01e tarat oldugu tar:~h~ lzleyen be,::; y~ll~k b~r 
surenln blt~mlnden once olmamak Uzere, i~bu Protokolun yururluge gl.rmeslnden 
ltibar:en on y_Llllk bl.r- surenin geo;rnesinden ~onca (1) fl.krayl. lptal edebilir ya da 
kapsarru.nl. daralt<llbil~r. Kuruldaki oylarr.aya, gerek sozkonusu Sozleli\menln gerekse 
i~bu Protokolun her ikisine de taraf olan Devletlerln katl.lma. hakkl. var:dlc. 

Madde 10 

Kurul 

(1) (a) Aklt Ta.raflar, Madrid iStockholm] sozle~rnesl.ne taraf olan Ulkeler: 
glbl aynl Kurulun Oyesidir:ler. 
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(h) Her Ak1t Taraf~ bu Kurulda, vekl1 delegeler, danl~manlar ve uzmanlarln 
yardlmcl olabilece~l hie de lege i1e ternsil edillC. 

Ie) Her Akit taratLn bie delegesinin Bir-ILk fonlarlndan Kaqaianan yol ve 
Lkamet giderleri dl-.,Lnda, her delegasyonunun g.1d .. rleri. anldcL atayan AkLt Taratd 
aittlC. 

(2) Kurul, Madrid (Stockholm) S~zle~meSlnce veri len gorevle ek olarak; 

(i) !"bU ProtokolUn uyqulanma:n Lie ilglli tUm xonulan ele ailc; 

(Lt.) t~bU Protokolun revizyonu konu!'Iundaki konferansid.nn haZlxl.lli:t. ile 
11g111 olarak lJius!ararasl.- BlIroya talimat veric, t:;,:bu Protokole 
taraf olnw.yan Blrlik Ulkelerince yap.l.lan yorumlacd gerekll dlkkati 
gostec.1r; 

(iii) !libu Protokolun uygulanrna:n yla ilqili Yonetmelik hukUmlerlni kabul 
ve tadil eder. 

(iv) !~bu Protokolde y~r alan di~e( uygun g6revler~ if a eder. 

(3) (al Her Akit Tarahn Kurulda bir oyu vard~r. Yaln~zc::a Madrid 
(Stockholm) 5dzle~mesinde tarat alan Ulkeleri ilqilendiren konularda, i;lhu 
Sozle~meye taraf o1mayan Akit Taraf1ar~n oy hakk1 yoktur, ya1n1zca Ak1t Taraflarla 
11g11i konularda da yaln1z bunlar1n oy haklu bulufllt\-aktali1r. 

(hi Kuru1un, belli bir meselede oy hakk~ bulunan t.Jyelerin10 yan.s1,1 bu 
konu uzerindeki oylamaman~n nisab101 olu~turur. 

(c::1 (bl bendi hukUm!erine bak1lmaks1z1n, herhangi h1.r otur'wnda belli bir 
konu tlzerinde oy hakk1 bulunan Kurul Uyelerl.nin saYl.S1 yar1.dan az, ancak bu konu 
tlzerinde oy hakk.l- bulunan tiyelerin Urrte hl.rl.ne e~it ya da daha fazla olduqu 
takdirde, Kurul karar verebilir:, ancak Kendi usulleriyle 11gili kararlar d1~1nda, 
tUm bu kararlar, ancak a~a~Ldaki ko~ullar verine get1rl.ldigi zaman yUrurlU~e 
girer. Uluslararas1 Buro, bu kararlar1 soz konusu konud~ oy vecme hakkl bulunan ve 
fakat t~m~il edilmeyen Kurul Oyelerine iletir ve onlac1, b~ld1rim tar1h1nden 
itibaren U9 ay igeri~inde oylac1n~ veya rrekimserllklerini yaz.l-l1. olarak aYl.klamaya 
davet eder. 8u surenin sonunda, bu ~ek~lde oyldr101. veya yeklmSerliklecinL 
a<;:Lklayao 1..\yeler~n 5aY151., oturumda nisaba ula;;mada eksik kalan uyelerin saY1.s1.na 
erl;;tig1 takdl.rde, gerekli rro~unluk h ... li elde edilmi;; hulunmak kayd~ l.le, bu 
kararlar yurQrlU~e girer. 

(d) Madde 5(2J (el, 9iE(2], 12 ve 13 (2) ht.lkUrnlenne tab.l bulunan 
konularda kurul kararlarl. irrin Urrte 1ki olunUu oy gerekir. 

Ie) ~ekimserlik, oy 5aYLlmaz. 

(f) B1r de-lege 5adece Kurulun oir Uyesin1. ternsil edebilir ve onun dd1na oy 
vecebill.!::. 

(4.) Madrid (Stockholm) Sozle$rnesinde hl.lkme b~qlanan olagan ve olaganLlstl.l 
toplant11ara ek olarak, oturum gundemine get1rilmesi teklif ed11en konular 
Uzerl.nde oy hakk1. bulunan uyelerl.n dortte b1.rinl.n talebi ile Genel Mudurl.ln o;::aqrLS1. 
Uzer1.ne Kurul olaganustu toplant~ a~deder. Boyle bic olaganustu toplant1n.l-n 
gOnde~ Genel MOdUr taraf.l-ndan haZ1rlanLr. 

Madde 11 

Uluslararas~ Buro 

/1) Uluslarara!H tescil ve btma bagll. gorevl~r ve .l$bu Protokole gore veya 
onunla 11g1.11 diger idari i;;lec, UlusLararas\ Buro tarafLndan icra edill.r. 

(2) (a) Uluslaracd,Sl. 8uro, Kurulun talim<tt1ar:t uyiiC1nca 1.:;;hu Protok01un 
rev-izyonu konusundakl. konferan!ilarLn hazl.r11.ql.tll. yapa.r. 
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(b) lJlu516::aras~ Bura, devletlerard.:n resmi k\,,lI:'.llu$lar !.le ve uluslarardsl 
resml o~maya:1 kurulu.;;lar lle, SOZ konusu revlzyon I;;onferanslarln:n hazlrllk":'ar lylr 
lsti~arelerde bclunablllr. 

(c) Ger:el ~uju= "e o:--.un t.araflndan gorevlendlrilen kl$llel- oy tlakkl 
cu!.unrr,ak.::>lzLo so!. ;-,;::.r;.Jsu :::e ... :izyon Kor.teralls:"a':::lna il-at:l:trlaJ-. 

(J! :J"-'..lslardrasl 5u:-c, :!:~t.n .. Protokol lIe llg:ll ke::Jlslne vecl-Ien ba~kdcc 

gc:ev::'e:l de yurutur:. 

Madde 12 

Mali Kaynaklar 

Ak=-t Devletlere )'onehk Birllk mali i$ler: Madrid (Stockholm) Sozle.;;mesinln 12. 
I-laddesindeki ayol hukumler ile yooeti11I", 50Z konusu sozle$menlI1 8. Maddesine yapllan 
blr referans, i$bu Protokol' • .m 8. MaddeSlnde yapllrnl$ sayl!lr-. Ayru:.a, SOZU gecen 
Sozle~rnenin 12(6) (b) Maddesin:1.ll uygulanmaSlna Akit Kurulu~Iar. Kurulun !ttifakla aksi 
yonde bir karar aimaSl ko~u:u ile 51nai Mulkiyetin Hlmayesine dair Par1S Sozle~mesi 
uyar1nca kat11lm 5101f1 1 (bir)'e alt saYll1rlar. 

Madde 13 

Protokolun Belirli Haddelerinin Tadili 

(1) 10, 11 ve 12. Maddelerlfl. ve bu maddenin tadili onerisi herhangi bir Akit 
Taraf.;a ya dd Genel Nudur taraf1ndan yap1labilir. Bu oneriler, bunlan.n Kurulca ele 
ahnmaSlndan en az altl ay once Ger:el Mudlir taraflndan Akit Taraflara iletllir. 

(2) (I) • flkrada 
edilir. Tadil, dortte uo:;: 

deginilen 
olumlu oy 

Maddelerin 
gerektirir, 

tadilleri 
ancak, 10. 

Kurul taraf1ndan kabul 
Maddede ve bu flkrada 

yapllacak blr tadil lCln be~te dort olumlu Oy gerekmektedlr. 

(3) (1). E'lkrada deginilen Maddelerdeki bir tadll, tad11in kabul edildigi 
tarihte Kurulun Oyes1 alan ve tadll uzerinde oy kullanma hakkl bulunan Oevletler ve 
devletlerarasl resmi kurulu~larln dortte tiCunden, Kendi anayasal usullerlne gore 
haZlrlan:l'.l~ ya2~11 kabul tebli~namelerinin Genel Mudur taraf.l.ndan allnma!nndan bir ay 
sonra yururluQe girer. Belirtilen maddelerdeki kabul edilen herhangi bir de¢i~ikl1k, 
de~i$ikliQin yun.lrluge gHdi~l tarihte An1a~maya taraf olan veya daha sonraki bir 
~arihte Anlamaya taraf olacak tum devletleri ba~lar. 

Madde 14 

Protokole Taraf OLma; YUrUrluqe Giri, 

(1) {aJ Sl.nal Mulkiyetin KOrunmaSlna dair Paris Sozle~mesi'ne taraf olan her 
De vIet i~bu protokole tarat o1abll~r. 

(b) Ayr1ca, a~a~ldaki ko~ullarln yerine getlrllmesi durumunda, her 
dev~etleraraSl resmi kurulu~ da i~bu Protokole tarat olab1lir; 

(i) Bu kurulu~un en az blr tlye Devletinin Sl.nai Mulkiyetin.l.n Himayesine 
dair Par.l.s Sozle~mesine tarai olmaS.l.i 

(ii) Bu kurulu.$un, Kendi ulkesinde ger;erli 
amaclyla, madde 9/C'de yer alan tebligat 
b6lgesel Ofisi bulunmaS1. 

alan markalar.l.o teseili 
kurallna tabi oimayan bir 
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(2) (1). Fl.k.rada. de<}l.nilen het Oevlet veya. k.\u:ulu; i;bu Protokolu 
imzalayabilir. !~bu Protokolu imzalad191 takdl.cde her Devlet veya kurulu; i$bu 
Protokolun onaylandl.gl.nl., kabul edildigi ya da benimsendigini go=terir bir 
belgeyl., i$bu Protokolu irnzalamadl.k!.arl. takdirde ise Frotokole 91,1:1$ belgesini 
tevdJ. edebl.ll.c. 

(3) (2). Fl.krada deginilen belge1er Genel MUdure tevdi edilir. 

(4) (a) hbu Protokol; onama, kabul, benimseme veya 91l:i$ine ut dOrt 
belgenl.n tevdi edilme.sl.nden u9 ay sonra yururillge girer. bunlardan en az birinin 
Madcl.d (Stockholm) Sozle$mesl.ne taraf olan bit ulke ve en az bir ba$kasl.nl.n Madrid 
(Stockholm) Sozle$muine taraf olmayan bir Devlet veya (1) (b) f.l.kraSl.nda 
deginilen kutulu$lardan birisi taraf1ndan tevdi edilmesi ~artt1r. 

(b) (1). fl.krada degl.nilen ba:;;ka hir Devlet ya da kurululf i~in, ilfbu 
Protoko1, onun onandl.gl., kabul edildigi, benimsendi~i ya da 9irildU}i hususunun 
Genel Mudtir taraf1ndan tebli~l. edild1gi tar1hten u~ ay sonra yururluge girer. 

(5) (1). nkrada degini1en her Devlet veya kurulu~ onama, kabul benirnseme 
ya da ilfbu Protokole gin; belgeler1ni tevdi ettilcleri sl.rada, ilfbu ProtokolOn 
yl.lrurlUge gird1gi tarihten once ilfbu Protokol uyar1nca yap11an b1r uluslararaS1 
tescilden ileri gelen korurnan1n kendilerince kabul edilerneyece{p.ni deklare 
edeb1l!.rler. 

Madde 15 

Feshi Ihbar 

(ll !lfbu E'rotokol S1nl.rs1.Z oliHak yurur!ukte ka1acakt1.c. 

(2) Her I\ht Taraf, i/ibu Protokolu feshettigi, Genel MUdure muhatap b1C 
yururluge g1rec. 

(3) Fesh1 lhbac, Genel Mudurun teb1igat1 a1dl.g1 gunden b1C Y11 sonra 
yururluge girer. 

(4.) Su Maddede hulane baq1anan fesh.l. ihbar halch, i~bu Protokolun bu Akit 
Taraf 1«in yurur1uge g1rdigi tarihten sonrak1 be/i Yl.11n bit.l.lru.nden once bu Axit 
Taraf.;a kl.lllanl.lamaz. 

(5) (al Blr markanln feshl. ihbar eden Devlette veya devletleraras1 resrn.l. 
kurululita feshl. ihbann ytirUrluge gl.rdigi tarihte ger;erli olan bir uluslararasl. 
tesclle tabi bulunmasl. durWllunda, bu tescilin maliki ayn1 markanl.n feshi l.hbarda 
bulunan Devletl.n ya da dev1etlerarasl. resmi kurulu~un Of is in de tescili amac1y1a 
ba~vuruda bulunablllr ve bu ba~vuru Madde 3(4.)'e gore uluslararas.l. tescll 
oncellk~en yararlanmakta l.se, bu da a~ag.l.dakl. kOliullarla aynl. onceh_kten 
yararlanlr; 

(i) Bu ba~V\lrun\ln, fesh.l. ihbar.l.n yururluge gl.rd1g.l. torl.hten l.tibaren 
loki Ylol .l.9inde yapllmas1, 

Iii) Bu ba~vuruda listelen mal ve h.l.zmetlerin, feshi ihbarda bulunan 
Devlet ya cia devletlerarasl resmi kurulult1a. 1.lgi11 uluslaearasl. 
tescl.lde yee alan mal ve h1zrnetler listesince kapsanmasl, ve 

(1.i1) Bu balivurunun ucretl. dah1l, 11qill yasanlon tum esaslar1na uygun 
olmas1. 

(b) (a) bendi hukumler1., feshi ihbar.l.n ger;erll.ll.k kazandl.g.l. ve fesh1. ihbar 
dolaY1s1yla, bunu yapan1n Madde 2 (1) uyarl.nca uluslararasl. ba~vuruda bulunmaya 
yetkis1z hale geldl.gl tarihte, festa l.hbacda bull,lnan Devlet ya da devletlerarasl 
resrru. Icurull~1i d.l.~lndaki Aht Taraflarda yurucluk1:e bulunan bir uluslararaSl 
tescl.le konu te~k11 eden bie marka 191n uyqulanl.r. 
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Madda 16 

Imza; Dil; Tevdi i,levleri 

(1) (a) 14bu Protokol lngilizce, Fran:nzca ve tspanyolca dillerinde tek 
nUsha olarak imzalan~r ve Madrid'te im2aya a~11ma i,lemi tamamland1g1 zaman Genel 
HUdure tevdi edilir. Her (19 dildeki metinler e4it 4ekilde gegerlidir. 

(b) !.ljibu ProtokolUn resmi metn!, tigHi devletler ve kurulu!Jla.rla lsti.ljiare 
edildikten ,sonra Genel MOdUr taraf1ndan Arap~a. <;ince, Al.manca, ttalyanca, 
Japonca, Portekizce ve RU$9a dillerinde ve Kurulun tayin edilebilecek diger diller 
ile tespit edilebilir. 

(2) t~bu Protokol Madrid'te 31 A.call.k 1989' a kadar imzaya a(;ak 
tutulacaktl.r. 

(3) Genel MUdOr i~bu Protokolun 1m2all. rnetinlerinin tspanyol HtikUmeti 
t::arafl.ndan ta$dik olunan iki kopyasl.nl., i4bu ProtokoHln tarafl. olabilecek tum 
Devletlere ve devletleraraS1 resmi kurulu~lara iletilir. 

I'll Genel Mtidi.lr i;bu ProtoKolu Birle;rru.li Milletler Sekreteryanna te5cil 
ettirir. 

IS) Genel Mudtlr, i;bu 
ve uluslararas1 kurulu;lara, 
belgeleri tevdiat1n1, i~bu 

9iri~ini, i;bu Protokolde 
deklarasyonlar~ teblig eder. 

Protokole tara! alan veya olabilecek tUm Devletler 
imzalar1, anama, kabul ve benimseme veya giri; 

I?rotokolUn ve herhangi bLr tadilinin ytlrtlrl1.lqe 
hlikme baglanan ihbarlaC1 ve feshi ihbarlar1 ve 

Endiistriyel Tasanmlarm UluslararaSl SmIllandlnlmasma 
ili§kin Locarno Anla§maSl 

8 Ekim 1968 tarihinde Locarno'da imzalanan Anla~manlD 28 Eylfil1919 taribli degi~ik .,ekli 

MADDE 1 

Ozel Bir" Birlik KUr"ulma.Sl, UJuslararasl SlDdlandlrmanlD OlulJturulmaSl 

l·Bu anl~maYl uygulayan tllkeler tizel bir birlik al~~lardlr. 

:ZMBu illkeler (Bundan sonra " uluslarara.'H slIUflandmna" denilecektir) Endtistriyel tasanmlar 1'(in tek 
bir slruflandlrma kabul etrni~lerdir. 

3-S6z konusu uluslararasl slnlfiandmna ~agldaki1eri i,(errnektedir: 
(i) Simf ve alt struf listesi, 
(ii) Endiistriyel tasanmlan da i'teren aJfabetik maJ listesi ve bunlann ait oldugu slmf ve alt siruflar, 
(iii) A,(lklaYlcl nattar. 

4· SlOlf ve aU slDlf listesi (~aglda "Uzmanlar Komitesi" <;Jiye amlacak olan ) Madde 3 '(e~evesi 
i~inde kurulan Uzmanhk Komitesinin yapmaya yetkili buluiidugu degi!}~klikler ve ilavelere tabi, bu 
Anl~marun ekindeki listedir. 

5-Mallann alfabetik listesi He aylklaYlcl notlar Madde 3 ,(er,(evesi iyinde ongoriilen prosedUre uygun 
olarak Uzmanlar Komitesi tarafmdan kabul edilir. 




