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YÖNETMELİK

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; marka, coğraf� �şaret, tasarım, patent, faydalı model �le geleneksel

ürün adlarına �l�şk�n hakların belge ver�lerek korunması �le bu haklarla �lg�l� d�ğer �şlemlerde uygulanacak usul ve
esasları düzenlemekt�r.

(2) Bu Yönetmel�k; marka, coğraf� �şaret, tasarım, patent, faydalı model �le geleneksel ürün adı başvurularına
�l�şk�n esasları, kuralları ve şartları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 22/12/2016 tar�hl� ve 6769 sayılı Sına� Mülk�yet Kanununa dayanılarak

hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında;
a) Amblem: Coğraf� �şaretler ve geleneksel ürün adlarının 6769 sayılı Kanun hükümler�ne uygun olarak tesc�l

ed�lm�ş olduğunu gösteren ve Kurum tarafından oluşturulan; tesc�l ed�ld�ğ� adla b�rl�kte ürün veya ambalajı üzer�nde
kullanılan ya da n�tel�ğ� gereğ� ürünün kend�s� veya ambalajı üzer�nde kullanılamadığı durumlarda kolayca
görüleb�lecek şek�lde hak sah�b� kullanıcılar tarafından uygulanan ve coğraf� �şaretler bakımından kullanılması
zorunlu olan �şaret�,

b) B�yoloj�k materyal: Genet�k b�lg� �çeren ve kend� kend�ne üreyeb�len ya da b�r b�yoloj�k s�stemde
üret�leb�len herhang� b�r maddey�,

c) Budapeşte Anlaşması: 5/8/1997 tar�hl� ve 97/9731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le katılmamız
kararlaştırılan Patent İşlemler� Amacıyla M�kroorgan�zmaların Tevd� Ed�lmes�n�n Uluslararası Kabulü Konusunda
Budapeşte Anlaşmasını,

ç) Bülten: Yayım ortamının türüne bakılmaksızın bu Yönetmel�kte bel�rt�len hususların yayımlandığı �lg�l�
yayını,

d) Dünya T�caret Örgütü Kuruluş Anlaşması: 26/1/1995 tar�hl� ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun
bulunan ve 3/2/1995 tar�hl� ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Dünya T�caret Örgütü
Kuruluş Anlaşmasını,

e) İlet�ş�m b�lg�ler�: Adres b�lg�ler� �le varsa elektron�k posta adres�, kayıtlı elektron�k posta adres� ve telefon
numarası g�b� temasa geç�lmes�ne elver�şl� b�lg�ler�,

f) Kanun: 22/12/2016 tar�hl� ve 6769 sayılı Sına� Mülk�yet Kanununu,
g) K�ml�k b�lg�ler�: Gerçek k�ş�ler �ç�n adı, soyadı, Türk vatandaşı �se T.C. k�ml�k numarası; tüzel k�ş� �se adı

veya t�caret unvanı �le verg� numarasını, kamu kurum ve kuruluşları �le kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek
kuruluşlarının adı ve verg� numarasını, k�ml�k b�lg�s� marka vek�l� veya patent vek�l�ne �l�şk�n �se ayrıca vek�l S�c�l
numarasını,

ğ) Kurum: Türk Patent ve Marka Kurumunu,
h) Kurul: Yen�den İnceleme ve Değerlend�rme Da�res� Başkanlığı bünyes�nde yer alan Kurulu,
ı) Locarno Anlaşması: 5/8/1997 tar�hl� ve 97/9731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le katılmamız kararlaştırılan

Endüstr�yel Tasarımların Uluslararası Sınıflandırılmasına İl�şk�n Locarno Anlaşmasını,
�) Madr�d Protokolü: 5/8/1997 tar�hl� ve 97/9731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le katılmamız kararlaştırılan

Markaların Uluslararası Tesc�l� Konusundak� Madr�d Sözleşmes� �le İlg�l� Protokolü,
j) Marka vek�l�: Marka, tasarım ve coğraf� �şaret �le geleneksel ürün adlarına �l�şk�n konularda hak sah�pler�n�

Kurum nezd�nde tems�l eden k�ş�ler�,
k) N�s Anlaşması: 12/7/1995 tar�hl� ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu kararı �le yürürlüğe konulan Markaların

Tesc�l� Amacıyla Mal ve H�zmetler�n Uluslararası Sınıflandırılmasına İl�şk�n N�s Anlaşması ve değ�ş�kl�kler�n�,
l) Patent İşb�rl�ğ� Antlaşması: 7/7/1995 tar�hl� ve 4115 sayılı Kanunla katılım sağlanan patentler�n uluslararası

başvuru s�stem�n� kuran Antlaşmayı,
m) Par�s Sözleşmes�: 8/8/1975 tar�hl� ve 7/10464 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le onaylanan Sına� Mülk�yet�n

H�mayes�ne Mahsus M�lletlerarası B�r İtt�hat İhdas Ed�lmes�ne Da�r 20/3/1883 tar�hl� Sözleşmey� ve Türk�ye
Cumhur�yet� tarafından usulüne göre yürürlüğe konulmuş bu Sözleşme �le �lg�l� değ�ş�kl�kler�,

n) Patent vek�l�: Patent, faydalı model ve tasarım haklarına �l�şk�n konularda hak sah�pler�n� Kurum nezd�nde
tems�l eden k�ş�ler�,

o) Sına� mülk�yet hakkı: Markayı, coğraf� �şaret�, tasarımı, patent ve faydalı model�,
ö) Sınıf: Markalar �ç�n tesc�le konu mallar veya h�zmetler�n yer aldığı her b�r sınıfı, tasarımlar �ç�n Locarno

Anlaşmasına dayanılarak tasarımların uygulandığı ürün sınıfı,
p) S�c�l: Sına� mülk�yet hakları �le geleneksel ürün adlarına �l�şk�n b�lg�ler�n yer aldığı kayıt ortamını,
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r) Tebl�ğ: 6/11/2003 tar�hl� ve 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevler� Hakkında
Kanunun 6 ncı maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (f) bend� �le 25 �nc� maddes�ne göre Türk Patent ve Marka Kurumunca
uygulanacak olan ücret tar�fes�ne �l�şk�n tebl�ğ�,

s) Ücret: Bu Yönetmel�k kapsamında yer alan h�zmetlere �l�şk�n olarak �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre
Kurum tarafından bel�rlenen varsa verg� ve harç dâh�l ücret�,

�fade eder.

BİRİNCİ KİTAP
Marka

 
BİRİNCİ KISIM
Marka Başvurusu

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Başvurunun Yer� ve Tar�h�, Başvuru Şartları

Başvurunun yer� ve tar�h�
MADDE 4 – (1) Kanunun 3 üncü maddes� kapsamındak� gerçek veya tüzel k�ş�ler marka tesc�l� �ç�n Kuruma

başvuruda bulunab�l�r.
(2) Başvuru tar�h�, başvuru formunun ve başvuru �ç�n gerekl� b�lg� veya belgeler�n Kurum tarafından alındığı

tar�h, saat ve dak�kadır. Madr�d Protokolü kapsamında Türk�ye’n�n bel�rlenm�ş ak�t taraf olduğu b�r uluslararası
başvuru, uluslararası başvuru tar�h�n�n �lk saat ve dak�kasında yapılmış sayılır. Aynı tar�hl� b�rden çok uluslararası
başvurunun bulunması hal�nde, uluslararası tesc�l numarası küçük olan önce yapılmış sayılır.

Başvuru formu ve başvuru formunun �çermes� gereken b�lg�ler
MADDE 5 – (1) Marka başvurusu, Kurum tarafından geçerl� kabul ed�len başvuru formunun elektron�k

ortamda doldurulması suret�yle Kuruma sunulur. Aks� halde başvuru �şlemden kaldırılır ve talep hal�nde alınan ücret
başvuru sah�b�ne �ade ed�l�r.

(2) Başvuru formunda aşağıdak� b�lg�ler�n yer alması zorunludur:
a) Başvuru sah�b� veya sah�pler�n�n k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�.
b) Başvuru vek�l aracılığıyla yapılıyorsa vek�l�n k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�.
c) Varsa rüçhan hakkı taleb�ne �l�şk�n b�lg�ler.
ç) Kanunun 4 üncü ve bu Yönetmel�ğ�n 7 nc� maddes�nde bel�rt�len şartları taşıyan marka örneğ�.
d) Marka örneğ�nde Lat�n alfabes� dışında harf veya harfler kullanılmış �se bunların Lat�n alfabes�ndek�

karşılığı.
e) Marka başvurusuna konu malların veya h�zmetler�n N�s Anlaşmasına göre sınıf numaraları ve bu

numaralara uygun olarak düzenlenm�ş l�stes�.
f) Yetk�l� k�ş� veya k�ş�lerce atılmış �mza.
g) Başvuru ücret�n�n, başvuru kapsamında b�rden fazla mal veya h�zmet sınıfı varsa bu �lave sınıfların

ücret�n�n ve varsa rüçhan hakkı taleb�ne �l�şk�n ücret�n ödend�ğ�n� göster�r b�lg�.
ğ) Varsa muvafakatnameye �l�şk�n b�lg�ler.
h) Varsa ortak tems�lc�ye �l�şk�n b�lg�ler.
ı) Varsa �lave sayfa sayısı ve eklere �l�şk�n b�lg�ler.
Başvuru formuna eklenecek belgeler
MADDE 6 – (1) Başvuru formuna aşağıdak� belgeler eklen�r:
a) Rüçhan hakkından yararlanmak �sten�yorsa, yetk�l� makamlardan alınan rüçhan hakkını göster�r belgen�n

aslı ve bu belgen�n yem�nl� tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümes�.
b) Başvuru ortak marka ya da garant� markası �ç�n yapılmış �se tekn�k şartname.
c) Muvafakatname varsa noter onaylı muvafakatnamen�n aslı veya söz konusu muvafakatnamen�n noter onaylı

örneğ�.
Marka örneğ�n�n göster�m�
MADDE 7 – (1) Sözcükler, şek�ller, harfler, sayılar, malların veya ambalajlarının b�ç�m� g�b� görme duyusu �le

algılanab�len �şaretler veya bunların komb�nasyonundan oluşan �şaretler�n marka başvurusuna konu ed�lmes� hal�nde
marka örneğ�, başvuru formu �le Kuruma sunulur.

(2) Başvurunun ses markası olarak tesc�l�n�n talep ed�ld�ğ� hallerde bunun başvuru formunda açıkça
bel�rt�lmes� ve �şaret�n elektron�k ortamda d�nlemeye ve saklamaya elver�şl� kaydının Kuruma sunulması gerek�r.
Başvuru sah�b� nota �le göster�m�n mümkün olduğu hallerde bu göster�m� de başvuruyla b�rl�kte sunab�l�r.

(3) Başvurunun üç boyutlu marka olarak tesc�l�n�n talep ed�ld�ğ� hallerde bunun başvuru formunda açıkça
bel�rt�lmes�, ayrıca koruma konusunun açık ve kes�n olarak anlaşılmasını sağlayacak şek�lde �şaret�n tek b�r yönden
veya farklı açılardan görünümünü �çeren göster�mler�n�n Kuruma sunulması gerek�r. Bu göster�mler, en fazla altı farklı
açıdan görünümü �çerecek ve markanın bütünlüğünü bozmayacak şek�lde olmalıdır.

(4) Başvurunun renk markası olarak tesc�l�n�n talep ed�ld�ğ� hallerde bunun başvuru formunda açıkça
bel�rt�lmes�, �şaret� oluşturan renk görsel�n�n sunulması ve Kurum tarafından geçerl�l�ğ� kabul ed�len renk kodunun
bel�rt�lmes� gerek�r. Renk veya renkler�n somutlaşmış, sınırları bell� b�r şek�l, f�gür, res�m veya kel�me g�b� unsurlar
dâh�l�nde kullanılması durumunda �şaret renk markası olarak değerlend�r�lmez ve b�r�nc� fıkra hükmü uygulanır.

(5) Başvurunun hareket markası olarak tesc�l�n�n talep ed�ld�ğ� hallerde bunun başvuru formunda açıkça
bel�rt�lmes� ve �şaret� oluşturan hareket� tasv�r eden b�r görüntünün veya harekets�z ya da hareketl� görüntü d�z�s�n�n
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Kuruma sunulması gerek�r. Göster�mler, markanın bütünlüğünü bozmayacak n�tel�kte olmalıdır.
(6) Bu madde hükümler�, n�tel�ğ�ne uygun düştüğü ölçüde, yukarıda sayılanlar dışında kalan b�r �şaret�n

göster�m� hakkında da uygulanır. Bu durumda, başvuru sah�b�, özell�kle görüntüler, şek�ller, ç�zg�ler veya karakterler
yoluyla görsel olarak göster�m, elektron�k kayıt, yazılı açıklama veya uygun gördüğü başka b�r göster�m� Kuruma
sunar.

(7) Başvuru sah�b�, bu maddede zorunlu tutulanlar yanında �şaret�n göster�m�ne �l�şk�n yazılı açıklama da
sunab�l�r.

(8) Kurum, sunulan göster�m�n yeter�nce açık, kes�n ve anlaşılır olmadığına kanaat get�r�rse veya gerekl�
gördüğü hallerde başvuru konusu �şarete �l�şk�n her türlü b�lg�, belge ve açıklama talep edeb�l�r.

(9) Sunulan göster�mler�n bu maddede bel�rt�len şartları taşımaması veya başvuruya �l�şk�n olarak Kuruma
sunulan b�lg�, göster�m ve açıklamalar arasında b�r uyumsuzluk olduğunun tesp�t ed�lmes� hal�nde başvuru sah�b�ne
eks�kl�kler� g�dermes� �ç�n �k� aylık süre ver�l�r. Bu durumda başvuru tar�h�, eks�kl�kler� g�deren b�lg� veya belgeler�n
Kurumca alındığı tar�h, saat ve dak�ka �t�barıyla kes�nleş�r. Bu süre �ç�nde eks�kl�kler�n g�der�lmemes� hal�nde başvuru
�şlemden kaldırılır.

İKİNCİ BÖLÜM
Başvurunun İncelenmes�

Şekl� �nceleme
MADDE 8 – (1) Kurum, b�r marka başvurusunu 4 üncü, 5 �nc� ve 6 ncı maddeler açısından �nceler.
(2) Başvuru tar�h�, 5 �nc� madden�n �k�nc� fıkrasının (a) bend�nde bel�rt�len k�ml�k b�lg�ler�n� �çeren �mzalı

başvuru formunun, Kanunun 4 üncü ve bu Yönetmel�ğ�n 7 nc� maddes�nde bel�rt�len şartları taşıyan marka örneğ�n�n,
başvuruya konu mal veya h�zmet l�stes�n�n ve başvuru ücret�n�n ödend�ğ�n� göster�r b�lg�n�n Kuruma ver�ld�ğ� tar�h,
saat ve dak�ka �t�barıyla kes�nleş�r.

(3) İk�nc� fıkrada bel�rt�len unsurlardan k�ml�k b�lg�ler�n�n, �mzanın, başvuru formunun, marka örneğ�n�n,
başvuru ücret�n�n eks�k olduğu veya başvuruya konu mal veya h�zmetler�n bel�rt�lmed�ğ� tesp�t ed�l�rse başvuru
sah�b�ne söz konusu eks�kl�kler�n g�der�lmes� �ç�n �k� aylık süre ver�l�r. Bu süre �ç�nde eks�kl�kler�n g�der�lmes� hal�nde
başvuru �şlemler�ne devam ed�l�r. Bu durumda başvuru tar�h�, eks�kl�kler� g�deren b�lg� veya belgeler�n Kurumca
alındığı tar�h, saat ve dak�ka �t�barıyla kes�nleş�r. Eks�kl�kler�n bel�rt�len süre �ç�nde g�der�lmemes� hal�nde başvuru
�şlemden kaldırılır.

(4) B�rden fazla sınıf �çeren başvurularda başvuru kapsamında yer alan mal veya h�zmet sınıflarının tamamına
karşılık gelen ücret�n ödend�ğ�ne �l�şk�n b�lg�n�n sunulmadığı tesp�t ed�l�rse �lave sınıf ücret�ne �l�şk�n eks�kl�ğ�n
g�der�lmes� �ç�n başvuru sah�b�ne �k� aylık süre ver�l�r. Bu süre �ç�nde eks�kl�ğ�n g�der�lmes� hal�nde başvuru tar�h�
etk�lenmez. Ancak eks�kl�ğ�n bel�rt�len süre �ç�nde g�der�lmemes� hal�nde 9 uncu madden�n beş�nc� fıkrası hükmü
uygulanır.

(5) 5 �nc� madden�n �k�nc� fıkrasının (d) bend� kapsamında kalan eks�kl�kler�n g�der�lmes� ve 6 ncı madden�n
b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde yer alan tekn�k şartnamen�n sunulmaması hal�nde söz konusu eks�kl�kler�n g�der�lmes�
�ç�n başvuru sah�b�ne �k� aylık süre ver�l�r. Bu süre �ç�nde eks�kl�kler�n g�der�lmes� hal�nde başvuru tar�h� etk�lenmez.
Eks�kl�kler�n bel�rt�len süre �ç�nde g�der�lmemes� hal�nde başvuru �şlemden kaldırılır.

(6) 5 �nc� madden�n �k�nc� fıkrasının (g) bend�nde bel�rt�len rüçhan hakkı taleb�ne �l�şk�n ücret�n ödenmemes�
veya 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde bel�rt�len belgen�n Kanunun 13 üncü maddes� gereğ�nce başvuru
tar�h�nden �t�baren üç aylık süre �ç�nde Kuruma sunulmaması hal�nde başvuru sadece rüçhan hakkından yararlanamaz.

(7) B�rden fazla başvuru sah�b�n�n olduğu durumlarda ortak tems�lc� bel�rt�lmem�ş �se buna �l�şk�n herhang� b�r
eks�kl�k b�ld�r�m�nde bulunulmaz ve başvuru formunda adı geçen �lk başvuru sah�b�n�n ortak tems�lc� olduğu kabul
ed�l�r.

(8) 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde bel�rt�len tekn�k şartnamen�n garant� markasına �l�şk�n
olması hal�nde, başvuru sah�b� veya sah�pler�n�n k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�n�n başvuruya �l�şk�n tek b�r yazışma
adres�n�n, marka örneğ�n�n, markanın garant� ett�ğ� mal veya h�zmetler�n ortak özell�kler�n�n, markanın hang� mal
veya h�zmetlerde ne şek�lde kullanılacağının, markanın kullanım usuller�n�n özell�kle markayı kullanmaya yetk�l�
k�ş�ler�n, markayı kullanma hakkının ne şek�lde elde ed�leceğ�n�n markanın kullanma hakkının ver�lmes�nden sonra
denet�mler�n nasıl ve hang� sıklıkta yapılacağının ve tekn�k şartnameye aykırı kullanma hal�nde uygulanacak
yaptırımların bel�rt�lmes� zorunludur.

(9) 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde bel�rt�len tekn�k şartnamen�n ortak markaya �l�şk�n olması
hal�nde, başvuru sah�b� veya sah�pler�n�n k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�n�n, başvuruya �l�şk�n denet�mler�n nasıl ve hang�
sıklıkta yapılacağının ve başvuruya �l�şk�n tek b�r yazışma adres�n�n, marka örneğ�n�n, markanın hang� mal veya
h�zmetlerde ne şek�lde kullanılacağının, markanın kullanım şartlarının, markayı kullanmaya yetk�l� olan �şletmeler�n,
bu �şletmeler�n oluşturduğu topluluğa üyel�k şartlarının, varsa tekn�k şartnameye aykırı kullanma hal�nde uygulanacak
yaptırımların bel�rt�lmes� zorunludur.

(10) Tekn�k şartnamen�n sek�z�nc� ve dokuzuncu fıkralarda bel�rt�len hususları �çermemes� ya da kamu
düzen�ne veya genel ahlaka aykırı olması hal�nde başvuru sah�b�ne söz konusu eks�kl�kler� g�dermes� �ç�n altı aylık
süre ver�l�r. Eks�kl�kler�n bel�rt�len süre �ç�nde g�der�lmemes� hal�nde başvuru �şlemden kaldırılır.

Sınıflandırma
MADDE 9 – (1) Başvuruya konu mal veya h�zmetler Kanunun 11 �nc� maddes�ne uygun olarak N�s

Anlaşmasında yer alan esaslara göre sınıflandırılır.
(2) Tesc�l� talep ed�len mal veya h�zmetler�n N�s Anlaşmasına göre sınıflara ayrılmış olarak ve mal veya

h�zmetler�n sınıf numaraları bel�rt�lerek sunulması gerek�r.
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(3) Mal veya h�zmet l�stes�nde genel tab�r veya Kurum tarafından açıklanması gerekl� görülen �fadeler
kullanılmış �se, bunların açıklanması �ç�n başvuru sah�b�ne �k� aylık süre ver�l�r. Bu süre �ç�nde eks�kl�kler�n
g�der�lmes� hal�nde başvuru tar�h� etk�lenmez ve başvuru �şlemler�ne devam ed�l�r. Açıklamanın bel�rt�len süre �ç�nde
Kuruma sunulmaması hal�nde açıklanması talep ed�len genel tab�rler ve �fadeler l�steden çıkartılır.

(4) Kurum, başvuru formunda yer alan mal veya h�zmetler�n a�t oldukları sınıflarda ve sınıf numaraları
üzer�nde gerekl� düzenlemeler� yapmaya yetk�l�d�r. Başvuruda N�s Sınıflandırmasında kullanılan genel �fadeler� de
�çeren genel ter�mler�n kullanılması hal�nde, kullanılan �fade veya ter�m, bunların lafz� anlamının açıkça kapsadığı mal
ve h�zmetler� �çerecek şek�lde yorumlanır. Mal veya h�zmet l�stes�n�n N�s Anlaşmasında yer alan esaslara uygun olarak
düzenlenmem�ş olması hal�nde, gerekl� görülen hallerde, Kurum yapacağı düzenlemeler �ç�n başvuru sah�b�nden
sınıflandırma l�stes� düzenleme ücret�n�n �k� aylık süre �ç�nde ödenmes�n� talep eder. Bu süre �ç�nde söz konusu ücret�n
ödend�ğ�ne �l�şk�n b�lg�n�n Kuruma sunulmaması hal�nde başvuru �şlemden kaldırılır.

(5) B�rden fazla sınıf �çeren başvurularda �lave sınıf ücret�n�n ödend�ğ�ne �l�şk�n b�lg�n�n Kurum tarafından
ver�len �k� aylık süre �ç�nde Kuruma sunulmaması hal�nde başvuru, mal veya h�zmet sınıflarının başvuru formundak�
yazılış sırası d�kkate alınmak suret�yle, ödenen ücrete karşılık gelen sınıflar bakımından değerlend�rmeye alınır. Ancak
ödenen ücrete karşılık gelen mal veya h�zmet sınıflarının bel�rlenmes�nde varsa başvuru sah�b�n�n taleb� d�kkate alınır.

Muvafakatname
MADDE 10 – (1) Kanunun 5 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası kapsamında sunulacak muvafakatnamen�n,

aşağıdak� unsurları �çerecek şek�lde, Kurum tarafından geçerl� kabul ed�len �mzalı form şekl�nde düzenlenmes� ve
noter tarafından onaylanması zorunludur:

a) Muvafakat ver�len başvuru sah�b� veya sah�pler�n�n k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�.
b) Muvafakat formunun başvuru aşamasında sunulması hal�nde muvafakata konu marka örneğ�; karara �t�raz

aşamasında sunulması hal�nde muvafakata konu başvuru numarası.
c) Muvafakat veren başvuru veya marka sah�b� veya sah�pler�n�n k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler� �le muvafakata

konu öncek� tar�hl� başvuru veya markalara a�t başvuru veya tesc�l numaraları.
ç) Muvafakat ver�len mal veya h�zmetler �le bunların sınıf numaraları.
d) Muvafakat formu başvuru veya marka sah�b� adına vek�l tarafından �mzalanmış �se muvafakat yetk�s�n�

�çeren noter onaylı vekâletname veya söz konusu vekaletnamen�n noter onaylı örneğ�.
(2) Muvafakat formunun b�r�nc� fıkrada bel�rt�len unsurları �çermemes� hal�nde başvuru sah�b�ne söz konusu

eks�kl�kler� g�dermes� �ç�n �k� aylık süre ver�l�r. Söz konusu eks�kl�kler�n süres� �ç�nde g�der�lmemes� hal�nde talep
yapılmamış sayılır.

(3) Muvafakat formu, başvuru formu �le b�rl�kte veya karara �t�raz hal�nde �t�raz hakkında karar ver�lene kadar
Kuruma sunulab�l�r. Muvafakat taleb� olmasına rağmen muvafakat formunun Kuruma sunulmaması hal�nde herhang�
b�r eks�kl�k b�ld�r�m�nde bulunulmaz ve talep yapılmamış sayılır.

(4) S�c�le kayded�lm�ş �nh�sar� l�sans sah�pler�n�n bulunması hal�nde bunların yazılı �z�nler�n�n de sunulması
gerek�r.

(5) Muvafakat, kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Muvafakatname Kuruma sunulduktan sonra, ver�len muvafakat
ger� alınamaz.

(6) Her marka başvurusu �ç�n ayrı b�r muvafakat formu sunulması zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvurunun Yayımlanması, Tesc�l, Tesc�l�n Yayımlanması ve Rüçhan

Başvurunun yayımlanması
MADDE 11 – (1) Başvuru şartları eks�ks�z şek�lde yer�ne get�r�lm�ş ve Kanunun 15 �nc� ve 16 ncı madde

hükümler�ne göre redded�lmem�ş b�r marka başvurusu, per�yod�k olarak yayımlanan Bültende aşağıdak� b�lg�ler�
�çerecek şek�lde yayımlanır:

a) Başvuru numarası ve tar�h�.
b) Başvuru sah�b�n�n uyruğu �le k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�.
c) Marka örneğ�.
ç) Mal veya h�zmetler�n l�stes� �le a�t oldukları sınıf numaraları.
d) Başvurunun kısmen redded�lmes� hal�nde redded�len mal veya h�zmetler.
e) Varsa vek�l b�lg�ler�.
(2) Kurum, per�yod�k olarak yayımlanan Bültene bağlı kalmaksızın ek Bülten yayımlayab�l�r.
(3) Kanunun 15 �nc� ve 16 ncı maddeler� hükümler�ne göre başvurunun redded�lmes�ne başvuru

yayımlandıktan sonra karar ver�l�rse, ret kararı ayrıca yayımlanır.
Tesc�l
MADDE 12 – (1) B�r marka başvurusu, Kanunun 22 nc� maddes�nde bel�rt�len aşamaların tamamlanması ve

tesc�l ücret�n�n ödend�ğ�ne �l�şk�n b�lg�n�n Kurum tarafından ver�len �k� aylık süre �ç�nde Kuruma sunulması �le tesc�l
ed�l�r. Tesc�l ücret�n�n eks�k ödenmes� durumunda söz konusu eks�kl�ğ�n g�der�lmes� �ç�n başvuru sah�b�ne b�r aylık ek
süre ver�l�r. Bel�rt�len süreler �ç�nde ödemeye �l�şk�n b�lg�n�n sunulmaması veya ücret eks�kl�ğ�n�n g�der�lmemes�
durumunda başvuru �şlemden kaldırılır ve talep hal�nde alınan ücret �ade ed�l�r.

Tesc�l�n yayımlanması
MADDE 13 – (1) Kanunun 22 nc� maddes�ne göre tesc�l ed�len markalar, S�c�l kaydında bulunan b�lg�ler�

�çerecek şek�lde Bültende yayımlanır. Kanunun 22 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası kapsamında kalan markalar tesc�ll�
marka olarak kabul ed�lmez, başvuru �şlemler� tamamlanmayan aşamadan devam ett�r�l�r ve bu durum Bültende
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yayımlanır. Ancak tesc�l tar�h�nden �t�baren �k� yıl geçm�ş olması hal�nde, markanın tesc�l durumu tamamlanmayan
aşamadan etk�lenmez.

S�c�l kaydında bulunması gereken b�lg�ler
MADDE 14 – (1) S�c�lde, aşağıdak� b�lg�ler yer alır:
a) Marka tesc�l numarası, başvuru ve tesc�l tar�h�.
b) Marka örneğ�.
c) Marka sah�b�n�n uyruğu �le k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�.
ç) Tesc�le konu mal veya h�zmetler.
d) Tesc�le konu mal veya h�zmetler�n sınıf numaraları.
e) Varsa vek�l b�lg�ler�.
Rüçhan hakkının talep ed�lmes�
MADDE 15 – (1) Kanunun 12 nc� maddes� ve bu Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes� hükümler� uyarınca talep ed�len

rüçhan hakkının Kurumca uygun bulunması hal�nde, marka tesc�l belges�nde ve S�c�lde rüçhan hakkına �l�şk�n b�lg�ye
yer ver�l�r.

(2) Türk�ye'de açılan ulusal veya uluslararası serg�lerdek� teşh�re dayanan rüçhan hakkı talepler�nde, yetk�l�
merc�lerden alınan, teşh�r ed�len mal veya h�zmet�n kullanıldığı markayı açık ve eks�ks�z b�r şek�lde gösteren, bu
markanın fotoğraf veya fotoğraflarını �çeren, serg�n�n resmî açılış tar�h�n� ve malların serg�ye konulduğu veya
h�zmet�n teşh�r ed�ld�ğ� tar�h� bel�rten serg� rüçhanı belges� ve markanın tasd�kl� örneğ� sunulur.

(3) Par�s Sözleşmes� veya Dünya T�caret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf devletlerde açılan uluslararası
serg�lerdek� teşh�re dayanan rüçhan hakkı talepler�nde, serg�y� açan yetk�l� merc�ler tarafından teşh�r ed�len mal veya
h�zmet�n kullanıldığı markaya �l�şk�n düzenlenen ve �k�nc� fıkrada bel�rt�len hususları �çeren belge �le markanın
tasd�kl� örneğ� sunulur.

(4) Rüçhan hakkı taleb�nde, rüçhan hakkının doğduğu başvurunun ülkes�, tar�h� ve numarası bel�rt�l�r.
(5) B�rden fazla rüçhan hakkı taleb�nde bulunulması durumunda yapılan her b�r rüçhan hakkı taleb� �ç�n ayrı

ücret öden�r.
Rüçhan hakkı belges�n�n düzenlenmes�
MADDE 16 – (1) Türk�ye’de usulüne uygun olarak yapılmış marka başvurusuna dayanarak talep ed�len

rüçhan hakkı belges�, ücret�n ödend�ğ�ne �l�şk�n b�lg�n�n Kuruma sunulması koşuluyla marka sah�b�n�n taleb� üzer�ne
ver�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Marka Tesc�l Başvurusunun Bölünmes�

Bölünme
MADDE 17 – (1) B�r marka başvurusu, başvuru sah�b�n�n taleb� üzer�ne, Kurum tarafından başvuru tesc�l

ed�lene kadar �k� veya daha fazla sayıda başvuruya bölüneb�l�r. Tesc�ll� markalar bölünemez.
(2) Bölünme �ç�n aşağıdak� b�lg� ve belgeler�n ver�lmes� zorunludur:
a) Talep formu.
b) Ücret�n ödend�ğ�n� göster�r b�lg�.
(3) Bölünme �şlem� sonucunda, �lk başvurunun kapsamındak� mal veya h�zmetler, bölünmüş başvurular

arasında dağıtılab�l�r. Bölünmüş her başvuruya ayrı b�r başvuru numarası ver�l�r. Yen� başvuru numarası alan
bölünmüş başvurular, �lk başvurudan ve �lk başvurunun bölünmes� yoluyla oluşturulmuş d�ğer başvurulardan bağımsız
olup, her b�r bölünmüş başvuru ayrı �şlem görmeye devam eder. Bölünmüş başvurular, �lk başvurunun başvuru tar�h�n�
ve varsa rüçhan hakkını korur. Bölünmüş başvurular tekrar b�rleşt�r�lemez.

(4) Başvurunun yayımlanmasından sonra gerçekleşen bölünme de ayrıca yayımlanır.
(5) Başvurunun bölünmes� taleb� aşağıdak� durumlarda kabul ed�lmez:
a) Bölünmes� talep ed�len başvurunun, yayıma �t�raza konu olması hal�nde �t�raza konu olan mal veya

h�zmetler�n bölünme neden� �le farklı başvurularda yer alması.
b) Bölünmes� talep ed�len başvurunun, Kurumun ret kararına konu olması hal�nde �t�raza konu olan mal veya

h�zmetler�n bölünme neden� �le farklı başvurularda yer alması.
c) Bölünme taleb�n�n redd�n� gerekl� kılan haklı sebepler�n varlığı.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yen�leme

Yen�leme
MADDE 18 – (1) Koruma süres� sona eren b�r marka, yen�leme ücret�n�n ödenmes� ve marka sah�b�n�n talep

etmes� koşuluyla yen�len�r ve bu durum Bültende yayımlanır.
(2) Yen�leme �ç�n aşağıdak� b�lg� ve belgeler�n ver�lmes� zorunludur:
a) Talep formu.
b) Ücret�n ödend�ğ�n� göster�r b�lg�.
(3) B�r yen�leme taleb�yle sadece tek b�r markanın yen�lenmes� talep ed�leb�l�r.
Kısm� yen�leme
MADDE 19 – (1) Marka, tesc�l kapsamında bulunan mal veya h�zmetler�n b�r kısmı �ç�n yen�leneb�l�r.
(2) Kısm� yen�leme �ç�n aşağıdak� b�lg� ve belgeler�n ver�lmes� zorunludur:
a) Yen�lenmes� �stenen mal veya h�zmetler�n sınıf numaralarını da �çeren talep formu.
b) Ücret�n ödend�ğ�n� göster�r b�lg�.
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c) Talep vek�l tarafından yapılmış �se kısm� yen�leme yetk�s�n� açıkça �çeren vekâletname.
ç) Talep eden başvuru sah�b� gerçek k�ş� �se noter onaylı �mza beyannames� veya söz konusu beyannamen�n

noter onaylı örneğ�.
d) Talep eden başvuru sah�b� tüzel k�ş� �se noter onaylı �mza s�rküler� veya söz konusu s�rküler�n noter onaylı

örneğ�.
e) S�c�le kayıtlı hak sah�pler� tarafından kısm� yen�lemey� onaylayan beyan.
(3) Ortak markanın kısmen yen�lenmes� �ç�n gruba dah�l �şletmeler�n tümünün b�rl�kte hareket etmes�

zorunludur.
(4) Usulüne uygun olarak yapılmış kısm� yen�leme taleb� S�c�le kayded�l�r ve Bültende yayımlanır.
(5) İk�nc� ve üçüncü fıkrada bel�rt�len unsurlarda eks�kl�k tesp�t ed�lmes� hal�nde başvuru sah�b�ne eks�kl�k

b�ld�r�m�nde bulunulmaz ve talep 18 �nc� madde hükmü kapsamında değerlend�r�l�r.

ALTINCI BÖLÜM
S�c�le Kayded�lecek D�ğer İşlemler

L�sans
MADDE 20 – (1) Marka sah�b�, markasına a�t mal veya h�zmetler�n tamamında veya b�r kısmında kullanılmak

üzere l�sans vereb�l�r.
(2) L�sansın S�c�le kaydı ve yayımlanması �ç�n, aşağıdak� b�lg� ve belgeler�n ver�lmes� zorunludur:
a) L�sansa konu markanın tesc�l numarası �le marka adının yer aldığı talep formu.
b) L�sans alan ve veren�n �mza ve beyanlarını, l�sansa konu olan mal veya h�zmetler�, marka tesc�l numarasını,

marka adını ve varsa l�sans bedel� ve l�sans süres�n� bel�rt�r l�sans sözleşmes�, l�sans sözleşmes�n�n yabancı d�lde
olması hal�nde �laveten yem�nl� tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümes�.

c) Ücret�n ödend�ğ�n� göster�r b�lg�.
Hataların düzelt�lmes�
MADDE 21 – (1) Başvuru sah�b�n�n adı veya adres�ndek� hatalar �le �mla hataları veya madd� hataların S�c�lde

düzelt�lmes�ne �l�şk�n taleb�n değerlend�r�lmes� �ç�n marka başvuru veya tesc�l numarası �le hatayı ve yapılacak
düzeltmey� �çeren talep formu �le Kuruma başvurulur.

(2) Marka başvurusunda yer alan �çer�kte, marka örneğ�nde ya da marka başvurusu veya tesc�l� kapsamında
yer alan mal veya h�zmetlerde değ�ş�kl�k �çeren düzeltme talepler� kabul ed�lmez.

Başvurunun ger� çek�lmes�
MADDE 22 – (1) Başvuru sah�b�, markanın tesc�l ed�lmes�nden önce başvuruyu kısmen veya tamamen ger�

çekeb�l�r.
(2) Başvurunun ger� çek�lmes� �ç�n aşağıdak� belgeler�n ver�lmes� zorunludur:
a) Ger� çek�lmek �stenen başvurunun numarası �le ger� çekme taleb�ne konu mal veya h�zmetler�n sınıf

numaraları da bel�rt�lerek l�stelenm�ş hal�n� �çeren talep formu.
b) Talep vek�l tarafından yapılmış �se ger� çekme yetk�s�n� açıkça �çeren vekâletname.
c) S�c�le kayıtlı hak sah�pler� tarafından ger� çekmey� onaylayan beyan.
ç) Talep eden başvuru sah�b� tüzel k�ş� �se noter onaylı �mza s�rküler� veya söz konusu s�rküler�n noter onaylı

örneğ�.
d) Talep eden başvuru sah�b� gerçek k�ş� �se noter onaylı �mza beyannames� veya söz konusu beyannamen�n

noter onaylı örneğ�.
(3) Usulüne uygun olarak yapılmış ger� çekme taleb�, başvurunun �şlemden kaldırılması sonucunu doğurur ve

bu durum Bültende yayımlanır.
(4) B�rden fazla başvuru sah�b�n�n olması durumunda, marka başvurusunun ger� çek�lmes� taleb� tüm sah�pler

tarafından �mzalanır. Kanunun 147 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası uyarınca ortak tems�lc� olan k�ş�n�n d�ğer hak
sah�pler� adına başvurunun ger� çek�lmes� taleb�n� �mzalama yetk�s� yoktur.

Marka hakkından vazgeçme
MADDE 23 – (1) Marka sah�b� markanın tesc�l kapsamındak� mal veya h�zmetler�n tamamından veya b�r

kısmından vazgeçeb�l�r.
(2) Marka hakkından vazgeç�lmes� �ç�n aşağıdak� belgeler�n ver�lmes� zorunludur:
a) Vazgeç�lmek �stenen markanın tesc�l numarası �le markanın tesc�l kapsamındak� mal veya h�zmetler�n b�r

kısmından vazgeç�lecek �se bu malların veya h�zmetler�n sınıf numaraları da bel�rt�lerek l�stelenm�ş hal�n� �çeren talep
formu.

b) Talep vek�l tarafından yapılmış �se vazgeçme yetk�ler�n� açıkça �çeren vekâletname.
c) S�c�le kayıtlı hak sah�pler� tarafından marka hakkından vazgeçmey� onaylayan beyan.
ç) Talep eden marka sah�b� tüzel k�ş� �se noter onaylı �mza s�rküler� veya söz konusu s�rküler�n noter onaylı

örneğ�.
d) Talep eden marka sah�b� gerçek k�ş� �se noter onaylı �mza beyannames� veya söz konusu beyannamen�n

noter onaylı örneğ�.
(3) Usulüne uygun olarak yapılmış vazgeçme neden�yle marka hakkının sona ermes� Bültende yayımlanır.
(4) B�rden fazla marka sah�b�n�n olması durumunda marka hakkından vazgeç�lmes� taleb� tüm sah�pler

tarafından �mzalanır. Kanunun 147 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası uyarınca ortak tems�lc� olan k�ş�n�n d�ğer hak
sah�pler� adına marka hakkından vazgeç�lmes� taleb�n� �mzalama yetk�s� yoktur.

İKİNCİ KISIM
Markaların Uluslararası Tesc�l� Konusundak� Madr�d Sözleşmes� �le İlg�l�
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Protokol Çerçeves�nde Yapılan Marka Başvuruları

Madr�d Protokolü kapsamında yapılan uluslararası marka başvuruları
MADDE 24 – (1) Markaların Uluslararası Tesc�l� Konusundak� Madr�d Sözleşmes� �le İlg�l� Protokol

hükümler� çerçeves�nde, Dünya F�kr� Mülk�yet Teşk�latı tarafından Kuruma gönder�len uluslararası marka
başvurularının �ncelenmes�nde ve uluslararası başvuru veya tesc�llere �l�şk�n her türlü taleb�n değerlend�r�lmes�nde,
bahsed�len Madr�d Protokolü �le 12/3/1999 tar�hl� ve 23637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Markaların
Uluslararası Tesc�l�ne İl�şk�n Madr�d Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İl�şk�n Protokolün Uygulanmasına Da�r Yönetmel�k
hükümler� esas alınır.

Menşe of�s başvuru ve talepler�
MADDE 25 – (1) Kurumda başvuru hal�nde bulunan veya tesc�ll� b�r markaya dayanarak, Madr�d Protokolü

hükümler� çerçeves�nde yapılacak uluslararası başvuruların veya uluslararası başvurulara �l�şk�n talepler�n Dünya F�kr�
Mülk�yet Teşk�latına �let�lmes�n�n �stenmes� durumunda; Kurum, 24 üncü maddede bel�rt�len Markaların Uluslararası
Tesc�l�ne İl�şk�n Madr�d Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İl�şk�n Protokolün Uygulanmasına Da�r Yönetmel�k hükümler�
çerçeves�nde gerekl� �şlemler� yapar. Söz konusu talepler�n değerlend�rmeye alınab�lmes� �ç�n aşağıdak� b�lg� ve
belgeler�n ver�lmes� zorunludur:

a) Talep formu.
b) İlg�l� talebe �l�şk�n olarak usulüne uygun ve İng�l�zce doldurulmuş, Dünya F�kr� Mülk�yet Teşk�latı

tarafından sağlanan resm� form.
c) Menşe of�s talepler�n�n Dünya F�kr� Mülk�yet Teşk�latına b�ld�r�lmes� ücret�n�n ödend�ğ�n� göster�r b�lg�.
Ulusal b�r tesc�l�n uluslararası tesc�lle yer değ�şt�rmes�
MADDE 26 – (1) Madr�d Protokolünün 2 nc� mükerrer 4 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrası uyarınca, marka

sah�b�n�n Kuruma doğrudan yaptığı b�r talep üzer�ne, ulusal tesc�l�n uluslararası b�r tesc�lle değ�şt�r�ld�ğ� S�c�le
kayded�l�r ve söz konusu durum Dünya F�kr� Mülk�yet Teşk�latına b�ld�r�l�r.

(2) Yer değ�şt�rme �şlem�n�n gerçekleşt�r�leb�lmes� �ç�n aşağıdak� şartların b�r arada sağlanması zorunludur:
a) Ulusal ve uluslararası başvurular aynı sah�p adına olmalıdır.
b) Uluslararası başvurunun koruma alanı bel�rlenm�ş ak�t tarafı da kapsamalıdır.
c) Ulusal başvuruda yer alan tüm mal ve h�zmetler aynı zamanda uluslararası başvuru kapsamında bel�rlenm�ş

ak�t taraf �ç�n de bulunmalıdır.
(3) Yer değ�şt�rme �şlem� �ç�n aşağıdak� b�lg� ve belgeler�n ver�lmes� zorunludur:
a) Talep formu.
b) Ücret�n ödend�ğ�n� göster�r b�lg�.
Uluslararası b�r tesc�l�n ulusal tesc�le dönüştürülmes�
MADDE 27 – (1) Madr�d Protokolünün 6 ncı maddes�n�n dördüncü fıkrası kapsamında menşe of�ste

uluslararası başvuru veya tesc�l�n herhang� b�r nedenle hükmünü y�t�rmes� durumunda, marka sah�b� Madr�d
Protokolünün 5 �nc� mükerrer 9 uncu maddes� gereğ�nce uluslararası tesc�l�n ulusal tesc�le dönüştürülmes�n� talep
edeb�l�r. Bu talep uluslararası tesc�l�n �ptal�nden �t�baren üç ay �ç�nde Kuruma sunulmalıdır.

(2) Dönüştürme �şlem� �ç�n aşağıdak� b�lg� ve belgeler�n ver�lmes� zorunludur:
a) Talep formu.
b) Dönüştürme �şlem�ne konu mal ve h�zmetler�n yem�nl� tercüman tarafından onaylanmış Türkçe çev�r�s�.
c) Ücret�n ödend�ğ�n� göster�r b�lg�.

ÜÇÜNCÜ KISIM
İt�raz, Kullanımın İspatı ve Uzlaşma

Yayıma �t�raz
MADDE 28 – (1) Bültende yayımlanmış b�r marka başvurusunun, Kanunun 5 �nc� ve 6 ncı maddeler�

hükümler�ne göre tesc�l ed�lmemes� gerekt�ğ�ne �l�şk�n �t�razlar marka başvurusunun yayımından �t�baren �k� ay �ç�nde
�lg�l� k�ş�lerce yapılır.

(2) Yayıma �t�raz, �t�raza �l�şk�n gerekçeler�n �lg�l� mevzuattak� madde ve fıkra karşılıkları bel�rt�lmek suret�yle
ayrıntılı şek�lde yazıldığı �mzalı yayıma �t�raz formu �le Kuruma yapılır.

(3) İt�raz gerekçeler� ve ücret�, �t�raz süres� �ç�nde tamamlanab�l�r. Bu süre �ç�nde �t�raz gerekçeler�n�n ve �t�raz
ücret�n�n ödend�ğ�n� göster�r b�lg�n�n sunulmaması hal�nde �t�raz yapılmamış sayılır ve talep hal�nde alınan ücret �ade
ed�l�r.

(4) Kurum, �t�razlara �l�şk�n görüşler�n� b�ld�rmes� �ç�n başvuru sah�b�ne b�r aylık süre ver�r. Kurum, gerekl�
gördüğü takd�rde, ek b�lg�, belge ve gerekçelerle �lg�l� açıklamada bulunulması �ç�n taraflara b�r aylık süre vereb�l�r.
Bu süreler �ç�nde �sten�len ek b�lg�, belge, açıklama ve görüşler�n sunulmaması hal�nde �t�raz, mevcut b�lg� ve belgeler
kapsamında değerlend�r�l�r.

(5) Taraflar, �t�raz hakkında karar ver�lene kadar �ler� sürdükler� görüş, �dd�a ve gerekçeler� desteklemek
amacıyla ek b�lg� ve belge sunab�l�r.

Kullanımın �spatı
MADDE 29 – (1) Kanunun 19 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrasının uygulanab�lmes� �ç�n başvuru sah�b�n�n,

yayıma �t�raza �l�şk�n görüşünü sunması gereken süre �ç�nde kullanımın �spatına �l�şk�n taleb�n� açıkça ve yazılı olarak
Kuruma b�ld�rmes� gerek�r. Bel�rt�len koşulları taşımayan ve süres� �ç�nde yapılmayan kullanımın �spatına �l�şk�n
talepler yapılmamış sayılır.

(2) Kullanımın �spatı taleb� açık, net ve koşulsuz olarak yapılır. Bu talepte, kullanımın �spatı �sten�len
markaların tesc�l numaralarının açıkça bel�rt�lmes� zorunludur. Aks� halde talep yapılmamış sayılır.
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(3) Başvuru sah�b�n�n talepte bulunması hal�nde Kurum, �t�raza konu başvurunun başvuru veya rüçhan
tar�h�nden öncek� beş yıllık süre �ç�nde �t�raz gerekçes� markasını �t�razına dayanak gösterd�ğ� mal veya h�zmetler
bakımından Türk�ye’de c�dd� b�ç�mde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya da�r haklı sebepler� olduğuna �l�şk�n
del�l sunması �ç�n �t�raz sah�b�ne b�r aylık süre ver�r. İt�raz sah�b� tarafından süres� �ç�nde del�l sunulmaması veya
sunulan del�ller�n �t�razla �lg�l� olmaması hal�nde ve ayrıca başka b�r �t�raz gerekçes� veya �t�raza gerekçe göster�len
başka b�r marka da yoksa Kurum �t�razı reddeder.

(4) Kurum, gerekl� gördüğü takd�rde, �t�raz sah�b� tarafından sunulan del�llere �l�şk�n görüşünü b�ld�rmes� �ç�n
başvuru sah�b�ne b�r aylık süre ver�r. Bu süre �ç�nde başvuru sah�b�n�n görüşünü b�ld�rmes� hal�nde �t�raz sah�b�ne,
buna �l�şk�n görüşler�n� sunması �ç�n b�r aylık süre ver�l�r. Başvuru sah�b�n�n süres� �ç�nde görüş b�ld�rmemes� hal�nde
Kurum mevcut del�ller kapsamında �t�razı değerlend�r�r.

(5) Başvuru sah�b�, kullanımın �spatı taleb�n� ger� çekeb�l�r. Bu takd�rde talep yapılmamış sayılır.
(6) İt�raz sah�b�, �t�raza dayanak gösterd�ğ� markasını, yayımına �t�raz ett�ğ� markanın �t�raza konu mal ve

h�zmetler bakımından Türk�ye’de c�dd� b�ç�mde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya da�r haklı sebepler�
olduğuna �l�şk�n del�ller� yayıma �t�raz formu �le b�rl�kte sunab�l�r. Başvuru sah�b� tarafından süres� �ç�nde kullanımın
�spatı taleb�n�n yapılması hal�nde, yayıma �t�raz anında sunulan del�ller kullanımın �spatı �ç�n yeterl� �se, �t�raz sah�b�ne
üçüncü fıkrada öngörülen b�r aylık süre ver�lmeks�z�n �t�raz �ncelemes�ne geç�l�r. Sunulan del�ller�n Kurum tarafından
yeterl� görülmemes� hal�nde �se, �t�raz sah�b�ne ek del�l sunması �ç�n üçüncü fıkrada öngörülen süre ver�l�r.

Kullanımın �spatı haller�nde sunulacak del�ller
MADDE 30 – (1) 29 uncu madde kapsamında sunulan del�ller, tarafların başka b�r b�lg�ye �ht�yaç duymaksızın

değerlend�rme yapab�lmes�ne ve görüş oluşturab�lmes�ne �mkân verecek şek�lde açık, anlaşılır ve güven�l�r n�tel�kte
olmalıdır. İt�raz sah�b� tarafından sunulan del�ller�n �t�raza konu markanın tesc�ll� olduğu mal veya h�zmetler
bakımından kullanımın n�tel�ğ�, yer�, zamanı, kapsamı ve markanın kullanım şekl� hususlarına da�r yeterl� b�lg�y�
�çermes� gerek�r.

(2) Del�ller; ambalaj, et�ket, f�yat l�stes�, katalog, fatura, fotoğraf ve gazete �lanı g�b� her türlü destekley�c�
dokümanı �çereb�l�r. Bu durumda, dokümanlar �çer�s�nde yer alan ve �t�raza konu markanın kullanımını kanıtlayan
kısımların �şaretlenmek suret�yle açıkça göster�lmes� gerek�r.

(3) Del�ller, her b�r vakıanın hang� del�llerle �spat ed�ld�ğ�n� açıkça gösteren ayrıntılı b�r del�l l�stes� �le b�rl�kte
ve yazılı olarak sunulur. Del�l olarak ürün numuneler�n�n �ncelenmes�n�n talep ed�lmes� hal�nde söz konusu ürünler�n
numuneler� yer�ne, renk özell�kler� de dâh�l olmak üzere ayrıntılı şek�lde çek�lm�ş ve yeterl� çözünürlüğe sah�p
fotoğrafları sunulur.

(4) Kurum tarafından talep ed�lenler har�ç olmak üzere, 29 uncu madde kapsamında ver�len süreler�n sona
ermes�nden sonra del�l sunulamaz, sunulan del�ller Kurum tarafından d�kkate alınmaz. Del�ller�n yabancı d�lde olması
hal�nde Kurum, söz konusu del�ller�n tamamının ya da b�r kısmının yem�nl� b�r tercüman tarafından onaylanmış
Türkçe tercümes�n�n sunulması �ç�n �k� aylık süre vereb�l�r. Tercümeler�n süres� �ç�nde sunulmaması hal�nde söz
konusu del�ller �t�raz �ncelemes�nde d�kkate alınmaz.

(5) Del�ller�n süres�nde, sırasıyla ve düzenl� sunulması sorumluluğu taraflara a�tt�r. N�tel�ğ�, �çer�ğ� ve �t�raz
konusu marka �le bağlantısı açıkça anlaşılmayan, okunaklı olmayan, düzenl� şek�lde tasn�f ed�lmeyen, l�ste hal�nde
sunulmayan ve �dd�alarla �l�şk�lend�r�lmem�ş del�ller hakkında söz konusu eks�kl�kler�n g�der�lmes� �ç�n Kurum
tarafından b�r aylık süre ver�l�r. Bu süre �ç�nde eks�kl�kler�n g�der�lmemes� hal�nde söz konusu del�ller �t�raz
�ncelemes�nde d�kkate alınmaz.

(6) Bu madde hükümler�, n�tel�ğ�ne uygun düştüğü ölçüde yayıma ve karara �t�razlarda sunulacak del�ller
hakkında uygulanır.

Karara �t�raz
MADDE 31 – (1) Kurum kararlarından zarar gören taraflar, bu kararların b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren �k� ay

�ç�nde �t�razda bulunab�l�r.
(2) Karara �t�raz, �t�raza �l�şk�n gerekçeler�n �lg�l� mevzuattak� madde ve fıkra karşılıkları bel�rt�lmek suret�yle

ayrıntılı şek�lde yazıldığı �mzalı karara �t�raz formu �le Kuruma yapılır. Şekl� eks�kl�k �çermeyen �t�razlar, Kurul
tarafından �ncelen�r.

(3) İt�raz gerekçeler� ve ücret�, �t�raz süres� �ç�nde tamamlanab�l�r. Bu süre �ç�nde �t�raz gerekçeler�n�n ve �t�raz
ücret�n�n ödend�ğ�n� göster�r b�lg�n�n Kuruma sunulmaması hal�nde �t�raz yapılmamış sayılır ve talep hal�nde alınan
ücret �ade ed�l�r. Belgeler eks�ks�z olarak ver�lm�ş �se �t�raz süres�n�n tamamlanması beklenmeden �ncelemeye
başlanab�l�r.

(4) Kurul, �t�razlara �l�şk�n görüşler�n� b�ld�rmes� �ç�n taraflara b�r aylık süre ver�r. Kurul, gerekl� gördüğü
takd�rde, ek b�lg�, belge ve gerekçelerle �lg�l� açıklamada bulunulması �ç�n taraflara b�r aylık süre vereb�l�r. Bu süre
�ç�nde �sten�len ek b�lg�, belge ve görüşler�n sunulmaması hal�nde �t�raz, mevcut b�lg� ve belgeler kapsamında
değerlend�r�l�r.

(5) İt�raz hakkında karar ver�lene kadar taraflar �ler� sürdükler� görüş, �dd�a ve gerekçeler� desteklemek
amacıyla ek b�lg� ve belge sunab�l�r.

(6) Karara �t�raz süres� sona erd�kten sonra �t�raz gerekçeler� değ�şt�r�lemez ve yen� gerekçeler eklenemez.
Uzlaşma
MADDE 32 – (1) Kurum, gerekl� görmes� hal�nde, yayıma �t�razlar �le Kanunun 19 uncu maddes�n�n üçüncü

fıkrası uyarınca ver�len kararlara karşı yapılan �t�razların �ncelenmes� sırasında tarafları uzlaşmaya davet edeb�l�r. Bu
durumda, taraflar, Kurum tarafından kend�ler�ne yapılan b�ld�r�mden �t�baren b�r ay �ç�nde uzlaşmaya �l�şk�n
beyanlarını yazılı olarak Kuruma �let�r. Taraflardan b�r�n�n uzlaşma tekl�f�ne süres� �ç�nde olumlu cevap vermemes�
hal�nde uzlaşma davet� redded�lm�ş sayılır ve Kurum �t�raz �ncelemes�n� kaldığı yerden devam ett�r�r.
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(2) Tarafların Kurum nezd�nde vek�lle tems�l ed�ld�ğ� durumlarda vek�l uzlaşma davet�n� ve uyuşmazlığın
arabuluculuk yoluyla çözüme elver�şl� olduğunu as�le derhal b�ld�rmekle yükümlüdür.

(3) Tarafların uzlaşmak �stemeler� ve arabulucuya başvuracaklarını b�rl�kte Kuruma b�ld�rmeler� hâl�nde �t�raz
�ncelemes� üç ay ertelen�r. Ancak, bu süre �ç�nde tarafların b�rl�kte talepte bulunması hal�nde süre üç aya kadar
uzatılab�l�r.

(4) Uzlaşma sürec�n�n 7/6/2012 tar�hl� ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda
düzenlenen sebeplerden b�r� neden� �le sona ermes� hal�nde tarafların anlaştıkları, anlaşamadıkları veya arabuluculuk
faal�yet�n�n nasıl sonuçlandığına �l�şk�n düzenlenen tutanağın aslı veya noter onaylı örneğ� uzlaşma faal�yet�n�n sona
ermes�nden �t�baren b�r ay �ç�nde Kuruma ver�l�r. Tarafların anlaşması hal�nde, taraflarca düzenlenen ve 6325 sayılı
Kanuna göre �lam n�tel�ğ� kazanan tutanağın Kuruma ver�lmes�yle başvuruya �l�şk�n �şlemler uzlaşma sonucuna uygun
şek�lde devam ett�r�l�r. Bu süre �ç�nde tutanağın tesl�m ed�lmemes� veya tarafların anlaşmaya varamaması hal�nde
Kurum �t�raz �ncelemes�n� kaldığı yerden devam ett�r�r.

(5) Arabuluculuk sürec�n�n başlamasından sona ermes�ne kadar geç�r�len süre, hak düşürücü süren�n
hesaplanmasında d�kkate alınmaz.

İt�razın ger� çek�lmes�
MADDE 33 – (1) Yayıma ve karara �t�razlar, Kurum tarafından �t�raz hakkında karar ver�lmeden önce ger�

çek�leb�l�r.
(2) İt�razın ger� çek�leb�lmes� �ç�n aşağıdak� belgeler�n Kuruma sunulması zorunludur:
a) İt�razın ger� çek�lmes� taleb�n� �çeren form.
b) Talep vek�l tarafından yapılmış �se ger� çekme yetk�s�n� açıkça �çeren vekâletname.
c) Talep eden �t�raz sah�b� tüzel k�ş� �se noter onaylı �mza s�rküler� veya söz konusu s�rküler�n noter onaylı

örneğ�.
ç) Talep eden �t�raz sah�b� gerçek k�ş� �se noter onaylı �mza beyannames� veya söz konusu beyannamen�n noter

onaylı örneğ�.
Karara �t�raz ücret�
MADDE 34 – (1) Kurumun marka başvuruları �le �lg�l� tek taraflı �şlemlerde aldığı karara �t�raz ücret�, �t�raz

kabul ed�ld�ğ� takd�rde, talep üzer�ne başvuru sah�b�ne �ade ed�l�r. Kurumun bu �t�razlar �ç�n almış olduğu �t�razın
kısmen kabulü kararlarında �ade �şlem� yapılmaz. Ayrıca Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend�
kapsamında ver�lm�ş b�r ret kararının, ret gerekçes� markanın �t�razın �ncelend�ğ� tar�hte hükümden düşmüş olması
veya ret konusu ya da gerekçes� markaya veya başvuruya �l�şk�n dev�r, adres, tür, unvan değ�ş�kl�ğ�, muvafakatname
sebepler�yle kaldırılması veya Kanunun 5 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası kapsamında kullanıma dayalı ayırt ed�c�l�k
�dd�asının kabulü sonucunda kaldırılması durumlarında da �ade �şlem� yapılmaz.

İKİNCİ KİTAP
Coğraf� İşaret ve Geleneksel Ürün Adı

 
BİRİNCİ KISIM

Başvuru

Başvuru hakkı ve şartları
MADDE 35 – (1) Kanunun 36 ncı maddes�nde bel�rt�lenler coğraf� �şaret ve geleneksel ürün adı tesc�l

başvurusunda bulunma hakkına sah�pt�r.
(2) Coğraf� �şaret ya da geleneksel ürün adı başvurusu, Kurum tarafından geçerl� kabul ed�len formun

elektron�k ortamda doldurularak Kuruma sunulması suret�yle yapılır. Farklı usullerde Kuruma sunulan başvuru
�şlemden kaldırılır ve alınan ücret talep hal�nde başvuru yapana �ade ed�l�r.

(3) Coğraf� �şaret başvurusu kapsamında aşağıdak� b�lg� ve belgeler�n yer alması zorunludur:
a) Başvuru yapanın k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�.
b) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len başvuru hakkına sah�p olanlardan hang�s�ne dâh�l olduğuna �l�şk�n b�lg� ve bu

durumu gösteren belgeler.
c) Başvuru yapan gerçek veya tüzel k�ş�n�n ürünün tek üret�c�s� olması hal�nde, bu hususu �spatlayan b�lg� ve

belgeler.
ç) Tesc�l� �stenen coğraf� �şaret�n adı, menşe adı veya mahreç �şaret� olduğuna �l�şk�n b�lg�, beş�nc� fıkrada yer

alan ürün grubuna �l�şk�n b�lg� �le menşe adı veya mahreç �şaret� tanımına uygunluğunu kanıtlayan b�lg� ve belgeler.
d) Ürünün tanımı, ürünün ve gerekl� hallerde hammaddes�n�n f�z�ksel, k�myasal, m�krob�yoloj�k ve duyusal

özell�kler�n� açıklayan tekn�k b�lg� ve belgeler.
e) Coğraf� alanın sınırlarını açıkça tanımlayan ve bel�rleyen b�lg� ve belgeler �le gerekl� hallerde coğraf�

sınırları gösteren har�ta.
f) Mahreç �şaret� başvurularında; ürünün üret�m�, �şlenmes� ve ürüne �l�şk�n �şlemlerden bel�rlenm�ş coğraf�

alan sınırları �ç�nde yapılacak olanları açıklayan b�lg� ve belgeler.
g) Üret�m metoduna ve varsa ürüne özell�ğ�n� veren yerel üret�m tekn�kler� �le usul ve adetlere �l�şk�n b�lg� ve

belgeler.
ğ) Coğraf� �şaret tanımı kapsamında coğraf� �şaret tesc�l�ne konu olan ürünün n�tel�ğ�n�n, ününün veya d�ğer

özell�kler�n�n söz konusu coğraf� alan �le bağlantısını kanıtlayan b�lg� ve belgeler.
h) Ürünün söz konusu coğraf� alandak� tar�hsel geçm�ş�ne �l�şk�n b�lg� ve belgeler.
ı) 45 �nc� madde hükmüne uygun olarak denet�m b�ç�m�n� ayrıntılı olarak açıklayan ve örnek denet�m

tutanağını da �çeren b�lg� ve belgeler.
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�) Coğraf� �şaret�n kullanım b�ç�m�n�, varsa et�ketleme ve ambalajlamaya �l�şk�n özel usuller� açıklayan b�lg�.
j) Yabancı ülke kaynaklı başvurularda coğraf� �şarete konu �baren�n Lat�n alfabes� dışındak� harfler� �çermes�

hal�nde, bunların Lat�n alfabes�ndek� karşılığı ve varsa Türkçe çev�r�s�.
k) Başvuru vek�l aracılığıyla yapılıyorsa vek�l�n k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�.
l) Başvuru ücret�n�n ödend�ğ�ne �l�şk�n b�lg�.
(4) Geleneksel ürün adı başvurusu kapsamında aşağıdak� b�lg� ve belgeler�n yer alması zorunludur:
a) Başvuru yapanın k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�.
b) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len başvuru hakkına sah�p olanlardan hang�s�ne dâh�l olduğuna �l�şk�n b�lg� ve bu

durumu gösteren belgeler.
c) Tesc�l� �stenen geleneksel ürün adı, beş�nc� fıkrada yer alan ürün grubuna �l�şk�n b�lg� ve geleneksel ürün adı

tanıma uygun olduğunu kanıtlayan b�lg� ve belgeler.
ç) Ürünün tanımı, ürünün ve gerek�yorsa hammaddes�n�n f�z�ksel, k�myasal, m�krob�yoloj�k ve duyusal

özell�kler�n� açıklayan tekn�k b�lg� ve belgeler.
d) Ürün �çer�ğ�nde yer alan hammadde ve d�ğer b�leşenler�n özell�kler�yle b�rl�kte ürün karakter�st�ğ�ne �şaret

eden ürün hazırlama tekn�kler�n�n de açıklandığı üret�m metodu.
e) 45 �nc� madde hükmüne uygun olarak denet�m b�ç�m�n� ayrıntılı olarak açıklayan ve örnek denet�m

tutanağını da �çeren b�lg� ve belgeler.
f) Geleneksel ürün adının kullanım b�ç�m�n�, varsa et�ketleme ve ambalajlamaya �l�şk�n özel usuller� açıklayan

b�lg�.
g) Yabancı ülke kaynaklı başvurularda geleneksel ürün adına konu �baren�n Lat�n alfabes� dışındak� harfler�

�çermes� hal�nde, bunların Lat�n alfabes�ndek� karşılığı ve varsa Türkçe çev�r�s�.
ğ) Başvuru vek�l aracılığıyla yapılıyorsa vek�l�n k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�.
h) Başvuru ücret�n�n ödend�ğ�ne �l�şk�n b�lg�.
(5) Kanunun 37 nc� maddes�nde bel�rt�len ve Kanunun 44 üncü ve 45 �nc� maddeler�yle bel�rlenm�ş tesc�lden

doğan hakkın kapsamını gen�şlet�c� şek�lde kullanılamayan ürün grupları aşağıdak� kategor�lere uygun olarak
başvuruda bel�rt�l�r:

a) Peyn�rler.
b) Peyn�rler ve tereyağı dışında kalan süt ürünler�.
c) Tereyağı dâh�l katı ve sıvı yağlar.
ç) Dondurmalar ve yen�leb�l�r buzlar.
d) Alkolsüz �çecekler.
e) Ç�kolata, şekerleme ve türev� ürünler.
f) Fırıncılık ve pastacılık mamuller�, hamur �şler�, tatlılar.
g) Y�yecekler �ç�n çeşn�/lezzet ver�c�ler, soslar ve tuz.
ğ) İşlenm�ş ve �şlenmem�ş et ürünler�.
h) Bal.
ı) İşlenm�ş ve �şlenmem�ş meyve ve sebzeler �le mantarlar.
�) Yemekler ve çorbalar.
j) B�ralar ve d�ğer alkollü �çk�ler.
k) Tütün.
l) Halılar ve k�l�mler.
m) Dokumalar.
n) Halılar, k�l�mler ve dokumalar dışında kalan el sanatı ürünler�.
o) D�ğer ürünler.
Başvurunun �ncelenmes�
MADDE 36 – (1) Coğraf� �şaret ve geleneksel ürün adı başvuruları, Kurum tarafından Kanunun 33 �lâ 37 nc�

ve 39 uncu maddeler�ne uygunluğu yönünden �ncelen�r.
(2) Başvuru yapanın k�ml�ğ�ne �l�şk�n b�lg�ler�n başvuru formunda bulunmaması hal�nde başvuru yapılmamış

sayılır. Başvuru yapanın k�ml�ğ�ne �l�şk�n b�lg�ler�n eks�k veya hatalı olduğunun tesp�t ed�lmes� hal�nde �se Kurum bu
eks�kl�kler�n b�r ay �ç�nde g�der�lmes�n� �ster. Eks�kl�kler�n süres� �ç�nde g�der�lmemes� hal�nde başvuru yapılmamış
sayılır. Başvurunun yapılmamış sayılmasına �l�şk�n karar Kurumun n�ha� kararı olup, Kanunun 40 ıncı maddes�
kapsamında �t�raza konu olamaz.

(3) Başvuru yapanın k�ml�ğ�ne �l�şk�n b�lg�ler har�ç olmak üzere başvuruda Kanunun 37 nc� ve 39 uncu
maddeler� �le bu Yönetmel�ğ�n 35 �nc� ve 37 nc� maddeler�nde yer alan şartların yer�ne get�r�lmed�ğ�n�n tesp�t ed�lmes�
hal�nde, Kurum bu eks�kl�kler�n üç ay �ç�nde g�der�lmes�n� �ster. Bu süre �ç�nde başvuru yapan tarafından talep
ed�lmes� hal�nde, eks�kl�kler�n g�der�lmes� �ç�n �k� defayı geçmemek üzere üçer aylık ek süre ver�l�r. Eks�kl�kler�n
süres� �ç�nde g�der�lmemes� veya sunulan belge ve b�lg�ler�n Kurum tarafından yeterl� bulunmaması hal�nde başvuru
redded�l�r.

(4) Kurum, başvuru kapsamında sunulan tekn�k b�lg�ler�n değerlend�r�lmes� amacıyla �lg�l� kurum ve
kuruluşlardan b�r aylık süre �ç�nde gönder�lmek üzere tekn�k görüş talep edeb�l�r. Görüş �ç�n �lg�l� kurum ve kuruluşlar
tarafından ücret talep ed�lmes� hal�nde bu ücret Kurum tarafından öden�r.

(5) Bu madde kapsamında �ncelenerek uygun bulunan başvurular Bültende yayımlanır.
Yabancı ülke kaynaklı başvurular
MADDE 37 – (1) Uluslararası anlaşma hükümler� saklı kalmak kaydıyla, yabancı ülke kaynaklı başvurular

�ç�n 35 �nc� maddede bel�rt�len hususlara ek olarak başvuruya konu ad ve �şaret�n kaynak ülke veya uluslararası
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toplulukta korunduğuna, 45 �nc� maddede bel�rt�len denet�m şartlarının kaynak ülke veya uluslararası toplulukta
sağlandığına ve kaynak ülke veya uluslararası topluluğun Türk�ye kaynaklı başvurulara eş�t koruma sağladığına da�r
resm� belgen�n aslı veya yetk�l� merc�lerce onaylanmış suret� �le bunların yem�nl� tercüman tarafından onaylanmış
Türkçe çev�r�s� Kuruma sunulur.

(2) Yabancı ülke kaynaklı başvuru Türk�ye’de korunan coğraf� �şaret veya geleneksel ürün adı �le aynı �se
�nceleme, bölgesel ve geleneksel kullanım �le benzer adların tüket�c� tarafından b�rb�r�yle karıştırılma r�sk� göz önünde
bulundurularak yapılır. Bu kapsamda Kurum, başvuru yapandan söz konusu karıştırma r�sk�n� ortadan kaldıracak
tedb�rler� almasını ve buna �l�şk�n b�lg� ve belgeler� üç ay �ç�nde göndermes�n� �steyeb�l�r. Bu durumdak� coğraf�
�şaretler�n ve geleneksel ürün adlarının kullanımına, sadece üret�ld�ğ� kaynak ülken�n açık ve görüleb�l�r şek�lde
bel�rt�lmes� hal�nde �z�n ver�l�r. Başvurunun Bültende yayımlanması hal�nde �landa, tesc�l ed�lmes� hal�nde �se tesc�l
belges�nde bu husus ayrıca bel�rt�l�r.

(3) Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten daha sonrak� b�r tar�hte ülkem�z�n taraf olduğu veya müzakere ett�ğ�
�k�l� veya çok taraflı anlaşmalar kapsamında korunması öngörülen yabancı ülkelere a�t coğraf� �şaretler, aks� �lg�l�
anlaşmada öngörülmed�kçe, söz konusu coğraf� �şaret�n adının ve menşe ülkedek� s�c�l b�lg�ler�n�n özet�n�n anlaşmanın
yürürlüğe g�rmes�nden önce Bültende yayımlanmış, bu yayıma karşı Kanunun 40 ıncı maddes�n�n �k�nc� fıkrası
kapsamında �t�raz yapılmamış veya yapılan �t�razların Kurum tarafından n�ha� olarak redded�lm�ş olması koşuluyla;
anlaşmanın yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren Kurum tarafından bel�rlenecek süre �ç�nde 41 �nc� madde uyarınca S�c�le
kayded�l�p bültende yayımlanmak suret�yle Kanunun tesc�ll� coğraf� �şaretlere sağladığı korumadan anlaşmanın
yürürlüğe g�rmes�nden �t�baren yararlanır. Ayrıca bu coğraf� �şaretler�n menşe ülkes�ndek� s�c�l kaydına a�t b�lg�ler,
Kurum tarafından Türkçe veya İng�l�zce olarak kamunun er�ş�m�ne sunulur.

Başvurunun yayımı
MADDE 38 – (1) Coğraf� �şaret başvurusunun Bültendek� yayımında aşağıdak� b�lg�ler yer alır:
a) Başvuru numarası ve tar�h�.
b) Başvuru yapanın k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�.
c) Coğraf� �şaret başvurusunun adı ve türü.
ç) Ürün ve ürün grubu.
d) Coğraf� alanın sınırları.
e) Ürünün tanımı ve coğraf� alan �le bağlantısı.
f) Üret�m metodu.
g) Mahreç �şaret� başvurularında; ürünün üret�m�, �şlenmes� ve ürüne �l�şk�n �şlemlerden hang�ler�n�n

bel�rlenm�ş coğraf� alan sınırları �ç�nde yapıldığı.
ğ) Denet�m b�ç�m�n�n ayrıntılı açıklaması.
h) Coğraf� �şaret�n kullanım b�ç�m�, varsa et�ketleme ve ambalajlamaya �l�şk�n özel usuller.
ı) Yabancı ülke kaynaklı başvurularda tesc�le konu �baren�n Lat�n alfabes� dışındak� harfler� �çermes� hal�nde,

bunların Lat�n alfabes�ndek� karşılığı ve varsa Türkçe çev�r�s�.
�) Varsa vek�l b�lg�ler�.
(2) Geleneksel ürün adı başvurusunun Bültendek� yayımında aşağıdak� b�lg�ler yer alır:
a) Başvuru numarası ve tar�h�.
b) Başvuru yapanın k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�.
c) Geleneksel ürün adı.
ç) Ürün ve ürün grubu.
d) Ürünün, Kanunun 34 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrasında bel�rt�len koşullardan en az b�r�n� sağladığını

göster�r b�lg�.
e) Ürünün tanımı.
f) Ürün karakter�st�ğ�ne �şaret eden üret�m metodu.
g) Denet�m b�ç�m�n�n ayrıntılı açıklaması.
ğ) Geleneksel ürün adının kullanım b�ç�m�, varsa et�ketleme ve ambalajlamaya �l�şk�n özel usuller.
h) Yabancı ülke kaynaklı başvurularda tesc�le konu �baren�n Lat�n alfabes� dışındak� harfler� �çermes� hal�nde,

bunların Lat�n alfabes�ndek� karşılığı ve varsa Türkçe çev�r�s�.
ı) Varsa vek�l b�lg�ler�.

İKİNCİ KISIM
İt�raz

İt�raz ve �t�razın �ncelenmes�
MADDE 39 – (1) Başvuru yapan, Kanunun 38 �nc� maddes� çerçeves�nde redded�len başvuruyla �lg�l� olarak,

kararın b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren �k� ay �ç�nde, �t�raza �l�şk�n gerekçeler�n bel�rt�ld�ğ� �mzalı �t�raz formunu
elektron�k ortamda doldurarak Kuruma �t�raz edeb�l�r.

(2) Tesc�l taleb�n�n Kanunun 33 �lâ 37 nc� ve 39 uncu maddeler�ne uygun olmadığı �dd�asıyla üçüncü k�ş�ler
veya 48 �nc� maddes� kapsamında öncek� tar�hl� herhang� b�r hak sah�b�, başvurunun Bültende yayımlandığı tar�hten
�t�baren üç ay �ç�nde, �t�raza �l�şk�n gerekçeler�n bel�rt�ld�ğ� �mzalı �t�raz formunu elektron�k ortamda doldurarak
Kuruma �t�raz edeb�l�r.

(3) B�r�nc� ve �k�nc� fıkra kapsamında yapılan �t�raza �l�şk�n gerekçeler�n veya �t�raz ücret�n�n ödend�ğ�ne
�l�şk�n b�lg�n�n süres� �ç�nde Kuruma sunulmaması durumunda �t�raz yapılmamış sayılır.

(4) İk�nc� fıkra uyarınca yapılan �t�raz hakkında başvuru yapana b�lg� ver�l�r. Başvuru yapanın, �t�raza �l�şk�n
görüşünü tebl�ğ tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde Kuruma b�ld�rmemes� hal�nde �t�raz, mevcut b�lg� ve belgeler
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kapsamında �ncelen�r.
(5) B�r�nc� ve �k�nc� fıkralar uyarınca yapılan �t�razlar Kurul tarafından �ncelen�r. Kurul, �nceleme sırasında

gerekl� görmes� hal�nde taraflardan ek b�lg� ve belge talep eder. Ek b�lg� ve belgeler�n b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren b�r
ay �ç�nde sunulmaması hal�nde �t�raz, mevcut b�lg� ve belgeler kapsamında �ncelen�r.

(6) Kurul, �t�razda �ler� sürülen hususların değerlend�r�lmes� �ç�n �lg�l� kurum veya kuruluşlardan b�r ay �ç�nde
gönder�lmek üzere görüş talep edeb�l�r. Görüş �ç�n �lg�l� kurum ve kuruluşlar tarafından ücret talep ed�lmes� hal�nde
söz konusu ücret, �t�raz eden tarafından b�r ay �ç�nde �lg�l� kurum veya kuruluşa öden�r. Ödemeye �l�şk�n b�lg� aynı
süre �ç�nde Kuruma sunulur. Talep ed�len ücret�n süres� �ç�nde ödenmemes� ve ödemeye �l�şk�n b�lg�n�n Kuruma
sunulmaması hal�nde �t�raz mevcut b�lg� ve belgeler kapsamında �ncelen�r.

(7) İt�razın �ncelenmes� sonucunda başvuruda değ�ş�kl�k yapılması hal�nde başvurunun son hal�, değ�ş�kl�ğe
uğrayan kısım ayrıca bel�rt�lmek suret�yle Bültende yayımlanır. Bu yayıma �t�raz ed�lemez.

(8) İt�raz üzer�ne başvurunun redded�lmes� hal�nde karar Bültende yayımlanır.
Uzlaşma
MADDE 40 – (1) Tesc�l taleb�n�n Kanunun 33 �lâ 37 nc� ve 39 uncu maddeler�ne uygun olmadığı �dd�asıyla

üçüncü k�ş�ler veya 48 �nc� maddes� kapsamında öncek� tar�hl� herhang� b�r hak sah�b� tarafından yapılan �t�razların
�ncelenmes� sırasında Kurum tarafları uzlaşmaya davet edeb�l�r. Bu durumda taraflar, Kurum tarafından kend�ler�ne
yapılan b�ld�r�mden �t�baren b�r ay �ç�nde uzlaşmaya �l�şk�n beyanlarını yazılı olarak Kuruma �let�r. Taraflardan b�r�n�n
uzlaşma tekl�f�ne süres� �ç�nde olumlu cevap vermemes� hal�nde uzlaşma davet� redded�lm�ş sayılır ve Kurum �t�raz
�ncelemes�n� kaldığı yerden devam ett�r�r.

(2) Tarafların Kurum nezd�nde vek�lle tems�l ed�ld�ğ� durumlarda vek�l uzlaşma davet�n� ve uyuşmazlığın
arabuluculuk yoluyla çözüme elver�şl� olduğunu as�le derhal b�ld�rmekle yükümlüdür.

(3) Tarafların uzlaşmak �stemeler� ve arabulucuya başvuracaklarını b�rl�kte Kuruma b�ld�rmeler� hâl�nde �t�raz
�ncelemes� üç ay ertelen�r. Ancak, bu süre �ç�nde tarafların b�rl�kte talepte bulunması hal�nde süre üç aya kadar
uzatılab�l�r.

(4) Uzlaşma sürec�n�n 6325 sayılı Kanunda düzenlenen sebeplerden b�r� neden� �le sona ermes� hal�nde
tarafların anlaştıkları, anlaşamadıkları veya arabuluculuk faal�yet�n�n nasıl sonuçlandığına �l�şk�n düzenlenen
tutanağın aslı veya noter onaylı örneğ� uzlaşma faal�yet�n�n sona ermes�nden �t�baren b�r ay �ç�nde Kuruma ver�l�r.
Tarafların anlaşması hal�nde, taraflarca düzenlenen ve 6325 sayılı Kanuna göre �lam n�tel�ğ� kazanan tutanağın
Kuruma ver�lmes�yle başvuruya �l�şk�n �şlemler uzlaşma sonucuna uygun şek�lde devam ett�r�l�r. Bu süre �ç�nde
tutanağın tesl�m ed�lmemes� veya tarafların anlaşmaya varamaması hal�nde Kurum �t�raz �ncelemes�n� kaldığı yerden
devam ett�r�r.

(5) Arabuluculuk sürec�n�n başlamasından sona ermes�ne kadar geç�r�len süre, hak düşürücü süren�n
hesaplanmasında d�kkate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Tesc�l ve Değ�ş�kl�k Talepler�

Tesc�l
MADDE 41 – (1) Bültende yayım tar�h�nden �t�baren üç ay �ç�nde hakkında herhang� b�r �t�raz yapılmamış,

yapılan �t�razlar n�ha� olarak redded�lm�ş veya �t�razların değerlend�r�lmes� sonucunda değ�ş�kl�ğe uğramış başvuru,
b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren �k� ay �ç�nde tesc�l ücret�n�n ödenmes� ve ödend�ğ�ne �l�şk�n b�lg�n�n aynı süre �ç�nde
Kuruma sunulması şartıyla tesc�l ed�l�r ve S�c�le kayded�l�r. Tesc�l ed�len coğraf� �şaret ve geleneksel ürün adları, tesc�l
belges�nde bulunan b�lg�ler� �çerecek şek�lde Bültende yayımlanır.

(2) Coğraf� �şaret tesc�l belges�nde aşağıdak� b�lg�ler yer alır:
a) Tesc�l numarası ve tar�h�.
b) Başvuru numarası ve tar�h�.
c) Tesc�l ett�ren�n k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�.
ç) Coğraf� �şaret�n adı ve türü.
d) Ürün ve ürün grubu.
e) Coğraf� alanın sınırları.
f) Ürünün tanımı ve coğraf� alan �le bağlantısı.
g) Üret�m metodu.
ğ) Mahreç �şaret� başvurularında; ürünün üret�m�, �şlenmes� ve ürüne �l�şk�n �şlemlerden hang�ler�n�n

bel�rlenm�ş coğraf� alan sınırları �ç�nde yapıldığı.
h) Denet�m b�ç�m�n�n ayrıntılı açıklaması.
ı) Coğraf� �şaret�n kullanım b�ç�m�, varsa et�ketleme ve ambalajlamaya �l�şk�n özel usuller.
�) Yabancı ülke kaynaklı başvurularda, tesc�le konu �baren�n Lat�n alfabes� dışındak� harfler� �çermes� hal�nde,

bunların Lat�n alfabes�ndek� karşılığı ve varsa Türkçe çev�r�s�.
(3) Geleneksel ürün adı tesc�l belges�nde aşağıdak� b�lg�ler yer alır:
a) Tesc�l numarası ve tar�h�.
b) Başvuru numarası ve tar�h�.
c) Tesc�l ett�ren�n k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�.
ç) Geleneksel ürün adı.
d) Ürün ve ürün grubu.
e) Ürünün, Kanunun 34 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrasında bel�rt�len koşullardan en az b�r�n� sağladığını

göster�r b�lg�.



20.04.2020 Başbakanlık Mevzuatı Gel�şt�rme ve Yayın Genel Müdürlüğü

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2017/04/20170424-5.htm 13/38

f) Ürünün tanımı.
g) Ürün karakter�st�ğ�ne �şaret eden üret�m metodu.
ğ) Denet�m b�ç�m�n�n ayrıntılı açıklaması.
h) Geleneksel ürün adının kullanım b�ç�m�, varsa et�ketleme ve ambalajlamaya �l�şk�n özel usuller.
ı) Yabancı ülke kaynaklı başvurularda, tesc�le konu �baren�n Lat�n alfabes� dışındak� harfler� �çermes� hal�nde,

bunların Lat�n alfabes�ndek� karşılığı ve varsa Türkçe çev�r�s�.
(4) S�c�l kaydında tesc�l belges�ndek� b�lg�ler yer alır.
Değ�ş�kl�k talepler�
MADDE 42 – (1) Tesc�l ed�len coğraf� �şaret�n veya geleneksel ürün adının tesc�le konu özell�kler�nde �kl�m

değ�ş�kl�ğ�, teknoloj�k gel�şmeler ve üret�mde yen� metotların gel�şt�r�lmes� g�b� nedenlerle değ�ş�kl�k olması veya
tesc�l belges�nde yer alan b�lg�lerde hata bulunması hal�nde değ�ş�kl�k taleb�, menfaat� bulunanlar tarafından Kuruma
yapılab�l�r.

(2) Değ�ş�kl�k talepler�, �mzalı değ�ş�kl�k talep formunun elektron�k ortamda doldurulması �le Kuruma sunulur.
Değ�ş�kl�k taleb�nde aşağıdak� b�lg� ve belgeler�n yer alması zorunludur:

a) Talepte bulunanın k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler� �le tesc�ll� coğraf� �şaret veya geleneksel ürün adına �l�şk�n
değ�ş�kl�kle �lg�l� menfaat�n� açıklayan b�lg� ve belgeler.

b) Tesc�l belges�nde bel�rt�len özell�klerden değ�ş�kl�k taleb�ne konu olan hususlar, gerekçeler� ve bunlara
�l�şk�n kanıtlar �le S�c�lde değ�şt�r�lmes� talep ed�len kısımlar.

c) Varsa vek�l b�lg�ler�.
ç) Değ�ş�kl�k taleb� ücret�n�n ödend�ğ�ne �l�şk�n b�lg�.
(3) İk�nc� fıkranın (a), (b) ve (ç) bentler�nde bel�rt�len hususlarda eks�kl�k bulunması hal�nde Kurum, söz

konusu eks�kl�kler�n üç ay �ç�nde g�der�lmes�n� �ster. Eks�kl�kler�n süres� �ç�nde g�der�lmemes� hal�nde talep
yapılmamış sayılır.

(4) İk�nc� ve üçüncü fıkralarda bel�rt�len şartları karşılayan değ�ş�kl�k taleb�, Kanunun 38 �nc� maddes�
kapsamında �ncelen�r ve uygun bulunan değ�ş�kl�kler Bültende yayımlanır. Yayım tar�h�nden �t�baren üç ay �ç�nde söz
konusu değ�ş�kl�ğe gerekçel� ve yazılı olarak �t�raz ed�leb�l�r. Kanunun 40 ıncı maddes� kapsamında yapılan �t�razlar,
aynı maddeye göre �ncelen�r. İt�raz olmaması veya �nceleme sonucunda �t�razın redded�lmes� hal�nde değ�ş�kl�kler
Bültende yayımlanır ve bu tar�h �t�barıyla kes�nleş�r. Kes�nleşen ve S�c�le kayded�len değ�ş�kl�kler, �lg�l�ler tarafından
yayım tar�h�nden �t�baren en geç b�r yıl �ç�nde uygulanır.

(5) Değ�ş�kl�k taleb�nde bulunanın tesc�l ett�ren olmaması hal�nde Kurum, değ�ş�kl�ğ� Bültende yayımlamadan
önce tesc�l ett�rene b�lg� ver�r ve varsa kend�s�ne yapılan b�ld�r�mden �t�baren b�r ay �ç�nde görüşler�n� b�ld�rmes�n�
�ster. Değ�ş�kl�ğ�n Bültende yayımlanması hal�nde tesc�l ett�ren usulüne uygun b�ç�mde �t�raz edeb�l�r. Kurum,
değ�ş�kl�ğ�n kes�nleşmes� hal�nde değ�ş�kl�ğ�n �lg�l�lerce uygulanması �ç�n gerekl� tedb�rler� almasını tesc�l ett�renden
�ster.

Başvuru yapan veya tesc�l ett�renlerde değ�ş�kl�k
MADDE 43 – (1) Coğraf� �şaret veya geleneksel ürün adı başvurusu yapanların veya tesc�l ett�renler�n,

Kanunun 36 ncı ve 49 uncu maddeler�nde bel�rt�len şartları sağlamadığına mahkeme tarafından karar ver�lmes� veya
bu durumun Kurum tarafından resen tesp�t� ya da başvuru yapan veya tesc�l ett�ren k�ş�ler tarafından değ�ş�kl�k
beyanının Kuruma yazılı olarak b�ld�r�lmes� hâl�nde bu karar, tesp�t ya da beyan Bültende yayımlanır. Başvuru yapan
veya tesc�l ett�ren k�ş�ler tarafından değ�ş�kl�k beyanının �mzalı değ�ş�kl�k formu �le Kuruma sunulması zorunludur.

(2) Yayımı tak�p eden üç aylık süre �ç�nde Kanunun 36 ncı maddes�nde bel�rt�len şartları taşıyanların başvuru
yapan veya tesc�l ett�ren olarak kayded�lmek �stemes� durumunda talep sah�pler� Kurum tarafından geçerl� kabul
ed�len ve elektron�k ortamda doldurulmuş �mzalı değ�ş�kl�k talep formu �le Kuruma yazılı olarak başvuru yapar.
Değ�ş�kl�k taleb� kapsamında aşağıdak� b�lg� ve belgeler�n yer alması zorunludur:

a) Talepte bulunanın k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler� �le Kanunun 36 ncı ve 49 uncu maddeler�nde bel�rt�len şartları
sağladığını gösteren b�lg� ve belgeler.

b) Varsa vek�l b�lg�ler�.
(3) İk�nc� fıkranın (a) bend�nde bel�rt�len hususlarda eks�kl�k bulunması hal�nde Kurum, söz konusu

eks�kl�kler�n �k� ay �ç�nde g�der�lmes�n� �ster. Eks�kl�kler�n süres� �ç�nde g�der�lmemes� hal�nde talep yapılmamış
sayılır.

(4) İk�nc� fıkra kapsamında b�rden fazla talep yapılması hal�nde Kurum, denet�m faal�yet�n� etk�n b�ç�mde
yer�ne get�rme, ürünün üret�c�ler�n� tems�l etme yeterl�l�ğ� g�b� hususları d�kkate alarak en uygun gördüğü taleb� kabul
eder. Talep kabul ed�l�rse değ�ş�kl�k Bültende yayımlanır.

(5) Talep olmaması veya yapılan talepler�n uygun bulunmaması hal�nde coğraf� �şaret veya geleneksel ürün adı
hakkı sona erer ve bu durum Bültende yayımlanır.

(6) Başvuru yapan veya tesc�l ett�ren �le Kanunun 36 ncı ve 49 uncu maddeler�nde bel�rt�len şartları sağlayanın
anlaşması hal�nde değ�ş�kl�k taleb� aşağıda bel�rt�len hususları �çerecek şek�lde Kuruma sunulur:

a) Talepte bulunanın k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�s� �le Kanunun 36 ncı ve 49 uncu maddeler�nde bel�rt�len şartları
sağladığını gösteren b�lg� ve belgeler.

b) Varsa vek�l b�lg�ler�.
c) Değ�ş�kl�k anlaşması.
ç) Değ�ş�kl�k ücret�n�n ödend�ğ�ne �l�şk�n b�lg�.
(7) Talep kabul ed�l�rse değ�ş�kl�k Bültende yayımlanır. Kurum değ�ş�kl�k anlaşmasına �l�şk�n gerekl� gördüğü

hallerde noter onayı da dâh�l her türlü del�l�n sunulmasını talep edeb�l�r.
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(8) Altıncı fıkrada yer alan anlaşmanın Kurum tarafından uygun bulunmaması durumunda değ�ş�kl�k taleb�
redded�l�r.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Kullanım, Denet�m ve Vazgeçme

Tesc�ll� coğraf� �şaret�n ve geleneksel ürün adının kullanımı
MADDE 44 – (1) Tesc�ll� coğraf� �şaretler ve geleneksel ürün adları S�c�lde bel�rt�len şartlara uygun olan

ürünler�n üret�m� veya pazarlamasında faal�yet gösterenler tarafından kullanılır. Üret�c�ler ve pazarlama faal�yet�nde
bulunanlardan üret�c� olmayıp tedar�k z�nc�r�nde yer alarak ürünler�n tesc�le konu özell�kler�ne etk�s� bulunanlar,
coğraf� �şaret ve geleneksel ürün adına yönel�k faal�yet gösterd�kler�ne da�r tesc�l ett�rene b�ld�r�mde bulunur. Bu
b�ld�r�m, coğraf� �şaret ve geleneksel ürün adı tesc�l�n�n Bültende yayımından sonrak� altı ay �ç�nde; tesc�ll� coğraf�
�şaret ve geleneksel ürün adına konu ürünün üret�m� ve pazarlama faal�yet�ne tesc�lden sonra başlayacak olanlar �ç�n
�se üret�m ve pazarlama faal�yet�ne başlama tar�h�nden �t�baren altı ay �ç�nde yapılır. Yalnızca satış faal�yet�nde
bulunanların tesc�l ett�rene b�ld�r�m zorunluluğu bulunmamaktadır. Tesc�l ett�ren, kend�s�ne yapılan b�ld�r�mler� 45 �nc�
maddede bel�rt�len l�steye ekleyerek sürekl� güncel tutar. Aynı madde kapsamında yapılan denet�mler �ç�n esas teşk�l
eden bu l�ste, talep ed�lmes� hal�nde Kuruma sunulur.

(2) Tesc�l ed�lm�ş coğraf� �şaret�n veya geleneksel ürün adının kullanım hakkına sah�p olan k�ş�ler, söz konusu
coğraf� �şaret veya geleneksel ürün adını amblem �le b�rl�kte ürün veya ambalajı üzer�nde kullanır. Coğraf� �şaretler
bakımından amblem�n kullanılması zorunludur.

(3) Ürünün n�tel�ğ� gereğ�, amblem �le b�rl�kte coğraf� �şaret�n veya geleneksel ürün adının ürünün kend�s�
veya ambalajı üzer�nde kullanılamadığı durumlarda, amblem �le tesc�ll� �şaret veya ad, kullanım hakkına sah�p olanlar
tarafından �şletmede kolayca görülecek şek�lde bulundurulur.

(4) Geleneksel ürün adının amblems�z kullanımı Kanun ve Yönetmel�k hükümler�ne tab� değ�ld�r.
Kullanımın denet�m�
MADDE 45 – (1) Coğraf� �şaretler�n ve geleneksel ürün adlarının kullanımının denet�m�; tesc�ll� coğraf�

�şaretler� ve geleneksel ürün adlarını taşıyan ürünler�n üret�m�, p�yasaya arzı veya dağıtımı aşamalarında veya ürün
p�yasada �ken kullanımının tesc�lde bel�rt�len özell�klere uygunluğunun denet�m�ne �l�şk�n her türlü faal�yet� kapsar.

(2) Denet�m, Kurum tarafından yeterl�l�ğ� onaylanan S�c�lde kayıtlı denet�m merc� tarafından yer�ne get�r�l�r.
Denet�m merc��n�n objekt�f olması, denet�mler� yapmak �ç�n yetk�n ve yeterl� sayıda personele, gerekl� kaynağa ve
donanıma sah�p olması gerek�r. Kurum, denet�m merc��n�n yeterl�l�ğ�n�n �spatı �ç�n gerekl� b�lg� ve belgeler�n
sunulmasını �steyeb�l�r. S�c�lde yer alan denet�m merc��nde değ�ş�kl�k Kurumun onayı �le yapılab�l�r.

(3) Denet�m merc�, tesc�ll� coğraf� �şaret� veya geleneksel ürün adını taşıyan ürünler�n tesc�lde bel�rt�len
özell�klere uygunluğunun denet�m�n� yaparken 44 üncü maddede bel�rt�len amblem�n kullanımını da denetler.

(4) Tesc�l ett�ren, denet�me esas teşk�l etmek üzere tesc�ll� coğraf� �şaret� veya geleneksel ürün adını taşıyan
ürünler�n üret�c�ler�n�n ve pazarlamasında faal�yet gösterenler�n l�stes�n� tutar. Tesc�l ett�ren bu l�stey�, talep
ed�ld�ğ�nde Kuruma ve �lg�l� d�ğer kurum ve kuruluşlara gönder�r.

(5) Tesc�lde bel�rt�len denet�m sıklığı göz önünde bulundurularak denet�m merc� tarafından denet�m planı
oluşturulur. Her b�r denetlenen �ç�n ayrı b�r tutanak hazırlanır. Denetlenen ürünün n�tel�ğ�ne ve tesc�l kapsamına göre
�çer�ğ� farklılaştırılab�len tutanaklar özell�kle aşağıdak� hususları kapsar:

a) Denetlenen�n k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�s�, b�rden fazla adreste üret�m veya pazarlama yapılıyorsa �lg�l� yerler�n
adresler�.

b) Denet�m merc��nde bulunanlar �le denetlenen yer�n sorumlusunun k�ml�k b�lg�ler� ve �mzaları.
c) Denet�m tar�h� ve denetlenen ürüne �l�şk�n m�ktar, part� numarası ve benzer� b�lg�ler.
ç) Denet�m�n etk�n b�r şek�lde yapılab�lmes� �ç�n varsa denetlenen�n hazır bulundurması gereken ek b�lg� ve

belgeler.
d) Tesc�l belges� b�lg�ler� esas alınmak üzere denetlenen özell�kler ve bu özell�kler�n uygun bulunup

bulunmadığı.
e) Uygun bulunmayan kullanımlar �ç�n alınması gereken tedb�rler ve bu kapsamda yen� b�r denet�m

öngörülmüşse buna �l�şk�n detaylar.
f) Amblem kullanımının uygunluğu.
(6) İk� nüsha hal�nde �mzalanan denet�m tutanaklarının b�r nüshası denet�m merc� d�ğer nüshası �se denetlenen

tarafından muhafaza ed�l�r.
(7) Yapılan denet�mler sonucunda hazırlanan tutanaklar denet�m merc� tarafından tesc�l ett�rene b�ld�r�l�r.

Tesc�l ett�ren, kend�s�ne b�ld�r�len tutanakları �nceler ve tesc�le aykırı hususların bulunması hal�nde gerekl� yasal
yollara başvurur.

(8) Tesc�l ett�ren, kend�s�ne b�ld�r�len denet�m tutanaklarının raporlamasını yapar. Şekl� Kurum tarafından
duyurulan denet�m raporları özell�kle aşağıdak� hususları �çer�r:

a) Denetlenenler�n k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler� �le denet�m yapılan yerler�n adresler�.
b) Her denetlenen �ç�n ayrı olmak üzere denet�m�n yapıldığı tar�h, denetlenen ürün m�ktarı, tesc�lde bel�rt�len

özell�klere uygun bulunmayan ürünler �ç�n uygulanan tedb�rler, varsa tesc�le aykırılık neden�yle başvurulan yasal
yollar.

c) Amblem kullanımının uygunluğu.
(9) Denet�m raporları yılda b�r Kuruma sunulur. Ancak Kurum ş�kâyet olması hâl�nde denet�m raporlarının

süres�nden önce sunulmasını talep edeb�l�r. Denet�m raporlarının sunulmasına �l�şk�n süre tesc�l�n Bültende
yayımlandığı tar�hte başlar.
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(10) Denet�m raporlarının Kurum tarafından �ncelenmes� sonucunda eks�kl�k tesp�t ed�l�rse tesc�l ett�rene
b�ld�r�lerek altı ay �ç�nde eks�kl�ğ�n g�der�lmes� �sten�r. Eks�kl�ğ�n süres� �ç�nde g�der�lmemes� veya denet�m
faal�yet�n�n usulüne uygun olarak yer�ne get�r�lmed�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� hal�nde Kanunun 43 üncü maddes� hükmü
uygulanır.

(11) Kurum gerekl� gördüğü hallerde denet�m faal�yet�ne �l�şk�n ek b�lg� ve belge �steyeb�l�r.
(12) Tesc�l ett�ren, denet�me �l�şk�n masrafları denetlenenlerden talep edeb�l�r.
(13) Bu K�tapta bel�rt�len denet�m, tesc�lde bel�rt�len denet�m merc��n�n yaptığı denet�mler� kapsamakta olup,

11/6/2010 tar�hl� ve 5996 sayılı Veter�ner H�zmetler�, B�tk� Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu �le d�ğer kanunlarda yer alan
coğraf� �şaretler�n ve geleneksel ürün adlarının denet�m�ne yönel�k hükümler saklıdır.

Tesc�l�n sağladığı hak ve sorumluluktan vazgeçme
MADDE 46 – (1) Coğraf� �şaret veya geleneksel ürün adını tesc�l ett�ren, tesc�l�n sağladığı haklarından ve

kullanımın denet�m�yle �lg�l� sorumluluklarından vazgeçeb�l�r. Vazgeçme taleb� �mzalı form �le Kuruma yazılı olarak
yapılır. Vazgeçme taleb� �ç�n aşağıdak� b�lg� ve belgeler�n ver�lmes� zorunludur:

a) Talep vek�l tarafından yapılmış �se vazgeçme yetk�s�n� �çeren noter onaylı vekâletname veya söz konusu
vekâletnamen�n noter onaylı örneğ�.

b) Tesc�l ett�ren�n hak ve sorumluluktan vazgeçt�ğ�n� göster�r beyanı.
c) Tesc�l ett�ren tüzel k�ş� �se noter onaylı �mza s�rküler� veya söz konusu s�rküler�n noter onaylı örneğ�, gerçek

k�ş� �se noter onaylı �mza beyannames� veya söz konusu beyannamen�n noter onaylı örneğ�, kamu kurum ve
kuruluşları veya kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşları �se vazgeçme yetk�s�n� göster�r belgen�n aslı veya
aslına uygun örneğ�.

(2) B�r�nc� fıkrada öngörülen hususlarda eks�kl�k bulunması hal�nde �k� ay �ç�nde g�der�lmes� �sten�r. Aks�
takd�rde vazgeçme taleb� yapılmamış sayılır.

(3) Uygun bulunan vazgeçme taleb� Bültende yayımlanır.
(4) Bültendek� yayımı tak�p eden üç aylık süre �ç�nde Kanunun 36 ncı maddes�nde bel�rt�len şartları taşıyanlar

tarafından tesc�l ett�ren k�ş�ye �l�şk�n değ�ş�kl�k taleb�nde bulunulması hal�nde, bu talep Kanunun 43 üncü maddes�
hükümler� çerçeves�nde �ncelen�r.

(5) Üç aylık süre �ç�nde tesc�l ett�ren k�ş�ye �l�şk�n değ�ş�kl�k taleb�nde bulunulmaması hal�nde, coğraf� �şaret
veya geleneksel ürün adı bu süren�n sonunda Kurum tarafından S�c�lden terk�n ed�l�r ve terk�ne �l�şk�n b�lg� Bültende
yayımlanır. Vazgeçme, S�c�le kayıt tar�h� �t�barıyla hüküm doğurur.

ÜÇÜNCÜ KİTAP
Tasarım

 
BİRİNCİ KISIM

Tasarım Başvurusu
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başvurunun Yer� ve Tar�h�

Başvurunun yer� ve tar�h�
MADDE 47 – (1) Kanunun 3 üncü maddes� kapsamındak� gerçek veya tüzel k�ş�ler tasarım tesc�l� �ç�n

Kuruma başvuruda bulunab�l�r.
(2) Başvuru tar�h�, başvuru formunun ve başvuru �ç�n gerekl� b�lg� veya belgeler�n Kurum tarafından alındığı

tar�ht�r.

İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru Şartları

Başvuru ve başvuruda yer alacak unsurlar
MADDE 48 – (1) Tasarım başvurusu, Kurum tarafından geçerl� kabul ed�len başvuru formunun elektron�k

ortamda doldurulması suret�yle Kuruma sunulur. Aks� halde başvuru �şlemden kaldırılır ve talep hal�nde ödenen
ücretler �ade ed�l�r.

(2) Tasarım başvurusunda aşağıdak� unsurlar yer alır:
a) Başvuru sah�b� veya sah�pler�n�n k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�.
b) 50 nc� maddede bel�rt�len şartları taşıyan, tasarımın görünümünü yansıtan ve yayım yoluyla çoğaltılmaya

elver�şl� res�m, ç�z�m, graf�k, fotoğraf veya benzer� b�r b�ç�mde hazırlanmış görsel anlatım.
c) İsteğe bağlı olarak tar�fname.
ç) Tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün adı.
d) Tasarımcının veya tasarımcı grubundak� tasarımcıların k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�.
e) Varsa tasarımcı �sm�n�n g�zl� tutulması taleb�.
f) Tesc�l �steme hakkının tasarımcı veya tasarımcılardan ne şek�lde elde ed�ld�ğ�ne �l�şk�n b�lg�.
g) Varsa rüçhan hakkı taleb�ne �l�şk�n b�lg�ler.
ğ) Varsa yayım erteleme taleb�.
h) Başvuru vek�l aracılığıyla yapılıyorsa vek�l�n k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�.
ı) Başvuru ücret�n�n, yayım ücret�n�n, başvuru kapsamında �lave tasarımlar varsa bu �lave tasarımların

ücret�n�n ve varsa rüçhan hakkı ve yayım erteleme taleb�ne �l�şk�n ücret�n ödend�ğ�n� göster�r b�lg�.
�) Yetk�l� k�ş� veya k�ş�lerce atılmış �mza.
j) Yayım erteleme taleb� varsa 54 üncü maddede bel�rt�len şartları taşıyan numune.
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Tasarımcı olarak bel�rt�lme hakkı
MADDE 49 – (1) Tasarımcı, korumaya konu olan tasarımı tasarlayan k�ş�d�r.
(2) Tasarımcı veya tasarımcıların k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler� S�c�lde, rüçhan belgeler�nde ve Bülten yayımında

yer alır.
(3) Tasarım başvurusunda yer alan tasarım ya da tasarımların b�rden fazla k�ş� tarafından oluşturulmuş olması

hal�nde, hang� tasarımların k�mler tarafından yapıldığı başvuru formunda bel�rt�l�r.
(4) Tasarımcı, �sm�n�n başvuruda bel�rt�lmemes� hal�nde tasarımcı olarak bel�rt�lmes�n� �steme hakkına sah�pt�r.

Ancak tasarımcı, �sm�n�n g�zl� tutulmasını da talep edeb�l�r. B�rden çok tasarımcı olduğu durumda adının g�zl�
tutulmasını talep eden tasarımcıların adları g�zl� tutulur ve bunların adı yayımda yer almaz.

(5) Başvuru sah�b�n�n tasarımcı olmaması veya tasarımcılardan sadece b�r� veya b�rkaçı olması hal�nde,
başvuru sah�b�n�n tasarımcı veya tasarımcılardan tasarım başvurusu yapma hakkını ne şek�lde elde ett�ğ� başvuruda
açıklanır.

Görsel anlatım
MADDE 50 – (1) Görsel anlatım, tasarımın görsel özell�kler�n� yansıtan ve yayım yoluyla çoğaltılmaya

elver�şl� res�m, ç�z�m, graf�k, fotoğraf veya benzer� b�r b�ç�mde hazırlanmış tasarımın veya tasarımın uygulandığı
ürünün görünümüdür.

(2) Görsel anlatımlar en az 8x8 cm en fazla 16x16 cm boyutunda sunulur.
(3) Sunulan görsel anlatımlar, yayım yoluyla çoğaltılmaya elver�şl� ve tasarıma a�t görsel özell�kler�n açık ve

net şek�lde ayırt ed�lmes�ne �mkân sağlayacak n�tel�kte olmalıdır. Tesc�le konu tasarımın üç boyutlu olması durumunda
tasarımın daha �y� anlaşılab�lmes� �ç�n, tasarımı bütün yönler�yle açık ve net şek�lde yansıtan görünümler sunulur.

(4) Fotoğraf şekl�nde ver�len görsel anlatımlarda, tasarım veya tasarımın uygulandığı ürün sade ve düz b�r fon
üzer�nde yer almalıdır. Ç�z�m olarak sunulan görsel anlatımlar �se ç�z�m aletler� veya elektron�k vasıtalarla ç�z�l�r ve
ürünün üç boyutlu görünümünü sağlamak amacıyla gölgelend�rme veya paralel ç�zg�ler kullanılır.

(5) Tasarımın b�r kısmının koruma altına alınması talep ed�l�yorsa, ç�z�m olarak sunulan görsel anlatımlarda
koruma talep ed�lmeyen unsurlar noktalı veya kes�kl� ç�zg�lerle �fade ed�l�rken, fotoğraf olarak sunulan görsel
anlatımlarda �se koruma talep ed�len kısımlar açıkça �şaretlenerek sınırlandırılır. Fotoğraf olarak sunulan görsel
anlatımlarda tekn�k sebeplerden dolayı �şaretlemen�n ç�zg�lerle yapılamaması durumunda koruma talep ed�lmeyen
kısımlar gölgelend�r�lerek veya bulanıklaştırılarak göster�leb�l�r.

(6) Ek görsel anlatım, tesc�le konu tasarımın daha �y� anlaşılab�lmes� �ç�n tasarımın bütünlüğünü bozmamak
kaydıyla aynı tasarımın farklı yönlerden elde ed�lm�ş görünümü olup, kes�t ve tasarımın kullanım özell�kler�n�
yansıtan farklı görünümler de ek görsel anlatım olarak değerlend�r�l�r.

(7) Tesc�le konu tasarım dışında, başka b�r c�s�m, aksesuar, ölçü veya açıklayıcı met�n �çeren, ürünler� eksenler
ve boyutları �le beraber gösteren görünümler görsel anlatım olarak kabul ed�lmez. Aynı görsel anlatım �çer�s�nde
b�rden fazla görünüme yer ver�lemez.

(8) Tesc�l konusu t�pograf�k karakterler �se, görsel anlatımda t�pograf�k karakterlerden oluşan b�r met�n ek
görsel anlatım olarak ver�l�r.

(9) Görsel anlatımın marka unsuru �çermes�, tasarım sah�b�ne marka hakkı sağlamaz.
(10) Tasarım veya tasarımın uygulandığı ürün, yazılı �barelerden oluşuyorsa veya bu �bareler� taşıyorsa, söz

konusu yazılı �bareler tasarım sah�b�ne, �bareler�n �fade ett�ğ� kavram üzer�nde �nh�sar� n�tel�kte b�r hak sağlamaz.
Tar�fname
MADDE 51 – (1) Tar�fname, tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünün görsel özell�kler�n�n �fade ed�ld�ğ�

yazılı met�nd�r.
(2) Tar�fname, başvuru aşamasında �steğe bağlı olarak ver�l�r.
(3) Sunulan ek görsel anlatımlara �l�şk�n görsel özell�kler, bunlar �ç�n hazırlanan tar�fnamede �fade ed�l�r.
(4) Tasarımın veya tasarımın uygulandığı ürünün görsel özell�kler� dışında ürüne a�t tekn�k ve fonks�yonel

özell�kler �le üret�m yöntemler� g�b� �fadelere tar�fnamede yer ver�lmes� korumanın kapsamını etk�lemez.
Ürün adı
MADDE 52 – (1) Tasarımlar, Locarno Anlaşmasında bel�rt�len ürün ya da ürünlere karşılık gelen sınıf, alt

sınıf ve adlar kullanılmak suret�yle tanımlanır. Başvuruda �fade ed�len ve Locarno Sınıflandırmasında yer almayan
ürün adları Kurum tarafından tanımlanır.

Başvuru �şlemler�ne �l�şk�n ücretler
MADDE 53 – (1) Başvuruya �l�şk�n ücretler, tasarım başvuru ve yayım ücret� �le varsa rüçhan ve yayım

erteleme taleb� ücretler�nden oluşur.
(2) Her b�r tasarım başvurusu �ç�n alınan ücret tasarım başvuru ücret�d�r. B�r tasarım �çeren başvurular tekl�,

b�rden fazla tasarım �çeren başvurular �se çoklu başvuru olarak değerlend�r�l�r. Çoklu başvurularda yer alan �lave her
b�r tasarım �ç�n Tebl�ğde bel�rlenen �lave tasarım başvuru ücret� öden�r.

(3) Yayımlanması �stenen her 8x8 cm alan �ç�n yayım ücret� öden�r. B�r görsel anlatım boyutlarının 8x8 cm’y�
aşması durumunda �lave yayım ücret� alınır. Yayım erteleme taleb� varsa yayım ücret� olarak ödemen�n yapıldığı yıl
geçerl� olan ücret öden�r.

(4) Rüçhan hakkının talep ed�lmes� hal�nde rüçhan ücret� öden�r. B�rden fazla rüçhan hakkı taleb�nde
bulunulması durumunda yapılan her b�r rüçhan hakkı taleb� �ç�n ayrı ücret öden�r. Rüçhan hakkı ücret�n�n ödenmemes�
hal�nde rüçhan hakkından yararlanma taleb� yapılmamış sayılır.

(5) Yayım ertelemes�n�n talep ed�lmes� hal�nde, yayım ertelemes� talep ed�len her b�r tasarım �ç�n yayım
erteleme ücret� öden�r.
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(6) Tasarım başvuru ve yayıma �l�şk�n ücretler�n ödenmemes� ve süres� �ç�nde ödemeye �l�şk�n b�lg�n�n
Kuruma sunulmaması hal�nde başvuru yapılmamış sayılır.

(7) Tasarım başvurusunun ger� çek�lmes� hal�nde ödenen tasarım başvuru ücret� �ade ed�lmez ancak, başvuruya
�l�şk�n d�ğer ücretler talep üzer�ne �ade ed�l�r. Tasarım başvurusunun redded�lmes� veya �şlemden kaldırılması hal�nde
�se tasarım başvuru ücret� yanında varsa rüçhan ücret� de �ade ed�lmez, başvuruya �l�şk�n yayım ücret� ve varsa yayım
erteleme ücret� talep üzer�ne �ade ed�l�r.

(8) Çoklu başvuruda yer alan tasarımların Locarno Sınıflandırmasının farklı olması veya yüz aded� aşması
neden�yle bölünmes� hal�nde, başvurunun kapsamından çıkarılan tasarımlara �l�şk�n tasarım başvuru ücret� talep
üzer�ne �ade ed�l�r.

Numune
MADDE 54 – (1) Başvuru konusunun �k� boyutlu b�r tasarım olması ve yayım erteleme taleb�nde bulunulması

hal�nde, 50 nc� maddede �stenen görsel anlatım yer�ne tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünün maks�mum 20x30
cm ebatlarında örneğ� başvuruyla b�rl�kte ver�leb�l�r.

Çoklu başvurular
MADDE 55 – (1) B�rden fazla tasarımın tesc�l�, çoklu başvuru adı altında tek b�r başvuru olarak yapılab�l�r.
(2) Çoklu başvurulara �l�şk�n görsel anlatımlar �le tar�fnameler, 50 nc� ve 51 �nc� maddelere uygun olarak

düzenlen�r. Her b�r görsel anlatım �ç�n ayrı numaralandırma yapılır.
(3) Süslemeler ve desen tasarımları har�ç olmak üzere, tasarımların veya tasarımın uygulandığı ürünler�n çoklu

başvuruya konu olab�lmeler� �ç�n bu ürünler�n aynı sınıfa dah�l olmaları şarttır.
(4) Çoklu tasarım başvurusu, en fazla yüz adet tasarım �çereb�l�r.
(5) Kurum, başvuru formunda bel�rt�len tasarımların veya tasarımın uygulandığı ürünler�n sınıflandırılmasında

Tasarımların Uluslararası Sınıflandırılmasında bel�rt�len esaslara uygun olarak düzenleme yapar. Çoklu başvuruda yer
alan tasarımların aynı sınıfta olmaması veya tasarım sayısının yüz aded� aşması nedenler�yle bölünme söz konusu
olması hal�nde Kurum, hang� tasarımların �şleme alınacağı hususunda başvuru sah�b�nden veya vek�l�nden �k� aylık
süre �ç�nde b�ld�r�m yapmasını �ster. Ayrıca bu süre �ç�nde, bölünen tasarımların yen� b�r başvuruya konu ed�lmes�
hâl�nde, başvuru tar�h� olarak bölünen dosyanın başvuru tar�h� esas alınır. İlk başvuruda rüçhan hakkı talep ed�lm�ş
olması hal�nde bu hak, bölünmüş her başvuru �ç�n tanınır.

(6) Çoklu başvuru veya çoklu tesc�l� oluşturan tasarımlar ayrı ayrı değerlend�r�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Rüçhan Hakkı

Rüçhan hakkının talep ed�lmes�
MADDE 56 – (1) Başvuru sah�b� veya vek�l�, yararlanmak �sted�ğ� rüçhan hakkını başvuru formunda bel�rt�r.
(2) Başvuruda rüçhan hakkından yararlanmak �sten�lmes� hal�nde, �lk başvurunun yapıldığı ülken�n yetk�l�

�dares� tarafından ver�lm�ş onaylı rüçhan belges�n�n aslı ve bu belgen�n yem�nl� tercüman tarafından onaylanmış
Türkçe tercümes� başvuru tar�h�nden �t�baren üç ay �ç�nde Kuruma ver�l�r. Rüçhan hakkı talep ücret�n�n ödenmemes�,
eks�k ödenmes� veya rüçhan belges�n�n onaylı Türkçe tercümes�n�n bulunmaması hal�nde Kurum, bu eks�kl�kler�n
g�der�lmes� �ç�n �k� ay süre ver�r. Bu süre �ç�nde eks�kl�kler�n g�der�lmemes� hal�nde rüçhan hakkından yararlanma
taleb� yapılmamış sayılır.

(3) Rüçhan hakkının Türk�ye'de açılan serg�lerdek� teşh�re dayanması hal�nde yetk�l� merc�lerden alınan, teşh�r
ed�len ürünü açık ve eks�ks�z b�r şek�lde gösteren fotoğraf veya fotoğrafları �çeren ve ürünün çeş�d� �le bu ürünün
serg�de görünür şek�lde konulduğu tar�h� ve serg�n�n resm� açılış tar�h�n� göster�r şek�lde belge sunulur.

(4) Yabancı ülkelerde veya ülkelerdek� serg�lerde teşh�r ed�len ürünler �ç�n, serg�n�n açıldığı yetk�l� merc�ler
tarafından düzenlenen ve üçüncü fıkrada bel�rt�len hususları �çeren belge sunulur.

(5) Rüçhan hakkı kullanma süres� altı aydır. Bu süre, rüçhan hakkı doğuran �lk başvurunun yapıldığı tar�hten
başlar. Başvuru günü bu süreye dah�l değ�ld�r.

(6) B�r tasarım �ç�n b�rden fazla rüçhan hakkı talep ed�lmes� durumunda rüçhan hakkı, geçerl� olan �lk rüçhan
tar�h� �t�barıyla başlar.

(7) Rüçhan hakkı taleb�nde, rüçhan hakkının doğduğu başvurunun ülkes�, tar�h� ve numarası bel�rt�l�r.
(8) Rüçhan hakkı taleb�n�n uygun bulunması hal�nde bu durum S�c�le kayded�l�r ve tasarım tesc�l belges�ne

�şlen�r.
(9) Çoklu başvurular �ç�n sunulan rüçhan belges�n�n, tesc�l� talep ed�len tasarımlardan hang�s�ne veya

hang�ler�ne �l�şk�n olduğu başvuruda bel�rt�l�r.
Rüçhan hakkı sah�pl�ğ�n�n değ�şmes�
MADDE 57 – (1) Yabancı ülkede yapılan �lk başvurudak� başvuru sah�b�n�n Türk�ye’dek� başvuru sah�b�nden

farklı olması hal�nde, bu değ�ş�kl�ğ�n nasıl gerçekleşt�ğ� ve değ�ş�kl�ğ�n tar�h� �le bu değ�ş�kl�ğe taraf k�ş�ler�n �s�mler�
başvuruda beyan ed�l�r.

Rüçhan hakkı belges� düzenleme
MADDE 58 – (1) Türk�ye’de usulüne uygun olarak yapılmış tasarım başvurusuna veya tesc�l�ne dayanarak

talep ed�len rüçhan hakkı belges�, ücret�n ödend�ğ�ne �l�şk�n b�lg�n�n Kuruma sunulması koşuluyla tasarım sah�b�n�n
taleb� üzer�ne ver�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvurunun İncelenmes�, Eks�kl�kler�n G�der�lmes� ve

Başvuru Tar�h�n�n Kes�nleşmes�
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Başvurunun �ncelenmes� ve başvuru tar�h�n�n kes�nleşmes�
MADDE 59 – (1) Başvuru tar�h�, başvuru sah�b�n�n k�ml�k b�lg�ler�n� �çeren �mzalı başvuru formu �le tasarıma

a�t görsel anlatımın Kuruma ver�ld�ğ� tar�h �t�barıyla kes�nleş�r. Koruma başlangıç tar�h�, başvurunun kes�nleşt�ğ�
tar�ht�r.

(2) Tasarım başvurusu Kanunun 64 üncü maddes� kapsamında �ncelen�r.
(3) Konusu ve kapsamı Kanunun 64 üncü maddes�n�n altıncı fıkrası hükümler�ne aykırı b�r tasarım tesc�l taleb�

Kurum tarafından redded�l�r.
Eks�kl�kler�n g�der�lmes� ve başvuru tar�h�n�n kes�nleşmes�
MADDE 60 – (1) B�r başvuruda Kanunun 61 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler�nde yer alan

b�lg� ve belgelerle �lg�l� eks�kl�k tesp�t ed�lmes� hal�nde, Kurum tarafından söz konusu eks�kl�kler�n g�der�lmes� �ç�n b�r
ay süre ver�l�r. Tasarım başvurusu, bu eks�kl�kler�n g�der�ld�ğ� an �t�barıyla kes�nl�k kazanır.

(2) Kurum, Kanunun 61 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler� kapsamı dışında kalan
eks�kl�kler�n g�der�lmes� �ç�n �k� ay süre ver�r. Bu eks�kl�kler, başvuru tar�h�n�n kes�nleşmes�n� etk�lemez.

(3) B�r�nc� ve �k�nc� fıkralarda bel�rt�len süreler �ç�nde eks�kl�kler�n g�der�lmemes� hal�nde tasarım başvurusu
yapılmamış sayılır.

(4) Rüçhan hakkına �l�şk�n eks�kl�kler�n g�der�lmemes� hal�nde başvuruya konu tasarımlar rüçhan hakkından
yararlanamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tesc�l, S�c�l Kaydı, Yayımlama ve Yayım Ertelemes�

Tesc�l ve S�c�l kaydı
MADDE 61 – (1) Başvuru şartları eks�ks�z şek�lde yer�ne get�r�len ve Kanunun 64 üncü maddes� hükmüne

uygun olan b�r tasarım başvurusu, S�c�le kayded�l�r.
(2) S�c�l kaydında aşağıdak� b�lg�ler yer alır:
a) Başvuru numarası ve tar�h�.
b) Tasarım tesc�l numarası, tar�h� ve tasarımın yayımlandığı Bülten tar�h� �le numarası.
c) Başvuru çeş�d�, başvuruda yer alan tasarım sayısı.
ç) Varsa rüçhan b�lg�ler�.
d) Tasarım sah�b�n�n uyruğu �le k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�.
e) Tasarımcı veya tasarımcıların k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�.
f) Tasarımın görsel anlatımı.
g) Tasarım veya tasarımın uygulanacağı ürünün adı ve sınıfı.
ğ) Dev�r, l�sans, yen�leme g�b� tasarım tesc�l� �le �lg�l� kayıtlar.
h) Varsa vek�l b�lg�s�.
Yayımlama
MADDE 62 – (1) S�c�le kaydı yapılmış tasarım, aşağıdak� unsurları kapsayacak şek�lde Bültende yayımlanır:
a) Başvuru numarası ve tar�h�.
b) Tasarımın tesc�l numarası ve tar�h�.
c) Tasarım sayısı.
ç) Varsa rüçhan b�lg�ler�.
d) Tasarım sah�b�n�n uyruğu �le k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�.
e) Tasarımcı veya tasarımcıların k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�.
f) Tasarımın görsel anlatımı.
g) Tasarımın veya tasarımın uygulanacağı ürünün adı ve sınıfı.
ğ) Varsa vek�l b�lg�s�.
(2) Tesc�ll� tasarımlara �l�şk�n değ�ş�kl�kler ve yen�leme �şlemler� de Bültende yayımlanır.
(3) Bülten per�yod�k olarak yayımlanır. Kurum, gerekt�ğ�nde ek Bülten yayımlayab�l�r.
Yayım ertelemes�
MADDE 63 – (1) Başvuru sah�b�, başvuru veya varsa rüçhan tar�h�nden başlamak üzere otuz ay süreyle

başvuruyla b�rl�kte yayım erteleme taleb�nde bulunab�l�r.
(2) Yayım erteleme taleb� bulunan ve Kanunun 64 üncü maddes� hükmüne göre redded�lmem�ş başvuru, tesc�l

ed�lerek S�c�le kayded�l�r. Ancak, tasarımın görsel anlatımı ve başvuru dosyasına �l�şk�n b�lg� ve belgeler üçüncü
k�ş�ler�n �ncelemes�ne kapalı tutulur.

(3) Başvuru sah�b�n�n k�ml�ğ�, başvuru tar�h�, tasarımın veya tasarımın uygulanacağı ürünün sınıfı ve yayım
erteleme taleb� Bültende yayımlanır.

(4) Kurum, yayım erteleme süres�n�n sona erd�ğ� tar�hte veya hak sah�b�n�n �steğ� üzer�ne daha öncek� b�r
tar�hte, başvuruyla �lg�l� bütün kayıt ve belgeler� üçüncü k�ş�ler�n �ncelemes�ne açar ve yayımlar. Ancak, yayım
ücret�n�n ödend�ğ�ne �l�şk�n b�lg� �le başvuru sırasında sadece tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün
numunes� ver�lm�ş �se tasarımın yayıma uygun görsel anlatımının da yayımdan önce Kuruma sunulması zorunludur.

(5) Numune ver�lmes� sebeb� �le yayımı ertelenen tasarımların görsel anlatımlarının sunulmaması ve yayım
ücretler�n�n ödenmemes� haller�nde, ücret�n ödenmes� ve eks�k görseller�n sunulması �ç�n b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren
başvuru sah�b�ne veya vek�l�ne �k� ay süre ver�l�r.

(6) Yayım erteleme süres� sona eren ve eks�kl�ğ� süres� �ç�nde tamamlanmış tasarım başvuruları, 62 nc�
maddede bel�rt�len �çer�ğe göre yayımlanır. Eks�kl�kler�n ver�len süre �ç�nde g�der�lmemes� hal�nde tasarıma tanınan
haklar başvuru tar�h�nden �t�baren h�ç doğmamış sayılır.
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(7) Yayım ertelemes� bulunan tasarımın yayım tar�h�, görsel anlatımlarının yayımlandığı tar�ht�r.
(8) Çoklu başvurularda, başvuruda yer alan tasarımların yalnız b�r kısmı �ç�n de yayım ertelemes� taleb�nde

bulunulab�l�r.
(9) Ertelenen tasarımlar �ç�n ödenecek yayım ücret�, ödemen�n yapıldığı yıl �ç�n bel�rlenen ücrett�r.

İKİNCİ KISIM
İt�raz

Karara ve tesc�le �t�raz
MADDE 64 – (1) Kurum kararlarından zarar gören başvuru sah�pler�, Kanunun 64 üncü maddes� uyarınca

ver�len ret veya kısm� ret kararlarına karşı, kararın b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren �k� ay �ç�nde bu kararlara karşı �t�razda
bulunab�l�r.

(2) Karara �t�raz, �t�raza �l�şk�n gerekçeler�n ayrıntılı şek�lde yazıldığı �mzalı karara �t�raz formu �le Kuruma
yapılır. Şekl� eks�kl�k �çermeyen �t�razlar, Kurul tarafından �ncelen�r.

(3) Üçüncü k�ş�ler, yayım tar�h�nden �t�baren üç ay �ç�nde ücret�n� ödeyerek tasarımın Kanunun 55 �nc�
maddes�n�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarında yer alan tanımlara uygun olmadığı, 56 ncı ve 57 nc� maddeler�nde bel�rt�len
şartları taşımadığı, 58 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrası ve 64 üncü maddes�n�n altıncı fıkrasının (c) bend� kapsamında
olduğu, başvurunun kötü n�yetl� olduğu ve b�r f�kr� mülk�yet hakkının yetk�s�z kullanımını �çerd�ğ� gerekçeler�n� �ler�
sürerek tesc�l belges�n�n ver�lmes�ne yazılı olarak �t�raz edeb�l�r.

(4) Tesc�l kararına �t�razın geçerl� olab�lmes� �ç�n aşağıdak� b�lg� ve belgeler�n Kuruma sunulması zorunludur:
a) Tasarım Yayımına İt�raz Formuna göre hazırlanmış, �t�raz gerekçeler�n� açıklayan �t�raz başvuru formu �le

�spatlayıcı b�lg� ve belgeler.
b) Tesc�l kararına �t�raz ücret�n�n ödend�ğ�n� göster�r b�lg�.
(5) Yayıma İt�raz Formunda �t�raza konu tasarıma �l�şk�n hang� b�lg� ve belgeler�n sunulduğu bel�rt�l�r ve

sunulan belgelerde �t�raza konu tasarım �şaretlenmek suret�yle açıkça göster�l�r.
(6) Kuruma yabancı d�lde sunulan b�lg� ve belgeler�n yem�nl� tercüman onaylı Türkçe tercümeler� ver�l�r.
(7) İt�raza dayanak göster�len derg�, katalog, k�tap, broşür ve benzer� belgeler�n tümü yer�ne yalnızca kapak ve

�t�raza dayanak göster�len tasarımlar ya da tasarımların uygulandığı ürünler�n yer aldığı sayfalar �le tar�h �çeren
kısımların renkl� ve net fotokop�ler� sunulur. Söz konusu kapak ve sayfaların aynı sayıya a�t olduğu bel�rt�l�r.

(8) İt�raz gerekçeler� ve ücret�, �t�raz süres� �ç�nde tamamlanab�l�r. Bu süre �ç�nde �t�raz gerekçeler� �le �t�raz
ücret�n�n ödend�ğ�n� göster�r b�lg�n�n sunulmaması hal�nde �t�raz yapılmamış sayılır ve talep hal�nde alınan ücret �ade
ed�l�r.

İt�razın �ncelenmes�
MADDE 65 – (1) Kanunun 67 nc� maddes� kapsamında Kurum kararına ve tesc�l kararına yapılacak �t�razlar,

Kurul tarafından �ncelen�r. Kurul, �t�razları �nceleme sürec�nde gerek duyulan süre ve sıklıkta taraflardan �lave b�lg�,
belge veya ürün numunes� talep edeb�l�r.

(2) Kanunun 67 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası uyarınca Kurum kararlarına karşı yapılan �t�razların �ncelenmes�
aşamasında ve gerekl� görülen hallerde başvuru sah�b�n�n görüşü alınır ve başvuru sah�b�n�n görüşünü b�ld�r�m
tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde Kurula b�ld�rmes� �sten�r. Bu süre �ç�nde görüşün sunulmaması hal�nde �t�raz mevcut
b�lg� ve belgeler kapsamında değerlend�r�l�r.

(3) Kanunun 67 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası uyarınca üçüncü k�ş�ler�n tasarım tesc�l�n�n yayımına �l�şk�n
yaptığı �t�razlar, görüşler�n� açıklayab�lmes� �ç�n başvuru sah�b�ne b�ld�r�l�r ve karşı görüşünü b�ld�r�m tar�h�nden
�t�baren b�r ay �ç�nde Kurula b�ld�rmes� �sten�r. İt�raz sah�b�nden, b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde sunulmak
üzere ek b�lg� ve belge �steneb�l�r. Bu süre �ç�nde �sten�len ek b�lg� ve belgeler �le �t�raza karşı görüşün sunulmaması
hal�nde �t�raz mevcut b�lg� ve belgeler kapsamında değerlend�r�l�r.

(4) 64 üncü madden�n dördüncü fıkrasında bel�rt�len b�lg� ve belgelerde �t�raz ücret� dışında herhang� b�r
eks�kl�k varsa, Kurum �lg�l� eks�kl�ğ�n g�der�lmes� �ç�n b�r aylık süre ver�r. Bu süre �ç�nde eks�kl�ğ�n g�der�lmemes�
hal�nde tesc�l kararına �t�raz yapılmamış sayılır. Aynı �t�razın b�rden fazla k�ş� tarafından yapılmış olması hal�nde,
yazışmalar �t�raz başvuru formunda �lk sırada yer alan k�ş� �le yapılır.

(5) İt�raz süres� boyunca veya �t�razın �ncelenmes� aşamasında Kanunun 64 üncü maddes� ve bu Yönetmel�k
hükümler� kapsamında başvuruda eks�kl�k olduğunun tesp�t ed�lmes� hal�nde, �şlemlere tamamlanmayan aşamadan
devam ed�l�r ve gerekl� görülen hallerde alınan kararlar Bültende yayımlanır.

(6) Kanunun 67 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası uyarınca yapılan �t�razın kabul ed�lmes� hal�nde, tasarımın tesc�l�
hükümsüz kılınır. Kanunun 64 üncü maddes�n�n altıncı fıkrasının (b) ve (ç) bentler� �le f�kr� mülk�yet hakkının yetk�s�z
kullanımı gerekçes�yle tasarımın b�r kısmına yapılan �t�razın kabul ed�lmes� hal�nde �se sadece o kısmın tesc�l�
hükümsüz kılınır. Kısm� hükümsüzlük sonucunda tesc�l�n devamı �ç�n, kalan kısmın koruma şartlarını sağlaması ve
tasarım k�ml�ğ�n� muhafaza etmes� şarttır. Çoklu b�r başvuruya yapılan �t�razın �ncelenmes� aşamasında, �t�raza konu
ed�lmeyen ancak �t�razın ek� belgelerden hükümsüz kılınması gerekt�ğ� anlaşılan tasarım tesc�ller� dördüncü fıkrada
bel�rt�len usule uygun olarak resen hükümsüz kılınır.

(7) Tesc�l�n kısmen veya tamamen hükümsüzlüğüne karar ver�lmes� hal�nde, hükümsüzlük kararı Bültende
yayımlanır.

(8) Kurul kararı, tesc�l�n tamamen veya kısmen devamı yönünde �se tasarım tesc�l belges� düzenlen�r.
(9) Kurul tarafından hükümsüz kılınan tasarım tesc�ller� �ç�n ödenen �t�raz �nceleme ücret�, talep ed�lmes�

hal�nde �t�raz sah�b�ne �ade ed�l�r.
İt�razın ger� çek�lmes�
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MADDE 66 – (1) Yayıma ve karara �t�razlar, Kurum tarafından �t�raz hakkında karar ver�lmeden önce ger�
çek�leb�l�r.

(2) İt�razın ger� çek�leb�lmes� �ç�n aşağıdak� belgeler�n Kuruma sunulması zorunludur:
a) İt�razın ger� çek�lmes� taleb�n� �çeren form.
b) Talep vek�l tarafından yapılmış �se ger� çekme yetk�s�n� açıkça �çeren vekâletname.
c) Talep eden �t�raz sah�b� tüzel k�ş� �se noter onaylı �mza s�rküler� veya söz konusu s�rküler�n noter onaylı

örneğ�.
ç) Talep eden �t�raz sah�b� gerçek k�ş� �se noter onaylı �mza beyannames� veya söz konusu beyannamen�n noter

onaylı örneğ�.

ÜÇÜNCÜ KISIM
S�c�le Kayded�lecek D�ğer İşlemler

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Yen�leme

Yen�leme
MADDE 67 – (1) Koruma süres� sona eren b�r tasarım, sah�b�n�n taleb� ve yen�leme ücret�n�n ödenmes�

koşuluyla yen�len�r ve bu durum Bültende yayımlanır.
(2) Yen�leme �ç�n aşağıdak� belgeler�n ver�lmes� zorunludur:
a) Talep formu.
b) Ücret�n ödend�ğ�n� göster�r b�lg�.
(3) Çoklu başvurularda, kısm� yen�leme �şlem� yapılab�l�r. Kısm� yen�leme �ç�n aşağıdak� belgeler�n ver�lmes�

zorunludur:
a) Yen�lenmes� �stenen tasarımların numaralarını �çeren talep formu.
b) Ücret�n ödend�ğ�n� göster�r b�lg�.
c) Talep vek�l tarafından yapılmış �se kısm� yen�leme yetk�s�n� açıkça �çeren vekâletname.
ç) Talep eden başvuru sah�b� tüzel k�ş� �se noter onaylı �mza s�rküler� veya söz konusu s�rküler�n noter onaylı

örneğ�.
d) Talep eden başvuru sah�b� gerçek k�ş� �se noter onaylı �mza beyannames� veya söz konusu beyannamen�n

noter onaylı örneğ�.

İKİNCİ BÖLÜM
Hataların Düzelt�lmes�

Hataların düzelt�lmes�
MADDE 68 – (1) Başvuru sah�b�n�n adı veya adres�ndek� hatalar �le �mla hataları veya madd� hataların S�c�lde

düzelt�lmes�ne �l�şk�n talep, talep formu �le Kuruma yapılır. Tasarım başvuru veya tesc�l numarası �le düzelt�lmes�
�sten�len hatalar talep formunda bel�rt�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
L�sans

L�sans
MADDE 69 – (1) Tasarım başvurusu veya tesc�l�nden doğan tasarım hakkına �l�şk�n kullanma yetk�s�, ulusal

sınırların bütünü �ç�nde veya b�r kısmında geçerl� olacak şek�lde l�sans sözleşmes�ne konu olab�l�r.
(2) L�sans taleb�n�n S�c�le �şleneb�lmes� �ç�n aşağıdak� b�lg� ve belgeler�n ver�lmes� zorunludur:
a) Talep formu.
b) L�sans alan ve veren�n �mza ve beyanlarını, l�sansa konu olan tasarımın adını, tesc�l numarasını, çoklu

başvuru �se sıra numaralarını, varsa l�sans bedel� ve l�sans süres�n� bel�rt�r l�sans sözleşmes�, l�sans sözleşmes�n�n
yabancı d�lde olması hal�nde �laveten yem�nl� tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümes�.

c) Ücret�n ödend�ğ�n� göster�r b�lg�.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tesc�lden Doğan Haktan Vazgeçme

Vazgeçme
MADDE 70 – (1) Tasarım sah�b�, başvuru veya tesc�lden doğan tasarım hakkından kısmen veya tamamen

vazgeçeb�l�r. Kısm� vazgeçmelerde tasarım sıra numaraları bel�rt�l�r. S�c�lde kayıtlı b�r tasarımın hak sah�b�n�n b�rden
fazla olması durumunda, tesc�lden vazgeç�leb�lmes� �ç�n hak sah�pler�n�n tamamının �zn� gerek�rken, hak sah�pler�
kend� haklarından feragat edeb�l�r.

(2) Tasarım hakkından vazgeç�lmes� �ç�n aşağıdak� belgeler�n ver�lmes� zorunludur:
a) Talep formu.
b) Talep vek�l tarafından yapılmış �se vazgeçme yetk�ler�n� açıkça �çeren vekâletname.
c) S�c�le kayıtlı hak sah�pler� tarafından tasarım hakkından vazgeçmey� onaylayan beyan.
ç) Talep eden tasarım sah�b� tüzel k�ş� �se noter onaylı �mza s�rküler� veya söz konusu s�rküler�n noter onaylı

örneğ�.
d) Talep eden tasarım sah�b� gerçek k�ş� �se noter onaylı �mza beyannames�n�n aslı veya noterden onaylı suret�.
(3) Usulüne uygun olarak yapılmış vazgeçme neden�yle tasarım hakkının sona ermes� Bültende yayımlanır.
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(4) B�rden fazla tasarım sah�b�n�n olması durumunda tasarım hakkından vazgeç�lmes� taleb� tüm sah�pler
tarafından �mzalanır. Kanunun 147 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası uyarınca ortak tems�lc� olan k�ş�n�n d�ğer hak
sah�pler� adına tasarım hakkından vazgeç�lmes� taleb�n� �mzalama yetk�s� yoktur.

DÖRDÜNCÜ KİTAP
Patent ve Faydalı Model

 
BİRİNCİ KISIM

Başvuru, Patent�n Ver�lmes� ve İt�raz
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Rüçhan Hakkı

Patent başvurusu �ç�n gerekl� belgeler ve başvuru tar�h�n�n kes�nleşmes�
MADDE 71 – (1) Patent başvurusu;
a) Başvuru formunu,
b) Buluş konusunu açıklayan tar�fnamey�,
c) İstemler�,
ç) Tar�fnamede veya �stemlerde atıf yapılan res�mler�,
d) Özet�,
e) Başvuru ücret�n�n ödend�ğ�n� göster�r b�lg�y�,
kapsar.
(2) Başvurunun �şleme alınab�lmes� �ç�n Kanunun 90 ıncı maddes�n�n üçüncü fıkrasında bel�rt�len unsurlar

aşağıda bel�rt�ld�ğ� şek�lde Kuruma sunulur:
a) Patent ver�lmes�n�n �stend�ğ�ne da�r yazılı talep.
b) Başvuru sah�b�n�n k�ml�ğ�ne �l�şk�n b�lg�ler ve başvuru sah�b� �le temasa geç�leb�lmes�n� sağlayan �let�ş�m

b�lg�ler�.
c) Türkçe veya Kanunun 90 ıncı maddes�n�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len yabancı d�llerden b�r� �le yazılmış

tar�fname veya öncek� b�r başvuruya yapılan atıf.
(3) İk�nc� fıkranın (c) bend� uyarınca sunulacak tar�fname, 75 �nc� maddeye uygun b�r şek�lde hazırlanab�leceğ�

g�b�, buluşun uygulanab�lmes�n� sağlayacak n�tel�kte açık, ayrıntılı ve eks�ks�z olarak açıklandığı yazılı b�r met�n
olarak da ver�leb�l�r. Öncek� b�r başvuruya atıf yapılması durumunda �se öncek� başvurunun başvuru tar�h�, başvuru
numarası ve hang� ülkede yapıldığı bel�rt�l�r. Öncek� başvurunun tar�fnames�n�n ve varsa res�mler�n�n atıf yapılan
kısımları da beyan ed�l�r.

(4) Başvuru tar�h�n�n kes�nleşeb�lmes� �ç�n �k�nc� fıkrada bel�rt�len unsurların tamamının Kuruma ver�lmes�
gerek�r. Kuruma ver�ld�ğ� tar�hte bu unsurlardan herhang� b�r�n�n eks�k olması durumunda Kanunun 95 �nc�
maddes�n�n b�r�nc� fıkrası uyarınca başvuru �şleme alınmaz ve bu durum talep sah�b�ne b�ld�r�l�r. İk�nc� fıkrada
bel�rt�len unsurların tamamının Kuruma ver�lmemes� hal�nde eks�k olan unsurlar sonradan tamamlanamaz.

Başvuru unsurlarının tamamlanması
MADDE 72 – (1) 71 �nc� madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len unsurlarla yapılan ve �şleme alınan başvuruda,

aşağıda bel�rt�len unsurlardan en az b�r�n�n eks�k olması hal�nde, bu eks�kl�kler herhang� b�r b�ld�r�me gerek
olmaksızın başvuru tar�h�nden �t�baren �k� ay �ç�nde g�der�l�r:

a) 74 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len ve başvuru sırasında ver�lmem�ş olan b�lg�ler.
b) İstemler.
c) Varsa tar�fnamede veya �stemlerde atıf yapılan res�mler.
ç) Özet.
d) Başvuru ücret�n�n ödend�ğ�ne �l�şk�n b�lg�.
(2) 71 �nc� madden�n �k�nc� fıkrası uyarınca sunulan tar�fname veya tar�fnameyle b�rl�kte b�r�nc� fıkrada

bel�rt�len d�ğer unsur veya unsurlar başvuru sırasında Par�s Sözleşmes� veya Dünya T�caret Örgütü Kuruluş
Anlaşmasına taraf veya karşılıklılık �lkes�n� uygulayan devletler�n resmî d�ller�nden b�r�nde ver�lm�şse, bu unsurların
Türkçe çev�r�ler� ve bu çev�r�n�n yabancı d�lde ver�len met�n �le aynı olduğuna da�r beyan herhang� b�r b�ld�r�me gerek
olmaksızın başvuru tar�h�nden �t�baren �k� ay �ç�nde Kuruma sunulur.

(3) Başvuru sırasında öncek� başvuruya atıf yapılması durumunda atıf yapılan öncek� başvurunun tar�fname,
�stemler, özet ve varsa res�mler�n� �çeren onaylı b�r suret� ve onaylı suret�n yabancı d�lde olması durumunda Türkçe
çev�r�s� �le b�rl�kte bu çev�r�n�n yabancı d�lde ver�len met�nle aynı olduğuna da�r beyan herhang� b�r b�ld�r�me gerek
olmaksızın başvuru tar�h�nden �t�baren �k� ay �ç�nde Kuruma sunulur. Başvuru sırasında öncek� başvuruya atıf
yapılması ve öncek� başvurunun bazı res�mler�ne veya kısımlarına atıfta bulunulmaması hal�nde sonradan tamamlanan
tar�fname, atıfta bulunulan başvurunun tar�fnames�nden atıfta bulunulmayan res�mlerle veya kısımlarla �lg�l�
referanslar ve açıklamalar çıkarılarak düzenlen�r.

(4) B�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü fıkralarda bel�rt�len unsurların bel�rt�len sürede tamamlanmaması hal�nde başvuru
ger� çek�lm�ş sayılır ve bu durum başvuru sah�b�ne b�ld�r�l�r. Sonradan tamamlanan unsurlar başvurunun �lk kapsamını
aşamaz.

Patent İşb�rl�ğ� Antlaşması kapsamında ulusal aşamaya g�recek başvurular
MADDE 73 – (1) Patent İşb�rl�ğ� Antlaşmasının 22 nc� ve 39 uncu maddeler� uyarınca ulusal aşamaya g�recek

olan başvuru, uluslararası başvurunun rüçhan tar�h�nden �t�baren, rüçhan yoksa uluslararası başvuru tar�h�nden �t�baren
otuz aylık sürede, 71 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasındak� unsurlar ve Tebl�ğde bel�rt�len ücret�n ödend�ğ�ne �l�şk�n b�lg�
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�le b�rl�kte Kuruma sunulur. Başvuru otuz aylık sürede Kuruma sunulmazsa bu süreye ek olarak üç aylık süre tanınır.
Bu ek süre �ç�nde yapılan başvurular �ç�n Tebl�ğde bel�rt�len ek ücret, başvuru ücret�yle b�rl�kte öden�r. Başvuru otuz
aylık süreye ek olarak ver�len üç aylık sürede de Kuruma sunulmazsa Patent İşb�rl�ğ� Antlaşmasına Da�r Yönetmel�ğ�n
49 uncu maddes�n�n altıncı fıkrası uyarınca;

a) Başvurunun aşağıda bel�rt�len sürelerden hang�s� önce b�t�yorsa o süre �ç�nde Kuruma sunulması,
1) Başvuru veya rüçhan tar�h�nden �t�baren otuz aylık süren�n b�t�m�nden �t�baren on �k� aylık süre veya,
2) Otuz aylık süreye uyulmaması sebeb�n�n g�der�ld�ğ� tar�hten �t�baren �k� aylık süre,
b) Uyulması gereken otuz aylık süreye şartların gerekt�rd�ğ� özen göster�lmes�ne rağmen uyulamadığına �l�şk�n

sebepler�n bel�rt�lmes� ve anılan sebepler� destekleyecek b�lg� ve kanıtların ver�lmes�,
c) Tebl�ğde bel�rt�len başvuru ücret� ve �lg�l� ek ücret�n ödenm�ş olması,
gerek�r.
(2) Patent İşb�rl�ğ� Antlaşması aracılığıyla ulusal aşamaya g�r�ş yapan başvuruların geçm�ş yıllara a�t yıllık

ücretler�, ulusal aşamaya g�r�ş tar�h�nde başvuruyla b�rl�kte ek ücrets�z öden�r. Ulusal aşamaya g�r�ş tar�h�nde
ödenmeyen geçm�ş yıllara a�t yıllık ücretler �se, Tebl�ğde bel�rt�len ek ücretlerle b�rl�kte ulusal aşamaya g�r�ş
tar�h�nden �t�baren altı ay �ç�nde öden�r. Yıllık ücretler, ödemen�n yapıldığı tar�hte geçerl� olan Tebl�ğdek� m�ktarlar
esas alınarak öden�r.

(3) Patent İşb�rl�ğ� Antlaşması aracılığıyla b�r�nc� fıkraya uygun olarak ulusal aşamaya g�r�ş yapan patent veya
faydalı model başvurularının başvuru tar�h�, uluslararası başvuru tar�h�d�r. B�r�nc� fıkrada bel�rt�len unsurların yabancı
d�lde ver�lmes� hal�nde Türkçe çev�r�ler�, herhang� b�r b�ld�r�me gerek olmaksızın ulusal aşamaya g�r�ş tar�h�nden
�t�baren �k� ay �ç�nde Kuruma sunulur. Patent İşb�rl�ğ� Antlaşması aracılığıyla ulusal aşamaya g�ren başvurulardan
yapılan bölünmüş başvurulara, bölündüğü �lk başvurunun ulusal aşamaya g�rd�ğ� tar�hte yürürlükte olan mevzuat
hükümler� uygulanır.

(4) Patent İşb�rl�ğ� Antlaşması kapsamında yapılan uluslararası başvurunun b�r�nc� fıkrası hükmüne uygun
olarak ulusal aşamaya g�r�ş yapmaması ya da b�r�nc� fıkranın (b) bend� uyarınca ver�len b�lg� ve kanıtların Kurum
tarafından kabul ed�lmemes� hal�nde anılan Antlaşmanın 24 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrası hükmü uyarınca başvuru
ger� çek�lm�ş sayılır.

Başvuru formu
MADDE 74 – (1) Başvuru formu aşağıdak� b�lg�ler� �çer�r:
a) Buluş başlığı.
b) Başvuru sah�b� veya sah�pler�n�n k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�.
c) Başvurunun vek�l aracılığıyla yapılması hal�nde vek�l�n k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�.
ç) Varsa rüçhan hakkı taleb�ne �l�şk�n b�lg�ler.
d) Buluşu yapan veya yapanlar �le �lg�l� k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler� ve buluşu yapan k�ş�n�n �sm�n�n g�zl�

tutulmasının �stenmes� hal�nde talebe �l�şk�n beyan.
e) Başvuru sah�b�n�n buluşçu olmaması veya buluşçulardan sadece b�r� veya b�rkaçı olması hal�nde, başvuru

sah�b�n�n buluşçu veya buluşçulardan patent başvurusu yapma hakkını ne şek�lde elde ett�ğ�ne �l�şk�n beyan.
f) Başvuru bölünmüş başvuru �se öncek� başvurunun numarası.
g) Başvuru ek patent başvurusu �se asıl patent başvurusunun numarası.
ğ) Başvuru, Kanunun 110 uncu maddes�n�n üçüncü fıkrasının (b) bend� uyarınca yapılan b�r başvuru �se �lk

başvurunun numarası.
h) Buluş, genet�k kaynağa dayanıyorsa bu kaynağın coğraf� köken�ne, coğraf� köken� b�l�nm�yorsa genet�k

kaynağın nereden alındığına �l�şk�n beyan. Buluş, genet�k kaynakla bağlantılı geleneksel b�lg�ye dayanıyorsa bu
b�lg�n�n kaynağının coğraf� köken�ne, coğraf� köken� b�l�nm�yorsa b�lg�n�n nereden alındığına �l�şk�n beyan.

ı) Başvurunun, Kanunun 122 nc� maddes� kapsamında kamu kurum veya kuruluşları tarafından desteklenen
projelerde ortaya çıkan buluşlara �l�şk�n olması hal�nde, destek sağlayan kamu kurum veya kuruluşunun adı.

�) Başvuru sah�b�n�n veya varsa vek�l�n �mzası ve tar�h. Başvuruda b�rden çok başvuru sah�b� varsa başvuru
sah�pler� tarafından atanmış ortak tems�lc�n�n veya ortak tems�lc� atanmaması durumunda başvuru formunda bel�rt�len
�lk başvuru sah�b�n�n ya da başvuru vek�l vasıtasıyla yapılmışsa patent vek�l�n�n �mzaladığı patent ver�lmes� taleb�.

j) Erken yayım taleb�ne �l�şk�n beyan.
k) Tar�fnamen�n hang� d�lde sunulduğuna �l�şk�n b�lg�.
l) Başvuru ücret�n�n öden�p ödenmed�ğ�ne da�r b�lg�.
m) Başvuru �le b�rl�kte araştırma taleb�nde bulunulması hal�nde buna �l�şk�n beyan ve ücret�n ödend�ğ�ne

�l�şk�n b�lg�.
n) Uluslararası veya bölgesel anlaşmalar yoluyla ulusal aşamaya g�ren başvurularda uluslararası veya bölgesel

başvuru numarası, yayım numarası ve patent ver�lm�şse patent�n ver�ld�ğ�ne �l�şk�n Bülten tar�h�.
(2) B�r�nc� fıkranın (h) bend�nde, 101 �nc� madden�n üçüncü fıkrasının (�) bend�nde, 104 üncü madden�n �k�nc�

fıkrasının (k) bend�nde ve 111 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (ö) bend�nde bel�rt�len genet�k kaynak, bugün veya
gelecek �ç�n değer taşıyan, �şlevsel kalıtım b�r�mler� �çeren b�tk�, hayvan, m�krop veya başka menşel� olan her türlü
genet�k materyal� �fade eder.

Tar�fname
MADDE 75 – (1) Tar�fname, buluş konusunun �lg�l� olduğu tekn�k alanda uzman b�r k�ş� tarafından buluşun

uygulanab�lmes�n� sağlayacak n�tel�kte, açık ve ayrıntılı olarak yazılır. Başvuru konusu buluşun tüm özell�kler� h�çb�r
şey g�zlenmeden, eks�ks�z olarak açıklanır. Tar�fname sırasıyla aşağıdak� bölümler� kapsar:

a) Buluş başlığı: Tar�fnamen�n başlangıcında başvuru formunda bel�rt�len buluş başlığı yer alır. Buluş başlığı,
buluş konusu tekn�k gel�şt�rmey� kısaca tanımlar ve marka n�tel�ğ�ndek� ter�mler� kapsamaz.
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b) Tekn�k alan: Buluşun �lg�l� olduğu tekn�k alan bel�rt�l�r.
c) Tekn�ğ�n b�l�nen durumu: Buluşun anlaşılması, araştırılması ve �ncelenmes� �ç�n başvuru sah�b�n�n b�ld�ğ�

kadarıyla buluş konusunun hem yurt �ç� hem de yurt dışındak� benzerler� ayrıntılı olarak ver�l�r. Buluş konusunun
benzerler�ne atıflar yapılarak patentle korunması �stenen buluşun bunlardan farklılıkları, karşılaştırma yapmayı
sağlayacak n�tel�kte ayrıntılı b�ç�mde açıklanır.

ç) Buluşun çözümünü amaçladığı tekn�k problemler: Buluşun hang� tekn�k problem ya da problemler�n
çözümünü amaçladığı açıklanır. Başvuruda tekn�k problem açıkça �fade ed�lmese dah� tekn�k problem�n ve
çözümünün anlaşılab�leceğ� şek�lde buluş ortaya konulur ve tekn�ğ�n b�l�nen durumuna atıfta bulunularak buluşun
varsa avantajları bel�rt�l�r.

d) Res�mler�n açıklanması: Varsa, res�mler�n her b�r�n�n kısa tanımı yapılır, res�mlerde yer alan parçaların
numaraları ve tanımları açıklanır.

e) Buluşun açıklanması: Patentle korunması �stenen buluş, h�çb�r şüpheye ve yanlış anlamaya yer vermeyecek
şek�lde, örnekler ver�lerek, varsa res�mlere atıfta bulunularak ayrıntılı olarak açıklanır. Açıklamada res�mlerdek�
parçalar ve �şlevler� anlatılırken her b�r parçanın sonunda parça numarası parantez �ç�nde bel�rt�l�r.

f) Buluşun sanay�ye uygulanma b�ç�m�: Buluştan sanay�de ne şek�lde yararlanılab�leceğ� ve buluşun ne şek�lde
uygulanab�leceğ� veya kullanılab�leceğ� bel�rt�l�r.

(2) Tar�fnamen�n b�r�nc� fıkrada bel�rt�len şek�l ve düzende sunulması zorunludur. Ancak, buluşun doğası
gereğ�, farklı b�r anlatım şekl� buluşun daha �y� anlaşılmasını sağlıyorsa bu zorunluluk aranmaz.

İstemler
MADDE 76 – (1) Başvuru, buluşun yeterl� ayrıntıda �fade ed�ld�ğ� ve açıkça ortaya konduğu b�r veya b�rden

çok �stem� �çer�r. İstemler, korunması �sten�len buluş konusunun tekn�k özell�kler�n� tanımlar.
(2) Her �stem tek cümle hal�nde yazılır. İstemler, �k� bölümlü yazılmasının uygun olması hal�nde, korunması

�stenen konuyu oluşturan hususların tanımlanması �ç�n gerekl� olan, fakat b�r araya geld�kler�nde tekn�ğ�n b�l�nen
durumunun b�r kısmını oluşturan bölüm ve bu bölüm �le b�r araya geld�ğ�nde korunması �stenen tekn�k özell�kler� özlü
b�r şek�lde bel�rten karakter�ze ed�c� b�r bölüm olmak üzere �k� bölüm hal�nde yazılır. Bu durumda, bölümler�
b�rb�r�nden ayırmak amacıyla “�çeren, karakter�ze ed�len, �çer�ğ�, -den oluşan, -den �baret olan, olup özell�ğ�, ayırt
ed�c� özell�ğ�” �fadeler� ya da aynı anlama gelecek herhang� başka b�r �fade kullanılır. İstemlerde buluş, sadece
er�ş�lmes� arzulanan b�r sonuç �le tanımlanamaz.

(3) Bağımsız b�r �stemde, buluşun esas özell�kler�n�n bel�rt�lmes� gerek�r. Bağımsız �stem� b�r veya b�rden fazla
bağımlı �stem �zleyeb�l�r. Bağımlı �stemler, bağlı bulunduğu �stem�n tüm özell�kler�n� �çermel�d�r. Bağımlı �stemler�n
başlangıcında bağımsız �steme atıfta bulunulmalı ve sonra da korunması �sten�len �lave tekn�k özell�kler bel�rt�lmel�d�r.
Bağımlı b�r �stemde, başka b�r bağımlı �steme de atıfta bulunulab�l�r. Öncek� b�r �steme veya �stemlere atıfta bulunulan
tüm bağımlı �stemler, mümkün olan en uygun b�ç�mde gruplandırılır.

(4) B�r bağımlı �stemde b�rden fazla �steme “veya” �fades� kullanılarak ayrı ayrı atıfta bulunulab�l�r.
(5) Kanunun 91 �nc� maddes�n�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkra hükümler� saklı kalmak kaydıyla, b�r patent başvurusu

aşağıda sayılan durumlardan b�r�n�n oluşması hal�nde, ürün, yöntem, aparat veya kullanım kategor�ler�nde aynı
kategor�ye a�t b�rden fazla bağımsız �stem �çereb�l�r:

a) B�rden çok b�rb�r�yle �l�şk�l� ürünün bulunması.
b) B�r ürünün ya da aparatın farklı kullanımlarının bulunması.
c) Bel�rl� b�r probleme alternat�f çözümler üret�l�rken bu alternat�fler�n tek b�r �stemde korunmasının uygunsuz

olması.
(6) İstemler, buluşun özü göz önünde tutularak makul sayıda ve buluş özell�kler�n� ayrıntılı şek�lde bel�rtecek

sayıda yazılır. B�rden çok �stem var �se, bu �stemler sırayla numaralandırılır.
(7) Zorunlu kalınmadığı sürece �stemlerde, buluşun tekn�k özell�kler�, tar�fname veya res�mlere atıf yapılarak

�fade ed�lmez. İstemler özell�kle, “tar�fnamede anlatıldığı g�b�”, “res�mlerde göster�ld�ğ� g�b�” ve benzer� �fadeler
�çermez.

(8) İstemler�n dayanağı tar�fname olup, �stemler korunması talep ed�len konuyu tanımlamalı, açık ve öz olmalı
ve başvurunun kapsamını aşmamalıdır. Başvuru esnasında tar�fname ve �stemler�n b�rl�kte ver�lmes� durumunda
tar�fnamede yer almayıp �stemlerde yer alan tekn�k özell�kler tar�fnameye eklenmel�d�r. Başvuru esnasında sadece
tar�fname ver�lmes� durumunda sonradan ver�len �stemlerde yer alıp tar�fnamede yer almayan tekn�k özell�kler
tar�fnameye eklenemez.

Res�mler
MADDE 77 – (1) Res�mler; kalıcı, s�yah, yeter�nce yoğun ve koyu, kalın ve �y� tanımlanmış ç�zg�ler �le

yapılır. Res�mlerde renklend�rme yapılmaz. Res�mlerdek� tüm ç�zg�ler, genel olarak ç�z�m aletler� veya ç�z�m
programları yardımıyla ç�z�l�r.

(2) Fotoğraflar res�m olarak kabul ed�lmez ancak buluşun başka türlü göster�m�n�n mümkün olmadığı m�kron
düzeyde m�kroskob�k görüntüleme gerekt�ren bazı durumlarda fotoğraf kullanılab�l�r. Akış şemaları ve d�yagramlar
res�m olarak kabul ed�l�r.

(3) Kes�tler; referans �şaretler�n�n ve ana ç�zg�ler�n açık b�ç�mde görülmes�ne engel olmayacak şek�lde tarama
yapılarak bel�rt�l�r.

(4) Res�mler�n ve bunların graf�k uygulamalarının ölçeğ�; üçte �k� oranında küçültülerek yapılan fotograf�k
veya elektron�k çoğaltmada, tüm ayrıntıların kolaylıkla ayırt ed�lmes�n� sağlayacak şek�lde olur.

(5) Res�mlerde bulunan tüm sayılar, harfler ve referans �şaretler� bas�t ve açık olur. Sayılar ve harflerle b�rl�kte
köşel� parantezler, da�reler veya tırnak �şaretler� kullanılmaz.
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(6) Aynı şekl�n öğeler�, şekl�n açık olması �ç�n oranlama bakımından b�r fark yaratmak zorunlu olmadıkça,
b�rb�rler�yle orantılı olur.

(7) Sayılar ve harfler�n yüksekl�ğ� 0.32 cm’den veya 9 puntodan az olamaz. Res�mlere harf konması hal�nde,
Lat�n alfabes� ve gerekt�ğ�nde Yunan alfabes� kullanılır.

(8) Aynı res�m sayfası b�rkaç şek�l �çereb�l�r. İk� veya daha fazla sayfa üzer�nde bulunan şek�ller aslında b�r
bütün şekl� oluşturuyorsa, bu şek�ller, çeş�tl� sayfalar üzer�nde görünen şek�ller�n herhang� b�r�n�n herhang� b�r kısmı
g�zl� kalmadan, tüm şekl�n b�r araya get�r�leb�leceğ� şek�lde düzenlen�r. Farklı şek�ller sayfa veya sayfalar üzer�nde,
terc�hen d�key b�r konumda, b�rb�rler�nden net b�r şek�lde ayrılmış olarak, sayfada boş yer bırakmadan düzenlen�r.
Şek�ller d�key konumda düzenlenmem�şse, şek�ller�n üst kısmı sayfanın sol tarafında olacak b�ç�mde yatay olarak
düzenlen�r. Farklı şek�ller, sayfa numaralarından farklı olarak, ardışık şek�lde numaralandırılır.

(9) Tar�fname ve �stemlerde bel�rt�lmeyen referans �şaretler� res�mlerde göster�lmez. Aynı şek�lde, res�mlerde
göster�lmeyen referans �şaretler� de tar�fname ve �stemlerde bulunmaz. Referans �şaretler� kullanıldığında başvurunun
tamamında aynı özell�kler aynı referans �şaretler� �le bel�rt�l�r.

(10) Res�mler yazılı �fade �çermez. Res�mler�n anlaşılab�l�r olması �ç�n gerekl� olduğu durumda “su”, “buhar”,
“açık”, “kapalı” veya “AB kes�t�” g�b� tek b�r sözcük ya da sözcükler kullanılab�l�r.

Özet
MADDE 78 – (1) Özet�n başlangıcında başvuru formunda bel�rt�len buluş başlığı yer alır.
(2) Özet; tar�fname, �stemler ve varsa res�mlerde bulunan temel özell�kler� �çer�r ve buluşun �lg�l� olduğu

tekn�k alanı bel�rterek tekn�k problem�n, buluş sayes�nde bu problem�n çözümünün ve buluşun temel kullanımı ya da
kullanımlarının açıkça anlaşılmasına da olanak sağlar.

(3) Özet, buluşun �lg�l� olduğu tekn�k alandak� araştırmalarda kullanılab�lecek etk�l� b�r araç oluşturacak
şek�lde yazılır.

(4) Uygun olduğu durumda, başvuruda yer alan tüm formüller arasından buluşu en �y� karakter�ze eden
k�myasal formül özette yer alır. Özet, buluşun �dd�a ed�len değer� ya da buluşun spekülat�f uygulamasına �l�şk�n
�fadeler �çermez. Özet terc�hen en fazla 150 kel�meden oluşur.

(5) Başvuru res�m �çer�yorsa, özette bel�rt�len tekn�k özell�klerden sonra terc�hen bu özell�kler �le �l�şk�l� atıf
�şaretler� parantez �ç�nde yazılır. Yayımlanması talep ed�len şekl�n numarası özet�n sonunda bel�rt�l�r. Kurum, buluşu
daha �y� karakter�ze ett�ğ�n� düşündüğü başka şek�l veya şek�ller� de yayımlayab�l�r.

Patent başvurusunda yer almaması gereken �fadeler
MADDE 79 – (1) Patent başvurusu özell�kle aşağıda sayılanları �çeremez:
a) Kamu düzen�ne veya genel ahlaka aykırı olan �fadeler veya d�ğer unsurlar.
b) Tekn�ğ�n b�l�nen durumu �le �lg�l� olarak yapılan karşılaştırmalar har�ç olmak üzere, üçüncü k�ş�lere a�t ürün

veya usuller� ya da bu k�ş�ler�n patent başvurularının veya patentler�n�n değer� ya da geçerl�l�ğ� �le �lg�l� b�lg�ler veya
küçük düşürücü �fadeler.

c) İlg�s�z veya gereks�z olduğu açıkça bell� olan �fadeler veya d�ğer unsurlar.
(2) B�r patent başvurusu b�r�nc� fıkranın (a) ve (b) bentler�nde bel�rt�len �fadeler� veya unsurları �çer�yorsa

Kurum bu �fadeler� veya unsurları çıkarab�l�r.
Gen d�z�s� �çeren buluşun açıklanması ve d�z� l�steler�n�n sunulması
MADDE 80 – (1) B�r gen d�z�s�n�n veya kısm� gen d�z�s�n�n sanay�ye uygulanab�l�rl�ğ� ve fonks�yonu,

tar�fname veya �stemlerde açıklanır.
(2) Patent başvurusunda nükleot�d veya am�no as�t d�z�ler� açıklanıyorsa; tar�fname, Dünya F�kr� Mülk�yet

Teşk�latının yürürlükte olan standartlarına uygun olarak hazırlanmış b�r nükleot�d veya am�no as�t d�z� l�stes�n� de
�çer�r. D�z� l�stes�, tar�fnameden sonra gelmek üzere “d�z� l�stes�” başlığıyla ayrı b�r sayfada başvurunun ek� olarak,
başvuruyla b�rl�kte sunulur. D�z� l�stes� elektron�k ortamda ver�l�r.

(3) Kurum, başvuru unsurlarına ek olarak, �k�nc� fıkraya uygun hazırlanmış d�z� l�stes�n�n Dünya F�kr�
Mülk�yet Teşk�latının yürürlükte olan standartlarına uygun b�r ver� taşıyıcısında ver�lmes�n� �steyeb�l�r. Bu durumda,
ver� taşıyıcısında kayıtlı olan b�lg�n�n yazılı d�z� l�stes� �le aynı olduğuna da�r b�r beyan ver�l�r.

(4) D�z� l�stes�n�n 96 ncı madden�n �k�nc� fıkrası uyarınca yapılan b�ld�r�m üzer�ne düzelt�lerek ver�lmes�
hal�nde d�z� l�stes�, başvurunun kapsamını aşmadığına da�r b�r beyanla b�rl�kte ver�l�r.

(5) Başvuru tar�h�nden sonra ver�len d�z� l�stes� tar�fnamen�n b�r parçası olarak kabul ed�lmez.
B�yoloj�k materyal �çeren buluşun açıklanması ve b�yoloj�k materyal�n tevd� ed�lmes�
MADDE 81 – (1) B�r buluş, kamu tarafından ulaşılamayan ve �lg�l� tekn�k alandak� b�r uzman tarafından

buluşun uygulanmasına yeterl� olacak şek�lde patent başvurusunda açıklanamayan b�r b�yoloj�k materyalle �lg�l�yse
veya bu materyal�n kullanımını �çer�yorsa, aşağıdak� koşulların yer�ne get�r�lmes� hal�nde buluşun Kanunun 92 nc�
maddes�ne uygun olarak açıklandığı kabul ed�l�r:

a) B�yoloj�k materyal�n b�r örneğ�n�n, Budapeşte Anlaşmasına uygun olarak kurulmuş veya Kurumun tanıdığı
yetk�l� b�r tevd� kuruluşuna, başvuru tar�h�nde veya daha önce ver�lmes�.

b) Başvurunun yapıldığı tar�hte, tevd� ed�len b�yoloj�k materyal�n karakter�st�k özell�kler�ne �l�şk�n olarak
başvuru sah�b�nce ulaşılab�l�r b�lg�ler� �çermes�.

c) Tevd� kuruluşunun adının ve bu kuruluş tarafından tevd� ed�len b�yoloj�k materyale ver�len er�ş�m
numarasının patent başvurusunda bel�rt�lmes�.

(2) B�r�nc� fıkraya göre tevd� ed�len b�yoloj�k materyal, tevd� kuruluşunda er�ş�leb�l�r olmaktan çıkarsa;
Budapeşte Anlaşmasına uygun şek�lde yen�den tevd� ed�lmes� ve materyal�n alındığına �l�şk�n tevd� kuruluşu
tarafından ver�len belgen�n suret�n�n tevd� tar�h�nden �t�baren dört ay �ç�nde patent başvurusunun veya belges�n�n
numarası bel�rt�lerek Kuruma gönder�lmes� hal�nde, bu er�ş�m�n kes�nt�ye uğramadığı kabul ed�l�r.
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(3) B�r�nc� fıkranın (c) bend�ndek� b�lg�ler, aşağıda bel�rt�len sürelerden hang�s� daha önce sona er�yorsa o süre
�ç�nde ver�l�r:

a) Başvurunun yapıldığı tar�hten veya varsa rüçhan tar�h�nden �t�baren on altı ay �ç�nde, bu süre �ç�nde
sunulamaması hal�nde �se, başvurunun yayımlanması �ç�n gerekl� tekn�k hazırlıkların tamamlanmasından önce.

b) Kanunun 97 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına göre başvurunun yayımlanması taleb�n�n yapıldığı tar�he
kadar.

c) Kanunun 102 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası uyarınca başvuru dosyasının �ncelenmes�ne �l�şk�n b�r hakkın
oluştuğu konusunda Kurumun başvuru sah�b�ne yaptığı b�ld�r�mden �t�baren b�r ay �ç�nde.

(4) B�r�nc� fıkranın (c) bend�ndek� b�lg�ler�n Kuruma ver�lmes�yle, tevd� ed�len b�yoloj�k materyal�n kamunun
er�ş�m�ne sunulması konusunda başvuru sah�b�n�n koşulsuz ve ger� dönülemez şek�lde rıza gösterd�ğ� kabul ed�l�r.

(5) Tevd� ed�len b�yoloj�k materyal, patent başvurusunun yayımlandığı tar�hten �t�baren talep üzer�ne herkes�n
ve bu tar�hten önce de Kanunun 102 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasına göre başvuru dosyasını �ncelemeye yetk�l�
bulunan k�ş�ler�n er�ş�m�ne açıktır. Bu er�ş�m, talepte bulunan k�ş�ye bu b�yoloj�k materyal�n b�r örneğ�n�n ver�lmes�yle
gerçekleş�r.

(6) B�yoloj�k materyal�n b�r örneğ�, talepte bulunan k�ş�n�n, başvuru veya patent sah�b�ne, patent hakkının sona
erd�ğ� ya da patent başvurusunun redded�ld�ğ�, ger� çek�ld�ğ�, ger� çek�lm�ş sayıldığı tar�he kadar, başvuru veya patent
sah�b� feragat ett�ğ�n� açıkça bel�rtmed�kçe, bu b�yoloj�k materyal� ya da bundan türet�len herhang� b�r b�yoloj�k
materyal� üçüncü şahıslara vermeyeceğ�n� ve bu materyal� yalnızca deneysel amaçlı kullanacağını taahhüt etmes�
koşuluyla ver�l�r. Talepte bulunan, b�yoloj�k materyal� zorunlu l�sans kapsamında kullanıyorsa bu taahhüt aranmaz.

(7) Beş�nc� fıkradak� talep, �lan ed�len b�r formla Kuruma yapılır. Kurum bu formda, tevd� ed�len b�yoloj�k
materyale �l�şk�n b�r patent başvurusunun yapıldığını ve talepte bulunanın bu materyal�n b�r örneğ�n� almaya yetk�l�
olduğunu onaylar. Bu talep, patent�n ver�lmes�nden sonra da Kuruma yapılır. Kurum onaylanan taleb�n b�r kopyasını
tevd� kuruluşuna ve patent başvurusu veya patent sah�b�ne gönder�r.

Buluşu yapanın başvuruda bel�rt�lmes�
MADDE 82 – (1) Buluşu yapan, Kanunun 90 ıncı maddes�n�n beş�nc� fıkrasına uygun olarak başvuruda

bel�rt�l�r. Başvuru sah�b�, buluşu yapan değ�lse veya buluşu yapanlardan sadece b�r� veya b�rkaçı �se başvuru sah�b�n�n,
buluşu yapan veya yapanlardan patent başvuru hakkını ne şek�lde elde ett�ğ� başvuruda beyan ed�l�r.

(2) Buluşu yapan, adının g�zl� tutulmasını �steyeb�l�r. B�rden fazla buluşu yapan olması durumunda
buluşçulardan adının g�zl� tutulmasını talep edenler�n adları g�zl� tutulur ve bunların adı yayımda yer almaz.

(3) Başvuruda buluşu yapan olarak bel�rt�lmeyen b�r k�ş�n�n buluşu yapan olarak S�c�le eklenmes� �ç�n başvuru
veya patent sah�b�yle b�rl�kte buluşu yapanların yazılı onayları gerek�r.

(4) Buluşu yapan olduğu mahkeme kararı �le kes�nleşen b�r k�ş�n�n Kuruma yapacağı talep üzer�ne, söz konusu
k�ş�, buluşu yapan olarak S�c�le kayded�l�r.

(5) Patent başvurusunda veya patentte buluşu yapan olarak yanlışlıkla bel�rt�len k�ş�n�n �zn� �le b�rl�kte başvuru
ya da patent sah�b�n�n taleb� üzer�ne S�c�lde düzeltme yapılır.

Bölünmüş başvuru
MADDE 83 – (1) İşlemler� devam eden b�r başvurudan, başvuru konusunun kapsamını aşmayacak şek�lde ve

başvuruya a�t belge ver�lmes� kararının Bültende yayımlandığı tar�he kadar bölünmüş başvuru yapılab�l�r.
(2) Kurum tarafından buluş bütünlüğü bulunmadığına karar ver�len b�r patent başvurusundan yapılacak

bölünmüş başvuru, b�ld�r�mde bel�rt�len buluş konularına �l�şk�n ve b�r�nc� fıkra hükmüne uygun olarak yapılır.
(3) Buluş bütünlüğüne bakılmaksızın, başvuru sah�b� kend� �steğ�yle de b�r�nc� fıkra hükmüne uygun olarak

bölünmüş başvuru yapab�l�r.
(4) İlk başvurunun kapsamı �ç�nde kalmak kaydıyla, bölünmüş her başvuru �ç�n başvuru tar�h�, �lk başvurunun

tar�h�d�r. İlk başvuruda rüçhan hakkı talep ed�lm�şse bu hak bölünmüş her başvuruya da tanınır.
(5) Bölünmüş başvuruya �l�şk�n geçm�ş yıllara a�t yıllık ücretler, bölünmüş başvuru talep tar�h�nde veya bu

talep tar�h�nden �t�baren herhang� b�r b�ld�r�me gerek olmaksızın Kanunun 95 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında
bel�rt�len �k� aylık süre �ç�nde ek ücrets�z öden�r. Geçm�ş yıllara a�t yıllık ücretler�n bu sürede ödenmemes� durumunda
bölünmüş başvuru ger� çek�lm�ş sayılır.

(6) Bölünmüş patent başvurusu �ç�n araştırma taleb� başvuruyla b�rl�kte veya herhang� b�r b�ld�r�me gerek
olmaksızın bölünmüş başvuru taleb�n�n Kuruma ver�ld�ğ� tar�hten �t�baren on �k� ay �ç�nde Tebl�ğde bel�rt�len araştırma
ücret� ödenerek yapılır.

(7) Bölünmüş faydalı model başvurusu �ç�n araştırma taleb� başvuruyla b�rl�kte veya herhang� b�r b�ld�r�me
gerek olmaksızın başvurunun şeklî şartlara uygunluk bakımından b�r eks�kl�ğ�n�n olmadığının veya eks�kl�kler�n süres�
�ç�nde g�der�ld�ğ�n�n b�ld�r�ld�ğ� tar�hten �t�baren �k� ay �ç�nde Tebl�ğde bel�rt�len araştırma ücret� ödenerek yapılır.

(8) Bölünmüş b�r başvurudan tekrar bölünmüş başvurular yapılması durumunda, bölündüğü başvurunun
durumu d�kkate alınır.

Rüçhan hakkının talep ed�lmes�
MADDE 84 – (1) Rüçhan hakkı taleb�, Tebl�ğde bel�rt�len ücret ödenerek başvuruyla b�rl�kte veya başvuru

tar�h�nden �t�baren �k� ay �ç�nde yapılır ve rüçhan hakkı belges� de başvuru tar�h�nden �t�baren üç ay �ç�nde Kuruma
sunulur. Aks� takd�rde rüçhan hakkı taleb� yapılmamış sayılır. Rüçhan hakkı taleb�nde rüçhan hakkının doğduğu
başvurunun ülkes�, tar�h�, numarası bel�rt�l�r.

(2) Ulusal aşamaya g�ren uluslararası başvurular �ç�n rüçhan hakkı belges�n�n er�ş�leb�l�r olması durumunda
rüçhan hakkı belges�n�n Kuruma sunulmuş olduğu kabul ed�l�r.

(3) B�rden fazla rüçhan hakkı taleb�nde bulunulması durumunda yapılan her b�r rüçhan hakkı taleb� �ç�n ayrı
ücret öden�r.
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(4) Rüçhan hakkı belges� rüçhan hakkının doğduğu başvurunun S�c�l sayfası �le tar�fname, �stemler ve varsa
res�mler� �çer�r. Rüçhan hakkının doğduğu başvurunun Kuruma daha önceden ver�lm�ş olması hal�nde rüçhan hakkı
belges�n�n sunulmuş olduğu kabul ed�l�r. Ayrıca Kuruma sunulan rüçhan hakkı belges�n�n yabancı d�lde olması
durumunda S�c�l sayfasının Türkçe çev�r�s� rüçhan hakkı belges�yle b�rl�kte ver�l�r.

(5) Rüçhan hakkının doğduğu başvurunun Türkçe olmaması ve rüçhan hakkının geçerl�l�ğ�n�n söz konusu
buluşun patentleneb�l�rl�ğ�n�n tesp�t� açısından gerekl� olması hal�nde, Kurumun bu konuda yapacağı b�ld�r�m
tar�h�nden �t�baren �k� ay �ç�nde rüçhan hakkının doğduğu başvurunun Türkçe çev�r�s� veya başvurunun rüçhan
hakkının doğduğu başvuru �le tamamen aynı olduğuna �l�şk�n b�r beyan sunulur. Aks� takd�rde Kanunun 146 ncı
maddes� uyarınca rüçhan hakkı taleb� yapılmamış sayılır.

(6) Türk�ye'de açılan ulusal veya uluslararası serg�ler �le Par�s Sözleşmes�ne taraf ülkelerde açılan resm� veya
resm� olarak tanınan uluslararası serg�lerde, patent veya faydalı model konusunu kapsayan ürünü teşh�r eden gerçek
veya tüzel k�ş�ler, teşh�r tar�h�nden �t�baren on �k� ay �ç�nde Türk�ye'de patent veya faydalı model başvurusu yapma
konusunda serg�den doğan rüçhan hakkından yararlanmak �ç�n teşh�r ett�kler� patent veya faydalı model konusunu
kapsayan ürünü sar�h ve eks�ks�z b�r şek�lde gösteren en az b�r fotoğrafı ve ürünün tekn�k özell�kler� �le bu ürünün
serg�de görünür şek�lde konulduğu tar�h� ve resm� açılış tar�h�n� göster�r, serg�y� düzenleyen kuruluş tarafından
onaylanmış b�r belge ver�r. Söz konusu fotoğraf, patent veya faydalı model konusu buluşun �lg�l� alanda uzman k�ş�
tarafından açık ve şüpheye yer vermeyecek şek�lde anlaşılmasını sağlayacak yeterl�kte serg�de sunulan ürünün
özell�kler�n� göstermel�d�r.

Rüçhan hakkı belges� düzenlenmes�
MADDE 85 – (1) Kuruma yapılmış başvurudan doğan rüçhan hakkına �l�şk�n rüçhan hakkı belges�, başvuru

sah�b�n�n taleb� ve Tebl�ğde bel�rt�len ücret�n ödenmes� şartıyla Kurum tarafından düzenlen�r. Rüçhan hakkı belges�,
rüçhan hakkının doğduğu başvurunun S�c�l sayfasını ve onaylı b�r suret�n� �çer�r.

Ek patent
MADDE 86 – (1) Ek patent başvurusu �ç�n Kanunun 83 üncü maddes�n�n b�r�nc� ve üçüncü fıkrasına göre

yapılan yen�l�k değerlend�rmes�nde asıl patent başvurusunun kend�s� tekn�ğ�n b�l�nen durumu olarak d�kkate alınır.
Kanunun 83 üncü maddes�n�n dördüncü fıkrasında bel�rt�len buluş basamağının değerlend�r�lmes�nde, asıl patent
başvurusu tekn�ğ�n b�l�nen durumu olarak d�kkate alınmaz.

(2) Ek patent�n koruma süres�, ek patent�n başvuru tar�h�nden �t�baren başlar ve asıl patent�n süres�n�n b�t�m�ne
kadardır. Ek patent ve ek patent başvuruları �ç�n yıllık ücret ödenmez.

(3) Kurum tarafından ek patent başvurusunun asıl patent başvurusuyla gerekl� bağının olmadığının tesp�t
ed�lmes� durumunda ek patent başvurusu bağımsız patent başvurusuna dönüştürülür ve ek patent başvurusu tar�h�
�t�barıyla ödenmes� gereken yıllık ücretler�n bulunması durumunda bu ücretler�n ek ücrets�z olarak b�ld�r�m tar�h�nden
�t�baren üç ay �ç�nde ödenmes� �sten�r. Gereğ�n�n yapılmaması durumunda Kanunun 101 �nc� maddes�n�n dördüncü
fıkrası hükümler� uygulanır. Kurum tarafından ek patent başvurusundan bağımsız patente dönüştürülen başvurunun
koruma süres�, asıl patent başvurusuyla gerekl� bağının olmadığı tesp�t ed�len başvurunun başvuru tar�h�nden başlar ve
bu tar�hten �t�baren y�rm� yıldır.

(4) Asıl patent�n hükümsüzlüğüne karar ver�lmes� durumunda bu karar, zorunlu olarak ek patentler�n de
hükümsüz olması sonucunu doğurmaz. Ancak, hükümsüzlük kararının patent sah�b�ne veya vek�l�ne tebl�ğ�nden
�t�baren üç ay �ç�nde, ek patentler�n bağımsız patentlere dönüştürülmes� �ç�n varsa asıl patente a�t ödenmem�ş yıllık
ücretler�n ek ücrets�z olarak ödend�ğ�n� göster�r b�lg� �le b�rl�kte talepte bulunulmazsa, patent�n hükümsüzlüğü ek
patentler�n de hükümsüz olması sonucunu doğurur. Gereğ�n�n yapılmaması durumunda Kanunun 101 �nc� maddes�n�n
dördüncü fıkrası hükümler� uygulanır.

(5) Asıl patent sah�b�n�n patent hakkından vazgeçmes� ya da asıl patent başvurusunun ger� çek�lmes� veya ger�
çek�lm�ş sayılması ya da redded�lmes� veya yıllık ücret�n�n ödenmemes� neden�yle geçers�z sayılması durumunda ek
patent başvurusu bağımsız patente dönüştürülür. Dönüştürme �şlem�n�n yapılab�lmes� �ç�n ek patent�n bağımsız patente
dönüştürülmes�ne neden olan durumun kes�nleşm�ş olması gerek�r. Bağımsız patente dönüşse dah� ek patent�n koruma
süres� dönüştüğü asıl patent�n süres�n�n b�t�m�ne kadardır. Dönüştürme sonrası ek patent�n bağımsız patent olarak
�şlemler�ne devam ed�leb�lmes� �ç�n varsa asıl patente a�t ödenmem�ş yıllık ücretler�n ek ücrets�z olarak b�ld�r�m
tar�h�nden �t�baren üç ay �ç�nde topluca ödenmes� gerekt�ğ� Kurum tarafından patent sah�b�ne b�ld�r�l�r. Gereğ�n�n
yapılmaması durumunda Kanunun 101 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrası hükümler� uygulanır.

(6) Ek patent başvurusu veya ek patent�n bağımsız başvuru ya da patente dönüşmes� hal�nde dönüşümden
sonrak� yıllık ücretler, vade tar�h� ek patent başvurusu veya ek patent�n başvuru tar�h� olacak şek�lde öden�r.

(7) Ek patent başvurusu veya ek patentten bağımsıza dönüştürülen başvurunun ya da patent�n �şlemler�ne yıllık
ücretler�n ödend�ğ� tar�h �t�bar�yle devam ed�l�r.

İKİNCİ BÖLÜM
Patent Başvuru Unsurlarının F�z�ksel Özell�kler�

Çoğaltma açısından uygunluk
MADDE 87 – (1) Başvurunun tüm unsurları; elektron�k veya doğrudan çoğaltmanın mümkün olacağı şek�lde

sunulur.
(2) Başvuru f�z�k� evrakla yapılmışsa sayfalarda herhang� b�r del�k, buruşukluk ya da katlanma olmaz.
(3) Başvuru f�z�k� evrakla yapılmışsa her sayfanın sadece b�r yüzü kullanılır.
(4) Başvurunun her unsuru yen� b�r sayfadan başlar.
(5) Başvuru f�z�k� evrakla yapılmışsa başvurunun tüm sayfaları, kolaylıkla çevr�lecek ve çoğaltma amacıyla

ayrıldıklarında kolaylıkla ayrılıp tekrar b�r araya get�r�lecek şek�lde b�rleşt�r�leb�l�r olur.
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Sayfaların boyutu
MADDE 88 – (1) Başvuruyu oluşturan tüm unsurların sayfaları A4 kağıdı boyutunda olur. Başvuru f�z�k�

evrakla yapılmışsa sayfalar katlanab�l�r, sağlam, beyaz, pürüzsüz, mat ve dayanıklı olur.
(2) 77 nc� madden�n dokuzuncu fıkrası ve 93 üncü madden�n üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla,

başvuruyu oluşturan tüm unsurlarda sayfalar d�key konumda kullanılır.
Kenar boşlukları
MADDE 89 – (1) Tar�fname, �stemler ve özet� �çeren sayfaların kenar boşlukları en az; üstten 2 cm, alttan 2

cm, soldan 2,5 cm ve sağdan 2 cm, en fazla; üstten 4 cm, alttan 3 cm, soldan 4 cm ve sağdan 3 cm olur.
Sayfaların numaralandırılması
MADDE 90 – (1) Başvuru unsurlarının tüm sayfaları; sırasıyla tar�fname, �stemler ve özet olmak üzere

b�rb�r�n� �zleyen sayılar �le numaralandırılır.
(2) Sayfa numaraları; sayfanın üstünde veya altında ortalanır.
Satırların numaralandırılması
MADDE 91 – (1) Terc�hen tar�fname ve �stemler�n her b�r sayfasının satırları, her beş satırda b�r, beş ve beş�n

katları olacak şek�lde numaralandırılır. Satır numaraları; sol kenar boşluğunun sağ tarafında bulunur.
Metn�n yazılışı
MADDE 92 – (1) Başvuru formu, tar�fname, �stemler ve özet elektron�k ortamda hazırlanır.
(2) Gerekl� olduğunda, sadece graf�k semboller ve karakterler, k�myasal ya da matemat�ksel formüller el �le

yazılab�l�r ya da ç�z�leb�l�r.
(3) Met�n, 1.5 satır aralığında yazılır. Metn�n tüm �çer�ğ�, büyük harfler�n�n yüksekl�ğ� 0.32 cm’den veya 9

puntodan az olmayan karakterler �le koyu ve sab�t renkte yazılır.
Met�n �ç�ndek� formüller ve tablolar
MADDE 93 – (1) Başvuru formu, tar�fname, �stemler ve özet res�m �çermez. Tar�fname, �stemler ve özet

k�myasal ya da matemat�ksel formüller� �çereb�l�r.
(2) Tar�fname ve özet tablo �çereb�l�r. İstemler sadece, �stemler�n konusu tablonun kullanımını gerekl� kılıyorsa

tablo �çereb�l�r.
(3) Tablolar ve k�myasal ya da matemat�ksel formüller sayfa üzer�nde d�key konumda sunulamazsa, yatay

konumda sunulab�l�r. Yatay konumda ver�len tablolar, k�myasal ya da matemat�ksel formüller, üst tarafları sayfanın sol
tarafına gelecek şek�lde yerleşt�r�l�r.

Term�noloj� ve �şaretler
MADDE 94 – (1) Değerler ve tüm ver�ler uluslararası standartlara uygun b�r�mler kullanılarak, uygun olduğu

yerlerde uluslararası b�r�mler s�stem�n�n kullanıldığı metr�k s�stem c�ns�nden �fade ed�l�r. Bu �fadelerde alanında genel
olarak kabul gören tekn�k ter�mler, formüller, �şaretler ve semboller kullanılır. Term�noloj� ve �şaretler başvuru
unsurlarının tamamında tutarlılık arz eder.

Sonradan ver�len belgeler
MADDE 95 – (1) Patent başvuru unsurları �le �lg�l� olarak sonradan ver�len belgeler de 75 �lâ 79 uncu ve 87

�lâ 94 üncü madde hükümler�ne uygun olur. Başvuru tar�h�nden sonra ver�len her türlü talep formu, ekler� har�ç olmak
üzere, �mzalanmış olur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Patent Ver�lmes� İşlemler�

Şekl� şartlara uygunluk açısından �nceleme
MADDE 96 – (1) Kurum, 71 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len unsurların tam olduğu veya 72 nc�

madde uyarınca unsurların tamamlandığı başvuruyu ya da 73 üncü madde uyarınca Patent İşb�rl�ğ� Antlaşması
kapsamında ulusal aşamaya g�ren başvuruyu;

a) 74 üncü maddede bel�rt�len başvuru formunda sunulması gereken b�lg�ler�n tam olarak ver�l�p ver�lmed�ğ�,
b) 74 �lâ 78 �nc� ve 80 �nc� maddeler uyarınca sunulan unsurların 87 �lâ 94 üncü madde hükümler�nde bel�rt�len

şekl� şartlara uygun olup olmadığı,
bakımından �nceler.
(2) Yapılan şekl� �nceleme sonucunda başvuruda eks�kl�kler tesp�t ed�l�rse, başvuru sah�b�nden b�ld�r�m

tar�h�nden �t�baren �k� ay �ç�nde eks�kl�kler� g�dermes� �sten�r. Ver�len süre �ç�nde eks�kl�kler�n g�der�lmemes� hal�nde
başvuru redded�l�r ve bu durum başvuru sah�b�ne b�ld�r�l�r.

(3) Başvurunun şekl� şartlara uygunluk bakımından eks�kl�ğ�n�n olmadığı anlaşılırsa veya eks�kl�kler süres�
�ç�nde g�der�l�rse başvurunun �şlemler�ne 97 nc� maddeye göre devam ed�l�r ve bu durum başvuru sah�b�ne b�ld�r�l�r.

(4) Patent İşb�rl�ğ� Antlaşması kapsamında ulusal aşamaya g�ren başvurularda üçüncü fıkra uyarınca şekl�
şartlara uygunluk bakımından eks�kl�ğ�n�n olmadığı anlaşılırsa veya eks�kl�kler süres� �ç�nde g�der�l�rse başvuru ve
araştırma raporu 101 �nc� madde çerçeves�nde yayımlanır ve 102 nc� madden�n �k�nc� fıkrası hükmü aşamasından
�t�baren patent başvurularıyla �lg�l� hükümler uygulanır.

Araştırma taleb� ve araştırma raporunun hazırlanması
MADDE 97 – (1) Araştırma taleb� Kanunun 96 ncı maddes� uyarınca, başvuruyla b�rl�kte veya b�ld�r�me gerek

olmaksızın başvuru tar�h�nden �t�baren on �k� ay �ç�nde Tebl�ğde bel�rt�len ücret�n ödenmes� kaydıyla yapılır. Aks�
takd�rde başvuru ger� çek�lm�ş sayılır.

(2) Araştırma raporunun düzenleneb�lmes� �ç�n başvuru sah�b�n�n b�r�nc� fıkra uyarınca araştırma taleb�nde
bulunması ve 96 ncı madde uyarınca başvurunun şekl� şartlara uygunluk bakımından eks�kl�ğ�n�n olmaması veya
eks�kl�kler�n süres� �ç�nde g�der�lm�ş olması gerek�r.
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(3) Araştırma raporu tar�fnamen�n tamamı d�kkate alınarak �stemler �t�barıyla düzenlen�r. Araştırma raporunda,
patent başvurusuna konu buluşun yen� olup olmadığı ve buluş basamağı �çer�p �çermed�ğ� kararında d�kkate
alınab�lecek ve raporun hazırlandığı tar�hte er�ş�leb�l�r olan dokümanlar bel�rt�l�r. Araştırma raporu düzenlen�rken,
varsa üçüncü k�ş�ler�n patent başvurusuna konu olan buluşun patent ver�leb�l�rl�ğ�ne �l�şk�n görüşler� de d�kkate alınır.

(4) Araştırma raporunda bel�rt�len her b�r dokümanın, başvurunun hang� �stemler� �le �lg�l� olduğu ve uygun
olduğu durumlarda, bel�rt�len dokümanın hang� kısmının başvuru �le �lg�l� olduğu bel�rt�l�r.

(5) Rüçhan tar�h�nden önce, rüçhan tar�h� ve başvuru tar�h� arasında, başvuru tar�h�nde veya sonrasında
yayımlanmış olan dokümanlar, araştırma raporunda ayırt ed�c� şek�lde bel�rt�l�r.

(6) Başvuru tar�h�nden önce yapılmış olan sözlü açıklama, kullanım veya b�r başka yolla yapılan açıklamaya
�l�şk�n doküman, yayım tar�h� ve varsa yazılı olmayan açıklamanın tar�h� �le b�rl�kte araştırma raporunda bel�rt�l�r.

(7) Araştırma raporu, başvuru konusu buluşun uluslararası sınıflandırmaya göre yapılan sınıflandırmasını
�çer�r.

(8) Araştırma raporu düzenlen�rken, özet�n veya buluş başlığının başvuru konusu buluşla �lg�l� olarak tekn�k
b�lg� verme amacına h�zmet etmed�ğ� tesp�t ed�l�rse, özet veya buluş başlığı Kurum tarafından yen�den düzenlenerek
kes�nleşt�r�l�r ve araştırma raporuna eklenerek başvuru sah�b�ne b�ld�r�l�r.

(9) Düzenlenen araştırma raporu, raporda bel�rt�len dokümanların b�rer kopyası �le b�rl�kte başvuru sah�b�ne
b�ld�r�l�r ve araştırma raporu Bültende yayımlanır. Araştırma raporunda atıfta bulunulan yazılı olmayan dokümanlar
başvuru sah�b�ne gönder�lmez.

(10) Araştırma raporunun başvuru yayımından önce hazır olması hal�nde, araştırma raporu başvuru �le b�rl�kte
yayımlanır. Araştırma raporu, başvuru yayımından sonra hazırlanmışsa, başvurudan ayrı olarak yayımlanır.

(11) Başvuru daha önce yayımlanmışsa sek�z�nc� fıkra uyarınca değ�şt�r�len özet veya buluş başlığı yen�den
yayımlanır.

Tekn�ğ�n b�l�nen durumu
MADDE 98 – (1) Tekn�ğ�n b�l�nen durumu, başvuru tar�h�nden önce dünyanın herhang� b�r yer�nde, yazılı

veya sözlü tanıtım yoluyla ortaya konulmuş veya kullanım ya da başka herhang� b�r b�ç�mde açıklanmış olan toplumca
er�ş�leb�l�r her şey� kapsar.

(2) Başvuru tar�h�nde veya bu tar�hten sonra yayımlanmış olan ve başvuru tar�h�nden öncek� tar�hl� ulusal
patent ve faydalı model başvurularının �lk �çer�kler� tekn�ğ�n b�l�nen durumu olarak d�kkate alınır.

(3) Patent İşb�rl�ğ� Antlaşması uyarınca yapılan uluslararası patent başvurularından, Patent İşb�rl�ğ�
Antlaşmasının 22 nc� ve 39 uncu maddeler�ne göre 73 üncü madden�n b�r�nc� fıkrası uyarınca ulusal aşamaya g�r�ş
yapan patent ve faydalı model başvuruları tekn�ğ�n b�l�nen durumu olarak d�kkate alınır.

(4) Avrupa Patentler�n�n Ver�lmes� �le İlg�l� Avrupa Patent Sözleşmes�n�n 153 üncü maddes�n�n beş�nc�
fıkrasındak� gerekl�l�kler� sağlayan, uluslararası başvuruya dayanan Avrupa patent başvurularını ve Avrupa Patent
Sözleşmes�n�n 79 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrasına göre Türk�ye’n�n bel�rlend�ğ� ve �lg�l� bel�rleme ücret�n�n ödend�ğ�
Avrupa patent başvuruları tekn�ğ�n b�l�nen durumu olarak d�kkate alınır.

Başvurunun patent ver�lemeyecek konu veya buluş �çermes� ya da tar�fname veya �stemler�n açık
olmaması durumunda araştırma raporu

MADDE 99 – (1) Başvurunun �stemler�n�n tümünün Kanunun 82 nc� maddes�n�n �k�nc� ve üçüncü fıkraları
kapsamına g�rmes� veya tar�fnamen�n ya da tüm �stemler�n yeter�nce açık olmamasının araştırma raporunun
düzenlenmes�n� engellemes� durumunda araştırma raporu düzenlenemeyeceğ� başvuru sah�b�ne b�ld�r�l�r. Araştırma
raporunun düzenlenememes� hal�nde başvuru sah�b�ne, söz konusu karara �t�razlarını veya başvurudak� değ�ş�kl�kler�
sunması �ç�n b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren üç ay süre ver�l�r. Bu süre �ç�nde �t�razda bulunulmaması veya değ�ş�kl�kler�n
sunulmaması veya sunulan �t�razın veya değ�ş�kl�kler�n kabul ed�lmemes� hal�nde, başvuru redded�l�r. Sunulan �t�razın
veya değ�ş�kl�kler�n kabul ed�lmes� hal�nde araştırma raporu tüm �stemler veya araştırılab�l�r �stemler �ç�n düzenlen�r.

(2) Başvuruda, Kanunun 82 nc� maddes�n�n �k�nc� ve üçüncü fıkraları kapsamına g�rmeyen veya yeter�nce açık
olan �stem veya �stemler�n bulunması durumunda araştırma raporu bu �stemler �t�barıyla düzenlen�r.

Buluş bütünlüğü olmaması durumunda araştırma raporu
MADDE 100 – (1) Kanunun 91 �nc� maddes� uyarınca, patent başvurusunda buluş bütünlüğü olmadığı tesp�t

ed�l�rse �stemlerde bahsed�len �lk buluşa �l�şk�n araştırma raporu düzenlen�r. Başvuru sah�b� buluş bütünlüğü dışında
kalan ve araştırılması yapılmayan d�ğer �stemler �ç�n bu başvuru konusunun kapsamını aşmayacak şek�lde bölünmüş
başvuru yapab�l�r.

Başvurunun ve araştırma raporunun yayımlanması
MADDE 101 – (1) 96 ncı ve 119 uncu maddeler uyarınca, şekl� şartlara uygunluk bakımından eks�kl�ğ�

olmayan veya eks�kl�kler� süres� �ç�nde g�der�len patent veya faydalı model başvurusu, başvuru veya varsa rüçhan
tar�h�nden �t�baren on sek�z aylık süren�n dolması veya bu süre dolmadan başvuru sah�b�n�n erken yayım taleb�
yapması üzer�ne Bültende yayımlanır.

(2) Başvurunun yayımı üçüncü fıkrada bel�rt�lenler� �çeren yayım kapak sayfası, tar�fname, �stemler, varsa
res�mler� �çer�r. Yayımın tekn�k hazırlıkları tamamlanmadan önce hazır olması hal�nde araştırma raporu da başvuruyla
b�rl�kte yayımlanır. Araştırma raporu, yayımın tekn�k hazırlıkları tamamlandıktan sonra hazırlanmışsa, başvurudan
ayrı olarak yayımlanır.

(3) Başvurunun yayımı aşağıdak� unsurları �çer�r:
a) Başvuru tar�h� ve numarası.
b) Başvuru sah�b�n�n k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�.
c) G�zl� tutulması �stenmem�şse buluşu yapanın k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�.
ç) Varsa patent vek�l�n�n k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�.
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d) Buluş başlığı.
e) Rüçhan hakkına konu olan başvurunun ülkes�, tar�h� ve numarası.
f) Buluşun uluslararası patent sınıflandırması.
g) Başvurunun yayım tar�h� ve numarası.
ğ) Özet.
h) Buluşu karakter�ze eden şek�l veya şek�ller.
ı) Uluslararası veya bölgesel anlaşmalar yoluyla ulusal aşamaya g�ren başvurularda uluslararası veya bölgesel

başvuru numarası, yayım numarası ve patent�n ver�ld�ğ�ne �l�şk�n Bülten tar�h�.
�) Buluş, genet�k kaynağa veya genet�k kaynakla bağlantılı geleneksel b�lg�ye dayanıyorsa bu kaynağın veya

b�lg�n�n, coğraf� köken�n�n b�l�nmes� hal�nde coğraf� köken�ne, b�l�nmemes� hal�nde nereden alındığına �l�şk�n b�lg�.
(4) Başvuru daha önce yayımlanmışsa 97 nc� madden�n sek�z�nc� fıkrası uyarınca değ�şt�r�len özet veya buluş

başlığı yen�den yayımlanır.
(5) Patent ver�lmes� �şlemler� esnasında S�c�l sayfasındak� b�lg�lerde, tar�fname, �stemler ve varsa res�mlerde

b�r değ�ş�kl�k yapılmışsa, değ�şen sayfalar da yayımlanır.
(6) Yayımın tekn�k hazırlıkları tamamlanmadan önce redded�len, ger� çek�len veya ger� çek�lm�ş sayılan

başvurular yayımlanmaz.
(7) Kanunun 97 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası uyarınca patent başvurusuna üçüncü k�ş�ler tarafından sunulacak

görüşler, gerekçeler�yle b�rl�kte yazılı olarak Kuruma ver�l�r.
İnceleme taleb�
MADDE 102 – (1) Başvuru sah�b�, araştırma raporunun b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren üç ay �ç�nde ücret�n�

ödeyerek başvurusunun �ncelenmes�n� Kurumdan talep eder. Başvuru sah�b� bu süre �ç�nde araştırma raporuna �l�şk�n
görüşler�n� sunab�l�r ve varsa tar�fname, �stemler veya res�mlerde değ�ş�kl�kler yapab�l�r. İnceleme taleb� ger�
çek�lemez.

(2) Patent İşb�rl�ğ� Antlaşması kapsamında ulusal aşamaya g�ren başvurular �ç�n başvuru sah�b�, uluslararası
araştırma raporunun Kurum tarafından b�ld�r�ld�ğ� tar�hten �t�baren üç ay �ç�nde başvurusunun �ncelenmes�n� talep eder
ve �nceleme �le �lg�l� ücret� taleple b�rl�kte öder. Başvuru sah�b� bu süre �ç�nde uluslararası araştırma raporuna �l�şk�n
görüşler�n� sunab�l�r ve varsa tar�fname, �stemler veya res�mlerde değ�ş�kl�kler yapab�l�r.

(3) İnceleme taleb�n�n süres� �ç�nde yapılmaması veya ücret�n�n süres� �ç�nde ödenmemes� hal�nde başvuru ger�
çek�lm�ş sayılır ve başvuru sah�b�ne b�ld�r�l�r. Başvuru yayımlanmışsa bu durum Bültende yayımlanır.

Patent başvurusunun �ncelenmes�
MADDE 103 – (1) Kurum, başvuru sah�b�n�n �nceleme taleb� üzer�ne başvurunun ve buna �l�şk�n buluşun,

Kanun hükümler�ne uygunluğunu �nceler.
(2) Başvurunun veya buna �l�şk�n buluşun Kanun hükümler�ne uygun olmadığı tesp�t ed�l�rse Kanunun 98 �nc�

maddes�n�n üçüncü fıkrası hükmü uyarınca başvuru sah�b�ne b�ld�r�m yapılır. Bu b�ld�r�mde araştırma raporunda
bel�rt�len dokümanlar, varsa �nceleme aşamasında tesp�t ed�len dokümanlar, varsa başvuru sah�b�n�n görüşler� ve
başvuruda yaptığı değ�ş�kl�kler d�kkate alınarak patent�n ver�lememe nedenler� gerekçeler�yle açıklanır ve bunların
dayanakları bel�rt�l�r. Başvuru sah�b�nden, her b�r b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren üç ay �ç�nde bu b�ld�r�mlere karşı
görüşler�n� sunması veya başvurunun kapsamını aşmaması şartıyla tar�fname, �stemler veya res�mlerde değ�ş�kl�kler
yapması �sten�r. Söz konusu b�ld�r�mler�n sayısı üçten fazla olamaz.

(3) Araştırma raporunda bel�rt�len dokümanlar, varsa �nceleme aşamasında tesp�t ed�len dokümanlar, varsa
başvuru sah�b�n�n görüşler� ve başvuruda yaptığı değ�ş�kl�kler d�kkate alınarak yapılan �nceleme sonucunda patent�n
ver�lmes�ne karar ver�lmes� hal�nde patent ver�lme nedenler�n� gerekçeler�yle açıklayan b�r �nceleme raporu düzenlen�r
ve bu rapor patent ver�lme kararıyla b�rl�kte başvuru sah�b�ne b�ld�r�l�r. Bu karar ve patent Bültende yayımlanır.

(4) Düzenlenen �nceleme raporuna göre patent�n ver�leb�lmes� �ç�n Kurum tarafından değ�ş�kl�k yapılmasının
gerekl� görüldüğü durumlarda b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren �k� ay �ç�nde değ�ş�kl�kler�n yapılması �sten�r. Yapılan
değ�ş�kl�kler�n kabul ed�lmes� hal�nde patent ver�lecek metn�n değ�şen hal�yle başvuru sah�b� tarafından onaylandığı
kabul ed�lerek patent�n ver�lmes�ne karar ver�l�r, bu durum başvuru sah�b�ne b�ld�r�l�r, bu karar ve patent Bültende
yayımlanır. Değ�ş�kl�kler�n yapılmaması veya yapılan değ�ş�kl�kler�n Kurum tarafından kabul ed�lmemes� hal�nde
başvuru ger� çek�lm�ş sayılır, bu karar başvuru sah�b�ne b�ld�r�l�r ve Bültende yayımlanır.

(5) Yapılan �nceleme sonucunda başvurunun ve buna �l�şk�n buluşun bu Kanun hükümler�ne uygun
olmadığının tesp�t ed�lmes� hal�nde patent ver�lememe nedenler�n� gerekçeler�yle açıklayan b�r �nceleme raporu
düzenlen�r ve başvuru redded�l�r, bu karar başvuru sah�b�ne b�ld�r�l�r ve Bültende yayımlanır.

(6) Patent�n ver�lmes�ne �l�şk�n yayımdan sonra patent sah�b� tarafından talep ed�lmes� ve Tebl�ğde bel�rt�len
ücret�n ödenmes� hal�nde patent belges� düzenlenerek patent sah�b�ne gönder�l�r.

Patent�n yayımlanması
MADDE 104 – (1) Patent fas�külünün yayımı; �k�nc� fıkrada bel�rt�lenler� �çeren yayım kapak sayfası,

tar�fname, �stemler ve varsa res�mler� �çer�r.
(2) Patent fas�külünün yayımı aşağıdak� unsurları �çer�r:
a) Patent numarası.
b) Patent�n ver�ld�ğ�n�n yayımlandığı �lan ed�ld�ğ� Bülten�n tar�h�.
c) Başvuru tar�h� ve numarası.
ç) Patent sah�b�n�n k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�.
d) G�zl� tutulması �stenmem�şse buluşu yapanın k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�.
e) Varsa patent vek�l�n�n k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�.
f) Buluş başlığı.
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g) Rüçhan hakkına konu olan başvurunun ülkes�, tar�h� ve numarası.
ğ) Buluşun uluslararası patent sınıflandırması.
h) Başvurunun yayım tar�h� ve numarası.
ı) Özet.
�) Buluşu karakter�ze eden şek�l veya şek�ller.
j) Uluslararası veya bölgesel anlaşmalar yoluyla ulusal aşamaya g�ren başvurularda uluslararası veya bölgesel

başvuru numarası, yayım numarası ve patent�n ver�ld�ğ�ne �l�şk�n Bülten tar�h�.
k) Buluş, genet�k kaynağa veya genet�k kaynakla bağlantılı geleneksel b�lg�ye dayanıyorsa bu kaynağın veya

b�lg�n�n, coğraf� köken�n�n b�l�nmes� hal�nde coğraf� köken�ne, b�l�nmemes� hal�nde nereden alındığına �l�şk�n b�lg�.
(3) Patent S�c�l sayfasındak� b�lg�lerde herhang� b�r düzeltme yapılmışsa bu düzeltme de yayımlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İt�raz İşlemler�

İt�razın şekl� ve �çer�ğ�
MADDE 105 – (1) Üçüncü k�ş�ler, Kanunun 99 uncu maddes� uyarınca, patent�n ver�lmes� kararının Bültende

yayımlanmasından �t�baren altı ay �ç�nde Tebl�ğde bel�rt�len �t�raz ücret�n� ödeyerek söz konusu patente �t�raz edeb�l�r.
(2) İt�raz, aşağıdak�ler� �çerecek şek�lde yazılı olarak yapılır:
a) İt�raz eden�n k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�.
b) İt�raz eden vek�l atamışsa vek�l�n k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�.
c) İt�raz ed�len patent�n numarası, buluş başlığı ve patent sah�b�n�n k�ml�k b�lg�ler�.
ç) İt�razın gerekçeler� ve bu gerekçeler� kanıtlayan b�lg� veya belgeler.
d) İt�raz ücret�n�n ödend�ğ�ne �l�şk�n b�lg�.
(3) İt�razın süres� �ç�nde veya �k�nc� fıkraya uygun olarak yapılmaması durumunda, �t�raz yapılmamış sayılır.

İşleme alınmayan �t�razlar, �şleme alınmama kararı �le b�rl�kte �t�raz sah�b�ne b�ld�r�l�r.
(4) İt�raz yapılmaması veya yapılmamış sayılması hal�nde patent�n ver�lmes� hakkındak� karar kes�nleş�r ve

n�ha� karar Bültende yayımlanır.
(5) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len süren�n sonunda, �k�nc� fıkraya uygun olarak yapılan �t�razlar patent sah�b�ne

b�ld�r�lerek, görüşler�n� b�ld�reb�lmes� ve gerekt�ğ�nde tar�fname, �stem veya res�mler�nde değ�ş�kl�k yapab�lmes� �ç�n
b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren üç ay süre ver�l�r. Patent sah�b�n�n, patentte değ�ş�kl�k yapması durumunda değ�şen met�n
�le bu değ�ş�kl�kler�n met�n �çer�s�nde nerelerde yapıldığının açık ve anlaşılır b�r şek�lde göster�ld�ğ� sayfalar da
Kuruma sunulur. Değ�ş�kl�kler, �çer�k olarak açık ve anlaşılır n�tel�kte olmalıdır. İt�raz, patent sah�b�n�n görüşler� ve
varsa patentte değ�ş�kl�k talepler� de d�kkate alınarak, Kurul tarafından �ncelen�r. Kurul, Kanunun 99 uncu maddes�n�n
beş�nc� fıkrasına göre karar ver�r.

(6) Kurul, patent�n veya değ�şt�r�lm�ş hal�n�n Kanuna kısmen uygun olduğu görüşündeyse, patent�n bu kısım
�t�barıyla devamına karar vererek değ�ş�kl�k yapılması �stenen kısımları açık b�r şek�lde bel�rt�r. Patent sah�b� bu
kararın b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren �k� ay �ç�nde, kararda bel�rt�len görüşler� ve değ�ş�kl�k yapılması �stenen hususları
d�kkate alarak yen�den düzenlenm�ş tar�fname, �stem ve varsa res�mler� Kuruma tesl�m eder. Söz konusu değ�ş�kl�ğ�n
yapılmaması veya yapılan değ�ş�kl�ğ�n kabul ed�lmemes� hal�nde patent�n hükümsüzlüğüne karar ver�l�r. Bu fıkradak�
gerekl�l�kler�n usulüne uygun olarak yer�ne get�r�lmes� hal�nde �se Kurum patent�n değ�şt�r�lm�ş hal�yle devamına
karar ver�r. Patent�n değ�şt�r�lm�ş hal� Bültende yayımlanır.

(7) Kurul, �t�razlara �l�şk�n olarak yaptığı �nceleme sonucunda patent�n mevcut hal�yle devamına karar ver�rse
n�ha� kararı patent sah�b�ne ve �t�raz edene b�ld�r�lerek, karar Bültende yayımlanır.

(8) İt�raz �şlemler� devam ederken, Kanunun 140 ıncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) ve (c) bentler� hükmü
uyarınca patent hakkının sona ermes� �t�raz �şlemler�n�n devam ett�r�lmes�ne engel teşk�l etmez.

(9) İt�raz, Kurul tarafından �t�raz hakkında karar ver�lmeden önce ger� çek�leb�l�r.
(10) Kurulun Kanunun 99 uncu maddes� uyarınca vereceğ� kararlara Kanunun 100 üncü maddes� kapsamında

�t�raz ed�lemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yıllık Ücretler

Yıllık ücretler
MADDE 106 – (1) Patent başvurusu veya patent�n korunması �ç�n gerekl� olan ve Tebl�ğde bel�rt�len yıllık

ücretler, Kurumun b�ld�r�m�ne gerek olmaksızın, başvuru tar�h�nden �t�baren üçüncü yıldan başlamak üzere patent�n
koruma süres� boyunca her yıl vades�nde peş�nen öden�r. Vade tar�h�, başvuru tar�h�ne tekabül eden ay ve gündür.

(2) Yıllık ücretler, b�r�nc� fıkrada bel�rt�len sürede ödenmemes� hâl�nde, Tebl�ğde bel�rt�len ek ücretle b�rl�kte
vadey� tak�p eden altı ay �ç�nde de ödeneb�l�r.

(3) Yıllık ücretler�n �k�nc� fıkrada bel�rt�len sürede de ödenmemes� hâl�nde, patent hakkı bu ücret�n vade tar�h�
�t�barıyla sona erer, patent hakkının sona erd�ğ�ne �l�şk�n b�ld�r�m yapılır ve bu durum Bültende yayımlanır.

(4) Patent hakkının sona erd�ğ�ne �l�şk�n b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren �k� ay �ç�nde Tebl�ğde bel�rt�len telaf�
ücret�n�n ödenmes� hal�nde patent hakkı, ücret�n ödend�ğ� tar�h �t�barıyla yen�den geçerl�l�k kazanır ve Bültende
yayımlanır. Patent hakkının yen�den geçerl�l�k kazanab�lmes� �ç�n telaf� ücret�n�n ödend�ğ�n� göster�r b�lg�n�n talep
formuyla b�rl�kte, b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren �k� ay �ç�nde Kuruma sunulması gerek�r. Patent hakkının sona erd�ğ�ne
�l�şk�n b�ld�r�m en geç patent hakkının sona erd�ğ� vade tar�h�nden başlayan b�r yıllık süren�n b�t�m�ne kadar yapılır.

İKİNCİ KISIM
Patent Sürec�ne İl�şk�n İşlemler
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Patent başvurusu ve patent�n üçüncü k�ş�lerce �ncelenmes�
MADDE 107 – (1) Patent başvuru veya patent dosyaları, Kanunun 102 nc� maddes� hükmü kapsamında, �lg�l�

ücret�n ödenmes� koşuluyla üçüncü k�ş�lerce bu dosyaların üzer�nden veya bunların kayded�ld�ğ� d�ğer tekn�k araçlar
vasıtasıyla �nceleneb�l�r. Aşağıda sayılanlar bu �ncelemen�n kapsamı dışındadır:

a) Henüz b�ld�r�lmem�ş taslak kararlar ve b�ld�r�mler �le bunlara esas teşk�l eden dokümanlar.
b) Adının patent başvurusunda ve patentte bel�rt�lmes� hakkından feragat etm�ş olan buluşu yapanın k�ml�k ve

�let�ş�m b�lg�ler�.
c) Kurumun b�r�mler� arasında yapılan yazışmalar.
ç) Kurumun, kamunun b�lg�lend�r�lmes� amacına h�zmet etmeyeceğ�ne karar verd�ğ� d�ğer dokümanlar.
Patent başvurusunda ve patentte yapılab�lecek değ�ş�kl�kler
MADDE 108 – (1) Başvuru sah�b� tarafından başvurunun �lk hâl�n�n kapsamını aşmamak şartıyla patent

başvurusunda değ�ş�kl�k yapılab�l�r.
(2) Başvuru sah�b� şekl� eks�kl�k �ncelemes�n�n tamamlanmasından sonra gerekl� gördüğü değ�ş�kl�kler�

başvurunun �lk kapsamını aşmamak ve şekl� şartları sağlamak şartıyla yapab�l�r. Şekl� eks�kl�k �ncelemes�n�n
tamamlanmasından sonra, şekl� şartları sağlamayan değ�ş�kl�k talepler� d�kkate alınmaz ve bu durum başvuru sah�b�ne
b�ld�r�l�r.

(3) Başvuru sah�b� kend� �n�s�yat�f� �le araştırma raporunu aldıktan sonra tar�fname, �stemler ve res�mlerde
değ�ş�kl�k yapab�l�r.

(4) Başvuru sah�b�, patent başvurusunun �ncelenmes� sırasında Kurum tarafından yapılan �lk b�ld�r�me vereceğ�
cevap �le b�rl�kte kend� �n�s�yat�f� �le tar�fname, �stem ve res�mlerde değ�ş�kl�k yapab�l�r.

(5) B�r�nc� �la dördüncü fıkralar kapsamındak� değ�ş�kl�kler�n araştırma veya �nceleme raporu düzenlen�rken
d�kkate alınab�lmes� �ç�n, bu değ�ş�kl�kler�n araştırma veya �nceleme raporunun düzenlenmes� �şlemler�ne başlamadan
önce Kuruma ulaşması gerek�r.

(6) Başvuruda değ�ş�kl�k yapılması durumunda bu değ�ş�kl�kler�n met�n �çer�s�nde nerelerde yapıldığının açık
ve anlaşılır b�r şek�lde göster�ld�ğ� sayfalar da Kuruma sunulur.

(7) Kanunun �z�n verd�ğ� hallerde patentte yapılacak değ�ş�kl�klerle patent�n sağladığı korumanın kapsamı
aşılamaz.

Hataların düzelt�lmes�
MADDE 109 – (1) Kuruma ver�len dokümanlardak� çev�r� hataları, yazım hataları, kopyalama hataları ve

yanlışlıklar talep üzer�ne düzelt�leb�l�r. Ancak düzeltme taleb�n�n tar�fname, �stemler veya res�mlerle �lg�l� olması
durumunda düzeltmen�n, bu maddede sayılanlar dışında b�r amaç taşımadığı açık olmalıdır.

Patent başvurusunun ger� çek�lmes� veya patent hakkından vazgeç�lmes�
MADDE 110 – (1) Kurum nezd�nde patent başvurusunun ger� çek�lmes� veya patent hakkından vazgeç�lmes�

taleb�n�n vek�l tarafından yapılması durumunda taleple b�rl�kte bu yetk�ler� açıkça bel�rten vekâletname aslının veya
onaylı örneğ�n�n Kuruma sunulması gerek�r. Böyle b�r vekâletnamen�n Kuruma daha önce sunulmuş olması
durumunda 124 üncü madden�n altıncı fıkrası uyarınca Kurumun gerekl� göreceğ� haller saklı kalmak kaydıyla, öncek�
tar�hl� vekâletnameye �l�şk�n b�lg� ver�lmes� hal�nde vekâletnamen�n yen�den sunulması gerekmez.

(2) Başvuru veya patent sah�b�n�n tüzel k�ş� olması durumunda bu tüzel k�ş� tarafından yapılan patent
başvurusunun ger� çek�lmes� veya patent hakkından vazgeç�lmes� taleb�n�n �şleme alınab�lmes� �ç�n taleb� yapan tüzel
k�ş�l�ğe a�t �mza s�rküler�n�n sunulması gerek�r.

(3) B�rden fazla başvuru veya patent sah�b�n�n olması durumunda patent başvurusunun ger� çek�lmes� veya
patent hakkından vazgeç�lmes� taleb� tüm sah�pler tarafından �mzalanır. Kanunun 147 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası
uyarınca ortak tems�lc� olan k�ş�n�n d�ğer hak sah�pler� adına patent başvurusunun ger� çek�lmes� veya patent
hakkından vazgeç�lmes� taleb�n� �mzalama yetk�s� yoktur.

S�c�le kayıt ve hükümler�
MADDE 111 – (1) Patent�n veya faydalı model�n ver�lmes� sürec�ndek� ve sonrasındak� �şlemler �le patent

veya faydalı model başvuruları, patentler veya faydalı modeller aşağıda sayılan unsurları �çerecek şek�lde S�c�le
kayded�l�r:

a) Başvuru numarası ve başvuru tar�h�.
b) Belge numarası ve belge ver�ld�ğ�n�n yayımlandığı Bülten tar�h�.
c) Koruma türü: Patent veya faydalı model.
ç) Başvuru şekl�: Asıl, bölünmüş, ek patent, g�zl�.
d) Buluş başlığı.
e) Türkçe özet.
f) İstem sayısı, tar�fname ve res�mler�n sayfa sayısı.
g) Buluşun uluslararası patent sınıflandırması.
ğ) Başvuru veya belge sah�b�n�n k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�.
h) G�zl� tutulması �stenmem�şse buluşu yapanın k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�.
ı) Varsa patent vek�l�n�n k�ml�k ve �let�ş�m b�lg�ler�.
�) Rüçhan hakkına konu olan başvurunun ülkes�, tar�h� ve numarası.
j) Korumanın başlangıç tar�h� ve koruma süres�.
k) Başvurunun bölünmes� durumunda �lk başvurudan bölünen tüm başvuruların numarası.
l) Bölünmüş b�r başvuru yapılması veya Kanunun 110 uncu maddes�n�n üçüncü fıkrasının (b) bend� uyarınca

yen� b�r başvuru yapılması durumunda öncek� başvurunun numarası, başvuru tar�h� ve rüçhan b�lg�ler�.
m) Kanunun 111 �nc� maddes�ne göre açılan dava �le bu dava sonucunda ver�len ve kes�nleşen hüküm.
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n) Ek patent başvurusu yapılması durumunda asıl patent başvurusunun numarası, asıl patent başvurusunda da
ek patent başvurularının numaraları.

o) Başvurunun yayım tar�h� ve başvurudan ayrı yayımlanmışsa araştırma raporunun yayım tar�h�.
ö) Buluş, genet�k kaynağa veya genet�k kaynakla bağlantılı geleneksel b�lg�ye dayanıyorsa bu kaynağın veya

b�lg�n�n, coğraf� köken�n�n b�l�nmes� hal�nde coğraf� köken�ne, b�l�nmemes� hal�nde nereden alındığına �l�şk�n b�lg�.
p) Başvurunun veya Belgen�n geçerl�l�k durumuna �l�şk�n b�lg�ler.
r) Başvuru veya patent ve faydalı model hakkına �l�şk�n hukuk� �şlemler.
s) Yıllık ücretler.
ş) Uluslararası veya bölgesel anlaşmalar yoluyla ulusal aşamaya g�ren başvurularda uluslararası veya bölgesel

başvuru numarası, yayım numarası ve patent�n ver�ld�ğ�ne �l�şk�n Bülten tar�h�.
(2) Kurum, b�r�nc� fıkrada sayılanların dışındak� herhang� b�r b�lg�n�n de S�c�le kayded�lmes�ne karar vereb�l�r.
(3) Patent başvurusu veya patentten doğan haklar, usulüne uygun b�r şek�lde S�c�le kayded�lmed�kçe, �y�n�yetl�

üçüncü k�ş�lere karşı �ler� sürülemez.
Patent başvurusunun faydalı model başvurusuna dönüştürülmes�
MADDE 112 – (1) Patent başvurusu sah�b�, �şlemler� devam eden patent başvurusu �ç�n en geç 103 üncü

madden�n �k�nc� fıkrası uyarınca yapılan son b�ld�r�me cevap verme süres� olan üç aylık süren�n b�t�m�ne kadar faydalı
model başvurusuna dönüştürülmes� taleb�nde bulunab�l�r.

(2) B�r�nc� fıkra uyarınca dönüştürme taleb�n�n yapılması hal�nde Kurum, b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren b�r ay
�ç�nde gerekl� belgeler� vermes� ve araştırma taleb�nde bulunması gerekt�ğ�n� başvuru sah�b�ne b�ld�r�r. Bu süre �ç�nde
gerekl� şartların yer�ne get�r�lmemes� hal�nde, dönüştürme taleb� yapılmamış sayılır ve başvuru, patent başvurusu
olarak �şlem görmeye devam eder. Bu süre �ç�nde gerekl� şartların yer�ne get�r�lmes� hal�nde, başvuru hakkında
Kanunun faydalı model ver�lmes� �le �lg�l� hükümler� uygulanır.

(3) Dönüştürme taleb� yapılan başvuru �ç�n;
a) Daha önce araştırma raporu düzenlenmem�şse Tebl�ğde bel�rt�len araştırma ücret�n�n,
b) Daha önce araştırma raporu düzenlenm�şse, dönüştürülen başvurular �ç�n Tebl�ğde bel�rt�len �lg�l� araştırma

ücret�n�n,
�k�nc� fıkrada bel�rt�len araştırma taleb�yle b�rl�kte ödenmes� gerek�r. Bu fıkra kapsamında ödenmes� gereken

araştırma ücret� b�r�nc� fıkra uyarınca yapılan dönüştürme taleb�yle b�rl�kte de ödeneb�l�r.
(4) Patent başvurusundan faydalı model başvurusuna dönüştürülmüş başvurular �ç�n yapılan yen�den

dönüştürme talepler� �şleme alınmaz.
Faydalı model başvurusunun patent başvurusuna dönüştürülmes�
MADDE 113 – (1) Faydalı model başvuru sah�b�, �şlemler� devam eden faydalı model başvurusu �ç�n en geç

araştırma raporunun b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren üç aylık süren�n b�t�m�ne kadar başvurunun patent başvurusuna
dönüştürülmes� taleb�nde bulunab�l�r.

(2) Böyle b�r dönüşüm taleb�n�n yapılması hal�nde Kurum, b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde varsa
gerekl� belgeler �le b�rl�kte araştırma ücret�n� de ödeyerek araştırma taleb�nde bulunması gerekt�ğ�n� başvuru sah�b�ne
b�ld�r�r. Söz konusu süre �ç�nde gerekl�l�kler�n yer�ne get�r�lmes� hal�nde dönüşüm taleb� kabul ed�l�r ve dönüşümün
kabul ed�ld�ğ� tar�h �t�barıyla başvuru �ç�n patent ver�lmes�yle �lg�l� hükümler uygulanır.

(3) Dönüştürme taleb� yapılan başvuru �ç�n;
a) Daha önce araştırma raporu düzenlenmem�şse Tebl�ğde bel�rt�len araştırma ücret�n�n,
b) Daha önce araştırma raporu düzenlenm�şse, dönüştürme başvuruları �ç�n Tebl�ğde bel�rt�len ek araştırma

ücret�n�n,
�k�nc� fıkrada bel�rt�len araştırma taleb�yle b�rl�kte ödenmes� gerek�r. Bu fıkra kapsamında ödenmes� gereken

araştırma ücret� b�r�nc� fıkra uyarınca yapılan dönüştürme taleb�yle b�rl�kte de ödeneb�l�r.
(4) Faydalı model başvurusundan patent başvurusuna dönüştürülmüş başvurular �ç�n yapılan yen�den

dönüştürme talepler� �şleme alınmaz.
İşlemler�n devam ett�r�lmes�
MADDE 114 – (1) Patent başvurusuna �l�şk�n �şlemlere da�r sürelere uymaması hal�nde başvuru sah�b�, süreye

uyulmamanın sonucunun b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren �k� ay �ç�nde, Tebl�ğde bel�rt�len ücret� ödeyerek ve süreye
uyulmadığı �ç�n yapılamamış olan �şlem�n gereğ�n� yaparak �şlemlere devam ed�lmes�n� talep edeb�l�r.

(2) Bu fıkrada yer alan maddelerde ver�len sürelere uyulmaması hal�nde �şlemlere devam ed�lmes� talep
ed�lemez:

a) Kanunun 93 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrası.
b) Kanunun 101 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrası.
c) Kanunun 110 uncu maddes�n�n üçüncü fıkrası.
ç) 72 nc� madde.
d) 81 �nc� madde.
e) 84 üncü madden�n b�r�nc� fıkrası.
f) 96 ncı ve 119 uncu maddeler�n �k�nc� fıkraları.
g) 99 uncu madden�n b�r�nc� fıkrası ve 120 nc� madden�n on dördüncü fıkrası.
(3) Kurum, talebe �l�şk�n olarak yaptığı değerlend�rme sonucunu başvuru sah�b� ya da patent sah�b�ne b�ld�r�r.

Taleb�n kabul ed�lmes� hal�nde başvuru yayımlanmışsa bu durum Bültende yayımlanır.
(4) 103 üncü madden�n �k�nc� fıkrası uyarınca yapılan b�ld�r�mlerde ver�len üç aylık süreye uyulmadığı �ç�n

yapılamamış olan �şlem�n gereğ�n� yaparak �şlemlere devam ed�lmes� taleb�, üç b�ld�r�mden b�r� �ç�n ve bu madde
uyarınca sadece b�r kez yapılab�l�r.
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(5) Bu maddede bel�rt�lmeyen ancak taleb�n n�tel�ğ�ne göre �şlemler�n devam ett�r�lmes�n�n mevzuat
hükümler�ne göre uygun olmadığı durumlarda �şlemler�n devam ett�r�lmes� taleb� Kurum tarafından �şleme alınmaz.

(6) Bu madde hükümler�, �şlemler�n devam ett�r�lmes� veya hakların yen�den tes�s� �le �lg�l� süreler açısından
uygulanmaz.

Hakların yen�den tes�s�
MADDE 115 – (1) Patent başvurusu veya patent sah�b� tarafından, patent başvurusu veya patentle �lg�l�

�şlemlerde şartların gerekt�rd�ğ� özen göster�lmes�ne rağmen, uyulması gereken b�r süreye uyulamamasının patent
başvurusunun redd�ne, ger� çek�lm�ş sayılmasına, Kanunun 99 uncu maddes� uyarınca patent�n hükümsüz kılınmasına
veya d�ğer herhang� b�r hakkın kaybına yol açması hal�nde, hakların yen�den tes�s� talep ed�leb�l�r.

(2) Hakların yen�den tes�s� taleb�, uyulamamış olan süren�n b�t�m�nden �t�baren b�r yılı geçmemek üzere,
süreye uyulamama neden�n�n ortadan kalkmasından �t�baren �k� ay �ç�nde Tebl�ğde bel�rt�len ücret ödenerek yapılır.
Ancak, Kanunun 93 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len on �k� aylık rüçhan süres�ne uyulamama durumunda,
bu süren�n b�t�m�nden �t�baren �k� ay �ç�nde hakların yen�den tes�s� taleb�nde bulunulab�l�r.

(3) Hakların yen�den tes�s� taleb�ne dayanak olan gerekçeler ve bunları kanıtlayıcı b�lg� ve belgeler taleple
b�rl�kte sunulur.

(4) Kurum, talebe �l�şk�n olarak yaptığı değerlend�rme sonucunu başvuru sah�b� ya da patent sah�b�ne b�ld�r�r.
Hakların yen�den tes�s� taleb�n�n kabul ed�lmes� hal�nde başvuru yayımlanmışsa bu durum Bültende yayımlanır.

(5) 103 üncü madden�n �k�nc� fıkrası uyarınca yapılan b�ld�r�mlerde ver�len üç aylık süreye uyulamadığı �ç�n
yapılamamış olan �şlem�n gereğ�n� yaparak �şlemlere devam ed�lmes� taleb�, bu madde uyarınca yapılamaz.

(6) Bu madde hükümler�, �şlemler�n devam ett�r�lmes� veya hakların yen�den tes�s� �le �lg�l� süreler açısından
uygulanmaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM
L�sans İşlemler�

Sözleşmeye dayalı l�sans
MADDE 116 – (1) Patent başvurusunun veya patent�n kullanma hakkı, l�sans sözleşmes�ne konu olab�l�r.
(2) L�sansın S�c�le kaydı ve yayımlanması �ç�n taraflardan b�r�n�n aşağıda sayılanlarla Kuruma başvuruda

bulunması gerek�r:
a) Talep Formu.
b) L�sans alan ve veren�n �mza ve beyanlarını, l�sans sözleşmes�ne konu olan patent başvurusunun veya

patent�n numarasını, l�sans süres� ve varsa bedel�n� ve l�sansın çeş�d�n� bel�rt�r l�sans sözleşmes�, l�sans sözleşmes�n�n
yabancı d�lde olması hal�nde �laveten yem�nl� tercüman tarafından onaylanmış Türkçe çev�r�s�.

c) Ücret�n ödend�ğ�n� göster�r b�lg�.
L�sans verme tekl�f� ve kullanma zorunluluğu
MADDE 117 – (1) Patent başvurusu veya patent sah�b�, patent konusu buluşu kullanmak �steyen herkese

l�sans vereceğ�ne �l�şk�n beyanı ve Tebl�ğde bel�rt�len ücret�n ödend�ğ�n� göster�r b�lg�y� �çeren talep formunu Kuruma
sunar.

(2) Kanunun 110 uncu ve 111 �nc� maddeler�ne göre başvuru veya patent sah�pl�ğ�nde değ�ş�kl�k olmuşsa, yen�
başvuru veya patent sah�b�n�n, S�c�le kayded�lmes�yle daha önce yapılmış l�sans verme tekl�f�, kend�l�ğ�nden ger�
alınmış sayılır.

(3) Kurum, l�sans verme tekl�fler�n� S�c�le kaydeder ve Bültende yayımlar.
(4) Patent başvurusu veya patent sah�b�, l�sans verme tekl�f�n� her zaman ger� alab�l�r. Tekl�f�n ger� alınması

Bültende yayımlanır.
(5) S�c�lde �nh�sar� l�sans ver�ld�ğ�ne �l�şk�n b�r kayıt olması durumunda başvuru veya patent sah�b� ayrıca

başkalarına l�sans verme tekl�f�nde bulunamaz, böyle b�r talepte bulunulması durumunda bu talep Kurum tarafından
�şleme alınmaz.

(6) L�sans verme tekl�f� yapıldıktan sonra, �nh�sar� l�sansın S�c�le kayıt taleb�ne, l�sans verme tekl�f� ger�
alınmadığı veya ger� alındığı kabul ed�lmed�ğ� takd�rde �z�n ver�lmez.

(7) Patent sah�b� veya yetk�l� kıldığı k�ş�, patentle korunan buluşu kullanmak zorundadır. Kullanım, patent�n
ver�lmes� kararının Bültende yayımlanmasından �t�baren üç yıllık veya patent başvurusu tar�h�nden �t�baren dört yıllık
sürelerden hang�s� daha geç sona er�yorsa, bu süre �ç�nde gerçekleşt�r�l�r. Kullanımın değerlend�r�lmes�nde pazar
şartları ve patent sah�b�n�n kontrolü ve �rades� dışındak� şartlar göz önünde tutulur. Objekt�f n�tel�k taşıyan
ruhsatlandırma, standartlara uygunluk, değ�ş�k alanlarda yen� uygulamaların yapılmasına �ht�yaç duyma g�b� tekn�k
veya ekonom�k veya hukuk� sebepler patent�n kullanılamamasının haklı sebepler� olarak kabul ed�l�r. Patent konusu
buluşun kullanılmasını engelleyecek n�tel�kte olan bu sebepler, patent sah�b�n�n kontrolü ve �rades� dışındak� sebepler
olarak kabul ed�l�r.

(8) Patent�n kullanıldığına ya da kullanılamadığına �l�şk�n beyan, yed�nc� fıkrada bel�rt�len süre �ç�nde Kuruma
sunulur, S�c�le kayded�l�r ve Bültende yayımlanır. Bu süre �ç�nde kullanıldığına da�r b�ld�r�m yapılmayan patentler
Bültende yayımlanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Ç�ftç� İst�snası

Ç�ftç� �st�snası
MADDE 118 – (1) Kanunun 85 �nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrası uyarınca ç�ftç�n�n, patent sah�b� tarafından

veya onun �zn�yle satılan ya da başka b�r t�car� yolla sağlanan patentl� damızlık veya d�ğer hayvan üreme materyal�n�,
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tarım amaçlı kullanma hakkı vardır. Bu hak, ç�ftç�n�n kend� tarım etk�nl�ğ�n� sürdürme amacıyla hayvan ya da d�ğer
hayvan üreme materyal�n�n kullanılmasını kapsar.

(2) B�r�nc� fıkra uyarınca ç�ftç�ye sağlanan kullanma hakkı, ç�ftç�n�n patente konu olan damızlık ya da hayvan
üreme materyal�n� kullanarak, kend� tarımsal faal�yet�n� sürdürmek amacıyla patente konu hayvanların çoğaltılmasını
kapsar. Ancak bu hak, patente konu hayvan üreme materyal�n�n t�car� satış amacıyla çoğaltmasını kapsamaz.

(3) Patent sah�b� �le doğrudan t�car� rekabete g�recek şek�lde b�r damızlık �şletmes� g�b� hareket ederek patentl�
b�r hayvanın üreme hücreler�n�n, semen�n�n veya embr�yolarının satışını yapmak, t�car� amaçlı çoğaltma kapsamına
g�rer.

(4) Süt üret�m� veya kes�m g�b� tarımsal faal�yet�n� sürdürme amacıyla olması şartıyla, patentl� b�r ç�ftl�k
hayvanının yet�şt�rme yoluyla çoğaltılması, çoğaltılan hayvanın ç�ftç�l�k faal�yetler�nde kullanılması veya çoğaltılan
hayvanın kend�s�n�n veya yavrularının satılması b�r�nc� fıkrada bel�rt�len kullanma hakkının kapsamındadır.

BEŞİNCİ KISIM
Faydalı Model

Faydalı model başvurusunun şekl� şartlara uygunluk açısından �ncelenmes�
MADDE 119 – (1) Kurum, 71 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len unsurların tam olduğu veya 72 nc�

madde uyarınca unsurların tamamlandığı faydalı model başvurusunu ya da 73 üncü madde uyarınca Patent İşb�rl�ğ�
Antlaşması kapsamında ulusal aşamaya g�ren faydalı model başvurusunu;

a) 74 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (g) ve (h) bentler� har�ç olmak üzere başvuru formunda sunulması
gereken b�lg�ler�n tam olarak ver�l�p ver�lmed�ğ�,

b) 74 �la 78 �nc� maddeler uyarınca sunulan unsurların 87 �la 94 üncü madde hükümler�nde bel�rt�len şekl�
şartlara uygun olup olmadığı,

bakımından �nceler.
(2) Yapılan şekl� �nceleme sonucunda başvuruda eks�kl�kler tesp�t ed�l�rse, başvuru sah�b�nden b�ld�r�m

tar�h�nden �t�baren �k� ay �ç�nde eks�kl�kler� g�dermes� �sten�r. Ver�len süre �ç�nde eks�kl�kler�n g�der�lmemes� hal�nde
başvuru redded�l�r ve bu durum başvuru sah�b�ne b�ld�r�l�r.

(3) Başvurunun şekl� şartlara uygunluk bakımından eks�kl�ğ�n�n olmadığı anlaşılırsa veya eks�kl�kler süres�
�ç�nde g�der�l�rse bu durum başvuru sah�b�ne b�ld�r�l�r ve başvurunun �şlemler�ne 120 nc� maddeye göre devam ed�l�r.

Faydalı model �ç�n araştırma taleb�n�n yapılması ve araştırma raporunun düzenlenmes�
MADDE 120 – (1) Faydalı model başvurusu �ç�n araştırma taleb� başvuruyla b�rl�kte veya b�ld�r�me gerek

olmaksızın 119 uncu madden�n üçüncü fıkrasına göre yapılan b�ld�r�mden �t�baren �k� ay �ç�nde Tebl�ğde bel�rt�len
ücret ödenerek yapılır. Aks� takd�rde başvuru ger� çek�lm�ş sayılır.

(2) Araştırma raporunun düzenleneb�lmes� �ç�n başvuru sah�b�n�n b�r�nc� fıkra uyarınca araştırma taleb�nde
bulunması ve 119 uncu madde uyarınca başvurunun şekl� şartlara uygunluk bakımından eks�kl�ğ�n�n olmaması veya
eks�kl�kler�n süres� �ç�nde g�der�lm�ş olması gerek�r.

(3) Araştırma raporu, tar�fnamen�n tamamı d�kkate alınarak �stemler �t�bar�yle düzenlen�r. Araştırma
raporunda, faydalı modele konu buluşun yen� olup olmadığı konusunda karar ver�lmes�nde d�kkate alınab�lecek ve
raporun hazırlandığı tar�hte er�ş�leb�l�r olan dokümanlar bel�rt�l�r. Faydalı model�n yen�l�k değerlend�rmes�nde, buluş
konusuna katkı sağlamayan tekn�k özell�kler d�kkate alınmaz ve bu unsurlar raporda bel�rt�l�r. Araştırma raporu
düzenlen�rken, varsa üçüncü k�ş�ler�n faydalı model başvurusuna konu olan buluşa faydalı model ver�leb�l�rl�ğ�ne
�l�şk�n görüşler� de d�kkate alınır.

(4) Başvurunun veya buna �l�şk�n buluşun Kanun hükümler�ne uygun olmadığı tesp�t ed�l�rse araştırma
raporunda faydalı model�n ver�lememe nedenler� gerekçeler�yle açıklanır ve bunların dayanakları bel�rt�l�r.

(5) Araştırma raporunda bel�rt�len her b�r dokümanın, başvurunun hang� �stemler� �le �lg�l� olduğu ve uygun
olduğu durumlarda, bel�rt�len dokümanın hang� kısmının başvuru �le �lg�l� olduğu bel�rt�l�r.

(6) Rüçhan tar�h�nden önce, rüçhan tar�h� ve başvuru tar�h� arasında, başvuru tar�h�nde veya sonrasında
yayımlanmış olan dokümanlar, araştırma raporunda ayırt ed�c� şek�lde bel�rt�l�r.

(7) Başvuru tar�h�nden önce yapılmış olan sözlü açıklama, kullanım veya b�r başka yolla yapılan açıklamaya
�l�şk�n doküman, yayım tar�h� ve varsa yazılı olmayan açıklamanın tar�h� �le b�rl�kte araştırma raporunda bel�rt�l�r.

(8) Araştırma raporu, başvuru konusu buluşun uluslararası sınıflandırmaya göre yapılan sınıflandırmasını
�çer�r.

(9) Araştırma raporu düzenlen�rken, özet�n ve buluş başlığının başvuru konusu buluşla �lg�l� olarak tekn�k b�lg�
verme amacına h�zmet etmed�ğ� tesp�t ed�l�rse, özet ve buluş başlığı Kurum tarafından yen�den düzenlenerek
kes�nleşt�r�l�r ve araştırma raporuna eklenerek başvuru sah�b�ne b�ld�r�l�r.

(10) Düzenlenen araştırma raporu, raporda bel�rt�len dokümanların b�rer kopyası �le b�rl�kte başvuru sah�b�ne
b�ld�r�l�r ve Bültende yayımlanır.

(11) Araştırma raporunun başvuru yayımından önce hazır olması hal�nde, araştırma raporu başvuru �le b�rl�kte
yayımlanır. Araştırma raporu, başvuru yayımından sonra hazırlanmışsa, başvurudan ayrı olarak yayımlanır.
Dokuzuncu fıkra uyarınca özet�n veya buluş başlığının değ�şt�r�lmes� durumunda araştırma raporunun yayımı
değ�şt�r�len özet veya buluş başlığını da �çer�r.

(12) Araştırma raporunun ve bu madde uyarınca değ�şt�r�len özet�n başvurudan ayrı olarak yayımlanması
durumunda, Bültende yapılan yayım 101 �nc� maddede bel�rt�len b�lg�ler� �çer�r.

(13) Başvurunun bazı �stemler�n�n Kanunun 143 üncü maddes�n�n yed�nc� fıkrası kapsamına g�rmemes� veya
tar�fnamen�n ya da bazı �stemler�n yeter�nce açık olması durumunda araştırma raporu bu �stemler �t�bar�yle düzenlen�r.
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(14) Başvurunun �stemler�n�n tamamının Kanunun 142 nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası kapsamına g�rmes� veya
tar�fnamen�n ya da tüm �stemler�n yeter�nce açık olmamasının araştırma raporunun düzenlenmes�n� engellemes�
durumunda araştırma raporu düzenlenemeyeceğ� başvuru sah�b�ne b�ld�r�l�r. Araştırma raporunun düzenlenememes�
hal�nde başvuru sah�b�ne, söz konusu karara �t�razlarını ve varsa başvurudak� değ�ş�kl�kler� sunması �ç�n b�ld�r�m
tar�h�nden �t�baren üç ay süre ver�l�r. Bu süre �ç�nde �t�razda bulunulmaması veya değ�ş�kl�kler�n sunulmaması veya
sunulan �t�razın veya değ�ş�kl�kler�n kabul ed�lmemes� hal�nde başvuru redded�l�r. Sunulan �t�razın veya değ�ş�kl�kler�n
kabul ed�lmes� hal�nde araştırma raporu, tüm �stemler veya araştırılab�l�r �stemler �ç�n düzenlen�r.

Araştırma raporuna �t�raz ve görüşler�n sunulması
MADDE 121 – (1) Araştırma raporunun yayımlanmasından �t�baren üç ay �ç�nde �lg�l� belgeler� de eklemek

suret�yle araştırma raporunun �çer�ğ�ne başvuru sah�b� �t�raz edeb�l�r, üçüncü k�ş�ler görüş b�ld�reb�l�r. Süres� �ç�nde
sunulmayan �t�raz ve görüşler değerlend�rmeye alınmaz.

Faydalı model belges� düzenlenmes�
MADDE 122 – (1) Faydalı model�n ver�lmes�ne �l�şk�n yayımdan sonra talep ed�lmes� ve Tebl�ğde bel�rt�len

belge düzenleme ücret�n�n ödenmes� durumunda faydalı model belges� düzenlenerek başvuru sah�b�ne ver�l�r.
Patentlerle �lg�l� hükümler�n uygulanab�l�rl�ğ�
MADDE 123 – (1) Faydalı modele �l�şk�n açık b�r hüküm bulunmadığı ve faydalı model�n özell�ğ� �le

çel�şmed�ğ� takd�rde, bu Yönetmel�kte patentler �ç�n öngörülen hükümler, faydalı model �ç�n de uygulanır.

BEŞİNCİ KİTAP
Ortak Hükümler

Vekâletname
MADDE 124 – (1) Kanuna veya bu Yönetmel�ğe göre vekâletname sunulmasının gerekl� olduğu hallerde,

vek�l�n Kurum nezd�nde vek�ll�k yapma yetk�s�n� ha�z olması, tems�l yetk�s�n� ve tar�h b�lg�s�n� �çeren yazılı
vekâletname aslının veya vek�l tarafından aslına uygunluğu onaylanmış ve onay tar�h�n� �çer�r suret�n�n Kuruma
sunulması zorunludur.

(2) Kurum nezd�nde vek�ll�k yapma yetk�s� olmayan k�ş�lerce yapılan başvurularda, başvuru veya tesc�l
sonrası yapılacak d�ğer �şlemlere �l�şk�n b�ld�r�mler başvuru sah�b�n�n Türk�ye’de yerleş�m yer� varsa doğrudan
başvuru sah�b�ne yapılır. Başvuru sah�b�n�n Türk�ye’de yerleş�m yer� yoksa başvuru veya talep yapılmamış sayılır.

(3) Kurum nezd�nde vek�ll�k yapma yetk�s�ne ha�z b�r vek�l aracılığıyla yapılan ve vekâletnamen�n Kuruma
sunulması zorunlu olan başvuru ya da taleplerde, vekâletnamen�n Kuruma sunulmaması veya sunulan vekâletnamen�n
b�r�nc� fıkrada bel�rt�len şartları taşımaması hal�nde, eks�kl�ğ�n g�der�lmes� �ç�n vek�le �k� aylık süre ver�l�r. Bu süre
�ç�nde eks�kl�ğ�n g�der�lmemes� hal�nde başvuru ya da talep sah�b�n�n Türk�ye’de yerleş�m yer� varsa b�ld�r�mler
doğrudan başvuru ya da talep sah�b�ne yapılır. Başvuru ya da talep sah�b�n�n Türk�ye’de yerleş�m yer� yoksa başvuru
ya da talep yapılmamış sayılır.

(4) Kurum nezd�nde başvuru veya tesc�lden doğan haktan vazgeç�lmes�, �t�razın ger� çek�lmes� �şlemler� �le
kısmen veya tamamen bu sonuçları doğuracak �şlemler�n vek�l tarafından yapılab�lmes� �ç�n, bu yetk�ler� açıkça
bel�rten vekâletname aslının veya söz konusu vekâletnamen�n onaylı örneğ�n�n Kuruma sunulması gerek�r.

(5) Kurum nezd�nde b�r k�ş�n�n tems�l� amacıyla b�rden fazla vek�l�n tay�n ed�ld�ğ� durumlarda,
yetk�lend�r�lm�ş vek�llerden herhang� b�r�ne b�ld�r�mde bulunulması yeterl� olup, bu b�ld�r�m as�le yapılmış sayılır.

(6) Vek�l aracılığıyla yapılan �şlemlerde, b�r�nc� ve dördüncü fıkralarda bel�rt�len şartları taşıyan b�r
vekâletnamen�n Kuruma daha önce sunulmuş olması ve talep ed�len �şlem� kapsaması durumunda, Kurumun gerekl�
göreceğ� haller saklı kalmak kaydıyla, öncek� tar�hl� vekâletnameye �l�şk�n b�lg� ver�lmes� hal�nde vekâletnamen�n
yen�den sunulması gerekmez.

(7) Kurum, gerekl� gördüğü hallerde vek�l�n yetk�s�n� gösteren vekâletnamen�n aslı ya da noter onaylı suret�n�n
sunulması da dâh�l her türlü del�l�n sunulmasını �steyeb�l�r.

(8) Tüzel k�ş� vek�ller tarafından yürütülen �şlemler �ç�n düzenlenen vekâletnamede tems�l yetk�s� ancak tüzel
k�ş�ye ver�l�r. Gerçek k�ş� ve tüzel k�ş� vek�ller �ç�n vekâletname, Kurum �nternet s�tes�nde yer ver�len vekâletname
örnekler�n�n formatına uygun olarak düzenlen�r. Vekâletname üzer�nde düzenleme tar�h�, vekâlet veren�n ve alanın
k�ml�k b�lg�ler� yer alır.

Dev�r ve hak sah�pl�ğ�ndek� d�ğer değ�ş�kl�kler
MADDE 125 – (1) Marka, tasarım ve patent�n devr� yoluyla hak sah�pl�ğ�nde meydana gelen değ�ş�kl�k

aşağıda bel�rt�len b�lg� ve belgeler�n sunulması hal�nde S�c�le kayded�l�r ve Bültende yayımlanır:
a) Talep formu.
b) Ücret�n ödend�ğ�n� göster�r b�lg�.
c) Devre konu tasarım ve patent numarası �le marka tesc�l numarasının ve marka adının yer aldığı dev�r

sözleşmes�.
ç) Dev�r sözleşmes�n�n yabancı d�lde olması hal�nde yem�nl� tercüman tarafından onaylanmış Türkçe

tercümes�.
(2) Patent dev�r bedel�n�n, dev�r sözleşmes�nde bel�rt�lmes� veya talep formunda beyan ed�lmes� zorunludur.
(3) Markanın tesc�l ed�ld�ğ� mal ve h�zmetler�n tamamı ya da b�r kısmı �ç�n devr� mümkündür. Markanın kısm�

devr� hal�nde devred�len mal veya h�zmetler�n ve sınıf numaralarının dev�r sözleşmes�nde bel�rt�lmes� zorunludur.
Çoklu tasarımın tamamı ya da kısmen devr� mümkündür. Tasarımın kısm� devr� hal�nde dev�r sözleşmes�nde,
devred�len tasarımların tasarım sıra numaraları tek tek bel�rt�l�r. Markanın kısm� devr� hal�nde, kısm� olarak devred�len
mal veya h�zmetler �ç�n; tasarımların kısm� devr� hal�nde �se devred�len tasarımlar �ç�n devralan adına yen� b�r tesc�l
numarası �le yen� b�r dosya oluşturulur. Dev�r kapsamındak� mal veya h�zmetler� ya da tasarımları bel�rtecek n�tel�kte
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yen� tesc�l numarası �le yen� b�r tesc�l belges� düzenlen�r. Marka ya da tasarım yen� tesc�l numarası �le �lk tesc�l tar�h�
de bel�rt�lerek S�c�le kayded�l�r ve Bültende yayımlanır. Yen� oluşturulan tesc�l belges� hak sah�b�ne gönder�l�r.
Kısmen devred�len haklar �ç�n korumanın başladığı tar�h �le koruma süres� değ�şmez.

(4) T�caret ş�rketler�ndek� b�rleşme, bölünme g�b� yapısal değ�ş�kl�k �şlemler� �le ayn� sermaye konulması veya
t�car� �şletmeler�n devralınması sonucunda hak sah�b�nde meydana gelecek değ�ş�kl�k �şlemler�n�n S�c�le kayded�lmes�
�ç�n aşağıda sayılan belgelerle b�rl�kte Kuruma başvuruda bulunulması gerek�r:

a) Talep formu.
b) Talep konusu �şlem�n yayımlandığı Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes� b�lg�s� veya belges� veyahut yetk�l�

merc�lerce onaylanmış belge �le bu belgen�n yabancı d�lde olması hal�nde yem�nl� tercüman tarafından onaylanmış
Türkçe tercümes�.

c) Ücret�n ödend�ğ�n� göster�r b�lg�.
Hac�z
MADDE 126 – (1) Marka, tasarım ve patent �şletmeden bağımsız olarak haczed�leb�l�r. Hac�z, S�c�le

kayded�l�r ve Bültende yayımlanır.
(2) Marka, tasarım ve patent�n hacz�, hakkın devamı �ç�n gerekl� ücretler�n yatırılmaması ya da �sten�len

belgeler�n süres� �ç�nde gönder�lmemes� sebeb� �le hakkın sona ermes�ne engel olmaz. Marka, tasarım veya patent�n
hacz�, bu hakların devr�ne engel değ�ld�r.

Reh�n
MADDE 127 – (1) Marka, tasarım ve patent�n rehn�, aşağıda bel�rt�len b�lg� ve belgeler�n sunulması hal�nde

S�c�le kayded�l�r ve Bültende yayımlanır:
a) Talep formu.
b) Ücret�n ödend�ğ�n� göster�r b�lg�.
c) Rehne konu tasarım ve patent numarası �le marka tesc�l numarası ve marka adının yer aldığı reh�n

sözleşmes�.
ç) Reh�n sözleşmes�n�n yabancı d�lde olması hal�nde yem�nl� tercüman tarafından onaylanmış Türkçe

tercümes�.
(2) B�r�nc� fıkra hükmü uyarınca kayded�len reh�nler 20/10/2016 tar�hl� ve 6750 sayılı T�car� İşlemlerde

Taşınır Rehn� Kanunu uyarınca kurulan Reh�nl� Taşınır S�c�l�ne b�ld�r�l�r.
(3) Marka, tasarım ve patent üzer�ndek� reh�n aşağıdak� hallerde sona erer:
a) Alacağın herhang� b�r nedenle sona ermes�.
b) Rehn�n b�r şarta veya süreye bağlanmış olması hal�nde bu şartın gerçekleşmes�, gerçekleşmemes� veya

gerçekleşme �ht�mal�n�n ortadan kalkması �le süren�n sona ermes�.
c) Marka, tasarım ve patent�n cebr� �cra yoluyla satılması.
(4) Rehn�n sona ermes� hal�nde S�c�lden terk�n�, alacaklıların terk�ne �l�şk�n talep formu �le talepte bulunması

hal�nde mümkündür. Reh�n hakkı sah�b�n�n terk�n taleb�nde bulunmaktan �mt�na etmes� hal�nde, marka, tasarım ya da
patent hakkı sah�b�, terk�ne �l�şk�n dava açarak ve bu davada ver�len gerekçel� kararın kes�nleşme şerh�n� �çeren b�r
örneğ�n� Kuruma sunarak rehn�n terk�n�n� talep edeb�l�r. Marka, tasarım ve patent�n cebr� �cra yoluyla satılması
durumunda, satışa �l�şk�n belgen�n aslı veya onaylı suret�n�n Kuruma sunulması �le reh�n terk�n ed�l�r.

(5) Marka, tasarım ve patent�n rehn�, hakkın devamı �ç�n gerekl� ücretler�n yatırılmaması ya da �sten�len
belgeler�n süres� �ç�nde gönder�lmemes� sebeb� �le hakkın sona ermes�ne engel olmaz. Marka, tasarım veya patent�n
rehn�, bu hakların devr�ne engel değ�ld�r.

(6) 6750 sayılı Kanun �le bu Kanun uyarınca çıkarılan mevzuat hükümler� saklıdır.
Unvan, tür ve adres değ�ş�kl�kler�
MADDE 128 – (1) B�r sına� mülk�yet hakkı sah�b�n�n unvanının veya türünün değ�şmes� hal�nde bu

değ�ş�kl�ğ�n �lg�l� S�c�le kayded�lmes� �ç�n aşağıda sayılan belgelerle b�rl�kte Kuruma başvuruda bulunulması
gerekl�d�r:

a) Talep formu.
b) Unvan veya tür değ�ş�kl�ğ�n� göster�r Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes� b�lg�s� veya belges� veyahut yetk�l�

merc�lerce onaylanmış belge �le unvan veya tür değ�ş�kl�ğ�n� göster�r belgen�n yabancı d�lde olması hal�nde yem�nl�
tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümes�.

(2) Unvan veya tür değ�ş�kl�ğ�n�n S�c�l kaydı, hak sah�b� adına kayıtlı tüm sına� mülk�yet haklarına ve
başvurulara uygulanır.

(3) B�r sına� mülk�yet hakkı sah�b�n�n adres�n�n değ�şmes� hal�nde bu değ�ş�kl�ğ�n �lg�l� S�c�le kayded�lmes�
�ç�n talep formuyla Kuruma başvuruda bulunulması gerekl�d�r. Ancak adres değ�ş�kl�ğ�, Kurumca bel�rlenecek d�ğer
yöntemlerle de yapılab�l�r.

(4) Adres değ�ş�kl�ğ�n�n S�c�l kaydı, hak sah�b� adına kayıtlı tüm sına� mülk�yet haklarına ve başvurulara
uygulanır.

(5) Sına� mülk�yet hakkı sah�b� ya da varsa bunların vek�l� tarafından yapılan yen� b�r başvuruda, �t�razda veya
d�ğer taleplerde yer alan adres �le Kurum kayıtlarındak� adres�n farklı olması hal�nde yen� başvuru veya talepte beyan
ed�len adres �lg�l� S�c�le kayded�l�r.

(6) Bu hüküm, geleneksel ürün adları hakkında da uygulanır.
M�ras yoluyla �nt�kal
MADDE 129 – (1) B�r sına� mülk�yet hakkının m�ras yoluyla �nt�kal etmes� hal�nde, bu değ�ş�kl�ğ�n �lg�l�

S�c�le kayded�lmes� �ç�n aşağıda sayılan belgelerle b�rl�kte Kuruma başvuruda bulunulması gerekl�d�r:
a) Talep formu.
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b) M�rasçılık belges� veya noter tarafından onaylanmış örneğ�, m�rasçılık belges�n�n yabancı d�lde olması
hal�nde �laveten yem�nl� tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümes�.

c) Ücret�n ödend�ğ�n� göster�r b�lg�.
(2) Bu hüküm coğraf� �şaretler hakkında uygulanmaz.
Hukukî �şlemler�n başvurulara uygulanması
MADDE 130 – (1) 125 �la 129 uncu madde hükümler� �le l�sansa �l�şk�n hükümler, sına� mülk�yet hakkı

başvuruları hakkında da uygulanır ve başvuru yayımlanmış �se 128 �nc� maddedek� haller har�ç olmak üzere bu
hükümlerle �lg�l� �şlemler de Bültende yayımlanır.

(2) Sına� mülk�yet hakkı başvurusunun hacz� veya rehn�, başvuru �şlemler�n�n yürütülmes� �ç�n �stenen
belgeler�n süres� �ç�nde gönder�lmemes� sebeb� �le sına� mülk�yet hakkı başvurusunun �şlemden kalkmasına engel
olmaz.

(3) Bu hüküm coğraf� �şaretler hakkında uygulanmaz.
Süreler, b�ld�r�mler, ücretler ve �şlem formları
MADDE 131 – (1) Kanunun 160 ıncı maddes�n�n altıncı, yed�nc� ve sek�z�nc� fıkraları saklı kalmak üzere,

Kurum tarafından yapılan b�ld�r�mler yazılı olarak yapılır ve b�ld�r�m tar�h� olarak tebl�ğ tar�h� esas alınır.
(2) Bu Yönetmel�kte geçen form veya talep, Kurum tarafından geçerl� kabul ed�len ve elektron�k ortamda

kullanıma sunulan �şlem formudur. Kuruma sunulacak başvuru veya taleplerde Kurum tarafından geçerl�l�ğ� kabul
ed�len bu �şlem formlarının kullanılması esastır.

(3) Başvuru veya d�ğer talepler�n elektron�k �mza, mob�l �mza veya Kurumca sağlanan d�ğer yöntemlerle
çevr�m �ç� olarak yapılması hal�nde formların ek�nde sunulan belgeler�n aslına uygun olduğu; başvuru sah�b� ya da
talepte bulunanın bu yöndek� beyanının alınması ve belgeler�n tamamının çevr�m �ç� yolla �mzalanması suret�yle kabul
ed�l�r. Çevr�m �ç� �şlem� yapan başvuru veya talep sah�b�, gerçeğe aykırı beyanda bulunması veya belge sunması
hal�nde her türlü hukuk� ve ceza� sorumluluğu üstlen�r.

(4) Belgeler�n aslına uygunluğu konusunda tereddüde düşülmes� durumunda, Kurum tarafından başvuru veya
talep sah�b�nden belge asılları �steneb�l�r. İht�laf hal�nde Kurum kayıtları esas alınır.

(5) Mükerrer veya hatalı yapılan ödemeler �le fazla yapılan ödemeler�n fazlaya �l�şk�n kısmı, talep ed�lmes�
hal�nde �ade ed�l�r.

Del�l �brazı
MADDE 132 – (1) Makul nedenlerle şüpheye düşülmes� durumunda Kurum, yapılan talep veya �şleme �l�şk�n

olarak noter onayı da dâh�l her türlü del�l�n �brazını �steyeb�l�r.
Yabancı d�lde sunulan belgeler
MADDE 133 – (1) Kuruma sunulacak belgeler�n yabancı d�lde olması hal�nde, söz konusu belgeler�n

tamamının ya da b�r kısmının yem�nl� b�r tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümes�n�n sunulması �steneb�l�r.
Tercümeler�n süres� �ç�nde sunulmaması hal�nde söz konusu belgeler d�kkate alınmaz. Belgeler�n onaylı tercümes�n�n
sunulmasının zorunlu olduğu haller saklıdır.

Tesc�l belges� suret� veya patent�n onaylı suret�
MADDE 134 – (1) Marka, tasarım ve patent sah�b� �le coğraf� �şaret ve geleneksel ürün adını tesc�l ett�ren�n

taleb� hal�nde �lg�l� belge suret� ver�l�r.
(2) Tesc�l belges� suret� �le patent�n onaylı suret�n�n ver�leb�lmes� �ç�n aşağıdak� belgeler�n ver�lmes�

zorunludur:
a) Talep formu.
b) Ücret�n ödend�ğ�n� göster�r b�lg�.
S�c�l suret�
MADDE 135 – (1) Tesc�ll� veya ver�lm�ş sına� mülk�yet haklarına �l�şk�n S�c�ller �le geleneksel ürün adı S�c�l�

alen�d�r.
(2) Marka, coğraf� �şaret ve geleneksel ürün adı �le tasarım S�c�l suretler� talep ed�lmes� ve gerekl� ücret�n

ödenmes� koşuluyla ver�l�r.
(3) Henüz tesc�l ed�lmem�ş b�r marka tesc�l başvurusuna �l�şk�n b�lg�ler ve �çer�k, üçüncü k�ş�lere ücret

karşılığında ve sadece başvurunun Bültende yayımının ardından, yayımlanan b�lg�ler� kapsayacak b�ç�mde ver�leb�l�r.
(4) Yayımlanmış patent başvuruları veya patentler �ç�n talep ed�lmes� ve gerekl� ücret�n ödenmes� koşuluyla

S�c�l suret� ver�l�r. Talep ed�lmes� hal�nde S�c�lde kayıtlı unsurlara ek olarak tar�fname, �stem, özet, varsa res�mler �le
araştırma ve �nceleme raporları da ver�l�r.

Eks�kl�k b�ld�r�mler�
MADDE 136 – (1) 16 ncı, 17 nc�, 20 nc�, 25 �nc�, 26 ncı, 27 nc�, 67 nc�, 69 uncu, 125 �nc�, 127 nc�, 129 uncu,

134 üncü ve 135 �nc� maddeler kapsamında öngörülen ücretler�n ödend�ğ�ne �l�şk�n b�lg�n�n taleple b�rl�kte Kuruma
sunulmaması veya ücretler�n eks�k ödenmes� hal�nde eks�kl�ğ� g�dermes� �ç�n talep sah�b�ne b�r aylık süre ver�l�r.

(2) 16 ncı, 17 nc�, 18 �nc�, 20 nc�, 22 nc�, 23 üncü, 25 �nc�, 26 ncı, 27 nc�, 33 üncü, 67 nc�, 69 uncu, 125 �nc�,
127 nc�, 128 �nc�, 129 uncu, 134 üncü ve 135 �nc� maddeler gereğ�nce yapılacak �şlemlerde, ücret b�lg�s� dışında b�r
eks�kl�k tesp�t ed�lmes� hal�nde söz konusu eks�kl�ğ�n g�der�lmes� �ç�n başvuru sah�b�ne b�r aylık süre ver�l�r.

(3) B�r�nc� ve �k�nc� fıkra kapsamında kalan eks�kl�kler�n bel�rt�len süre �ç�nde g�der�lmemes� hal�nde talep
yapılmamış sayılır. 33 üncü ve 66 ncı madde kapsamında kalan yayıma �t�raz ücret� har�ç olmak üzere b�r�nc� ve �k�nc�
fıkra kapsamındak� ücretler talep hal�nde �ade ed�l�r.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�kler
MADDE 137 – (1) 9/4/2005 tar�hl� ve 25781 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 556 Sayılı Markaların

Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n Uygulamasına Da�r Yönetmel�k, 5/11/1995 tar�hl� ve 22454
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sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n
Uygulama Şekl�n� Göster�r Yönetmel�k, 7/2/2006 tar�hl� ve 26073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüstr�yel
Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n Uygulama Şekl�n� Göster�r Yönetmel�k ve
5/11/1995 tar�hl� ve 22454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 555 Sayılı Coğraf� İşaretler�n Korunması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamen�n Uygulama Şekl�n� Göster�r Yönetmel�k yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar
MADDE 138 – (1) 9/4/2005 tar�hl� ve 25781 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 556 Sayılı Markaların

Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n Uygulamasına Da�r Yönetmel�ğe, 5/11/1995 tar�hl� ve 22454
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n
Uygulama Şekl�n� Göster�r Yönetmel�ğe, 7/2/2006 tar�hl� ve 26073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüstr�yel
Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n Uygulama Şekl�n� Göster�r Yönetmel�ğe ve
5/11/1995 tar�hl� ve 22454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 555 Sayılı Coğraf� İşaretler�n Korunması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamen�n Uygulama Şekl�n� Göster�r Yönetmel�ğe yapılmış olan atıflar, bu Yönetmel�ğe
yapılmış sayılır.

Coğraf� �şaretlere �l�şk�n faal�yet b�ld�r�m�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce tesc�l ed�len coğraf� �şaretl� ürünler�n bu

Yönetmel�ğ�n 44 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrası kapsamındak� b�ld�r�mler� 10/7/2017 tar�h�ne kadar yapılır.
Denet�m raporlarının sunulması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce tesc�l ed�len coğraf� �şaretler�n denet�m

raporları 10/1/2018 tar�h�ne kadar Kuruma sunulur. Bu raporların sunulma tar�h�, sonrak� denet�m raporları �ç�n
Kanunun 49 uncu maddes�nde öngörülen süren�n başlangıcında esas alınır.

Patent ve faydalı modeller�n yıllık ücretler�n�n ödenmes�
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce, yıllık ücret ödemes� �ç�n vade tar�h�n�

tak�p eden altı aylık ek süres� dolmamış olan patent ve faydalı modeller�n veya başvuruların yıllık ücretler�n�n
ödenmes�nde 106 ncı madden�n dördüncü fıkrası hükmü uygulanır.

Yürürlük
MADDE 139 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 140 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.

 
 


