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AY BOTU SAVAŞÇISI:
TECNICA’NIN “MOON BOOT”
TESCİLİ HÜKÜMSÜZ KILINDI
(https://iprgezgini.org/2021/01/04/ay-botu-savascisi-tecnicanin-moon-boot-tescili-hukumsuz-kilindi/)

EUIPO Birinci Temyiz Kurulu 18 Mayıs 2020 tarihinde verdiği ve üç boyutlu şekil markalarına ilişkin

kararında, Tecnica Group S.p.a.’ya ait “MOON BOOT” üç boyutlu şekil markasının artık marka işlevini

haiz olmadığını değerlendirdi ve markanın 25. sınıfta yer alan “ayak giysileri” kategorisinde

hükümsüzlüğüne hükmetti.

(https://i2.wp.com/iprgezgini.org/wp-content/uploads/2020/12/moon-boot-gorsel-1.png?ssl=1)

Tecnica’ya ait olan ve “kayak sonrası botları” olarak piyasaya sürülen botlar, 2011 yılında 18, 20 ve

25. sını�ardaki mallar için tescil edilmiştir.

Zeitneu GmbH şirketi ise 2017 yılında ilgili markanın tescilli olduğu tüm sını�ar bakımından

hükümsüzlüğü istemi ile EUIPO’ya başvuruda bulunmuştur. Başvuru üzerine, ilgili üç boyutlu şekil

markasının 25. sınıftaki ürünler bakımından,

ayırt edici özellik taşımadığı,
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2011 yılı itibariyle benzer şekilde sentetik ha�f materyallerden üretilen pek çok ürünün piyasaya

sürüldüğü,

botun genel şeklinin “kayak sonrası botları” olarak tanımlanan diğer ayakkabılardan pek de bir

farkının olmadığı,

gerekçeleri ile ilgili üç boyutlu şekil markasının hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

Karar, marka sahibi tarafından Mayıs 2019’da EUIPO Temyiz Kurulu’na taşınmıştır.

EUIPO Birinci Temyiz Kurulu, başvuruya konu üç boyutlu şekil markası olan “MOON BOOT”

ürünlerinin benzerlerinin geçmişten günümüze kadar pek çok tanınmış marka tarafından da

üretildiğini değerlendirmiştir ve bu örnekleri kararında da alıntılamıştır.

(https://i1.wp.com/iprgezgini.org/wp-content/uploads/2020/12/moon-boot-gorsel-2.png?ssl=1)

EUIPO Birinci Temyiz Kurulu başvuruyu inceledikten sonra aşağıdaki bulgulara ulaşmıştır:

ilgili “moon boot” ürünlerinin, genel nitelikte “L” har� şeklinde olduğu,

ayakkabının diğer özelliklerinin ise herhangi başka bir kayak sonrası botundan ayırt edilmesine

yarayacak nitelikte olmadığı,

botların ilk tasarımının üzerinden 40 yıl geçtikten sonra tescil ettirilmiş olduğu, bu süreçte pek

çok farklı araçlarla çeşitli pazarlama faaliyetlerinin yapıldığı ve bu pazarlama faaliyetlerinin hiç

birinin markanın yaratıcısı ile ilişkilendirilemediği hatta markanın sahibinden çok daha ünlü

markaların ilgili tasarımın pazarlamasını yaptığı,

hususları hükümsüzlük isteminin değerlendirilmesinde dikkate alınmıştır.

Tecnica, ürünlerin şeklinin, kalınlığının ve yapısının aynı zamanda da bağcıklarının ürünlerine ayırt

edici özellik kazandırdığını savunduysa da, bu savunmalar Temyiz Kurulu tarafından kabul

görmemiştir.
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Tecnica, “moon boot”ların bağcıklarının ve yapısının orijinal tasarımlar olduğunu iddia etmiştir.

Temyiz Kurulu ise ürünlerin gerçekten orijinal özelliklerinin bulunduğunu belirtmiş fakat

orijinalliğin her zaman ayırt edicilik anlamına gelmediğini kararına eklemiştir.

Temyiz Kurulu kararında moda sektörü ile ilgili,“moda sektörünün karakteristik özelliği ürünlerin

şekillerinin orijinalliği ya da orijinal dekoratif özelliklerinin tasarım üründe kendisini göstermesidir. Moda

ürünlerinde takdir edilen ve estetik güzelliği sağlayan orijinallik vasfına haiz olması, ürünün ticari

kaynağını gösterme fonksiyonuna da haiz olduğu anlamına gelmemektedir.” değerlendirmelerinde

bulunmuştur. Dolayısıyla, bir nevi moda sektöründeki pek çok ürünün orijinal bir vasfı veya niteliği

olduğunu ve sadece bu sebeple her orijinal ürünün ayırt edici niteliği haiz olarak kabul

edilemeyeceği kararda ifade edilmiştir.

Temyiz Kurulu kararında aşağıda değerlendirmelerde de bulunmuştur:

Giyim ürünleri, ayakkabı ve bunların aksesuarlarının pazarı, bir tasarım pazarıdır ve ana özelliği

ürünlerin şekillerin orijinalliğidir ve ancak orijinallikleri ve estetik güzellikleri nedeniyle

beğenilirler.

Yalnızca tasarımın orijinal olması hususu, ilgili ürünlerin orijinal kaynağını belirtme özelliğini

taşıdığını göstermemektedir.

Ürünlerin orijinal olması, ayırt edici nitelik taşıdığı anlamına gelmemektedir.

Sonuç olarak, söz konusu kararların sonucunda Tecnica’ya ait “Moon Boot” olarak anılan üç boyutlu

şekil markasının hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

İlgili karar Adalet Divanı önüne götürülmemiş ve kesinleşmiştir. Böylece arama motorlarında

“astronot botu” diye arattırdığınızda karşınıza çıkan ilk görsellerden olan “Moon boot”lar için mevcut

olan tek AB markası da hükümsüz hale gelmiştir.
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https://www.instagram.com/p/CJIYH8tgXFf/
https://www.instagram.com/p/CJFyLFGA2Cu/


/

(https://www.instagram.com/p/CJIYH8tgXFf/) (https://www.instagram.com/p/CJFyLFGA2Cu/)

(https://www.instagram.com/p/CJDMCVrAVd3/) (https://www.instagram.com/p/CI7gvxeA2wD/)

iprgezgini@gmail.com (mailto:iprgezgini@gmail.com)

Bu sitede yer alan yazılar yazarlarına aittir ve yazıların her hakkı saklıdır. Yazıların izinsiz biçimde kullanılması veya

kopyalanması suç teşkil ettiğinden, kullanımdan önce siteyle iprgezgini@gmail.com e-posta adresinden temasa

geçilip izin istenmesi gereklidir, aksi hallerde yazarlar yasal haklarını kullanabilir. Siteye ve yazara atıfta

bulunulduğu sürece yazılardan alıntı yapılması mümkündür.

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu (https://iprgezgini.org/tag/6769-sayili-sinai-mulkiyet-kanunu/)

Adalet Divanı Genel Mahkemesi (https://iprgezgini.org/tag/adalet-
divani-genel-mahkemesi/) alara naçar (https://iprgezgini.org/tag/alara-nacar/) Avrupa Birliği Adalet

İLETİŞİM

YASAL UYARI

ETİKETLER

https://www.instagram.com/p/CJIYH8tgXFf/
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https://www.instagram.com/p/CJDMCVrAVd3/
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https://iprgezgini.org/tag/avrupa-birligi-adalet-divani/


/

Divanı (https://iprgezgini.org/tag/avrupa-birligi-adalet-divani/) Avrupa Birliği Adalet

Divanı Genel Mahkemesi (https://iprgezgini.org/tag/avrupa-birligi-adalet-divani-genel-mahkemesi/) ayırt edici

nitelikten yoksunluk (https://iprgezgini.org/tag/ayirt-edici-nitelikten-yoksunluk/) coğra� işaret

(https://iprgezgini.org/tag/cogra�-isaret/) coğra� işaretler (https://iprgezgini.org/tag/cogra�-isaretler/) elif aykurt

karaca (https://iprgezgini.org/tag/elif-aykurt-karaca/) EUIPO (https://iprgezgini.org/tag/euipo/) euipo temyiz kurulu

(https://iprgezgini.org/tag/euipo-temyiz-kurulu/) euipo temyiz kurulu kararları

(https://iprgezgini.org/tag/euipo-temyiz-kurulu-kararlari/) gonca ılıcalı

(https://iprgezgini.org/tag/gonca-ilicali/) gülcan tutkun berk

(https://iprgezgini.org/tag/gulcan-tutkun-berk/) güldeniz doğan alkan

(https://iprgezgini.org/tag/guldeniz-dogan-alkan/) H. Tolga Karadenizli (https://iprgezgini.org/tag/h-tolga-karadenizli/) harry potter

�kri mülkiyet davaları (https://iprgezgini.org/tag/harry-potter-�kri-mulkiyet-davalari/) ipr gezgini

(https://iprgezgini.org/tag/ipr-gezgini/) ipr gezgini e-bülten (https://iprgezgini.org/tag/ipr-gezgini-e-bulten/) ipr

gezgini ip yarışması (https://iprgezgini.org/tag/ipr-gezgini-ip-yarismasi/) IP Translator (https://iprgezgini.org/tag/ip-

translator/) kamu düzenine aykırı markalar (https://iprgezgini.org/tag/kamu-duzenine-aykiri-markalar/)

karıştırılma ihtimali (https://iprgezgini.org/tag/karistirilma-ihtimali/) karıştırılma

olasılığı (https://iprgezgini.org/tag/karistirilma-olasiligi/) kullanmama savunması (https://iprgezgini.org/tag/kullanmama-savunmasi/) kötü

niyetle tescil edilmiş marka (https://iprgezgini.org/tag/kotu-niyetle-tescil-edilmis-marka/) kötü niyetli marka başvurusu

(https://iprgezgini.org/tag/kotu-niyetli-marka-basvurusu/) malların ve hizmetlerin benzerliği (https://iprgezgini.org/tag/mallarin-ve-

hizmetlerin-benzerligi/) Marka Mutlak Ret Nedenleri (https://iprgezgini.org/tag/marka-mutlak-ret-nedenleri/) markanın kullanımı

(https://iprgezgini.org/tag/markanin-kullanimi/) mutlak ret nedenleri (https://iprgezgini.org/tag/mutlak-

ret-nedenleri/) Nice Sını�andırması (https://iprgezgini.org/tag/nice-sini�andirmasi/) nispi ret nedenleri

(https://iprgezgini.org/tag/nispi-ret-nedenleri/) ohim (https://iprgezgini.org/tag/ohim/) OHIM

Temyiz Kurulu (https://iprgezgini.org/tag/ohim-temyiz-kurulu/) osman umut karaca (https://iprgezgini.org/tag/osman-

umut-karaca/) poyraz deniz (https://iprgezgini.org/tag/poyraz-deniz/) tanımlayıcılık

(https://iprgezgini.org/tag/tanimlayicilik/) tanımlayıcı markalar (https://iprgezgini.org/tag/tanimlayici-

markalar/) tanınmış marka (https://iprgezgini.org/tag/taninmis-marka/) telif hakkı

(https://iprgezgini.org/tag/telif-hakki/) telif hakları (https://iprgezgini.org/tag/telif-haklari-2/) tolga

karadenizli (https://iprgezgini.org/tag/tolga-karadenizli/) USPTO (https://iprgezgini.org/tag/uspto/) uspto

temyiz kurulu (https://iprgezgini.org/tag/uspto-temyiz-kurulu/) wipo

(https://iprgezgini.org/tag/wipo/) önder erol ünsal
(https://iprgezgini.org/tag/onder-erol-unsal/) özlem
fütman (https://iprgezgini.org/tag/ozlem-futman/) üç boyutlu şekillerin ayırt edici niteliği

(https://iprgezgini.org/tag/uc-boyutlu-sekillerin-ayirt-edici-niteligi/)

Ocak 2021 (https://iprgezgini.org/2021/01/)

Aralık 2020 (https://iprgezgini.org/2020/12/)

ARŞİVLER
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Kasım 2020 (https://iprgezgini.org/2020/11/)

Ekim 2020 (https://iprgezgini.org/2020/10/)

Eylül 2020 (https://iprgezgini.org/2020/09/)

Ağustos 2020 (https://iprgezgini.org/2020/08/)

Temmuz 2020 (https://iprgezgini.org/2020/07/)

Haziran 2020 (https://iprgezgini.org/2020/06/)

Mayıs 2020 (https://iprgezgini.org/2020/05/)

Nisan 2020 (https://iprgezgini.org/2020/04/)

Mart 2020 (https://iprgezgini.org/2020/03/)

Şubat 2020 (https://iprgezgini.org/2020/02/)

Ocak 2020 (https://iprgezgini.org/2020/01/)

Aralık 2019 (https://iprgezgini.org/2019/12/)

Kasım 2019 (https://iprgezgini.org/2019/11/)

Ekim 2019 (https://iprgezgini.org/2019/10/)

Eylül 2019 (https://iprgezgini.org/2019/09/)

Ağustos 2019 (https://iprgezgini.org/2019/08/)

Temmuz 2019 (https://iprgezgini.org/2019/07/)

Haziran 2019 (https://iprgezgini.org/2019/06/)

Mayıs 2019 (https://iprgezgini.org/2019/05/)

Nisan 2019 (https://iprgezgini.org/2019/04/)

Mart 2019 (https://iprgezgini.org/2019/03/)

Şubat 2019 (https://iprgezgini.org/2019/02/)

Ocak 2019 (https://iprgezgini.org/2019/01/)

Aralık 2018 (https://iprgezgini.org/2018/12/)

Kasım 2018 (https://iprgezgini.org/2018/11/)

Ekim 2018 (https://iprgezgini.org/2018/10/)

Eylül 2018 (https://iprgezgini.org/2018/09/)

Ağustos 2018 (https://iprgezgini.org/2018/08/)

Temmuz 2018 (https://iprgezgini.org/2018/07/)

Haziran 2018 (https://iprgezgini.org/2018/06/)

Mayıs 2018 (https://iprgezgini.org/2018/05/)

Nisan 2018 (https://iprgezgini.org/2018/04/)

Mart 2018 (https://iprgezgini.org/2018/03/)

Şubat 2018 (https://iprgezgini.org/2018/02/)

Ocak 2018 (https://iprgezgini.org/2018/01/)

Aralık 2017 (https://iprgezgini.org/2017/12/)

Kasım 2017 (https://iprgezgini.org/2017/11/)

Eylül 2017 (https://iprgezgini.org/2017/09/)

Temmuz 2017 (https://iprgezgini.org/2017/07/)
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Haziran 2017 (https://iprgezgini.org/2017/06/)

Mayıs 2017 (https://iprgezgini.org/2017/05/)

Nisan 2017 (https://iprgezgini.org/2017/04/)

Mart 2017 (https://iprgezgini.org/2017/03/)

Şubat 2017 (https://iprgezgini.org/2017/02/)

Ocak 2017 (https://iprgezgini.org/2017/01/)

Aralık 2016 (https://iprgezgini.org/2016/12/)

Kasım 2016 (https://iprgezgini.org/2016/11/)

Ekim 2016 (https://iprgezgini.org/2016/10/)

Eylül 2016 (https://iprgezgini.org/2016/09/)

Temmuz 2016 (https://iprgezgini.org/2016/07/)

Haziran 2016 (https://iprgezgini.org/2016/06/)

Mayıs 2016 (https://iprgezgini.org/2016/05/)

Nisan 2016 (https://iprgezgini.org/2016/04/)

Mart 2016 (https://iprgezgini.org/2016/03/)

Şubat 2016 (https://iprgezgini.org/2016/02/)

Ocak 2016 (https://iprgezgini.org/2016/01/)

Aralık 2015 (https://iprgezgini.org/2015/12/)

Kasım 2015 (https://iprgezgini.org/2015/11/)

Ekim 2015 (https://iprgezgini.org/2015/10/)

Eylül 2015 (https://iprgezgini.org/2015/09/)

Ağustos 2015 (https://iprgezgini.org/2015/08/)

Temmuz 2015 (https://iprgezgini.org/2015/07/)

Haziran 2015 (https://iprgezgini.org/2015/06/)

Mayıs 2015 (https://iprgezgini.org/2015/05/)

Nisan 2015 (https://iprgezgini.org/2015/04/)

Mart 2015 (https://iprgezgini.org/2015/03/)

Şubat 2015 (https://iprgezgini.org/2015/02/)

Ocak 2015 (https://iprgezgini.org/2015/01/)

Aralık 2014 (https://iprgezgini.org/2014/12/)

Kasım 2014 (https://iprgezgini.org/2014/11/)

Ekim 2014 (https://iprgezgini.org/2014/10/)

Eylül 2014 (https://iprgezgini.org/2014/09/)

Ağustos 2014 (https://iprgezgini.org/2014/08/)

Temmuz 2014 (https://iprgezgini.org/2014/07/)

Haziran 2014 (https://iprgezgini.org/2014/06/)

Mayıs 2014 (https://iprgezgini.org/2014/05/)

Nisan 2014 (https://iprgezgini.org/2014/04/)

Mart 2014 (https://iprgezgini.org/2014/03/)
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Şubat 2014 (https://iprgezgini.org/2014/02/)

Ocak 2014 (https://iprgezgini.org/2014/01/)

Aralık 2013 (https://iprgezgini.org/2013/12/)

Kasım 2013 (https://iprgezgini.org/2013/11/)

Ekim 2013 (https://iprgezgini.org/2013/10/)

IPR Gezgini ticari kazanç amacı gütmeyen bir bilgi aktarımı – paylaşımı platformudur ve �kri mülkiyet hakları ile ilgili yeni

yazı ve yazarlara açıktır. 

IPR Gezgini’nde yazmak isterseniz iprgezgini@gmail.com adresine bir e-posta göndermeniz yeterlidir. Size en kısa sürede

yanıt vereceğiz.

 (https://www.internetdefenseleague.org/)

AY BOTU SAVAŞÇISI: TECNICA’NIN “MOON BOOT” TESCİLİ HÜKÜMSÜZ KILINDI (https://iprgezgini.org/2021/01/04/ay-botu-

savascisi-tecnicanin-moon-boot-tescili-hukumsuz-kilindi/)

2020, HAYATTA KALMA YILI (https://iprgezgini.org/2020/12/30/2020-hayatta-kalma-yili/)

Yedek Parça ve Aksesuar İçin Marka Kullanımı Hangi Hallerde Asıl Ürünün Ciddi Kullanımı Sayılır? ABAD Testarossa Kararı (C–

720/18) (https://iprgezgini.org/2020/12/28/yedek-parca-ve-aksesuar-icin-marka-kullanimi-hangi-hallerde-asil-urunun-ciddi-

kullanimi-sayilir-abad-testarossa-karari-c-720-18/)

DOĞUMGÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN LUDWIG! (https://iprgezgini.org/2020/12/25/dogumgununuz-kutlu-olsun-ludwig/)

IPR GEZGİNİ YAZARLARI ARASINA KATILIN

SON YAZILAR
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https://iprgezgini.org/2020/12/25/dogumgununuz-kutlu-olsun-ludwig/


/

ÜÇ BOYUTLU MARKALARIN KORUNMASINDA GÖMBÖC KARARININ BİZE ANLATTIKLARI

(https://iprgezgini.org/2020/12/24/uc-boyutlu-markalarin-korunmasinda-gomboc-kararinin-bize-anlattiklari/)

CORONA GÜNLERİNDE NELER YAZDIK (https://iprgezgini.org/2020/05/04/corona-gunlerinde-neler-yazdik/)

Yedi Ölümcül Günah - Marka İtiraz Dilekçelerinde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Deneme

(https://iprgezgini.org/2019/05/02/yedi-olumcul-gunah-marka-itiraz-dilekcelerinde-karsilasilan-sorunlar-uzerine-bir-

deneme/)

Mickey Mouse Eldiveninin Benzeri Disney'le Yanlış Bağlantı Kurulmasına Yol Açar mı? USPTO Temyiz Kurulu "Me and the

Mouse Travel" Kararı (https://iprgezgini.org/2017/05/01/mickey-mouse-eldivenin-benzeri-disneyle-yanlis-baglanti-

kurulmasina-yol-acar-mi-uspto-temyiz-kurulu-me-and-the-mouse-travel-karari/)

Yeşilin Elli Tonu - Renk Markalarında Karıştırılma Olasılığı (https://iprgezgini.org/2020/04/08/yesilin-elli-tonu-renk-

markalarinda-karistirilma-olasiligi/)

Askeri Timlerin İsimleri Marka Olarak Tescil Edilebilir mi? USPTO Temyiz Kurulu "SEAL TEAM" Kararı

(https://iprgezgini.org/2016/07/24/askeri-timlerin-isimleri-marka-olarak-tescil-edilebilir-mi-uspto-temyiz-kurulu-seal-team-

karari/)

Amacımız Nedir ve Nasıl Gerçekleştiriyoruz? (https://iprgezgini.org/)

Kızıl Yıldız Sembolü Telif Hakkı Korumasına Konu Olabilir mi? O Zaman Enternasyonalizm İlkesine Ne Olacak?

(https://iprgezgini.org/2016/04/10/kizil-yildiz-sembolu-telif-hakki-korumasina-konu-olabilir-mi-o-zaman-enternasyonalizm-

ilkesine-ne-olacak/)

AY BOTU SAVAŞÇISI: TECNICA’NIN “MOON BOOT” TESCİLİ HÜKÜMSÜZ KILINDI (https://iprgezgini.org/2021/01/04/ay-botu-
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