WIPO’DAN ALINAN UYGUNSUZLUKLARA İLİŞKİN SIKÇA KARŞILAŞILAN
SORUNLAR
WIPO tarafından başvuru sahiplerine veya marka vekillerine gönderilen uygunsuzluk
mektupları (irregularity letters) büyük oranda malların veya hizmetlerin adlandırılması veya
sınıflandırılması ile ilgili olmaktadır. Bu sorunu en aza indirebilmek adına WIPO tarafından
geliştirilen “Goods & Services Manager” adlı veritabanı uygulamasına geçilmiştir. Başvuru
sahipleri ve marka vekillerinin “G&S Manager” veritabanını incelemeleri ve başvuru
kapsamında yer alacak mal veya hizmetlerin İngilizce karşılıklarını bu veritabanından
yararlanarak yazmaları önem arz etmektedir. Bu durumun mal veya hizmetler için alınacak
uygunsuzlukları en aza indireceği düşünülmektedir. G&S Manager için detaylı bilgiye;
https://webaccess.wipo.int/mgs/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Mal veya hizmet uygunsuzluklarının genel olarak belirli mal veya hizmetler üzerinde
kümelendiği görülmektedir. Bu nedenle, başvuru sahipleri veya marka vekillerinin önceki
tarihli uygunsuzluk mektuplarını dikkatle incelemeleri, bunlara ilişkin imkânları ölçüsünde bir
veri tabanı kurmaları ve sonraki uluslararası başvuruları hazırlarken bu bilgilerden de
yararlanmalarının WIPO tarafından gönderilecek uygunsuzluk sayısını en aza indireceği ve
dolayısıyla, başvuru sahipleri lehine önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlayacağı
düşünülmektedir.
Ayrıca,
Kurumumuz
internet
sitesinde
yer
alan
http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/commonContent/Madrid linkinde, çeşitli yıllara
ait Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğlerin
İngilizce çevirileri bulunmaktadır. Uluslararası başvurunun bağlı olduğu ulusal başvuru yılına
uygun olarak seçilmesi gereken liste çevirilerinin kullanımı da WIPO tarafından
gönderilebilecek uygunsuzlukların azaltılmasında faydalı olacaktır.

Uygunsuzluklara ilişkin diğer bir konu ise, Kurum tarafından WIPO’ya bildirilecek mal/hizmet
uygunsuzluğu cevaplarının Kurumumuza, WIPO tarafından bunların giderilmesi için verilen 3
aylık sürenin hemen hemen sonunda sunulduğunun gözlemlenmesidir. Uluslararası marka
tescil başvuru sahiplerinin hak kaybına uğramaması için, uygunsuzluklara verilecek cevapların
3 aylık sürenin bitimi beklenmeden, mümkün olan en kısa zaman içinde Kurumumuza
sunulması önem arz etmektedir. Kısaca, Kuruma iletilen uygunsuzluk cevap yazılarının, Kurum
tarafından incelemenin ve Kurumdan WIPO’ya bildirimin alacağı makul süreler dikkate
alınarak ivedilikle gönderilmesi gerekmektedir.

Ek olarak başvuru sahiplerinin WIPO’dan ücret uygunsuzluğu almaları durumunda
Kurumumuza
bununla
ilgili
uygunsuzluk
cevabı
iletme
talebi
sunmadan
https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/ linkini kullanarak WIPO ile doğrudan bağlantıya
geçmeleri gerekmektedir.

