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Sınai mülkiyetin, himayesine mahsus 20 Mart 1883 tarihli Paris ittihadı Mukave
lenamesiyle ticaret eşyası üzerinde sahte mahreç işaretlerinin men'i hakkındaki
14 Nisan 1891 tarihli Madrid îtilâfnamesinin, 2 Haziran 1934 tarihli Londra tadil
lerinin tasdiki hakkında Kanun

(Resmî Gazete ile ilâm'

7 .11,1957

- Sayı : 95.29)

No.
6894

Kabul tarihi
30.1.1957

MADDE 1. — 1 5 Mayıs 1930 tarih-ve 1619 sayılı Kanunla, ti Kasım 1925 ta
rihli La Haye tadillerine iltihak ettiğimiz, sınai mülkiyetin himayesine mahsus
20 Mart 1883 tarihli Paris ittihadı Mukavelenamesiyle, ticaret eşyası üzerinde
sahte mahreç işaretlerinin men'i hakkındaki 14 Nisan 1891 tarihli Madrid İtilâ fnamesiüin, 2 Haziran 1934 tarihinde Londra'da yapılan ve Hükümetimizce de im
za edilmiş bulunan ilişik tadilleri tasdik edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memur
dur.
5 Şubat 1957
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14 ARALIK 1900 DE BRÜKSEL'DE, 2 HAZİRAN 1911 DE VAŞİNGTON'DA, 6 KASIM 1925 DE
LA H A Y E ' D E VE 2 H A Z İ R A N 1934 TE LONDRA'DA TADİL EDİLMİŞ OLAN SINAİ MÜL
KİYETİN HİMAYESİNE MAHSUS PARİS İTTİHADI MUKAVELENAMESİ
Alman Devleti Reisi; Avusturya Federal Hükümeti Reisi; Majeste Belçikalılar Kiralı; Birleşik
Brezilya Devletleri Reisi; Küba Cumhuriyeti Reisi; Majeste Danimarka Kiralı; İspanya Cumhuri
yeti Reisi; Amerika Birleşik Devletleri Reisi; Finlandiya Cumhuriyeti Reisi; Fransız
Cumhuriyeti
Reisi; Majeste Büyük Britanya, İrlanda ve Denizaşırı Britanya Ülkeleri Kiralı, Hindistan İmpara
toru; Altes SerSnissime Macar Kırallığı Naibi; Majeste İtalya Kiralı; Majeste Japon İmparatoru;
Altes S6r6nissime Liechtenstein Prensi; Majeste Fas Sultam; Meksika Birleşik Devletleri Reisi; Ma
jeste Norveç Kiralı; Majeste Holânda Kiraliçesi; Polonya Cumhuriyeti Reisi; (Polonya ve serbest
Danzig şehri namına); Portekiz Cumhuriyeti Reisi; Majeste İsveç Kiralı; İsviçre Konfederasyonu
Hükümeti; Çekoslovak Cumhuriyeti Reisi; Altes Tunus Beyi; Türk Cumhuriyeti Reisi; Majeste
Yugoslavya Kiralı.
14 Aralık 1900 de Brüksel'de, 2 Haziran 1911 de Wa.*hington'da, 6 Kasım 1925 teLa Haye'de tadil
edilen Sınai mülkiyetin himayesine mahsus Milletlerarası bir ittihat ihdas edilmesine dair 20 Mart
1883 tarihli Mukavelenamede bâzı tadiller ve mezkûr Mukavelenameye bâzı ilâveler yapılmasının
faydalı olacağına hükmederek aşağıda isimleri yazılı tam salahiyetli murahhaslarını tâyin etmişler
dir. .
Alman Devleti Reisi adına :
Ekselans M. Leopold Von Hoeseh,
Almanya'nın Londra Büyükelçisi.
M. George Klauer, Berat Bürosu Reisi,
M. Wolfgang Kühnaüt, Geh Justizrad, B eratlar Bürosu Müdürü,
M. Herbert Kühnemann, Adliye Vekâletinde Bidayet Mahkemesi Âzası.
Avusturya Federal Devleti adına :
M. le Hofrat Dr. Hans Verner, Beratlar Bürosu Konsey Reisi.
Majeste Belçikalılar Kiralı adına :
M. Daniel Coppîeters de Gibson, Brüksel İstinaf Mahkemesinde Avukat,
M. Thomas Braun, Brüksel İstinaf Mnhkomesinde Avukat.
Brezilya Birleşik Devletleri Reisi adına :
M. Jolio Augusto Barboza-Carneiro, Brezilya'nın Londra Elçiliği nezdinde Ticaret Ataşesi.
Küba Reisicumhuru adına :
M. le Dr. Gabriel Suâvez Solar, Küba'nın Londra Maslahatgüzarı.
Majeste Danimarka Kiralı adına :
M. N. J. Ehrenreieh - Hansen, Sınai Mülkiyet İdaresi Müdürü.
İspanya Reisietfmhuru adına :
Son Ekselans Don Ramön P6rez dc Ayala, İspanya'nın. Londra Büyükelçisi,
Don Fernando Cabello Lapiedra, Sınai Mülkiyet Bürosu Müdürü,
Don Jose Garcia Monge'y de.,.Vera, Sınai Mülkiyet Sieil Sekreterliği Şef Muavini. .
Amerika Birleşik Devletleri Reisi adına :
The Hon. Conway P. Coe, Beratlar Komiseri,
M. Thoıaas Ewing,
M. John A. Dienner.
Finlandiya Reisicumhuru adına :
M. Juho Predrik Katıtola, İktisat ve Ticaret Vekâleti Beratlar Bürosu Şefi, Sınai Müşa
viri.
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Fransız Reisicumhuru adına, ;
Fransa Cumhuriyeti adına :
M. Mareel Plaisant, Senatör, Paris İstinaf Mahkemesi nezdinde Avukat, Milletler Cemi
yeti nezdinde Fransa Delege Muavini, Sınai Mülkiyet Teknik Komite Âzası,
M. Roger Cambon, Fransa'nın Londra Büyükelçiliği Müşaviri, Orta Elçi,
M. Georges Lainel, Sanayi ve Ticaret Vekâleti Smai Mülkiyet Müdürü,
M. Georges Maillârd, Paris istinaf Mahkemesi nezdinde Avukat, Sınai Mülkiyet Teknik
Komitesi İkinci Reisi.
Suriye vc Lübnan Devletleri adına •:
M. Mareel Plaisant.
Sa Majeste Büyük Britanya :
İrlanda ve Britanya Denizaşırı Ülkeleri Kralı., Hindistan İmparatoru adına :
Büyük Britanya ve Şimalî irlanda için :
Sir Frederik Willianı Leith - Ross,
Majeste Birleşik Krallık Hükümeti nezdinde iktisat Müşaviri K. C, B. K. C. M. G.,
Mr. Mark Frank Lindley, ihtira Beratları, Smai Model vo Resimler, Markalar Dairesi
Umum KontrolöMi,
Sir William. Smith Jarratl"
Avıtstuvalya Komanvaldi için :
Mr. B.ernhard "W alladı, İhtira Beratları Komiseri, Ticaret Markalan,

Faydalı

Model vo

Resimler ve Telif Hakları Sicil Âmiri.
Serbest irlanda Devleti adına :
Mr. Jhon W. Dulanty, Serbest irlanda Hükümetinin Londra'deki

Yüksek Komiseri,

Mr. Bdward A. Cleary, Sınai ve Ticari Mülkiyet Kontrolörü.
Son Altes

serenissime Macaristan Kral Naibi adına ;

M. Zoltân Sehilling, Macar Beratlar Dairesi Reisi.
Sa Majeste İtalya Kralı adına :
Son Exeellenee M. Edvardo Piola Caselli, Senatör, Temyiz Mnhkemesi Daire Reisi,
Son Excellence M. lo Prof. Amedeo Giannini, Senatör, tam salahiyetli Nazır, Müsteşar,
M. le Dr. Luigi Bİamonti, Sanayi Konfederasyonu Hukuk Bürosu Müdürü,
M. le Dr. Alfredo Jnnnoni Sebastianini, Fikrî Mülkiyet Dairesi Müdürü.
ı

Sa Majeste Japon imparatoru adına :
Son Excellenee M. Massa - Aki Hotta, Japonya'nın Prag'da Nazır Payeli Fovkalâde Murah-''
,has'ı,
M. Takatagu Yoshi\vara,
Son Altes

İhtira Beratları Bürosu Umumi Kâtibi.

serenissime Liechtonstein Prensliği adına :

M. "\Vnlter Kraft, Bern Federal Fikrî Mülkiyet Bürosu Müdürü.
Sa Majeste Fas Sultanı adına :
Son Excellence le Vieomte de Poulpiqüet du Halgou6t, Fransa'nın Londra Ticaret Ataşemi,
Meksika Birleşik Devletleri Reisi adına :,
M./tustavo Luders de Negri, Meksika'nın 'Londra Umumi Konsülü.
Sa Majeste Norveç Kiralı adına :
M. Birger Oabriel Wyller, Smai Mülkiyet Bürosu Umum Müdürü.
Sa Majeste Holânda Kıraliçesi adına,:
^
;
M. le Dr. J. Alingh Prins, ihtira Beratları Konseyi Reisi, La Haye 'de Sınai Mülkiyet Bürosu
JVIüdürü,
M. le Dr. İng. «1. van Hettinga Tromp. La Haye Yüksek Mahkemesinde Avukat,
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M. lc Dr. A. D. İvoeleman, La Haye'de Müşavir,
M. le Dr. H. F. van Walsem, Eindboven'de Avukat.
PolonyaCumhur Reisi, (Polonya, ve. Serbest Danzig şehri adına):
Polonya Cumhuriyeti adına :
M. Stefan Czaykovrski, Polonya Cumhuriyeti Beratlar Dairesi Reisi..
Serbest Danzig şehri adına
M. Stefan Czaykovv'ski:
Portekiz Cumhur Reisi adına:
M. le Dr. -Toao de Lebre e Lima, Londra'da Portekiz Maslahatgüzarı,
M. l-îng. Arthur de Mello Quintclla Saldanha. Sınai Mülkiyet Bürosu Müdürü.
Sa Majeste-İsveç K irail'adıııa:
" M. le Dr. Cari Bn-ger Lindgren, Beratlar 'Tescil Dairesi Şube Şefi,
M. Ake de Zvveigbergk.
İsviçre Kon federasyonu Federal Meclisi adına:
M. \Valther Kraft, Bern Federal Fikrî Mülkiyet Bürosu Müdürü,
Çekoslovakya Cumhur Reisi Adına:.
M. le Dr. Karcl Skâla, Ticaret. Vekâletinde Yüksek Mügavir,
M. le Dr. Otto Parseli, Ticaret Vekâletinde'Sekreter.
.Son .Altes Tunus Beyi adına :,
M. Charles

BiIleeoeq7'Londra/'da• Fransız Umumi Konsolosu.

Türk Cumhur Reisi adına :
Son Exeellenc.e Ali Fethi Bey, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi.
Sa .Majeste Yugoslavya Kiralı adına- :
M. le Dr. -îanko Chounıane, 'MiJIî Sınai .Mülkiyeti Himaye Dairesi Reisi.
Yukarda isinüeıi yazılı şahıslar, usulüne uygun olarak mütekabilen tam salâhiyetlerini bildirdik
ten ve bu salâhiyetlerinin usulüne uygun olduğu görüldükten sonra aşağıdaki hükümleri kabul et
mişlerdir.
Maddi

l.

(!) İşbu Mukavelename kendilerine .tatbik.'edilen "memleketler, sınai mülkiyetin himayesi için
bir ittihat teşkil etmişlerdir.
(2) sınai.mülkiyetin himayesinin-mevzuu,- ihtira beratları, faydalı modeller, sınai resim ve mo
deller, fabrika veya ticaret markaları, ticaret unvanları, mevrit işaretleri veya menşe unvanları ve
gayrikamuıi rekabetin men'i: ve tecziyesidir;'
(3) • Sına i .mülkiyet, en geniş mânâda anlaşılmakta olup, yalnız dar-mânada sanayi ve ticarete
inhisar etmiyerek. aynı zamanda şarap, hububat,yaprak tütün, meyva, hayvan, madenler, maden
suları, bira, çiçek ve un gibi zirai sanayi sahalarına ve maden istihracı sanayiine ve bilûmum sınai
maıntıl veya tabiî mahsulleri de, ihtiva-eder.
(4) İttihat memleketleri mevzuatiyle kabul edilmiş olan ithal beratları! ıslah ve. ikmal berat-,
lari, ilâve berat ve tasdiknameleri,. ilâh gibi- muhtelif nevi sınai beratlar ihtira, beratları meyanına dâhildir.
Madde — 2.
(1)- İttihat memleketlerinden her. birinin tebaası, diğer bütün, ittihat memleketlerinde sınai mül
kiyetin himayesi hususunda alâkalı kanunların tebaaya bahşettikleri ve ileride edecekleri müsaadattan işbu Mukavelename ile derpiş edilmiş hususi haklara hale] gelmemek şartiyle istifade eder
ler. Binnetice haklarına vâki olan her tecavüze karşı o memleket tebaası için vaz 'edilmiş olan şekil
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ve şartları ifa etmek kaydiyle onların mazhar olduğu himayenin aynına nail olacak ve aynı kanu
ni yollara müracaat edebileceklerdir.
(2) Bununla beraber, smai mülkiyet haklaYınm her hangi birinden istifade hususunda ittihada
dâhil memleketler tebaasından, himayenin istenildiği memlekette hiçbir ikametgâh veya müessese
sahibi olmak şartı talebedilemez.
(3) İttihat memleketlerinden her birinin adlî ve idari usulü muhakemeleri ve salâhiyet ve ika
metgâh intihabına veya bir vekil tâyinine dair smai mülkiyet kanunlarında
talebedilen hususlar hak
kındaki kanuni'hükümler katî surette mahfuzdur.
Madde'— 3.
İttihada dâhil olmıyan memleketler tebaasından olup da ittihada dâhil, memleketlerden birinin
ülkesinde mukim veya hakikî ve ciddî sınai veya ticari müessese sahibi olanlar ittihat memleketleri
tebaası gibi, muamele görürler.
Madde — 4.
A — ( 1 ) İttihat'memleketlerinden birinde, bir ihtira *beratı, faydalı model, sınai resim veya
model, fabrika veya ticaret markası tescili talebini usulü dairesinde tevdi efmiş olan kimse veya
kendisinin kanuni halefi, diğer memleketlerdeki tevdi hususunda aşağıda tâyin edilen mühletler
zarfında rüçhan hakkından istifade edecektir.
. (2) İttihat memleketlerinden her birinin dahilî- kanunu veya mütaaddit ittihat memleketleri
arasında akdedilmiş beynelmilel muahedeler hükümlerine tevfikan usulü dairesinde yapılmış, millî,
tevdi kıymetini haiz her tevdiin, rüçhan hakkı tevlidedeceği kabul olunmuştur.
B — Binnetice, bu mühletlerin hitamından evvel diğer ittihat memleketlerinden birinde, sonra
dan yapılmış olan^tevdi, aradaki fasıla zarfında gerek, bilhassa diğer bir tevdi, ihtiram neşir ve
ilânı veya işletilmesi, resim veya model nüshalarının satışa çıkarılması, markanın kullanılması, su
retiyle yapılan emrivakilerle haleldar edilemez ve bu emrivakiler ne üçüncü şahıslar lehine bir
hak, ne de şahsi bir tasarruf tevlidedemez. Rüçhan hakkına esas olan birinci talep tarihinden ev
vel üçüncü şahıslar tarafından iktisabedilmiş bulunan haklar, ittihat memleketlerinden her birinin
dahilî mevzuatı hükümleriyle mahfuzdur.
C — (1) Yukarda zikredilen rüçhan mühletleri, ihtira beratları ve faydalı modeller için on iki
ay ve sınai resim- ve modellerle, fabrika veya ticaret markaları için altı aydır.
(2) Bu mühletler ilk talebin tevdi edildiği tarihten
mühlete dâhil değildir.

itibaren- işlemeye- başlar,

tevdi günü

(3) Mühletin son günü himayenin talebedildiği memlekette kanunen kabul edilmiş bir tatil
gününe veya Dairenin .talepnamelerin tevdiini kabul için açık bulunmadığı bir güne tesadüf ettiği
takdirde, mühlet, takibedecek ilk iş gününe kadar uzatılır.
D — (1) Mukaddem bir tevdi muamelesine müsteniden rüçhan hakkından istifade etmek is• tiyen kimse, bu tevdiin yapıldığı tarih ve memleketi beyan etmeye mecburdur. Her memleket bu
beyanın en geç olarak ne zaman yapılması lâzım geleceğini tâyin eder.
(2) Bu kayıtlar, salâhiyettar idare tarafından yapılan neşriyata ve bilhassa beratlara ve o be
ratlara ait tarifnamelere dercedilecektir.
(3) -İttihat memleketleri, rüçhan hakkı talebinde bulunan kimseden evvelce tevdi etmiş olduğu
talebin (tarifname, resimler, ilâh.) bir suretinin ibrazını talebedebüir. Bu talebi kabul etmiş olan
idare tarafından aslına mutabık olduğu tasdik edilen suret her türlü tasdik muamelesinden muaf
tır ve sonraki tevdi tarihinden itibaren üç aylık bir mühlet zarfında harçsız olarak her vakit tev
di edilebilir. Mezkûr idare tarafından verilmiş tevdi tarihini gösterir bir tasdiknamesinin ve
bir tercümenin surete eklenmesi de talebolunabilir.
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(4) Talebin tevdii anında rüçhan haklanın beyanı için sair formalitelerin ifası istenemez. İt
tihat memleketlerinden her biri bu maddede derpiş edilmiş" formalitelerin -yapılmamasmdan tevellüt
edecek neticeleri tesbit eder, fakat bu neticeler r«ehan hakkının ziyamdan ileri gidemez.
(5) Tevsika ait şair hususlar sonradan talebedilebilir.
E — (1) Bir memlekette bir faydalı modelin tevdiinden mütevellit rüçhan hakkına müsteni
den sınai bir resim veya model tevdi edildiği takdirde rüçhan mühleti ancak, sınai resim ve mo
deller için tesbit edilmiş olan mühlettir.
(2) Bundan başka bir memlekette bir berat talebinin tevdiinden,mütevellit rüçhan hakkına müs
teniden bir faydalı modelin tevdii caiz olduğu gibi aksi de caizdir.
. P — Hiçbir ittihat memleketi, memleket kanununa göre, ihtira vahdeti olmak şartiyle, bir be
rat taleoini, mütaaddit rüçhan hakları talebini ihtiva etmesi, sebebiyle, reddedemez.
G — Bir berat talebinin karışık olduğu tetkik neticesinde anlaşılırsa talep sahibi, her birinin
tarihi ilk müracaat tarihi olmak üzere ve icabında rüçhan hakkından mütevellit faydayı da muha
faza ederek talebini birtakım tâli taleplere ayırabilir.
H — Rüçhan hakkı talebedilen ihtiram bâzı unsurlarının menşe memlekette yapılan talepte ya
zılı metalip meyanında bulunmaması sebebiyle rüçhan hakkı reddedilemez. Şu kadar ki, talebe ek
lenmiş bulunan evrakta mezkûr unsurların vazıh bir surette tebarüz ettirilmiş olması lâzımdır.
Madde — 4. (Birinci mükerrer)
(1) Muhtelif ittihat •memleketlerinde ittihat tebaası tarafından talebedilen beratlar ittihada
dâhil olan veya olmıyan diğer memleketlerde aynı ihtira için alınmış olan beratlardan müsta
kildir.
(2) Bu hüküm mutlak olarak ve bilhassa rüçhan mühleti zarfında talebedilen
beratların
gerek butlan ve sukut sebepleri ve gerek mûtat devam müddeti itibariyle müstakil bulun
duğu mânasında anlaşılmak lâzımgelir.
(3) _ Bu hüküm meriyete vaz'ı anında mevcudolan-bilcümle i,htira beratlarına tatbik olunur.
(4) Yeniden bâzı memleketlerin iltihakı takdirinde iltihak anında her iki tarafta-- mevcudolan
ihtira beratları için aynı veçhile hareket olunur.
(5) Rüçhan hakkından faydalanılarak istihsal edilen beratlar, rüçhan hakkından faydalanmâksızın talep veya ita edilmiş oldukları takdirde, muhtelif ittihat memleketlerinde, istifade edecekleri müd
dete eşit bir müddetten faydalanırlar.

Madde — 4. (İkinci mükerrer).
Muhteri, beratta, muhteri sıfatiyle zikredilmek hakkını haizdir.
Madde — 5.
N

A —- (1) İttihat memleketlerinden birinde veya diğerinde imal edilmiş mevaddm, berat sahi
bi tarafından beratın verildiği memlekete ithal beratın sukutunu intaeetmez.
(2) Bununla beraber ittihat memleketlerinden her biri beratla bahşedilen inhisar hakkının kul
lanılmasından tevellüdedebilecek, ihtiraın işletilmemesi gibi, suiistimalleri önlemek için lüzumlu ka
nuni tedbirleri almağa salahiyetlidir.
(3) Bu tedbirler, ancak mecburi lisans verilmesi, mezkûr suiistimallerin, önlenmesine kâfi gel
mediği takdirde, beratın sukutunu istilzam edebilir.
(4) Her halde, beratın itasından itibaren üç sene geçmedikçe mecburi lisans verilmesi talebediiemez ve bu lisans aneak berat sahibi meşru mazeretler gösteremediği takdirde verilebilir. İlk mecburi
lisansın verilmesinden itibaren iki sene geçmedikçe bir beratın iskat veya iptali için her hangi bir mu
amele yapılamaz.

No. 6894

•— 153 —

7. I I . 1957

(5) Yukardaki hükümler, lüzumlu tadiller mahfuz kalmak şartiyle, faydalı modellere de. kabili .
tatbiktir.
B — Sınai resim ve'modellerin himayesi, gerek işletme hakkından ve.gerekse himaye gören eşya
ya muadil eşyanın ithalinden dolayı her hangi bir suretle sakıt olamaz.
C — (1) Tescil edilen markanın kullanılması bir memlekette mecburi ise, tescil, ancak, mâkul
bir mühletten sonra ve alâkadarın faaliyete geçmemesi sebeplerinin ispat edilememesi halinde iptal
edilebilir.
(2) Bir fabrika veya ticaret markasının ittihat memleketlerinden birinde tescil edildiği şekil iti
bariyle haiz olduğu temyiz edici vasfına halel getirmiyen unsurlarla farklı bir şekilde, sahibi tara
fından kullanılması, tescilin hükümsüzlüğünü mucibolmaz vo markaya sağlanan himayeyi azaltmaz.
(3) Aynı markanın aynı veya mümasil mahsuller üzerinde, himayenin talebedildiği memleket
millî kanunları hükümlerine tevfikan, markanın müşterek sahibi olarak telâkki edilen sınai veya
ticari teşebbüsler tarafından ayni'zamanda kullanılması, halkı hataya düşürmemek ve âmme menfaatine mugayir olmamak şartiyle, tescile mâni olamıyacağı gibi mezkûr markaya ittihat memleket
lerinden her hangi birisinde teinin edilen himayeyi azaltmıyacaktır.
D — Beratın, faydalı modelin, fabrika veya, ticaret markasının tescilinin veya sınai resim veya
•modelin tevdiinin mahsul üzerinde işaret veya zikredilmesi, hakkın tanınması için talebedilmiyecoktir.,
Madde — fi. (Mükerrer)'
(1) Sınai mülkiyet haklarının mahfuz kalması için konulmuş olan harçların tediyesi itususunda, millî ^kanunlar tarafından vaz'edildiği takdirde, munzam Mi* harcın da tediyesi suretiyle en az
üç aylık bir mühlet daha verilir.
(2) Bundan başka ittihat memleketleri ihtira beratları için gerek bu munzam mühleti en as
altı aya çıkarmayı ve gerek harçların tediye edilmemesi yüzünden sakıt olan beratın eski haline
getirilmesini derpiş etmeyi «aahhüdederler; bu tedbirler dahilî mevzuatın derpiş ettiği şartlara
tâbi kalır.
-

Madde

fi.

(İkinci mükerrer)

(1) Diğer ittihat, memleketlerinin gemilerinde, tekne, makineler, aletler, teçhizat ve diğer te
ferruat aksamî için de berat sahibinin beratına mevzu teşkil eden vasıtaların münhasıran geminin
ihtiyaçlarında kullanılması ve bu gemilerin memleket sularına muvakkat ve arızi olarak girmiş bulun
ması şartiyle,
(2) Berata mevzu teşkil eden vasıtaların diğer ittihat memleketlerinin hava ve kara cer ve
tahrik makinelerinin veya bu makine ve alâtm aksam ve. teferruatının
inşasında veya işletilmesin
de kullanılması ve bunların muvakkaten veya ârı.ıi, olarak o memlekete girmiş bulunması şartiyle,
ittihat memleketlerinin her birinde berat sahibinin ataklarına halel getirmez.Madde — 6.
A — Menşe memlekette usulüne uygun olarak tescil edilmiş fabrika veya ticaret markalarının
diğer ittihat memleketlerinde aşağıda gösterilen kayıtlar mahfuz kalmak şartiyle, aynen tevdii
ve himayesi kabul edilecektir. Bu memleketler, katî tescil muamelesine tevessül etmeden evvel,
menşe memleketteki salâhiyettar makamdan verilmiş bir teseil tasdiknamesinin ibrazını talebede- bileceklerdir. Bu vesika için hiçbir tasdik muamelesi talebedilemez.
B — (1)
1)

Bununla beraber

aşağıda yazılı markalar ret veya iptal olunabilecektir,

Himayenin talebedildiği memlekette

halel verecek mahiyetteki markalar,

üçüncü şahıslar tarafından iktisabedilmiş olan haklara
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2) • Tcmyk edici vasıflardan mahrum olan veya münhasıran ticarette mahsullerin nev'ini, cin-..
-sini, miktarını, varacağı yeri, kıymetini, menşe mahallini veya istihsal olunduğu zamanı göster
meğe veyahut himayenin talebedildiği memlekette cari lisanda veya ticaretinde meşru ve müstakar
teamüllerinde kullanılması mûtadoîmuş olan alâmet ve işaretlerden terekkübeden markalar.
Bir markanın temyiz edici vasıflarının takdirinde hâdiseye taallûk eden bilcümle ahval ve şe
rait ve bilhassa markanın kullanıldığı müddet nazarı itibara alınacaktır.
3) Ahlâka veya nizamı âmmeye muhalif olan bilhassa halkı aldatacak mahiyette olan marka
lar. Bir marka yalnız markalar "hakkındaki kanunların bâzı hükümlerine uygun olmaması sebebiyle
nizamı âmmeye muhalif addedilmemesi kabul edilmiştir. Meğer ki bu hükümler haddi zat'.nda asa
yiş ye nizamı âmme ile alâkadar bulunsun,
(2-) Fabrika veya thai-et markaları, d>ğ;r ittihat memleketlerinde yalnız . menşe memlekette
himaye edilen markaların temyiz edici vasfını ihlâl etmiyen ve markanın mezkûr menşe memlekette^teseil edilmiş olduğu şekline nazaran hüviyetine temas eylemiyen unsurlarla farklı olmaları
sebebiyle reddedilemiyeceklerdir.
C) Tevdi sahibinin hakiki ve ciddî mahiyette smai veya ticari bir müessesesinin bulunduğu
ittihat memleketi ve böyle bir müessesesi bulunmadığı takdirde ikametgâhının bulunduğu ittihat
memleketi ve ittihat memleketleri dâhilinde ikametgâh sahibi değilse ittihada dâhil bir memle
ket tebaasından 'olduğu halde tâbiiyetinde bulunduğu memleket, menşe memleket sayılır.
D) Bir fabrika veya ticaret markası metise memlekette ve mütaakıben bir veya mütaaddit
diğer ittihat memleketlerinde usulüne tevfikan tescil edildiği takdirde, bu millî markalardan her biri,
ithal, memleketinin dahilî mevzuatına' uygun olması şartiyle, tescil olunduğu tarihten itibaren menşe
• memleketteki markadan müstai 1 olarak telâkki edilecektir. „
:-B) Menşe memlekette bir m, "ka tescflinin tecdidi, markanın tescil edildiği diğer ittihat memler
ketlerindeki tescilinin tecdidi mecburiyetini hiçbir surette müstelzim olmıyacaktır.
F) Dördüncü maddedeki mühlet içinde yapılmış olan marka tevdii muamelesi neticesinde iktisabedilmiş olan rüçhan hakkından istifade, menşe memleketteki tescil ve mühletin hitamından sonra
vâki olsa bile, mahfuz kalacaktır.
;

1

Madde - - 6. (Mükerrer )

(1) İttihat memleketleri, tescilin talebedildiği memleketin salahiyetli makamları tarafından
mezkûr memlekette işbu mukavelenameden istifade edeceği kabul olunan bir şahsa aidolduğu ve
aynı veya mümasil mahsullerde kullanıldığı umu men malûm olduğu mütalâa edilen bir markanın
iltibasa meydan verecek surette kopyasını, taklidini veya tercümesini teşkil eden bir fabrika ve
ya ticaret markasının tescilini/gerek memleket mevzuatı müsait olduğu takdirde re'sen, gerek alâ
kalının talebi üzerine ret veya iptal etmeği taatıhüdederler.
(2) Bjı markaların kaydının terkinini talep için en az üç senelik bir mühlet verilmesi lâzım
dır. Bu mühlet markanın tescili tarihinden "başlar.
(3) t Suiniyetle tescil edilmiş olan markaların terkinini talep için mühlet tesbit edilmez.
Madde — fi. (İkinci mükerrer)
(1) İttihat memleketlerine ait arma, bayrak ve sair hükümranlık alâmetlerinin ve bu devlet
ler tarafından kabul edilmiş olan resmî kontrol ve teminat, işaret ve damgalarının ve keza diğer^
armaeılık sanatı bakımından her türlü taklitlerin salahiyetli makamların müsaadesi olmadan g e 
rek fabrika veya ticaret markası ve gerek bu markaları tertibeden unsurlar olarak tescilini ret
veya iptal eylemeği münasip tedbirlerle kullanıl masının men'ini temin hususunda ittihat memle
ketleri mutabık kalmışlardır.
s

(2) Resmî- kontrol ve teminat işaretleri ve damgaları hakkındaki memnuiyet ancak, bunla
rı ihtiva eden markaların aynı veya mümasil nevi eşya üzerinde kullanılmaya tahsis edilmiş ol
ması halinde tatbik edilecektir.
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(3) Bu hükümlerin tatbiki için ittihat memleketleri mutlak surette Veya bâzı kayıtlarla bu
maddenin himayesi altına koymak istedikleri veya istiyeeekleri hükümranlık alametlerinin ve res
mî kontrol ve teminat işaret ve damgalarının listesini ve bu liste üzerinde muahharen yapılacak
bilcümle tadilâtı Bern Beynelmilel Bürosu vasıtasiyle mütekabile» yekdiğerine bildirmek hususun
da mutabık kalmışlardır. İttihat memleketlerind en- her biri tebliğ edilen üsteleri vakti münasibin
de umumun ıttılaına arz edecektir.
•
(4) Her ittihat memleketi bu tebliği aldığı tarihten itibaren on iki aylık bir mühlet sarfın
da itirazları olduğu takdirde bunu Bern'deki Beynelmilel Büro vasıtasiyle alâkadar memlekete bildi
rebilir.
(fi) Umumen malûm olan hükümranlık alâmetleri hakkında birinci fıkrada yazılı olan tedbirler
ancak 6. X . 1925 tarihinden sonra tescil edilen"markalara tatbik olunur,
(6) Umumen malûm olmıyan hükümranlık alâmetleri ve resmî işaret ve 'damgalar hakkında
bu hükümler ancak üçüncü fıkrada yazılı tebligatın alındığı tarihten iki" ay geçtikten sonra tescil
edilen markalar hakkında kabili tatbiktir.
(7) Suiniyetle hareket edilmiş ahvalde ittihat memleketleri 6 . X . 1925 tarikinden evvel tes
cil edilmiş olan hükümranlık alâmetlerini, işaret ve- damgaları ihtiva eden markaları dahi terkin
etmek salâhiyetini haizdirler.
(S) Kendi memleketlerinin hükümranlık "alâmetlerini, işaret ve damgalarını kullanmak salâ
hiyetini haiz olan her ittihat memleketi -tebaası, bunlarla, diğer bir memleketinkilerle arasında ben
zerlik olsa dahi, bunları kullanabileceklerdir.
(9) İttihat memleketleri, ticaret sahasında diğer ittihat, memleketlerinin armalarının izinsiz,,
kullanılmasını, mahsulât]:» menşei hakkında hataya, sevk edecek mahiyet arz ettiği takdirde, menet-C
ı u eği t. a a, h h ü d ed e r 1 e ı •.
(10) Yukarda yazılı olan hükümler, bir ittihat memleketi tarafından kabul edilmiş armaları,
bayrakları, nişanları ve sair hükümranlık alâmetlerini veya resmî işaret ve damgalarını izinsk
olarak ihtiva eden markaları, 6 n.eı maddenin B ( t ) nci fıkrasının 3 numaralı, bendinin tatbiki
suretiyle ret veya iptal etmek salâhiyetinin istimaline mâni teşkil etmez.
Madde — 6. (Üçüncü mükerrer)
(1) Bir it.tihat memleketinin mevzuatına tevfikan, bir markanın devir ve temliki, ancak, mar
kan m aidolduğu teşebbüsün veya ticari mamelekin aynı zamanda naklinin vukubulması ile muteber
olduğu takdirde, bunun kabul edilmesi için mezkûr memlekette bulunan teşebbüs veya ticari ma
melek kısmının münhasıran orada devir ve temlik edilmiş markayı taşıyan mamullerin imalini
veya satışım yapmak hakkiyle birlikte kendisine -devir ve temlik yapılana devredilmesi kifayet eder.
(2) Kendisine devir ve temlik yapılan kimse tarafından kullanılması, bilhassa konulacağı ma
mullerin menşei, mahiyeti veya esaslı vasıfları itibariyle bilfiil halkı hataya düşürecek mahiyette
olan her türlü markaların devrini muteber addetmeğe bu hüküm, ittihat memleketlerine mükelle
fiyet tahmil etmez.
Madde — 7.
Ticaret veya fabrika markasının üzerine konulacağı mahsulün mahiyeti,
bir suretle mâni olnuyacaktır.

markanın tesciline, hiç

Madde — 7. (Mükerrer)
( î ) Mevcudiyeti menşe memleket kanununa muhalif olmıyan teşekküllere ait kolektif marka
ların, bn teşekküller sınai veya ticari müessese sa-Mrihi olmasa bile, tevdi ve himayesini kabul eylemeği
ittihat memleketleri taahhüdederler.
(2) Her memleket bir kolektif markanın hangi kayıt ve şartlar altında himayesinin kabul edile-
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bileceğini serbestçe tâyin edecek ve bu marka umumi menfaate muhalif olduğu takdirde reddedilebil'ecektir.,
(3) Bununla beraber, mevcudiyeti menşe memleket kanununa muhalif olmıyan her hangi bir
teşekküle, mezkûr teşekkülün himayenin talebedildiği memlekette müesses bulunmaması veya mozk âr
memleket kanununa tevfikan teşekkül etmemiş oh..ası sebepleriyle, bu kabîl markaların himayesi reddedilemiyecektir.
Madde — 8.
Ticaret unvanı, bir fabrika veya ticaret markası aksamından bulunsun veya bulunmasın, tevdi ve
tescil mecburiyeti olmaksızın, ittihada dâhil memleketlerin kâffesinde himaye edilecektir.
Madde

9.

Gayrikanuni olarak bir fabrika veya ticaret markasını veyahut ticaret unvanını taşıyan her
mamul, bu marka veya ticaret unvanının kanuni himayeye müstahak olduğu ittihada dâhil memle
ketlere ithali esnasında müsadere edilecektir.
(2) Müsadere muamelesi, gayrikanuni olarak marka veya ticaret unvanın konulduğu memle
kette veya mamulün ithal edildiği memlekette dahi yapılır.
(3.) Müsadere muamelesi _gerek' müddeiumuminin, gerek diğer her hangi salâlıiyettar makamın
ve gerek hakiki veya hükmi şahıs olan alâkadar tarafın talebi üzerine her memleketin dahilî mev
zuatına tevfikan vâki olacaktır.
(4) Resmî makamlar, transit halinde, müsadere muamelesi yapmaya mecbur değildir.
(5) Bir memleket mevzuatı, ithal şifasında müsadere muamelesini kabul etmediği takdirde, bu
muamele yerine ithalin men'i veya dâhilde müsadere kaim olacaktır.
(6) Bir memleket mevzuatı ithal sırasında müsadereyi ve ithalin men'ini, dâhilde müsadereyi ka
bul etmediği takdirde, bu mevzuatın ona göre tadiline iıitizaren, bu tedbirler yerine o memleket
kanununun mümasil hallerde kendi tebaasına temin ettiği dâva ve hukuk yolları kaini olacaktır.
Madde

10.

(1) Geçen madde hükümleri mahreç işareti olarak muayyen bir mahal veya memleket ismini
sahte bir surette ve JJU işaret muhayyel veyahut hileli bir kasıt ile alınmış bir ticaret unvanına
merbut olarak taşıyan bilcümle mamullere tatbik olunur.
(2) Her halde, bu mamulün istihsal, imal veya ticaretiyle meşgul olan ve gerek sahte mah
reç yeri olarak gösterilen mahalde, gerek bu mahallin bulunduğu havalide, gerek sahte bir su
rette gösterilen memlekette gerek sahte mahreç işaretinin kullanıldığı memlekette müesses bulu
nan ister hakiki, ister.hükmi bir şahıs olsun her müstahsil, -alâkadar taraf tanınacaktır.
.Madde — 10. (Mükerrer)
(1) İttihat memleketleri gayrikanuni rekabete karşı ittihada dâhil memleketler tebaasına
fiilî bir himaye teminine mecburdurlar.
(2) Sınai ve ticari sahalarda
namuskârane teamüllere aykırı olan her türlü rekabet hare
keti bir gayrikanuni rekabet fiili teşkil eder.
(3) Bilhassa aşağıdaki hususlar mencdilecektir :
1. Bir rakibin müessesesi, mahsulleri veya sınai veya ticari faaliyeti ile her hangi bir suret
le iltibasa mahal verecek mahiyette olan bilumum fiiller.
2, İcrayı ticaret sırasında, bir rakibin müessesesini, mamullerini, veya sınai veya ticari faali
yetini itibardan düşürecek mahiyette yalan isnatlarda bulunmak,
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Madde — 10. (İkinci mükerrer)
(1) ittihat memleketleri 9,10 ve 10 mükerrer maddelerde zikredilen bütün fiillerin müessir bir
surette meni için diğer ittihade_ dâhil memleketler tebaasına gerekli kanuni müracaat yolları te
minini taahhüdederler.
(2), Bundan başka alâkadar sanayici, tüccar ve müstahsilleri temsil eden ve mevcudiyetleri
memleketlerinin kanunlarına muhalif olmıyan sendika ve cemiyetlerin 9, 10 ve 10 mükerrer mad
delerde yazılı fiillerin men'i maksadiyle ve himayenin talebedildiği memleket kanunun sendika
ve cemiyetlere bu hakları tanıdığı nispette, adlî veya idari makamlar nezdinde teşebbüste bulun
malarına müsaade edecek tedbirler almayı taahhüdederler.
Madde — 11.
(1) ittihat memleketleri içlerinden birinin arazisi, üzerinde tertibedilmiş olup resmî mahiyet
te bulunan veya resmen tanınmış olarak teşkil edilen beynelmilel seriglerde teşhir edilecek ma
muller için berat verilebilecek ihtiralara, faydalı modellere, sınai resim veya modellere ve fab
rika veya ticaret markalarına, dahilî kanunlarına tevfikan muvakkat bir himaye bahşedecekler
dir.
(2) Bu muvakkat himaye dördüncü maddedeki mühletleri uzatmaz. Bilâhara rüçhan hakkı is
tenildiği takdirde, her memleket idaresi, bu husustaki mühleti o mahsulün sergiye, ithal edildiği ta
rihten itibaren hesabedecektir.
(3) Her memleket, teşhir edilen maddenin aynı» olduğuna ve ithal tarihine delil olmak üzere
lüzum göreceği evrakı nıüsbiteyi istiyebilecektir.
Madde — 12.
(1) ittihat memleketlerinden her biri hususi bir sınai mülkiyet idaresi tesis etmeyi ve ihtira be
ratlarını, faydalı modelleri smai resim veya modelleri, fabrika veya ticaret markalarını, umumun ıt
tılaına koymak üzere merkezî bir depo vücuda getirmeyi taahhüdederler.
(2) Bu idare mevkut resmî bir gazete çıkaracak ve :
a) İta edilen beratların sahiplerinin isimlerim ve berata bağlanan ihtiraların kısa bir hulâsa
sını,
b) Tescil edilen markaların örneklerini
muntazaman neşredecektir.
Madde — 13.
(1) Sınai mülkiyetin himayesi için Milletlerarası Büro namı altında Bern'de tesis edilmiş olan
Milletlerarası Daire, isviçre Konfederasyonu Hükümetinin yüksek salâhiyeti altına vaz 'edilmiş
olup bu Hükümet tarafından teşkilâtı tanzim edilir ve faaliyetine nezaret olunur.
(2) Beynelmilel Büronun resmî lisanı Fransızcadır.
(3) Beynelmilel Büro smai mülkiyetin himayesiyle alâkalı her türlü malûmatı merkezî bir su
rette toplar, tevhit ve neşreder. İttihadı alâkalandıran müşterek faydayı haiz tetkik ve tetebbu
lara girişir ve muhtelif idareler tarafından emrine amade tutulacak vesikaların yardımı ile ittihadın
mevzuu ile alâkalı meseleler hakkındaki yazıları Fransızca bir mevkutede neşreder.
(4) Bu mevkutenin nüshaları ve aynı suretle Beynelmilel Büro .tarafından neşredilen bilcümle
vesikalar, ittihada dâhil memleketler idareleri arasında aşağıda zikredilen iştirak hisseleri miktarı
nispetinde taksim olunur. Gerek yukarda zikredilen idareler ve gerek cemiyet, şirket ve şahıslar ta
rafından ilâveten talebedilecek nüsha ve vesikaların bedeli ayrıca tediye edilir.
(5) Beynelmilel Büro, beynelmilel smai mülkiyet işleriyle alâkalı meseleler hakkında ittihat
memleketlerinin ihtiyacı olabilecek hususi malûmatı vermek için her an bu memleketlerin emrine
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amade bulunacaktır. Beynelmilel Büro Müdürü kendi idaresi hakkında senelik bir raperr. hazırlar
ve bunu bütün ittihat memleketlerine tebliğ eder.
, . (6) Beynelmilel Büronun, alelade masrafları İttihat memleketleri tarafından müştereken deruh
te olunur. Yeni bir karar alınıncaya kadar hu masraflar senede yüz yirmi bin İsviçre Frangını te
cavüz edemez. Bu meblâğ icabı halinde 14 ucu maddede zikredilen konferanslarda.-!! birinde itti
fakla verilecek karar üzerine artırılabilir.
(7) Murahhasların toplantılar veya idari konferansların mesaisine ait masraflarla bir kon
feransın mükarreratına tevfikan yapılan hususi çalışmaların veya neşriyatın teviidedebileeeği mas
raflar alelade masraflara dâhil değildir. Senelik baliği 20 000 İsviçre Frangını tecavüz edemiyecek olan bu masraflar aşağıdaki 8 ııei fıkra hükümî erine tevfikan Beynelmilel Bununun faali
yeti için ödedikleri iştirak hissesi nispetinde ittihat memleketleri arasında taksini, otumu-.
(8) Her memleketin bu masraflar yekunundaki iştirak hissesini tâyin etmek için ittihat mem
leketleri ve muahharan ittihada iltihak edecek olanlar altı sınıfa ayrılarak bunlardan her biri aşa
ğıda yazılı muayyen miktarda vahitler nispetinde iştirak ettirilecektir.
1
_2
3
4 5
6

ııci
»
neü
»
'ııci
»

sınıf
»
»
»
»
»

25
20
15
10 .
5
3

Vahit
»
»
»
»
»

Bu emsal her sınıftaki memleketlerin adedile' zarbedilerek bu suretle elde edilecek hâsılı zarp
lar yekûnu masraf yekûnunun taksim edilecek vahitlerin miktarını teş'kit edecektir. Harici kısmet
masraf vahidi baliğini verir.
(9) İttihat memleketlerinden he*r biri girişi esuasıuda hangi sınıfa ithali arzusunda olduğunu
bildirir. Bununla beraber, ittihat memleketlerinden her biri muahharan diğer bir sınıfa ithalini is
tediğini beyan edebilir.
(.10) isviçre Konfederasyonu Hükümeti Beynelmilel Büronun sarfiyatını murakabe eder, lü
zumlu avanstan verir ve diğer idarelerin kâffesine tebliğ edilecek olan senelik hesaplan tan?.iro
eder.
Madde — 14.
(1)

Bu mukavelename ittihat sistemini

tekemmül etirecek mahiyette ıslahatın ithali için za

man zaman gözden geçirilecektir.
(2) Bu maksatla, ittihat memleketlerinden birinde murahhasları arasında mütevali bir surette
konferanslar akdedilir.
(3) Konferansın toplanacağı memleketJdaresi,,Be^helmilel Büronun yardımiyle bu konferansın
mesaisini hazırhyaeaktır.
(4)

Beynelmilel Büronun Müdürü, konferans celselerinde hazır bulunacak ve'rey sahibi olmak

sızın münakaşalara iştirak edecektir.
' Madde — 15.
; ittihat memleketlerinin, sınai mülkiyetin himayesi için kendi aralarında ayrıca hususi itilâfhameler akdetmek hakkını mütekabilen muhafaza edecekleri kararlaştırılmıştır. Ancak bu Hilâfnameler bu mukavelename hükümlerine asla muhalif olmıyacaktır.
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Madde — 16.
(1) Bu Mukavelenameye hiç iştirak etmemiş olan memleketlerin talepleri üzerine ~ iltihakları
kabul edilecektir.
(2) Bu iltihak diplomasi yoliyle İsviçre Konfederasyonu Hükümetine ve bu Hükümet tara
fından diğer hükümetlere tebliğ olunacaktır. (3) Bu iltihak, mevcut Mukavelenamenin ihtiva ettiği bütün kayıtlara ve bahşettiği bütün
faydalara tam ve kâmil, bir surette dâhil ve sahibolmayı tazammun eder ve İsviçre Konfederasyo
nu Hükümeti tarafından
diğer ittihat memleketlerine yapılmış tebliğin gönderilmesinden bir ay
sonra hüküm ifade eder. Meğer ki, iltihak talebinde muahhar bir tarih zikredilmemiş oksun.'
Madde — 16. (Mükerrer)
(1) İttihat memleketlerinden her biri müstemlekelerinin, himayesi altındaki yerlerin, mandası
altındaki veyahut hükmü altına konmuş sair bütün yerlerin veya suverenetesi altındaki bütün
yerlerin tamamında veya bir kısmında bu Mukavelenamenin tatbik edileceğini ihbar edebilir ve
bu Mukavelename, mezkûr ihbarda yazılı bütün araziye, İsviçre Konfederasyonu Hükümeti tara
fından diğer ittihat memleketlerine yapılan tebliğin gönderilmesinden bir ay sonra tatbik olunur.
Meğer ki, vâki ihbarda muahhar bir tarih zikredilmemiş olsun. Bu ihbar vâki olmadığı takdirde
Mukavelename mezkûr araziye tatbik edilmez.
(2) İttihat memleketlerinden her-biri bu Mukavelenamenin, birinci fıkrada derpiş edilmiş ihbara
mevzu teşkil eden arazinin bir kısmında veya tam anımda tatbik edilmesinin nihayete erdiğini her an
yazı ile İsviçre Konfederasyonu Hükümetine ihbar edebilir ve Mukavelenamenin tatbiki İsviçre
-Konfederasyonu Hükümetine hitaben gönderilen ihbarnamenin alınmasından 12 ay sonra mezkûr
ihbarda gösterilen arazide sona erer..
(3) İşbu maddenin 1 nci ve 2 nci fıkralarına tevfikan İsviçre Konfederasyonu Hükümetine
yapılmış bütün ihbarlar, bu Hükümet tarafından bütün ittihat memleketlerine tebliğ olunur.
Madde — l l
Bu Mukavelenamenin ihtiva ettiği mütekabil taahhütlerin icrası, lüzumunda, ittihat memleket
lerinin teşkilâtı esasiye kanunlariyle vaz'edilmiş olan merasim ve kaidelerin ifasına bağlı olduğu
takdirde, bu merasim ve kaidelerin tatbikine mecbur olan memleketler bunu en kısa müddet zar
fında yapmayı taaihhüdederler.
Madde — 17-. (Mükerrer)
(1) Bu Mukavelename, çekilme ihbarının yapılacağı tarihten itibaren bir senenin
kadar, gayrimuayyen bir müddet için meriyette kalır.

hitamına

(2) Bu fesih ihbarı İsviçre Konfederasyonu Hükümetine hitaben yapılacaktır. Mezkûr ihbar,
ancak, adına yapıldığı memleket hakkında hüküm ifade edecek ve bu Mukavelename diğer it
tihat memleketleri için mer'i kalacaktır.
Madde — 18.
Bu Mukavelename tasdik olunarak vesikaları en geç 1 Temmuz 1938 tarihine kadar Londra'da
tevdi edilmiş bulunacak ve tasdik eden memleketler arasında bu tarihten bir ay sonra meriyet iktisabedecektir.. Bununla beraber, bu Mukavelename daha evvel en az altı memleket namına tasdik
edildiği takdirde bu memleketler arasında altıncı tasdiknameni^ tevdi keyfiyetinin İsviçre Kon
federasyonu Hükümeti tarafından diğerlerine tebliği tarihinden bir ay sonra ve mütaakiben tasdik
edecek memleketler için de bu. tasdik muamelelerinden her birinin tebliğinden birer ay sonra mer'i
olacaktır.
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(2) Yukarıki fıkrada tâyin edilen müddet içinde tasdik vesikaları adlarına tevdi edilmemiş
olan memleketler 16. madde hükümleri dairesinde iltihak etmeleri kabul edilecektir.
(3) İşbu Mukavelename tatbik edildiği memleketler arasındaki münasebetlerde 1883 tarihli
Paris İttihadı Mukavelenamesi ve mütaakıp tadil mukavelenameleri yerine kaim olur.
(4) İşbu Mukavelename haklarında tatbik edilmeyip, 1925 tarihinde La Haye'de tadil edilen
Paris İttihadı Mukavelenamesi tatbik edilen memleketler için, La Haye tadili mer'i ve muteber
kalır.
(5) Ne bu Mukavelename, ne de La Haye'de tadil edilen Paris İttihadı Mukavelenamesi hak
larında tatbik edilmiyen memleketler için 1911 de Washington'da tadil edilen Paris İttihadı Mu
kavelenamesi mer'i ve muteber kalır.
Madde — 19Bu Mukavele yalnız bir nıMıa olarak imza edilere'k Büyük Britanya ve Şimali İrlanda Birleşik
Kırallığı Hükümetinin arşivine tevdi olunur. Bu Hükümet tarafından diğer ittihat memleketi
hükümetlerinin her birine tasdikli birer sureti gönderilir.
Londra'da tek nüsha olarak 2 Haziran 1934 tarihinde tanzim edilmiştir.
Almanya adına;
Belçika adma;
Küba adına;
Serbest Danzig şehri adma;
Amerika Birleşik Devletleri adma;
Fransa adma;
Avusturalya adma;
Macaristan adına;
Japonya adına;
Fas adma;
Norveç, adma;
Polonya adma;
İsveç adma;
İsviçre adma;
Tunus adına;

Yugoslavya adına;
Avusturya adma;
Brezilya adma;
Danimarka adma;
İspanya adına;
Finlandiya adma;
Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda adma;
İrlanda Müstakil Devleti adına;
İtalya adma;
Lieehtenstein adma;
Meksika Birleşik devletleri adma;
Holânda adma;
Portekiz adma;
Suriye ve Lübnan adına;
Çekoslovakya adma;
Türkiye adma;

2 HAZİRAN 1911 DE WASHİNGTON'DA, 6 KASIM 1925 TE LA H A Y E ' D E V E 2 HAZİRAN 1934
DE LONDRA'DA TADİL EDİLMİŞ OLAN TİCARET EŞYASI ÜZERİNDE SAHTE MAHREÇ
İŞARETLERİNİN MEN'İ HAKKINDA 14 NİSAN. 1801 TARİHLİ MADRİT İTÎLÂFNAMESİ
Usulü dairesinde salâhiyeti haiz olarak bu İtilâfnameyi imzalamış bulunanlar, müşterek bir mu
tabakat neticesinde, 6 Kasım 1925 tarihli La Haye Itilâfnamesinin yerine kaim olmak üzere, aşağı
daki metni kabul etmişlerdir. Madde — 1.
(1) Sahte bir mahreç işareti taşımak suretiyle işbu itilâf namenin tatbik edildiği memleketler
den birini veya bu memleketlerden birisinde kârı bir mahalli doğrudan doğruya veya bilvasıta
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menşe veya mahreç memleketi veya mahallî olarak gösteren mahsuller mezkûr memleketlere it
hal olundukları sırada müsadere edileceklerdir.
(2) Müsadere keyfiyeti sahte mahreç işaretinin vaz'edildiği veyahut bu işareti havi mahsu
lün ithal olunduğu memlekette dahi tatbik olunacaktır.
(3) Eğer bir memleketin mevzuatı ithal esnasında müsadereye cevaz vermiyorsa, müsadere
yerine ithalin men'i kaim olacaktır.
(4) Bir memleketin mevzuatı, ithal sırasında müsadereye veya ithal memnuiyetine veya dâhil
de müsadereye cevaz vermediği takdirde, işbu mevzuatın bu yolda tadiline intizaren mezkûr ted
birler yerine bu memleket kanunlarının mümasil ahvalde kendi tebaası hakkında tatbik ettiği dâ
va ve takip hakları kaim olacaktır.
(5) Sahte mahreç işaretlerinin men'ini temin edecek hususi müeyyideler mevcut değilse mar
kalar ve ticaret unvanları hakkındaki kanunların, sahteliğin men'ini derpiş eden hükümleri
tatbik edilecektir.
Madde — 2.
(1) Müsadere keyfiyeti gümrük idaresinin talebi üzerine yapılacak ve bu idare, gerek hükmi
ve gerek hakiki alâkalı şahısları derhal haberdar ederek ihtiyaten yapılan müsadereyi arzu ettiği
takdirde nizami şekle ifrağ edebilmek imkânını verecektir. Bununla beraber, müddeiumumi veya
diğer bütün salâhiyattar makamlar, gerek zarar gören tarafın talebi ile ve gelrek re'sen müsadere
talebinde bulunabilecektir. Bu takdirde muamele ve muhakeme usulleri normal seyrini takibedecekfir.
(2) Salâhiyettar makamlar,
değildirler.

transit halinde müsadere hakkındaki

ahkâmı tatbik ile mükellef

Madde — 3.
Bu hükümler satışın yapıldığı memleketten gayri bir memleketten çıkan mahsuller üzerine, satı
cının isim veya adresini koymasına mâni teşkil etmez, fakat bu takdirde isim veya adresle birlikte
sarih malûmatı ihtiva etmesi ve kolayca okunabilecek harflerle eşyanın imal veya istihsal olunduğu
mahal veya memleketin gösterilmesi veyahut eşyanın hakiki menşei hakkında her hangi bir hatanın
husulüne mâni olmaya kifayet edebilecek değer bir işaretin ilâve olunması lâzımgelir.
Madde — 3 (Mükerrer)
işbu İtilâfnamenin tatbik edildiği memleketler, mahsullerin satışına, teşhirine veya arzına mütaallik ilân mahiyetini haiz bulunan ve bu mahsullerin mahreci hakkında halkı yanıltabilecek mahi
yetteki bilûmum işaretlerin, ilânların, faturaların, şaraplara ait etiketlerin, ticarette
kullanılan
mektuplar, kâğıtlar veya ticari muhaberata ait her türlü evrak üzerindeki işaretlerin, istimalini
menetmeyi de deruhde ederler.
Madde — 4.
Cinsi, vasıfları itibariyle işbu İtilâfnamenin hükümleri dışında kalacak olan menşe işaretlerinin
nelerden ibaret olduğuna, her memleketin mahkemeleri karar verecektir. Bununla beraber, bağcı
lık mahsullerinin yetiştiği mmtakayı gösteren menşe unvanları işbu madde ile vaz'edilen kaydı ihtiraziye dâhil değildir.
Madde — 5.
(1) Sınai Mülkiyetin Hamiyesine Mahsus İttihada dâhil olup, henüz bu İtilâf nameye iştirak
etmemiş olan memleketler, talebettikleri takdirde, umumi- mukavelenamenin 16 neı maddesinde tâ
yin edilen şekil ve şartlar dairesinde - bu İtilâfnameye kabul edileceklerdir.
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(2) Umumi Mukavelenamenin mükerrer 16 nci ve mükerrer 17 nci maddeleri
İtilâfname hakkında da tatbik olunur.

7 . K . 1957
hükümleri işbu

Madde — 6.
(1) Bu itilâfname tasdik olunacak ve tasdik vesikaları en geç 1 Temmuz 1938 tarihinde
Londra'da tevdi edilecek ve bu itilâf name namlarına tasdik edilecek memleketler arasında bu tarih
ten bir ay sonra meriyete girecektir. Bununla beraber, mezkûr tarihten daha evvel en az altı mem
leket namına tasdik edildiği takdirde, bu memleketler arasında altıncı tasdikin İsviçre Konfede
rasyonu Hükümeti tarafından kendilerine tevdii tarihinden bir ay sonra ve bilâhara namlarına tas
dik edilecek memleketler hakkında her tasdik muamelesinin tebliğinden bir ay sonra meriyete gire
cektir.
(2) Bir evvelki fıkrada tâyin edilen mühlet zarfında namlarına tasdik vesikaları tevdi edilme
miş olan memleketler, Umumi Mukavelenamenin 16.
maddesi
hükümleri dairesinde,
iltihak
edebileceklerdir.
(3) İşbu İtilâfname tatbik edildiği memleketler arasında 14 Nisan 1891 tarihinde Madrit'te
akdedilmiş bulunan İtilâfname ve mütaakıp tadilli İtilâfnameler yerine kaim olacaktır.
(4) İşbu İtilâfnamenin tatbik olunmadığı ve fakat 1925 senesinde La Haye'de tadil edilen
Madrit İtilâf namesi tatbik edildiği memleketler hakkında bu sonuncu İtilâfname mer'i ve muteber
olacaktır.
(5) Aynı suretle, ne işbu İtilâf namenin ve ne de La Haye'de tadil edilen Madrit İtilâf namesi
nin tatbik olunmadığı memleketler hakkında 1911 senesinde Vaşington'da tadil edilen Madrit ît ilâ fnamesi mer'i olacaktır.
2 Haziran 1934 tarihinde Londra'da yalnız bir nüsha, olarak tanzim edilmiştir.
Almanya adına :
Avusturya adına :
Belçika adına :
Brezilya Birleşik Devletleri adına
Serbest Danzig Şehri adına :
İspanya adına :
Fransa adına :
Macaristan adına :
İtalya adına :
Liechtenstein adına ;

.Fas adına :
Meksika Birleşik Devletleri adına
Helanda adına :
Portekiz adına :
İsviçre adına :
Çekoslovakya adına :
Tunus adına :
Türkiye adına :
Yugoslavya adına ;
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