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Yönetmelikler 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : 
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Yönetmeliği 

BİRİNCİ B Ö L Ü M 
Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve Kapsam 
Madde 1 — B u Yönetmelik, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığının görev kapsamına 

giren konularda kamu kültürünün oluşması, yaygınlaştırılması, yükseltilmesi ve yönlendiril
mesine dair kitap, dergi, ansiklopedi, gazete, bülten, afiş ve broşür gibi yayınlar ile bu ya
yınlarda yer alacak telif, tercüme, derleme, araştırma, inceleme, deneme, eleştiri, manzum 
eser ve benzeri fikir mahsulü yazılar ile fotoğraf, resim, harita, grafik, tablo, çizelge, şekil ve 
motiflere ilişkin eserlerin ve dokümanların toplanması, değerlendirilip seçilmesi ve yayım
lanması ile, yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerce yayımlanan dergilere abone olunma
sı, kitapların satın alınması, Resmi Patent ve Marka Gazeteleri ile Resmi Patent, Marka ve 
Endüstriyel Tasarım Bültenleri yayımlanması , Yayın Kurulu'nun kuruluş, çalışma esasları, 
görevleri ve yetkilerini düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

Hukuki Dayanak 

Madde 2 — B u Yönetmelik, 1883 tarihli Paris Sözleşmesi 'nin 12 nci maddesi, 
27/6/1995 tarih ve 551, 554, 555 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler, 24/6/1994 
tarih ve 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca ödenecek 
Telif ve İş lenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik ile 5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
Madde 3 — B u Yönetmelikte geçen; 
Enstitü : Türk Patent Enstitüsü'nü, 

Yönetim Kurulu : Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulunu, 
Yayın Kurulu : Türk Patent Enstitüsü Yayın Kurulunu, 
Daire Başkanl ığ ı : Enformasyon ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığım, 
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Eser : Türü, hacmi ve kapsamı ne olursa olsun yayımlanmaya elverişli 
gizli l ik derecesi taşımayan Enstitü'nün görev kapsamına giren konu-
larla i lgi l i fikir ve sanat ürününü, 

Eser Sahibi : Eseri vücuda getiren kişi veya kişileri, 
Resmi Patent ve 
Marka Gazetesi : Enstitüce tescil edilen Patent, Faydalı Model , Marka ile bunlara 

ilişkin bilgilerin yayımlandığı gazeteyi, 
Bülten : Buluşlara Patent veya Faydalı Model belgesi verilmesi için Enstitü 

ye yapılan başvuruların ve bunlara ilişkin bilgi ve işlemler ile Marka 
Endüstriyel Tasarım başvurularına ait bilgi ve işlemlerin yayımlandı 
ğı bülteni 

Ücret : Türk Patent Enstitüsü Başkanlığının yapacağı hizmetler karşılığında 
alacağı ücreti, 

Tebliğ : 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6/f ve 25 inci maddeleri 
gereği Türk Patent Enstitüsünce uygulanacak olan ücret tarifesine 
ilişkin tebliği, 
ifade eder. 

İKİNCİ B Ö L Ü M 
Yayın Kurulu, Eserlerin İncelenmesi ve Seçimi 

Yayın Kurulunun Kurulması 
Madde 4 — E n s t i t ü ' n ü n yayın işlerini yürütmek, bu konuda her türlü hazırlık 

çalışmalarını yapmak, işlenme ve telif ücretlerini hesaplamak üzere Yayın Kurulu kurulur. Yayın 
Kurulu, Enformasyon ve Dokümantasyon Dairesi Başkanının teklifi ve Enstitü Başkanının ten-
sibi ile, Başkan dahil en çok 5 üyeden oluşur. 

Yayın Kurulu üyeleri, konusunda yetişmiş Enstitü Başkanlığı mensupları veya Enstitü 
dışından kariyer sahibi kişilerden seçilir. Yayın Kurulu üyeleri, aralarından birini Başkan 
seçmekle çalışmalarına başlar. 

Yayın Kurulunun sekreterlik ve raportörlük hizmetlerini Enformasyon ve Dokümantasyon 
Dairesi Başkanlığının i lg i l i birimi yürütür. 

Toplantı ve Karar 
Madde 5 — Yayın Kurulu, Başkanın daveti üzerine, salt çoğunlukla toplanır. Kararlar 

toplantıya katılan üyelerin oy çoğunluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde, Başkanın oyu çift 
sayılır. Yayın Kurulunun aldığı kararlar, Yönetim Kurulunun onayıyla kesinleşir. 

Eserlerin görüşülmesi ve karara bağlanması ile i lgi l i Yayın Kurulu toplantılarına eser 
sahibi üye katılamaz. 

Kurulun Görev ve Yetkileri 
Madde 6 — Yayın Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır; 
a) Cari ve bir sonraki yılın yayın faaliyetlerini programlamak, 
b) Yıllık yayın programına ve bütçe imkanlarına uygun olarak yayınların içerik ve şekil 

yönünden geliştirilmesini ve düzenli çıkarılmasını sağlamak, 
c) Bakanlar Kurulu'nun 20/2/1987 tarih ve 87/11526 sayılı Karan ile yürürlüğe giren 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik ile, 
Yayın Kuruluna verilmiş olan görevleri yapmak, 

d) Çıkarılacak yayınların satış bedellerini veya ücretsiz oluşlarını, dağıtım esaslarını, 
basım adetlerini değerlendirmek, gerekiyorsa yayımcı kod numarası da vermek suretiyle karara 
bağlamak, 

e) Yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerce yayımlanan dergilere abone olunması, k i -
tapların satın alınması konusundaki talepleri incelemek ve karara bağlamak, 
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f) Yayın Kuruluna havale edilen eserleri değerlendirerek yayımlanacak eserleri seçmek 
ve karara bağlamak, 

g) Yayın dizileri tesbit etmek ve bu dizilere eser hazırlayacak yazar ve mütercimleri be-
lirlemek. 

Kurul Üyelerine Ödenecek Ücretler 

Madde 7 — Enstitü dışından katılan Kurul Üyelerine 657 sayılı Devlet Memurları Ka-
nununun 1897 sayılı Kanunla değişik 146 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan memurlar-
dan olmamaları halinde ücret ödenir. Ödenecek ücret, Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödene-
cek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesindeki miktar üzerinden 
aynı esaslara göre tesbit edilir. 

Toplantıya başka yerlerden katılan üyelere 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine 
göre yol masrafı ve gündelik verilir. 

İncelemede Usul 

Madde 8 — Yayın Kurulu Başkam, yayımlanmak ya da satın alınması istemiyle gönde
rilen eserleri ve gerektiğinde diğer dokümanları doğrudan Yayın Kuruluna havale edebileceği gi
bi; inceleyerek yazılı görüşünü Yayın Kuruluna getirmesi istemiyle, eserleri Yayın Kurulu Üye-
lerine de havale edebilir. Yayın Kurulu Başkanı, incelenerek görüş bildirmesi talebiyle, eserleri 
Enstitünün i lgi l i birimlerine de gönderebilir. Dergilere abone olunması ve kitapların satın alın-
ması sözkonusu olduğunda, eserleri tanıtıcı bilgilerle, fiyatım içeren proforma faturanın yer al-
dığı dosyalar, Yayın Kurulunda görüşülüp karara bağlanır. 

Değerlendirme İlkeleri 

Madde 9 — Yayın Kurulu, yayımlanacak eserleri, aşağıdaki ilkeler doğrultusunda değer-
lendirir. 

a) Şekil bakımından; 
1) Eserlerin, kağıtların tek yüzüne, daktilo veya bilgisayar ile ve iki satır aralıkla, her tür-

lü maddi hatadan arındırılmış ve yazım kurallarına uygun olarak yazılmış olup olmadığı, 

2) Resim, grafik, tablo, çizelge, şekil, harita ve bunlara benzer eserlerin, basım teknolo
jisine uygun usul ve teknikle çizilip, çizilmediği, 

3) Fotoğraf ve diaların, kaliteli bir basım için yeterli olup olmadığı, 

4) Eserin, sahibi tarafından imzalanıp imzalanmadığı, 

5) Eserlerin, sahibi tarafından yayımlanmasının istendiği ve eserinin daha önce yayım
lanmadığım beyan eden imzalı bir dilekçe ekinde, ik i nüsha olarak gönderilip gönderilmediği. 

b) Esas bakımından; 

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 'na uygunluğu, mer ' i kanunlara göre suç teşkil edip 
etmediği, 

2) Atatürk İlke ve inkılâplarına, M i l l i menfaatlerimize aykırı olup olmadığı, 

3) Enstitünün kuruluş amaç ve görevleri doğrultusundaki konularla i lgi l i olup olmadığı; 
doğru bilgi verici, eğitici veya öğretici ya da tanıtıcı nitelikte bulunup bulunmadığı, 

4) Enstitü'nün merkez teşkilatı personeli ile kamuoyu için yardımcı ve yol gösterici olup 
olmadığı, 

5) Bil imsel yöntemlere veya bir sanatın özelliklerine göre hazırlanıp hazırlanmadığı. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Resmi Sınai Mülkiyet ile İlgili Gazeteler ve Bültenler 

Tescilin Yayımlanması 

Madde 10 — Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı tarafından tescil edilen Patentler, Fayda
lı Modeller ve Markalar Resmi Patent ve Marka Gazetelerinde yayımlanır. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3 



Sayfa: 4 RESMİ G A Z E T E 5 Kasım 1995 - Say ı : 22454 

Başvurunun Yayımlanması 

Madde 11 — Türk Patent Enstitüsü Başkanlığına yapılan, Patent, Faydalı Model, Marka 
ve Endüstriyel Tasarım başvurulan Bültenlerde periyodik olarak yayımlanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ücret ve Ücretin Tahsil Edilme Yeri 

Ücret 

Madde 12 — Resmi Patent, Marka Gazetesi ve Bültenlerin satış fiyatları ile ilan ücretle-
ri Tebliğ ile belirlenir. B u ücretler peşin olarak alınır. 

Ücretin Tahsil Edildiği Yer 

Madde 13 — 12 nci maddede belirtilen ilan ücretleri, 24/6/1994 tarih ve 21970 sayılı 
Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 544 sayılı Kanun Hükmünde Karamame'nin 25 inci 
maddesinde belirtilen şekle göre Enstitü tarafından tahsil edilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Yayın Şartlan 

Madde 14 — Eserlerinin yayımlanmasını isteyen eser sahipleri; 

a) Talep dilekçelerinde, eserinin daha önce yayımlanmamış olduğunu, eser üzerinde 
başka kurum veya kuruluşlar ile kişilerin, üçüncü şahısların haklarının bulunmadığını ve bu 
husustaki tüm sorumluluğu üstlendiğini beyan etmek zorundadırlar. 

b) Yayımlanması ve ücret ödenmesi uygun görülen eserin ilk ve sonraki basımlarına ait 
bütün haklarını Enstitü'ye devrettiğine dair düzenleyeceği bir temliknameyi, eseri yayımlayan 
Enformasyon ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına vermekle yükümlüdürler. 

c) İşlenme eserlerde eser sahibinden alınacak izin belgesinin de ibraz edilmesi zorun-
ludur. 

d) Eseri yayımlayacak Enformasyon ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığının isteği ve 
vereceği süre içinde, basımevi tashihlerini bizzat yapmakla yükümlüdürler. 

e) Muhtemel maddi hatalar konusunda, Enstitü'nün tasarruf yetkisini kabul etmiş 
sayılırlar. 

f) Tercüme eser teklifinde bulunanların 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na 
göre gerekli izni almış olmaları ve bunu belgelemeleri zorunludur. 

Eser sahipleri, talep tarihinden başlayarak bir yıl sonunda yayımlanmayan eserlerini geri 
isteyebilirler. 

Yayımlanan eserlerdeki görüşler, Enstitüyü bağlamaz, Eserlerde ileri sürülen görüş ve 
düşünceler ile bunlardan doğabilecek her türlü sorumluluk eser sahibine aittir. 

Mevzuat yayınları, ekonomik raporlar, resmi açıklamaların yer aldığı yayınlar için Yayın 
Kurulu Karan alınmaz. 

Telif Hakların Belirlenmesi 

Madde 15 — B u Yönetmelik hükümlerince yayımlanacak eserlerin, telif veya işlenme 
hak ve ücretleri, Bakanlar Kurulu'nun 20/2/1987 tarih ve 87/11526 sayılı Kararı ile yürürlüğe 
giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında 
Yönetmelik" hükümlerine göre hesaplanır ve ödenir. Ancak, resmi görev gereği hazırlanmış 
eserlere ücret ödenmez. Enstitü mensuplarının hazırladıkları eserlere de resmi görev gereği 
değilse telif ve tercüme ücreti ödenir ve yayınlan satın alınır. 
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Yayınların, Dökümanların ve Eserlerin Toplanması 

Madde 16 — Enstitü merkez birimleri tarafından çıkarılan yayınların, teftiş, denetim, in-
celeme, soruşturma raporu niteliği taşımayan raporların, yönetmelik, genelge ve her türlü dökü-
manın birer nüshası Enformasyon ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına gönderilir. 

Enstitü merkez teşkilatının, her düzeyde görevli personeli ile mesleğinde uzman kişi ve-
ya çeşitli kuruluşlardan Enstitü'nün birimlerine gönderilebilecek, Enstitü teşkilatının mevcut ve 
yeni faaliyetlerini tanıtıcı, teşkilat içerisinde işbirliğini ve iş verimliliğini artırıcı konular ile; 
Enstitü görev alanı içerisine giren kaynak eserler, kitap, süreli ve tanıtıcı yayınlar, bilimsel araş-
tırma, inceleme raporları, bilimsel tebliğ ve bülten, derleme, haber, yorum ve benzeri çeviriler 
dahil yazılar ile fotoğraf, resim, karikatür, afiş gibi anlatım öğeleri, yayımlanabilmek amacıyla 
ilgili birimlerde toplanarak, değerlendirilmek ve seçilmek üzere Yayın Kuruluna havale olunur. 

Gönderilen her türlü eser, Enformasyon ve Dökümantasyon Dairesi Başkanlığında mu-
hafaza edilir. Ayrıca, Enstitü'ce basılanlardan 10 adet, satın alınan eserlerden 5 adet olmak üze-
re bir arşiv oluşturulur. 

Giderler ve Basım İşlemleri 

Madde 17 — Enstitü Yönetim Kurulunun onayı alınarak yayımlanmasına karar verilen 
eserlerin basımına dergilere abone olunmasına veya kitap satın alınmasına ilişkin işlemler, Yö-
netim Kurulu onayım alan daire başkanlığınca yerine getirilir. 

Yayıncılık çalışmalarının yürütülebilmesi için i lgi l i giderler, Türk Patent Enstitüsü büt-
çesinden karşılanır. 

Madde 18 —Ens t i t ü tarafından çıkarılacak yayınların satış ücretleri, Enstitü Yönetim 
Kurulu'nca belirlenir. 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 19 — B u Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 20/2/1987 tarih ve 
87/11526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca 
Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik, 1/11/1983 tarih ve 2936 sayılı Ka-
nunla değişik 5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile bu konuda çıka-
rılmış Tüzük, Yönetmelik ve Milletlerarası Sözleşme hükümleri uygulanır. 

Madde 20 — Yayınlarda yer alacak yazı, fotoğraf, resim ve benzerlerinden doğabilecek 
sorumluluk, eser sahibine aittir. 

Madde 21 — Resmi Patent, Marka Gazeteleri ve Bültenlerin yayımlanmasından, yöne-
tilmesinden Türk Patent Enstitüsü Başkanı sorumludur. Satış, ilan ve abone işlemleri için Ensti-
tü Başkanhğı 'na başvurulur. 

Madde 22 — Resmi Patent, Marka Gazeteleri ve Bültenler, Türk Patent Enstitüsü Baş-
kanlığınca belirlenecek yerlere bedelsiz olarak dağıtılır. 

Sorumluluk 

A L T I N C I B Ö L Ü M 

Son Hükümler 

Yürürlük 

Madde 23 

Yürütme 

Madde 24 

B u Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

B u Yönetmelik hükümlerim Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür. 
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : 

Türk Patent Enstitüsü İhale Yönetmeliği 

BİRİNCİ K I S I M 
Genel Esaslar 

A m a ç ve Kapsam 

Madde 1 — Türk Patent Enst i tüsü 'nce gerçekleştirilecek alım, satım, hizmet, yapım, 
kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Yönetmelikte yazılı hüküm-
lere göre yapılır. 

Hukuki Dayanak 

Madde 2 — B u Yönetmelik, 24/6/1994 tarih ve 544 sayılı Türk Patent Enstitüsü Ku-
ruluş ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 3 — B u Yönetmelikte geçen; 

a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 'nı , 

b) Enstitü : Türk Patent Enst i tüsü 'nü, 

c) Başkanlık : Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı 'nı , 

d) Başkan : Türk Patent Enstitüsü Başkanı 'nı , 

e) Başkan Yardımcıs ı : Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcıları 'nı, 

f) Yönet im K u r u l u : Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu'nu, 

ifade eder. 

İlkeler 

Madde 4 — Türk Patent Enstitüsü verilen görevleri ve hizmetleri kuruluş amaçları-
na uygun olarak ve verimlil ik ilkesi doğrultusunda yerine getirirken, ihtiyaçların en i y i şekil-
de, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması 
esaslarına riayet etmek mecburiyetindedir. 

İhale Yetkilisi 

Madde 5 — B u Yönetmelikte yazılı işler ve usuller için kimlerin ne miktara kadar 
ihaleye çıkarmaya ve ihale kararlarını onaylamaya yetkili oldukları, Yönetim Kurulu tarafın-
dan belirlenir. 

İhaleye Katılabilme Şart lan 

Madde 6 — B u Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ika-
metgah sahibi olmak, Türk iye 'de tebligat için adres göstermek, gerekli nitelik ve yeterliliği 
haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek mecburidir. 

İhaleye Katı lamayacak Olanlar 

Madde 7 — Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere kat ı lamazlar : 

1. İhaleyi yapan Enst i tü 'nün, 

a) İta amirleri, 

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli 
olanlar, 

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci de-
rece dahil) kan ve sihri hısımları, 
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d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortaklan (bu şahısların yönetim ku-
rullarında görevli olmadıklar ı anonim ortaklıklar hariç), 

2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçi-
ci veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. 

Şartnameler 

Madde 8 — İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten şartname ve varsa ekle-
ri İdari ve M a l i İşler Dairesi Başkanl ığı 'nca hazırlanır. Özel uzmanlık ve teknik bi lgi gerek-
tiren işler için teknik şartnameler i lg i l i daire tarafından hazırlanabilir. Şartname ve eklerinin 
onaylı suretleri bedelsiz veya Enstitüce takdir edilecek bir bedel karşılığında isteklilere veri-
lir. Şartname ve ekleri bedelsiz görülebilir. 

B u Şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka ge-
nel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur. 

a) İşin niteliği, nevi ve miktarı , 

b) Taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampa edilmesi ve üzerlerinde mülki-
yetin gayri ayni hak tesisinde tapu kayıtlarına göre, yeri, sının, yüzölçümü, varsa pafta, ada 
ve parsel numarası ve durumu, 

c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar, 

d) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartlan, 

e) İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar, 

f) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler, 

g) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbitte Enstitünün serbest olduğu, 

h) İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 10 işgünü içinde ihale yetkilisince 
onaylanacağı veya iptal edilebileceği, 

i) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği, 

j) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve mik-
tan, 

k) Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlarındaki değişiklikler sebebiy-
le eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği, 

1) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları, 

m) İşin süresinden önce bitirilmesinde fayda görülen yapım işlerinde erken bitirme 
primi verilecekse miktarı , şartları ve ödeme şekli, 

n) İhtilâfların çözüm şekli. 

İKİNCİ K I S I M 
İhale İşlemleri 

BİRİNCİ B Ö L Ü M 
İhaleye Hazırlık 

Tahmin Edilen Bedelin Tesbiti 

Madde 9 — Tahmin edilen bedel, Enstitüce tesbit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine 
göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret 
odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Tahmin edilen 
bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutunağında gösterilir ve asıl evrak ara-
sında saklanır. B u bedel gerektiğinde ihale komisyonlarınca tahkik ettirilir. 

Ancak, yapım işlerinde bu işler için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak i lg i l i da-
irelerce tesbit edilmiş bir im fiyatları varsa, bunlar uygulanır. 
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Sınai ve teknolojik zorunlulukların gerektirdiği durumlarda Enstitü Yönetim Kurulu-
nun onayı alınmak suretiyle, bedel tahmini yapılmadan fiyat ve teklif isteme usulüyle ihale 
yapılabilir. 

Onay Belgesi 

Madde 10 — İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesin-
de; ihale konusu olan işin nev' i , niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmin edilen bedeli, 
kullanılabilir ödenek tutan, avans ve fiyat farkı verilecekse şartlan, ihalede uygulanacak usul, 
yapılacaksa ilânın şekli ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarı belirtilir. 

Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilme-
yeceği, bedel karşılığı verilecekse ne olacağı gösterilir. 

B u belge ihale yetkilisi tarafından imzalanır. 

İhale Komisyonları 

Madde 11 — İhale komisyonu Enstitü Başkanı veya görevlendireceği Enstitü Baş-
kan Yardımcılarından birinin başkanlığında İdari ve M a l i İşler Dairesi Başkanı ile ihale ko-
nusunda deneyimli bir kişinin de katılımıyla en az üç kişiden oluşmak üzere Enstitü Başkanı 
tarafından belirlenir. B u komisyonlara gerektiğinde Başkanın olurlarıyla işle i lg i l i daire baş-
kanları da üye olarak ihale komisyonlarına katılır. 

Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katı lmamak şartı ile gereği ka-
dar uzman ve memur da görevlendirilebilir. 

Komisyonların Çalışması 

Madde 12 — İhale komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğun-
lukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Ka-
rarlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak 
imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri, oy ve kararlarından sorumludurlar. 

İhale İşlem Dosyasının Düzenlenmesi 

Madde 13 — İhale suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. B u dos-
yada onay belgesi, varsa tahmin edilen bedele ait hesap tutanağı, şartname ve ekleri, gerekli 
projeler, ilâna dair belge ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görü-
len diğer belgeler bulunur. 

Şartnamelerde tekniğe uygun olmayan veya gerçekleşmesi mümkün bulunmayan ka-
yıt ve şartların bulunduğu anlaşıldığı takdirde, komisyonlar, kuruluşa şartnameleri düzelttir-
mek üzere ihaleyi erteler. B u durumda ihale, yeniden hazırlanacak şartnameye ve 15 inci 
maddenin son fıkrasına göre yapılacak ilana göre yürütülür. 

İsteklilerde Aranacak Nitelikler ve İstenecek Belgeler 

Madde 14 — Enstitüce ihalelerin en elverişli şartlarla sonuçlandırılmasını sağlamak 
amacıyla, isteklilerde belirli mali ve teknik yeterlik ve nitelikler aranabilir. Bunları tesbite ya-
rayan belgelerin neler olduğu şartnamelerde gösterilir. 

İhalenin İlânı 

Madde 15 — İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilân 
yoluyla duyurulur. 

1. İhalenin yapılacağı yerdeki i lânlar : 

a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde 
en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle ik i defa duyurulur. 

Gazete ile yapılacak i lk ilân ile ihale günü arası 10 günden, son ilân ile ihale günü ara-
sı 5 günden az olamaz. 
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b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilân, bu bendin (a) alt bendindeki 
süreler içinde i lg i l i kuruluşun binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın 
araçları ile yapılır. B u işlemler bir tutanakla belgelenir. B u yerlerde en çok 7 gün aralıklarla 
gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile de bir defa ilân yapılır. 

2. Diğer şehirlerde yapılacak ilânlar : 

Tahmin edilen bedeli her yıl Enstitü Yönetim Kurulu karan ile belirlenecek miktarı 
aşan ihale konusu işler (1) numaralı bende göre yapılacak ilânlardan başka, trajı gözönünde 
bulundurularak i l i Basın İlân Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde ihale 
tarihinden en az 10 gün önce bir defa daha ilân edilir. 

3. Resmi Gazete ile yapılacak ilânlar : 

Tahmin edilen bedeli Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktarın ik i ka-
tını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defa da Resmi Gazete'de 
ilân edilir. 

4. Enstitü, işin önem ve özelliğine göre bu ilânları yurtiçinde ve yurtdışında çıkan 
başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilir. 

5. Mutemet eliyle alım usulünde ilân yapılmasına gerek olmayıp, pazarlık usulü ile 
yapılacak ihaleler için Enstitü ilân yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlânlarda Bulunması Zorunlu Hususlar 

Madde 16 — İlânlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi mecburidir. 

a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı, 

b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı, kuruluşta bedelsiz gö-
rülebileceği, 

c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı, 

d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı, 

e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu, 

f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar ne-
reye verileceği. 

İlânın Uygun Olmaması 

Madde 17 — 15 ve 16 ncı maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersiz-
dir. B u durumda ilân yenilenmedikçe ihale yapılamaz. 

İlânların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedi-
lir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede kuruluşun yaran varsa, ihale ve sözleşme kuruluşun bağ-
lı olduğu idarenin birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir. 

İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihi-
ne kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa tahakkuk etmiş hakedişleri verilir. 

İlân yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapıl-
ması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve mecburiyetler bir tutanakla tesbit edilerek ön-
ceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur. 

Yabancı Ülkelerde İlân 

Madde 18 — Enstitüce yabancı ülkelerdeki isteklilerin de girmesi yararlı görülen iha-
leler için yeterli rekabeti sağlayacak şekilde yabancı ülkelerde ilân yapılabilir. Yabancı ülke-
lerde yapılacak ilânlarda; 26/1/1984 tarih ve 18293 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ya-
bancı Ülkelerde Yapılacak İlânlarla i lg i l i Yönetmelik hükümleri uygulanır. B u ilânlar ihale 
gününden en az 45 gün önce yapılır. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9 



Sayfa: 10 RESMİ G A Z E T E 5 Kasım 1995 - Say ı : 22454 

İhalenin Tatil Gününe Rastlaması 

Madde 19 — İhale için tesbit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilâna 
gerek kalmaksızın tatili takip eden i lk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlândan sonra 
çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır. 

Tekliflerin Açı lma Zamanı 

Madde 20 — Tekliflerin açılma zamanı, Enstitünün çalışma saati içinde olmak üze-
re tesbit edilir. Açı lma zamanı için, Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat aya-
rı esas alınır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra, çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme 
devam edilir. 

Geçici Teminat 

Madde 2 1 — İsteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin % 3 'ü ora-
nında geçici teminat alınır. Bedel tahmini yapılmayan ihalelerde geçici teminat teklif edilen 
bedelin % 3 'ünden az olamaz. 

Mutemet eliyle alım ve pazarlık usulleri ile yapılacak ihalelerde, geçici teminat alıp 
almamakta Enstitü serbesttir. 

Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler 

Madde 22 — Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gös-
terilmiştir. 

a) Tedavüldeki Türk Parası, 

b) Hazine Müsteşarlığınca belirtilecek bankaların verecekleri süresiz teminat mek-
tupları, 

c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller, 

d) Mal iye Bakanlığınca çıkarılan yönetmeliklerde teminat olarak kabul edileceği be-
lirtilen değerler. 

Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından 
Enstitü veznesine yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerleri-
ne ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra Enstitü Muhasebe Müdürlüğüne tes-
l im edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. 

Her ne suretle olursa olsun Enstitü tarafından alman teminatlar haczedilemez ve üze-
rine ihtiyati tedbir konulamaz. 

Teminat Mektupları 

Madde 23 — Bankaların bu Yönetmelik kapsamındaki işler için verecekleri geçici, 
kesin ve avans teminat mektuplarında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 27 nci maddesin-
deki şekil ve şartlar aranır. 

İKİNCİ B Ö L Ü M 
Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararlan 

Uygun Bedelin Tesbiti 

Madde 24 — Artırmalarda uygun bedel, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üze-
re teklif edilen bedellerin en yükseğidir. Eksiltmelerde uygun bedel, tahmin edilen bedeli 
geçmemek şartı ile teklif edilen bedellerin tercihe lâyık görülenidir. 

Bedel tahmini yapı lmadan fiyat ve teklif isteme usulü ile yapılan ihalelerde uygun be-
del teklif edilen bedellerden tercihe lâyık görülenidir. Ancak, bu takdirde ihale Enstitü Baş-
kanının onayı ile geçerli sayılır. 

Komisyonların İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbest Olması 

Madde 2 5 — Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamak-
ta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. 
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Kararlarda Belirtilmesi Gereken Hususlar 
Madde 26 — İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin 

adlan, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. 
Kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarih-

te ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise sebepleri belir-
tilir. 

İhale Kararlarının Onayı veya İptal Edilmesi 
Madde 27 — İhale komisyonlar ı tarafından alınan ihale kararları, ihale yetkilisince 

karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir. 

İhale yetkilisince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. 
Kesinleşen İhale Kararlarının Bildir i lmesi 
Madde 28 — İhale yetkilisince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itiba-

ren en geç 5 işgünü içinde üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle b i l -
dirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilme-
sini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. 

İhale kararlarının ihale yetkilisince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şe-
kilde bildirilir. 

Zam ve İndirim Teklifleri 

Madde 29 — Teklifler verildikten sonra bu Yönetmelikte yazılı haller dışında zam 
veya indirim teklifleri kabul edilmez. 

İhalede Hazır Bulunmayan İstekliler 
Madde 30 — İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi 

haiz bir veki l göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. 

Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M 
İhale Usulleri 

İhale Usullerinin Neler Olduğu 
Madde 31 — B u Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yazılı işlerin ihalelerinde aşağıda-

k i usuller uygulanır. 
a) Kapalı teklif usulü, 

b) Fiyat ve teklif isteme usulü, 
c) Açık teklif usulü, 
d) Pazarlık usulü, 
e) Yarışma usulü. 
İşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı bu Yönetmelik hükümleri-

ne uyularak ihale yetkilisince tesbit edilir. 
Kapalı Teklif Usulü 

Madde 32 — Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir 
zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas ola-
rak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya 
mühürlenir. B u zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer 
belgelerle birlikte ik inci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve so-
yadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. 

Teklif mektuplarım adı ve soyadı da yazılarak istekli tarafından imzalanması ve bu 
mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edi-
len fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması mecburidir. Bunlardan herhangi birine uy-
gun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç 
yapılmamış sayılır. 
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Tekliflerin Verilmesi 

Madde 33 — Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığın-
da komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taah-
hütlü olarak da gönderilebilir. B u takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile 
hangi işe ait olduğu isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tek-
liflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecik-
me sebebiyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tesbit edilir. 

Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

Dış Zarfların Açılması 

Madde 34 — Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanak-
la belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde almış sırasına göre açılarak, 
istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın 
üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır. 

Belgeleri ile teminatı , usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu ta-
şıyan iç zarflan açı lmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendileri-
ne veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar. 

İç Zarfların Açılması 

Madde 35 — Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacak-
lardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, tek-
lifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. B u liste komis-
yon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. 

Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 32 nci maddenin son fıkrası 
hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez. 

İhale Sonucunun Karara Bağlanması 

Madde 36 — 35 inci madde gereğince kabul edilen teklifler incelenerek: 

a) İhalenin yapıldığı, ancak ihale yetkilisinin onayına bağlı kaldığı, 

b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve 
şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihalenin 15 günü geçmemek üzere baş-
ka bir güne bırakıldığı, 

c) İhalenin yapılmadığı, 

hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazı-
larak, komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir. 

Tekliflerin Aynı Olması 

Madde 37 — Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun 
bedel olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda aynı teklifte bulunan birden fazla isteklinin 
hazır olması halinde, bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun be-
deli teklif edene ihale yapılır. Şayet aynı fiyat teklif eden isteklilerden birisi bu oturumda ha-
zır bulunuyorsa ihale ona yapılır. Aynı fiyatı teklif eden hiçbir isteklinin oturumda hazır bu-
lunmaması veya hazır bulunan isteklilerden alınacak ikinci tekliflerin de aynı olması halin-
de, ad çekme suretiyle ihale sonuçlandırılır. 

İhalenin Yapılamaması 

Madde 38 — Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif 
olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, ya yeniden aynı usulle ihale açılır ve-
ya kuruluş yaran görüldüğü takdirde ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş pazar-
lıkla yaptırılır. 
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İşin pazarlığa bırakılması halinde şartnamede belirtilen nitelik ve şartların aynen mu
hafazası mecburidir. Yeni ihale yapılıncaya kadar geçecek günler içinde aynı nitelikler koru-
narak günlük ihtiyaçlar oranında pazarlıkla mal alınabilir. Ancak ihale, şartnamede belirtilen 
nitelikte mal bulunamaması sebebiyle geri kalmış ise günlük ihtiyaçlar şartnameye bağlı kal
maksızın temin edilebilir. 

Fiyat ve Teklif İs teme Usulü 

Madde 39 — Fiyat ve teklif isteme usulü, işin niteliği, nev ' i ve miktarı eksiltme şart-
namesinde kaydedilmek şartıyla fiyat, evsaf ve müddet hakkında istekli tarafından fiyat ve-
rilmesi veya teklifte bulunulması suretiyle eksiltme yapılmasından ibarettir. Hangi hususlar-
da teklif istenildiği, teklifin şarta bağlı olup olmadığı eksiltme şartnamesinde belirtilir. 

B u usulle ihale edilebilecek işler şunlardır : 

a) Sınai ve teknolojik nedenlerle tahmini bedeli tesbit edilemiyen işler, 

b) Önem ve özelliği itibariyle isteklilerin evsaf, fiyat ve süreler ile işin şartnamesin-
de yazılı olan diğer teknik hususlarda şartnamelere bağlı kalmaksızın değişik tekliflerde bu-
lunmasında ve bunların değerlendirilmesinde yarar görülen işler, 

c) Enstitü tarafından teknik yeterlilikleri ve güçleri bilinen isteklilerden teklif alınma-
sında yarar görülen işler. 

B u şekilde yapılacak ihalede Enstitü, doğrudan doğruya gazetelerle ilân edilmek su
retiyle teklif isteyebileceği gibi , gazetelerde yapılacak ilân üzerine çıkacak isteklilerden ara
nılan şartları haiz olanlara yazı ile davetiye çıkarmak suretiyle de yapabilir. 

Açık Teklif Usulü ile Yapılabilecek İhaleler 

Madde 40 — B u Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yazılı işlerden, tahmin edilen be
deli Enstitü Yönetim Kurulu karan uyarınca her yıl belirlenen tutamı i k i katım geçmeyen 
ihaleler açık teklif usulüyle yapılabilir. 

Açık Teklif Usulünün Uygulanması 

Madde 41 — Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde 
tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. 

Ancak; istekliler ilânda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış 
olmak şartıyla, 32 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli 
taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. 

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son 
ve kesin teklif olarak kabul edilir. 

Açık Teklif Usulünde İhale 

Madde 42 — İlânda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin bel
gelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabi-
leceğini bildirir. Katı lamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştınlır. B u 
işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tesbit edilir. 

Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, 
önce şartnameyi imzaya ve daha soma, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak tek-
lifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır. 

İlk teklifler bu suretle tesbit edildikten sonra, komisyon başkanı, posta ile yapılmış 
teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını 
sağlar. Bundan soma istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen 
isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzalan alınır. İl-
gilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. 
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İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. 

Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa, is-
teklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha 
önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler. 

İhale Sonucunun Karara Bağlanması 

Madde 43 — Sözlü ve yazılı son teklifler alındıktan sonra, ihale 36 ncı maddeye gö-
re karara bağlanır. 

İhalenin Yapılamaması 

Madde 44 — Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin bel
geleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır veya 
kuruluş yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş 38 inci 
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar dahilinde pazarlıkla yaptırılabilir. 

Pazarlık Usulüyle İhale 

Madde 45 — Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı 
değildir. İhaleler, Komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla is
tekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır. 

Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale ya-
pılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir. 

Pazarlık Usulüyle Yapılacak İşler 

Madde 46 — Aşağıda yazılı işlerin ihalesi, pazarlık usulüyle yapılabilir: 

a) Enstitü Yönet im Kurulu kararıyla belirlenen miktarı aşmayan ve süreklilik göster-
meyen bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirlenen işler pazarlık usulüyle yapılabilir. 

b) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çık
ması üzerine acele olarak yapılması gerekip, kapalı veya açık teklif usulünün uygulanmasına 
yeterli süre bulunmayan işler; diğer ihale usulleriyle temin edilemeyen veya sağlanamayaca
ğı açıkça bell i olan işler, her çeşit araç ve gerecin yetkili servislerine yaptırılacak periyodik 
bakım ve onarımları; yedek parça ve lastik alımları, 

c) İhalenin yapılmaması veya sözleşmenin bozulması nedeniyle, yeniden yapılacak 
ihalelerin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre içindeki ihtiyaçların giderilmesi ile i lg i l i 
işler, 

d) Kullanışlarının özelliği, kuruluşa yararlı olması veya ivediliği sebebiyle kapalı veya 
açık teklif usulleriyle ihalesi uygun görülmeyen işler, 

e) Özellikleri nedeniyle belli isteklilere yaptırılmasında yarar görülen, her türlü hiz-
met, eğitim, araştırma, etüt ve proje, planlama, müşavirlik, keşif, harita, fotoğraf, fi lm, bas-
kı, sergileme, kontrol, muayene işleri ile teknik, fikri ve güzel sanatlarla i lg i l i çalışmayı ge-
rektiren işler, 

0 Tek kişi veya firma elinde bulunan taşınır mal, hak ve hizmetlerle, belirli taşınmaz 
malların alımı veya kiralanması, 

g) Enstitü Başkanının izni alınmak kaydıyla, özellikleri nedeniyle yabancı ülkelerden 
sağlanması zorunlu olan her türlü alım, kiralama, onarım yaptırma, keşfettirme, montaj, si-
gorta, taşıma ve hizmet işleri. 

(a, b, c, e, f, g) bentlerinde yazılı işler için şartname düzenlenmesi, tahmini bedel tes-
biti, teminat alınması ve sözleşme yapılması mecburi değildir. 

Yarışma Usulünün Uygulanması 

Madde 47 — Enstitü her türlü etüt, plan-proje, tasarım ve güzel sanatlara dair işlerini 
gereğinde yarışma ile yaptırabilirler. B u işlerin mesleki kontrollük hizmetleri, projesi uygu-
lanacak olan yarışmacıya, pazarlıkla ihale edilebilir. 
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D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M 

Sözleşme 

İhalenin Sözleşmeye Bağlanması 

Madde 48 — Bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşme, Enstitü adına ihale 
yetkilisi tarafından imzalanır. 

B u Yönetmelikle belirtilen özel hallerde sözleşme yapılması mecburi değildir. 

Kes in Teminat 

Madde 49 — Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine ge-
tirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müteahhit veya müşteriden iha-
le bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. 

Müteahhit veya müşterinin bu mecburiyete uymaması halinde protesto çekmeye ve 
hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir. 

Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 

Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir. 

Yapım İşlerinde Kesin Teminat 
Madde 50 — Tahmin edilen bedeli her yıl Enstitü Yönetim Kurulu karan ile tesbit 

edilecek miktarı aşan etüd, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetlerinde ihale bedelinin % 3 
oranında alınan geçici teminat müteahhidin hak edişlerine karşılık verilecek paralardan % 10 
alıkonularak kesin teminat tutarına çıkartılır. B u suretle alınan teminat tamamlanıncaya ka-
dar diğer teminatlarla değiştirilemez. Müteahhit isterse kesin teminatın tamamını teminat 
olarak alınacak değerlerden de verebilir. 

Keşfin ve sözleşmenin dışında kalmış fakat yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış 
işlerle değişken fiyat esasına göre ihale edilmiş işlerde kesin teminat, artan iş veya fiyat far-
kı olarak ödenecek bedel oranında arttırılır. 

Kesin Teminatın Ger i Verilmesi 

Madde 51 — Kesin teminata; 

a) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği 
usulüne göre anlaşıldıktan ve müteahhidin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun ol-
madığı tesbit edildikten sonra, tümü; 

b) Yapım işlerinde (a) bendindeki şartlardan ayrı olarak, geçici kabul tutanağının 
onaylanması ve geçici kabulde görülen kusurların giderilme bedelinin kesin teminata yarı-
sından fazla olmaması ve işçi çalıştırması halinde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz 
belgesi getirilmesi şartıyla, yarısı, kesin kabul işlemleri tamamlandıktan sonra ise, kalanı; 

müteahhide geri verilir. 

Müteahhidin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borç lan ile 
ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine 
kadar ödenmemesi halinde, teminatı paraya çevrilerek borçlarına karşılık tutulur. Varsa kala-
nı müteahhide geri verilir. 

Sözleşme Yapılmasında Müteahhit veya Müşterinin Görev ve Sorumluluğu 
Madde 52 — Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müteahhit veya müşteri onay-

lanan ihale kararının kendisine bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde geçici te-
minatı kesin teminata çevirerek noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi kuruluşa vermek zorun-
dadır. 

Satışlara dair ihalelerde müşterinin aynı süre içinde ihale bedelini ve müşteriye ait bu-
lunan vergi, resim ve harçları yatırması diğer giderleri ödemesi gerekir. 

B u mecburiyete uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kal-
maksızın ihale bozulur ve varsa teminat gelir kaydedilir. 
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Müşterinin Süresi İçinde Taşınır veya Taşınmaz Malları Teslim Almaması 

Madde 53 — Bedeli , vergi, resim, haraç ve diğer masrafları ödemiş olmak şartıyla 
müşteri şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz mallan namına tescil ettirmeye mecburdur. 
A k s i takdirde müşteri , vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle kuruluştan 
bir talepte bulunamaz. 

Taşınır mallar, bedeli ödendiği halde şartnamedeki süre içinde teslim alınmaz ise, ku-
ruluş bunları müşteri hesabına bu Yönetmelik hükümleri dairesinde satmaya yetkilidir. M a l -
ları süresi içinde teslim alınmaması ve ikinci defa satılması sebebiyle tahakkuk edecek mas-
raflar, varsa kuruluşun diğer alacakları ikinci satış bedelinden mahsup edildikten soma, geri 
kalan kısmı, i lk müracaatında verilmek üzere müşteri namına emanet hesabına alınır. Satış 
bedeli kuruluş masraflarını ve alacaklarını karşılamazsa, farkı teminattan mahsup edilir ve ar-
tanı müşteriye geri verilir. 

Sözleşmenin akdedilmiş olması halinde, feshedilerek yukarıdaki hükümlere göre iş-
lem yapılır. 

Enstitünün Görev ve Sorumluluğu 

Madde 54 — Enstitü 52 nci maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususun-
da kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, ferağa ait işlemleri ta-
mamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan mallan müşteriye teslim etmek-
le yükümlüdür. B u yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, müteahhit veya müşteri, sü-
renin bitmesinden itibaren en çok 15 gün içinde, 15 gün müddetli bir noter ihbarnamesi ile 
bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. B u takdirde teminat geri verilir. Müteahhit veya 
müşteri ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır. 

Tebligatın süresinde yapılmamasından dolayı Enstitünün zararına sebep olanlar hak-
kında kanuni işlem yapılır. 

Sözleşme Yapılması ve Kesin Teminat Alınması Mecburi Olmayan Haller 

Madde 55 — 52 nci maddede yazılı süre içinde taahhüdün şartname hükümlerine gö-
re yerine getirilmesi ve bunun Enstitüce uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve ke-
sin teminat alınması zorunlu değildir. 

Müteahhit veya Müşterinin Sözleşmenin Bozulmasına Neden Olması 

Madde 56 — Sözleşme yapıldıktan sonra müteahhit veya müşterinin taahhüdünden 
vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getir-
memesi üzerine, Ensti tünün en az 10 gün süreli ve sebebi açıkça belirtilen ihtarına rağmen 
aynı durumun devam etmesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın 
kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye 
edilir. Ensti tünün bu istek dolayısıyla uğradığı zararı söz konusu ise müteahhitten tazmin edi-
lir. 

Gel i r kaydedilen kesin teminat, müteahhit veya müşterinin borcuna mahsup edilemez. 

Sözleşmenin Devri 

Madde 57 — Sözleşme, Enstitü Başkanının yazılı izni ile başkasına devredilebilir. 
Ancak, devir olarak alacaklarda i lk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde, 
sözleşme bozulur ve müteahit veya müşteri hakkında 56 nci madde hükümleri uygulanır. 

Müteahhit veya Müşterinin Ölümü 

Madde 58 — Müteahhit veya müşterinin ölümü halinde, yapılmış olan işler tasfiye 
edilerek kesin teminatı ve varsa sair alacakları varislerine verilir. Ancak, Enstitü varislerden 
istekli olanlara, ö lüm tarihinden itibaren 30 gün içinde kesin teminat verilmesi şartıyla söz
leşmeyi devredebilir. 
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Müteahhit veya Müşterinin İflası Ha l i 
Madde 59 — Müteahhit veya müşterinin iflas etmesi halinde sözleşme bozulur. Bun-

dan bir zarar doğarsa 56 ncı maddeye göre işlem yapılır. 

Müteahhit veya Müşterinin Ağır Hastalığı, Tutukluluk veya Mahkumiyet Ha l i 

Madde 60 — Müteahhit veya müşteri sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak 
derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeni ile taahhüdünü ya
pamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan itibaren 30 gün içinde Enstitünün kabul 
edeceği birini vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir. 

Eğer Müteahhit veya müşteri kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından 
mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir kayyum tayin edil-
mesi istenebilir. 

Yukarıdaki hükümlerin uygulanamaması halinde sözleşme bozulur. Bundan bir zarar 
doğarsa 56 ncı maddeye göre işlem yapılır. 

Müteahhit veya Müşterinin Birden Fazla Olması Ha l i 
Madde 61 — Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından birlikte yapılan taahhüt-

lerde müteahhit lerden veya müşterilerden birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkum olması 
gibi haller sözleşmenin devamına engel olmaz. 

Birlikte yapılan taahhütlerde müteahhitlerden biri kuruluşa pilot firma olarak bildir i l-
miş ise, pilot firmanın şahıs veya şirket olmasına göre ölüm, iflas veya dağılma hallerinde 
sözleşme kendiliğinden sona erer. Ancak, diğer müteahhitlerin teklifi ve idarenin uygun gör
mesi halinde sözleşme yenilenerek işe devam edilir. 

Birl ikte yapılan taahhütlerde gruba dahil pilot firmadan başka herhangi bir ortak şah
sın ölümü veya ortak şirketin herhangi bir sebeple dağılması halinde, pilot firma ve grubun 
diğer ortakları, teminat dahil işin ortağa yüklediği sorumlulukları da üzerlerine alarak işi bi
tirirler. 

Ü Ç Ü N C Ü K I S I M 
İhale Usullerine Tabi Olmayan İşler 

Mutemet El iy le Al ım 

Madde 62 — Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla mutemet eliyle yapılacak alımlar için 
belirlenen miktara kadar olan alımlar, komisyon karan olmaksızın Enstitü Başkanının görev
lendireceği kişiler tarafından yapılabilir. Satınalma belgeleri İhale Komisyonlarınca onayla-
nır. 

İhtiyaçların Kamu Kuruluşlarından Karşılanması 
Madde 63 — Aşağıda belirtilen durumlarda ihale işleri kıymet takdiri suretiyle yapı-

lır. 

1 — Ensti tünün genel bütçeli dairelerle, katma bütçeli idareler, özel idare ve beledi-
yelerden yaptıkları ihale işleri, 

2 — Ensti tünün her türlü ihtiyaçlarının; 
a) Özel bütçeli idarelerin kurdukları birliklerden, 

b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya bir-
likte Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlardan, 

c) Türk Silâhlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile serma-
yesinin yansından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden, 

d) Özel kanun ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının veya kanunların öngör-
düğü durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendirilen, iyileştirilen, sa-
tan, üretim ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birlik-
lerden, 
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e) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip 
kuruluşlardan, 

temini ile i lg i l i ihale işleri. 

Uluslararası Antlaşmalar Uyarınca Yapılacak İşler 

Madde 64 — Uluslararası antlaşmalara göre Türkiye 'de yapılacak ve karşılıkları ya-
bancı Devlet veya Uluslararası kuruluşlarca sağlanacak işler, özel kanun, kararname ve ant-
laşmalar hükümlerine göre yürütülür. 

D Ö R D Ü N C Ü K I S I M 
İş Artışı, Eksilişi, Muayene ve Kabul İşlemleri 

İş Artışı ve Eksilişi 

Madde 65 — Yapım işlerine ait bir sözleşmenin uygulanması sırasında keşif ve söz
leşmede öngörülmeyen iş artışı veya azalışı zorunlu hale gelirse, müteahhit keşif bedelinin % 50 
oranına kadar olan değişikliği, süre hariç, sözleşme ve şartnamesindeki hükümler dairesinde 
yapmakla yükümlüdür. 

Keşif bedeli artışının % 50 'y i geçmesi halinde sözleşme feshedilir. Ancak, bu durum-
da müteahhit işin keşif bedeli ve % 50 keşif artışının karşılığı işleri sözleşme ve şartnamesin-
deki hükümler çerçevesinde yapmaya zorunludur. Taahhüdün % 50 keşif artışı ile bitmeme-
si ve tasfiye edilmesi halinde müteahhit Enstitüden hiç bir masraf ve tazminat isteyemez. 

% 50 oranından fazla artış, tünel ve benzeri işler ile tabii afetler gibi nedenlerden ile-
ri gelmiş ise; Enstitünün isteği, müteahhidin kabulü ve Yönetim Kurulunun onayı ile süre ha-
riç, aynı sözleşme ve şartname hükümleri içinde % 50 'y i geçen işler de aynı müteahhide yap-
tırılabilir. 

Keşif bedelinin % 50'sinden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde mü-
teahhit işi bitirmeye zorunludur. B u durumda, müteahhide, belgelemek şartı ile yapmış oldu-
ğu gerçek giderlerine karşılık olarak ihale bedelinin % 50'si ile yaptığı işin tutan arasındaki 
bedel farkının % 5'ine kadar tazminat ödenebilir. 

Erken Bitirme Pr imi 

Madde 66 — Şartname ve sözleşmesinde belirtilen sürelerden önce bitirilmesinde 
fayda görülen yapım işlerinde esasları şartnamede belirtilmek üzere müteahhitlere erken bi-
tirme primi verilebilir. İş ilâveleri hariç, süre uzatımı verilen işlerde prim verilemez. 

Erken bitirme primi, erken bitirilen her gün için, günlük, gecikme cezasından az o l 
mamak üzere tesbit edilerek şartnameye yazılır. Müteahhide ödenecek erken bitirme primi-
nin toplamı hiç bir şekilde işin ihale bedelinin % 3 'ünü geçemez. 

Muayene ve Kabul İşlemleri 

Madde 67 — Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul 
işlemleri, Enstitü Başkanlığınca kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul heyetleri tara
fından yapılır. 

BEŞİNCİ K I S I M 

Komisyonlar 

Satınalma Komisyonu 

Madde 68 — Satınalma komisyonu, Enstitü Başkanı tarafından İdari ve M a l i İşler 
Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Enstitü Başkan Yardımcısının başkanlığında, İdari ve 
M a l i İşler Dairesi Başkanı ile en az bir Şube Müdüründen oluşturulur. Satınalınacak malze-
me veya hizmet ünitesi başkanı veya vekil i de tabii üye sıfatı ile komisyona iştirak eder. 
Oyunu kullanır. Özellik ve önem taşıyan satınalma ve ihalede Enstitü Başkanınca lüzum gö-
rülecek uzman ve danışmanlar da komisyona üye olarak katılırlar. 

İdari ve M a l i İşler Dairesi Başkam aynı zamanda komisyonun raportörlüğünü de yapar. 
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Komisyonun Yetkileri 

Madde 69 — Satınalma Komisyonlarının 100.000.000.- liraya kadar satınalma, satış 
vesair bilumum kararları kesindir. 100.000.000.- l ira ile 200.000.000.- lira arasındaki karar-
ları Enstitü Başkanlığının, daha yüksek tutardaki kararlan Yönetim Kurulunun tasdiki ile ke-
sinleşir. B u miktarları her yıl tesbite Yönetim Kurulu yetkilidir. 

İthali gereken malzemelerin sağlanmasında aynı limitler dahilinde işlem yapılır. 

Yaptırılacak iş veya satınalmalar ve satışlar parçalanmak suretiyle yetki limitleri altı-
na düşürülemez. 

Komisyonların Toplanması 

Madde 70 — Komisyonlar eksik üye ile toplanamaz. Yukarıda belirtilen asli ve tabii 
üyeler bulunmadıklar ı zamanlarda yerlerine bakanlar komisyona iştirak ettirilir. 

Komisyon Kararlan 

Madde 71 — Komisyonlarda kararlar çoğunlukla verilir. Oylarda eşitlik olması halin-
de Başkanın kabul ettiği tarafın oyu geçerlidir. Muhal i f kalanlar muhalefet sebeplerini kara-
rın altına açıkça ve ayrıntılı biçimde yazarak imzalamak zorundadırlar. 

Özel Satınalma ve İhale Komisyonları 

Madde 72 — B i r inşaat ve tesisin yapılması veya işletmeye açılması gibi mühim ve 
mücbir sebeplerle işin özelliği ve önemi veya aciliyeti dikkate alınarak 69 uncu maddedeki 
tasdik yetkilerine göre Enstitü Başkanlığı oluru veya Yönetim Kurulu karan ile Özel Satınal-
ma Komisyonları kurulabilir. Enstitü Başkanlığı oluru ile teşkil edilen özel satınalma komis-
yonunun kesin ihale yetkisi satınalma komisyonunun kesin ihale yetkisini aşamaz. 

Görevin Sona Ermesi 

Madde 73 — Özel Komisyonlar hangi iş için kurulmuş ise bu işin tamamlanmasından 
itibaren Enstitü Başkanlığınca yeni görev verilmediği takdirde ayrı bir karar almaya ihtiyaç 
olmadan görevleri kendiliğinden sona erer. 

Muayene ve Kabul Komisyonlar ı 

Madde 74 — E n s t i t ü Başkanlığınca seçilecek bir Başkan ve İdari ve M a l i İşler 
Dairesi Başkanlığınca teklif ve Başkanlıkça görevlendirilmesi uygun görülen en az ik i üye-
den muayene ve kabul komisyonu kurulur. 

Seçilecek bir başkan ile i k i üyeden herhangi birisinin bulunmaması halinde işleri ak-
satmamak amacıyla yerlerine kimlerin bakacağı da ayrıca tesbit edilir. 

Ancak, muayene ve kabul komisyonuna satınalma komisyonu üyeleri katılamazlar. 
Hizmetin veya satınalmanın yapıldığı birim elemanları muayene ve kabullerde komisyona 
katılabilirler. 

B u muayenelere müteahhitlerinde katılmaları sağlanır. Muayene gününün tebliğine 
rağmen müteahhit muayenede bulunmazsa muayene müteahhit yokken de yapılır. Malın 
muayene sonucunda kabul edilmemesi halinde müteahhit bu muayeneye sözleşmede yazılı 
süre içerisinde itiraz edebilir. B u halde i lk muayenede bulunmayanlardan oluşturulacak yeni 
bir komisyon ikinci muayeneyi yapar. B u ikinci komisyonun vereceği rapor kesindir. 

Yabancı Ülkelerden Satınalma 

Madde 75 — Y a b a n c ı ülkelerden satınalınan mallar için icabına göre ya ihraç is-
kelelerinde veya fabrikalarında muayene ve kabul gerekli olduğu takdirde fabrikanın bulun-
duğu yerlerdeki resmi makamlar veya yeddiemin olarak kabul edilmiş kişi veya müesseseler 
tarafından verilecek ekspertiz raporlarına dayanılarak kabul işlemi yapılır. 
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Teknik bilgiye ihtiyaç hissettiren eşya ve malzemenin muyane ve kabulünde komis-
yonca gösterilecek lüzum üzerine Enstitü Başkanının onayı ile i lg i l i teknik birimden yetkili 
şahıslarda bu komisyona katılabilir. Enstitü teşkilâtında böyle şahıslar bulunmadığı takdirde, 
kabul işlemi dışardan ve tercihan resmi bir kuruluştan bir uzmanın yazılı görüşü alınmak 
suretiyle yapılır. 

Laboratuvar tahliline ihtiyaç duyulan malzemenin numuneleri kabul komisyonu tara-
fından bu husustaki usul ve esaslara uygun olarak alınıp mühürlendikten sonra resmi labora-
tuvarlara gönderilir ve kabul işlemi laboratuvar raporlarına dayandırılarak yapılır. Laboratu-
vara gönderilen numunelerin üzerine satıcının adı ve adresi yazılmayıp sadece bir numara ve-
rilmekle yetinilir. 

Fatura 

Madde 76 — Satıcı, kabul için Başkanlığa gönderilen eşya ve malzemenin biri asıl ve 
biri kopya olmak üzere i k i nüsha faturasını Başkanlığa verir. Kabul işlemini müteakip fatu-
ralar hakedişin tahakkuku için gerekli işleme tabi tutulur. 

Satın alınan mal ihale şartlarına göre Başkanlıkta veya mahallindeki kabullerinde ko-
misyonun muayene ettiği eşyayı mühürlemek suretiyle kabul ettiğini belirleyici bir işaret ko-
yar ve yapacağı tutanakla bu durumu belirtir. B u malzeme Başkanlığa geldiğinde sözü edilen 
işaretlerin varlığı araştırılır. Her i k i halde de muayene komisyonunca gerekli muayenelerin 
yapılıp istenilen kalitede oldukları tesbit edilmeden kabul edilemez ve ithal olunmaz. 

Kabul işlemi eşya ve malzemenin Başkanlığa gelişinde veya kabule hazır bir halde 
bulunduğunun bildirilmesinden itibaren bir hafta içinde teslim alma tutanağı ile İdari ve M a l i 
İşler Dairesi Başkanlığına verilir. 

Kabul İşlemi 

Madde 77 — Kabul İşlemi komisyon üyelerinin tamamının katılımıyla yapılır. 
Kararlar çoğunlukla verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın katıldığı tarafın oyu geçerli olur. 
Muhal i f kalan üyenin muhalefet sebebini açıkça tutanağın altına yazarak imzalaması zorun
ludur. 

Taahhüt, mücbir sebepler dolayısiyle belirtilen müddet içerisinde yerine getirilmemiş 
ise bu takdirde mücbir sebebin belgelere dayandırılarak süre uzatımı ve taahhüdün kabulü 
mümkün olur. 

Kabul komisyonunun bu kararlan, ihaleyi tasdike yetkili makamın oluru alındıktan 
soma müteahhide yazı ile tebliğ edilir. 

Müteahhit , komisyon kararını kabul etmediği takdirde genel hükümler çerçevesinde 
işlem yapılır. 

A L T I N C I K I S I M 

Son Hükümler 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 78 — B u Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu ile bu Kanuna göre çıkarılan tüzük ve yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 

Madde 79 — B u Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 80 — B u Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkam yürütür. 
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : 

Patent Haklarının Korunması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir 

Yönetmelik 

B İ R İ N C İ K I S I M 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan ımla r 

A m a ç 

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, buluş yapma faaliyetini özendirmek, buluşların 
sanayiye uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesini sağlamak 
için buluşlara patent veya faydalı model belgesi vererek korumaktır. 

Kapsam 

Madde 2 - B u Yönetmelik, sınai hakkın tesisine uygun buluşlara patent veya faydalı 
model belgesi verilerek bunların korunması ile ilgili esasları, kuralları ve şartlan kapsar. 

H u k u k i Dayanak 

Madde 3 - B u Yönetmelik, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tan ımla r 

Madde 4 - B u Yönetmelikte geçen; 

a) Enstitü 

b) Kanun Hükmünde Kararname: 

c) Araştırma Raporu 

d) Ücret Tarifesi 

e) Paris Anlaşması 

f) Bülten 

ifade eder. 
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Türk Patent Enstitüsünü, 

551 sayılı Patent Haklarının Korunması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi, 

Tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma 
raporunu, 

544 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
6/f ve 25 inci maddeleri gereği Türk Patent 
Enstitüsünce uygulanacak olan ücret 
tarifesini, 

Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus 
Milletlerarası Bi r İttihat İhdas Edilmesine 
dair 20 Mart 1883 tarihli Mukaveleyi, 

Resmi Patent Bültenini, 
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İKİNCİ KISIM 

Patent İle İlgili İşlemler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Patent Başvurusu ve Şekli Şartlan 

Patent Başvurusu ve Ekleri 

Madde 5 - Buluşlara patent verilebilmesi için aşağıda belirtilen unsurlar ile başvuruda 
bulunulur. 

a ) Başvuru dilekçesi, 
b ) Buluş konusunu açıklayan tarifname, 
c ) Patentle korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya 

istemler, 
d ) Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler, 
e ) Özet, 
f ) Başvuru harcının ve ücretinin ödendiğini gösterir belge. 

Başvuru ücretinin miktarı Ücret Tarifesinde belirtilir. Bir patent başvurusunun geçerliliği 
için, Ücret Tarifesinde öngörülen başvuru ücretinin başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden 
itibaren herhangi bir bildirime gerek kalmadan en geç yedi gün içerisinde ödenmesi şarttır. 
Başvuru ücretinin bu süre içerisinde ödenmemesi halinde, başvuru geri alınmış kabul edilir. Bu 
durumda başvuru hüküm ve sonuç doğurmamış sayılır. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesinde bahsedilen İngilizce veya Fransızca 
veya Almanca dillerinden bin ile verilen tarifname, istem veya istemler ve özetin Türkçe 
çevirilerinin Enstitüye veya onun yetkili kıldığı makama verilmesi için tanınan bir aylık süre 
talebine ilişkin ücret Ücret Tarifesinde belirtilir. Türkçe çevirilerin Enstitüye öngörülen süre 
içerisinde verilmemesi ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödenmemesi halinde başvuru gen 
çevrilir. Geri çevrilen başvuru hüküm ve sonuç doğurmamış sayılır. 

Başvuru Tarihinin Kesinleşmesi 

Madde 6 - Patent başvurusu tarihi, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının 
a,b,c,d ve e bentlerinde belirtilen unsurların Enstitüye veya onun yetkili kıldığı makama 
verildiği tarih, saat ve dakika itibariyle kesinleşir. 

Başvuru Dilekçesi 

Madde 7 - Bu Yönetmeliğin 1 ve 2 sayılı eklerinde yer alan patent ve faydalı model 
• başvuru dilekçeleri aşağıda sayılanları içerir: 

a) Buluş başlığı, 
b) Başvuruyu yapan veya yapanlar ile ilgili bilgiler; Adı, soyadı, uyruğu, adresi, posta 

kodu, telefon numarası, fax numarası, ülkesi, 
c) Başvuru vekil aracılığı ile yapılıyorsa, vekile ait bilgiler; Adı, soyadı, uyruğu, adresi, 

posta kodu, telefon numarası, fax numarası, ülkesi, 
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d) Başvuru sahibi veya vekilinin referans numarası, 
e) Ruçhan hakkı talep ediliyorsa, rüçhan başvurusuna ait bilgiler; Rüçhan ülkesi, tarihi 

ve numarası, 
f) Buluşu yapan ile ilgili bilgiler; Adı, soyadı, uyruğu, adresi, 
g) Başvuruyu yapan buluşu yapan değilse, başvuru hakkının ne şekilde elde edildiğinin 

belirtilmesi, 
h) Başvuru önceki tarihli bir patent veya faydalı model başvurusu ya da patent veya 

faydalı model belgesi ile ilgili ise önceki tarihli başvuru veya belgeye ilişkin bilgiler; Tarihi, 
numarası, bölünmüş başvuru, ek patent, 

ı) Tarifname,özet ve resimlerin sayfa sayısı, istemlerin sayısı, 
j) Başvuruyu yapanın veya vekilin imzası ve tarih, 
k) Uluslararası tasnif sınıf veya sınıfları 

Tarifname 

Madde 8 - Tarifname, buluş konusunu en iyi şekilde ve eksiksiz olarak açıklayan yazılı bir 
metindir Tarifname, patent konusu olan buluşun tüm özelliklerini hiç bir şey gizlemeden 
eksiksiz olarak açıklar. Tarifname metni, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman 
olan bir kişi tarafından, buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte açık ve yeterli yazılır ve 
sırasıyla aşağıdaki bölümleri kapsar. 

a) Buluş başlığı : Tarifnamenin başlangıcında başvuru dilekçesinde belirtilen buluş 
başlığı yer alır. Buluş başlığı; buluşu kısa bir şekilde tanımlar ve marka niteliğindeki terimleri 
kapsamaz. Tercihen 2-7 sözcükten oluşur. 

b) Buluşun ilgili olduğu teknik saha ve tekniğin bilinen durumu: Buluşun ilgili olduğu 
teknik konuyu belirler. Buluşun incelenmesi, araştırılması ve anlaşılması için hem yurt içi hem 
de yurt dışındaki benzerleri ayrıntılı olarak verilir. Ayrıca daha önce değişik ülkelerde verilmiş 
patentlere ve çeşitli yayınlara da atıflar yapılarak patentle korunması istenen yeni buluş ile 
diğerlerinin farklarını, karşılaştırma yapmayı sağlayacak nitelikte, kaynak göstererek ayrıntılı 
biçimde açıklar. Başvuru sahibi tarafından bilindiği haliyle buluşun incelenmesi, araştırılması ve 
anlaşılması için yararlı görülebilecek şekilde tekniğin bilinen durumu belirtilir ve tercihen 
tekniğin bilinen durumunu yansıtan belgeler zikredilir. 

c) Buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemler; Buluşun hangi teknik problem ya 
da problemlerin çözümünü amaçladığı açıklanır. Talepte bulunulduğu haliyle, teknik sorun 
diye açıkça ifade edilmese bile teknik sorunun ve çözümünün anlaşılabileceği şekilde buluşu 
ortaya koyar ve tekniğin bilinen durumuna atıfta bulunarak buluşun var ise avantajlarını belirtir 

d) Resimlerin açıklanması: Var ise, resimlerin herbirinin kısa tanımı yapılır, resimlerde 
yer alan parçaların tümünün numaralan ve tanımlan açıklanır. 

e) Buluşun açıklaması : B u bölümde var ise, resimlerden yararlanılarak buluş açıklanır. 
Açıklamada resimlerdeki parçalar ve işlevleri anlatılırken herbirinin numarası yeri geldikçe 
parantez içinde belirtilir. Bu kısımda buluş hiçbir şüpheye ve yanlış anlamaya yer vermeyecek 
şekilde ayrıntılı olarak açıklanır. 

Buluşun çalışması, işleyişi ve diğer teknik bilgilerden hiçbiri eksik bırakılmaz. Patent 
sisteminin ilkelerini oluşturan hem buluşun hem de buluşlara ilişkin bilginin yaygınlaşması 
işlevlerinin gerçekleşmesi için, patent verilerek korunması istenilen buluş ile ilgili herşey çok 
geniş biçimde açıklanır. 

f) Buluşun sanayiye uygulanma biçimi : B u bölümde buluşun sanayiye uygulanma 
biçimi hakkında bilgi verilir. Subjektif değerlendirmelere ve abartılı ifadelere yer verilmez. 
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İstem veya İstemler 

Madde 9 - Başvuru bir veya birden çok istemi içerebilir. İstem veya istemler buluşun 
patentle korunması istenilen unsurlarını tanımlar. 

Her istem açık ve öz olarak yazılır. İstem veya istemlerin dayanağı tarifnamedir. İstem 
veya istemler tarifnamede tanımlanan buluşun kapsamını asamaz. 

İstemler buluşun özü gözönünde tutularak buluş özelliklerini ayrıntılı şekilde belirtecek 
sayıda yazılır. Birden çok istem var ise, bu istemler sırayla numaralandırılır. 

İstemlerde buluş, erişilmesi arzulanan bir sonuç ile tanımlanamaz 

İstemler; tarifnameye ya da resimlere yollama yapılarak açıklanamaz. "tarifnamenin 
kısmında anlatıldığı gibi" ya da "resimlerin şeklinde gösterildiği 

gibi" biçiminde atıflara dayandırılamaz. 

Başvuru resim içeriyorsa, istemler kısmında zikredilen teknik özellikler, tercihen bu 
özellikler ile ilişkili atıf işaretleri ile izlenir. Atıf işaretleri kullanıldığında bu işaretler parantezler 
arasına yerleştirilir. 

Bağımsız bir istemde, buluşun tüm esas özelliklerinin belirtilmesi gerekir. 

Korunması talep edilen buluşun teknik özelliklerinin daha açık bir şekilde belirtilmesi 
için bağımsız istemi bir veya birden fazla bağımlı istem izleyebilir 

Bağımlı istemler, bağlı bulunduğu istemin tüm özelliklerini içermelidir Mümkünse, 
bağımlı istemlerin başlangıcında bağımsız isteme atıfta bulunulmalı ve korunması istenilen ilave 
özellikleri belirtilmelidir Önceki bir isteme veya istemlere atıfta bulunan tüm bağımlı istemler 
mümkün olduğu kadar en uygun bir biçimde gruplaştırılmalıdır. 

İstem veya istemler, istemde bulunulan konuyu oluşturan hususların tanımlanması için 
gerekli olan, fakat bir araya geldiklerinde tekniğin bilinen durumunun bir kısmını oluşturan 
bölüm ve bu bölüm ile bir araya geldiğinde korunması istenen teknik özellikleri özlü bir 
şekilde belirten " özelliğini kazandırmaktadır," "özelliğini kazanmaktadır". 
"gelişmeyi oluşturan hususların özellikleri," sözcüklerinin ya da aynı anlama gelecek herhangi 
bir başka sözcüğün başında geldiği karakterize edici bir bölümü içerir 

Resimler 

M a d d e 10 - Buluş konusu makine, cihaz, ürün veya yöntemin tarifnamede açıklanması 
resimleri gerektiriyorsa, bu resimler aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenir 

Akış şemaları ve diyagramlar resim olarak kabul edilir. 

Resimler yazılı kısım içermez, istisnai olarak ve kaçınılmaz olduğunda su, buhar, açık, 
kapalı, A B kesiti gibi tek bir sözcük ya da sözcükler; elektrik devreleri ve blok şemaları ya da 
akış şeması diyagramları durumunda da anlaşılmayı sağlamak açısından gerekli olan birkaç kısa 
sözcük içerebilir. 
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Şekiller ile önemli kısım ve parçalar tarifnamede anlatım sırasına göre numaralandırılır. 

Buluş açısından zorunlu olmadığı durumlarda resimler üzerinde ölçülendirme yapılmaz. 
İstisnai durumlarda bir resim üzerinde ölçülendirme verildiğinde, ölçülendirme teknik resim 
kurallarına uygun olarak gösterilir 

Resimler, sabit, siyah, yeterince yoğun ve koyu, muntazam biçimde kalın ve iyi 
tanımlanmış çizgiler ve kalem darbeleri ile yapılır, renk kullanılmaz. 

Kesitler, referans işaretleri ve ana çizgilerin net biçimde görülmesine mani olmayan eğik 
tarama ile belirtilir. 

Resimlerin ölçeği ve resimlerin yapılış tarzındaki açıklık, üçte iki küçültülerek yapılan 
fotografik bir çoğaltmada, tüm ayrıntıların zorluk çıkarmadan ayırdedilmesini mümkün kılacak 
bir şekilde olur. 

Resimlerdeki tüm çizgiler çizim aletleri yardımıyla çizilir. 

Rakamlar ve harflerin yüksekliği 0.32 cm'den daha az olamaz. Resimlere harf konması 
durumunda, ilgili teknik sahalarda Latin ve Yunan alfabeleri kullanılır. 

Aynı resim sayfası bir kaç şekil içerebilir. Eğer, iki ya da daha fazla sayfa üzerinde 
bulunan şekiller, aslında bir bütün şekli oluşturuyorsa, bu şekiller, çeşitli sayfalar üzerinde 
görünen şekillerin herhangi birinin herhangi bir kısmı gizli kalmadan, tüm şeklin bir araya 
getirilebileceği şekilde düzenlenir. 

Farklı şekiller sayfa ya da sayfalar üzerinde, tercihen dikine bir konumda, birbirlerinden 
net bir şekilde ayrılmış olarak, sayfada boş yer bırakmadan düzenlenir. Şekiller dikine konumda 
düzenlenmemişse, şekillerin üst kısmı sayfanın sol tarafında olacak biçimde yan olarak 
düzenlenir 

Tarifnamede belirtilmeyen referans işaretleri resimlerde gösterilmez ve resimlerde 
gösterilmeyen referans işaretleri tarifnamede bulunmaz. 

Referans işaretleri kullanıldığında başvuru boyunca, aynı özellikler, aynı referans 
işaretleri ile belirtilir. 

Eğer resimlerde çok fazla referans işareti varsa, tüm referans işaretlerini ve bu işaretler 
tarafından belirtilen özellikleri belirten ayrı bir sayfanın eklenmesi gerekir. 

Her resim sayfasının kenarında, toplam resim sayfası numarası ve ilgili sayfanın 
numarası belirtilir. 

Özet 

M a d d e 11 - Özet sadece teknik bilgi yerme amacına hizmet eder. Başka bir amaç için, 
özellikle de istenilen korumanın kapsamının yorumu için kullanılamaz. Özet, özellikle 
korumanın alanının belirlenmesinde ve tekniğin bilinen durumunun sınırlarının çizilmesinde 
kullanılamaz. 
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Tarifname, talepler ve eğer varsa, resimlerde bulunan özelliklerin özü olan özet, 
başında buluşun başlığını içerir, buluşun ilişkili olduğu teknik sahayı belirtir ve teknik 
problemin, buluş sayesinde bu problemin çözümünün özünün ve buluşun temel kullanımı ya da 
kullanımlarının net bir şekilde anlaşılmasına olanak sağlayan bir şekilde yazılır. 

Gerekli olduğunda, başvuruda yer alan tüm formüller arasından buluşu en iyi 
karakterize eden kimyasal formül, özette yer alır. 

Özet kısmı anlatımın izin verdiği ölçüde az ve öz olur. Tercihen 50 ila 100 kelimeden 
oluşur. 

Özet kısmı talepte bulunulan buluşun ya da buluşun spekülatif uygulamasının iddia 
edilen amaçları ya da değeri hakkında ifadeler içermez 

Özette bahsedilen ve başvuruda bir resim ile görüntülenen her önemli teknik özelliği bir 
referans işareti izler, bu referans işareti parantezler arasına yerleştirilir 

Başvuru Ha rc ın ın ve Ücretinin Ödendiğini Gösterir Belge 
Madde 12 - Başvuru harcının ve ücretinin başvuru sırasında veya başvuru tarihinden 

itibaren herhangi bir bildirime gerek olmadan en geç yedi gün içinde ödenmesi ve söz konusu 
harcın ve ücretin ödendiğini gösterir belge aslının Enstitüye verilmesi zorunludur. 

Rüçhan Hakkı Belgesi 
Madde 13- Rüçhan hakkı talep edilen bir patent başvurusunda, başvuru sırasında ya da 

başvurunun yapıldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde rüçhan hakkını doğuran başvurunun 
yapıldığı ülkenin sınai mülkiyet idaresinden alınacak Rüçhan Hakkı Belgesinin ve bu belgenin 
kimlik bilgilerini içeren sayfalarının Türkçe çevirisinin Enstitüye verilmesi zorunludur. 

Bu belgelerin yukarıdaki süre içinde verilmemesi halinde başvuru rüçhansız olarak 
işleme alınır. 

Terminoloji ve İşaretler 
Madde 14 - Başvuruda aşağıda belirtilen terminoloji ve işaretler kullanılır. Terminoloji 

ve işaretler başvuru boyunca tutarlılık arzeder. 

a) Ağırlık ve ölçü birimleri metrik sistem cinsinden ifade edilir ya da ilk önce farklı bir 
sistem cinsinden ifade edilmiş ise aynı zamanda metrik sistem cinsinden de ifade edilir. 

b) Sıcaklıklar derece Celcius cinsinden ifade edilir, ya da ilk önce farklı bir şekilde ifade 
edilmiş ise, aynı zamanda derece Celcius cinsinden de ifade edilir. 

c) Isı, enerji, ışık, ses ve manyetıkliğin belirtiliş şekilleri, bunların yanısıra matematik 
formülleri ve elektriksel birimlerin belirtiliş şekilleri için, uluslararası uygulama kuralları göz 
önünde tutulur Kimyasal formüller için genel kullanımdaki semboller, atomik ağırlıklar ve 
molekül formülleri kullanılır. 

d) Sadece teknolojide genel olarak kabul gören teknik terimler, işaretler 
ve sembollerin kullanılması gerekir. 

Buluşun Bütünlüğü 
Madde 15 - Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesinin birinci fıkrası 

hükmüne uygun olmadığı anlaşılan başvurular, Enstitünün bildirimi üzerine, başvuruyu yapan 
tarafından birden fazla başvuruya ayrılır. 
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B u işlemin yerine getirilmesi için Enstitü tarafından başvuruyu yapana 6 aylık süre 
verilir. 

Bölünmüş Başvurular 
Madde 16 - 15 inci maddeye göre bölünmüş olan bir başvuruda, ilk başvuru 

konusunun kapsamı içinde kalmak kaydıyla, ayrılan her başvuru için başvuru tarihi, ilk 
başvurunun tarihidir. İlk başvuruda rüçhan hakkı talep edilmişse, ilk başvurunun rüçhan hak 
veya hakları ayrılan her başvuruya da tanınır. 

Milletlerarası Anlaşmalara Dayanan Başvurulardan Doğan Rüçhan Hakları 

Madde 17 - Paris Anlaşmasına göre rüçhan haklarından yararlanılması, ancak talep 
edilmesi halinde mümkündür. 

Rüçhan hakkı ile tanınan oniki aylık süre, rüçhan hakkı doğuran başvurunun yapıldığı 
tarihten itibaren işlemeye başlar, başvuru günü bu süreye dahil değildir. 

Sürenin son günü Türkiye'de resmi tatil gününe veya Enstitünün başvuruların kabulü için 
açık bulunmadığı bir güne tesadüf ettiği takdirde, süre takip eden iş gününün mesai saati 
sonuna kadar uzatılır. 

İKİNCİ B Ö L Ü M 

Patent Başvurusu Sırasında Verilecek Belgelerin Fiziksel Özellikleri 

Suret Sayısı 
Madde 18 - Başvuru sırasında Enstitüye verilecek belgelerin suret sayısı aşağıda 

belirtilmiştir: 

a) Başvuru dilekçesi, bir nüsha 
b) Tarifname, üç nüsha 
c) İstem veya istemler, üç nüsha 
c) Resimler, üç nüsha 
d) Özet, uç nüsha 

Çoğaltma Aç ıs ından Uygunluk 
Madde 19- Başvurunun tüm unsurları yani, başvuru dilekçesi, tarifname, istem veya 

istemler, resimler ve özet; fotoğraf, elektrostatik işlemler, foto ofset ve mikrofilm ile doğrudan 
çoğaltmanın mümkün olacağı şekilde sunulur. 

Sayfalarda herhangi bir delik, buruşukluk ya da katlanma olamaz. 

Her sayfanın sadece bir yüzü kullanılır. 

Başvurunun her unsuru yani başvuru dilekçesi, tarifname, istem veya istemler, resimler ve 
özet yeni bir sayfada başlar. 

Başvurunun tüm sayfaları, ele alındığında kolaylıkla çevrilecek ve çoğaltma amacıyla 
ayrıldıklarında kolaylıkla ayrılıp tekrar bir araya getirilecek şekilde birleştirilebilir olmalıdır. 
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Sayfaların Boyutu 

Madde 20 - Başvuruyu oluşturan tüm unsurlar yani başvuru dilekçesi, tarifname, istem 
veya istemler, resimler ve özeti oluşturan sayfalar A4 (29.7 cm x 21 cm) boyutlarında 
olmalıdır 

Marjlar 
Madde 21 - Tarifname, istem veya istemler ve özet kısmını içeren sayfaların minimum 

marjı üstten 2 cm., sol taraftan 2.5 cm , sağ taraftan 2 cm., alttan 2 cm.; üstte verilen marjlar 
için tavsiye edilen maksimum marjlar üstten 4 cm„ sol taraftan 4 cm., sağ taraftan 3 cm., 
alttan 2 cm. dir. 

Resimleri içeren sayfalarda, kullanılabilir yüzey 26.2 cm x 17.0 cm.'yi geçemez 
Sayfalar, kullanılabilir ya da kullanılmış yüzey etrafında çerçeveler içermez. Minimum marjlar 
üstten 2.5 cm., sol taraftan 2.5 cm., sağ taraftan 1.5 cm., alttan 1.0 cm. dir. 

Sayfaların Numaralandırılması 
Madde 22 - Başvuru unsurlarından özet, tarifname, istem veya istemlerin tüm sayfaları 

birbirini izleyen rakamlar ile numaralandırılır. 

Numaralar sayfanın üst ya da alt tarafında ortalanır. 

Satırların Numaralandırılması 
Madde 23 - Tarifnamenin her sayfasının ve istemler kısmının her sayfasının her beşinci 

satırına numara verilir. Rakamlar sol marjın sağ yarısında bulunmalıdır. 

Metnin Yazılışı 
Madde 24 - Başvuru dilekçesi, tarifname, istem veya istemler ve özet daktilo veya 

bilgisayar ile yazılır. 

Sadece grafik sembolleri ve karakterleri, kimyasal ya da matematiksel formüller; Çin ve 
Japon dilindeki belirli karakterler, gerekli olduğunda el ile yazılabilir ya da çizilebilir. 

Metin 1,5 aralık ile daktilo veya bilgisayar ile yazılır. 

Metnin tüm içeriği büyük harfleri 0.21 cm. yükseklikten daha az olmayan karakterler ile 
koyu, sabit renkte yazılır. 

Metin İçindeki Resimler, Formüller ve Tablolar 
Madde 25 - Başvuru dilekçesi, tarifname, istem veya istemler ve özet kısmı resim 

içermez. 
Tarifname, istem veya istemler ve özet kısmı kimyasal ya da matematiksel formülleri 

içerebilir. 
Tarifname ve özet kısmı tablo içerebilir istem veya istemler sadece istem veya 

istemlerin konusu, tabloların kullanımını istenir kıldığı durumda tablo içerebilir 
Eğer, tablolar ve kimyasal ya da matematiksel formüller sayfa üzerinde dikine bir 

konumda tatmin edici biçimde sunulamazsa, bunlar sayfa üzerinde yana doğru yerleştirilebilir 
Tabloların kimyasal ya da matematiksel formüllerin yana doğru verildiği sayfalar, tablo ya da 
formüllerin üst tarafı sayfanın sol tarafına gelecek şekilde yerleştirilir 
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ÜÇÜNCÜ B Ö L Ü M 

Başvurunun Şekli Şartlara ve Fiziksel Özelliklere Uygunluk Açısından İncelenmesi 

Madde 26 - Başvuru tarihinin kesinleşmesinden sonra. Enstitü başvurunun; Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 42 ila 52 nci maddelerinde ve bu Yönetmeliğin 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen şekli şartlara ve 18 - 25 inci maddelerinde belirtilen 
fiziksel özelliklere uygunluğunu inceler. 

Enstitü başvuru konusunun Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 10 uncu maddelerine 
göre patent verilmeyecek konular ve buluşlar kapsamına girip girmediğini ve sanayiye 
uygulanabilir olup olmadığını inceler. Ancak, başvuru konusu buluş açık ve şüpheye yer 
vermeyecek şekilde yenilik veya sanayiye uygulanabilir olma niteliklerinden yoksunsa 
başvuruyu yapana karşı görüşlerini bildirmesi için üç aylık süre tanınır. 

Enstitü başvuruyu yapanın karşı görüşlerini inceler ve kesin kararını verir. Bu karar 
olumsuz ise Enstitü ret gerekçesinin dayanaklarını da bildirmek suretiyle başvuruyu reddeder. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 53 üncü maddesi hükmüne göre, başvurunun şeklen bir 
eksikliği olduğu anlaşılırsa veya başvuru konusunun patent ile korunabilir bir buluş olmadığı 
sonucuna varılırsa, inceleme işlemi durdurulur ve başvuruyu yapandan, üç ay içinde eksikliği 
gidermesi veya bu konudaki itirazlarını Enstitüye bildirmesi istenir. 

Başvuru sahibi, bu işlemler sırasında istem veya istemleri değiştirebilir veya başvuruyu 
birden fazla başvuruya ayırabilir. 

Başvuru konusunun patent ile korunabilir bir buluş olmadığı kararına itirazın Enstitü 
tarafından kabul edilmemesi veya mevcut eksikliğin, bu Yönetmelikte öngörülen şekil ve 
şartlara uygun olarak giderilmediğinin tespit edilmesi halinde Enstitü, istem veya istemler 
itibariyle başvuruyu kısmen veya tamamen reddeder. 

Enstitü tarafından, bu madde hükmü itibariyle yapılan inceleme sonucunda, şekli şartlara 
uygunluk açısından bir eksikliğin olmadığı anlaşılır veya söz konusu eksiklikler bu Yönetmelik 
hükümlerine uygun bir şekilde giderilir veya tamamlanır ise, başvuruyu yapana, önceden talepte 
bulunmamışsa tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılması için, Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Enstitünün bildirim tarihinden 
itibaren bir ay içinde talep yapması gerektiği bildirilir. 

Patent başvurusunun incelenmesi sırasında, patent verilmesi istenilen buluş konusunun ilk 
başvurunun kapsamını aşacak şekilde kısmen veya tamamen değiştirilmesi halinde, başvuru 
tarihi değişiklik ile ilgili başvurunun yapıldığı tarihtir. 

Başvurunun Yayımlanması 

M a d d e 27 - Başvuru, başvuru tarihi veya rüçhan hakkı talep edilmişse rüçhan tarihinden 
itibaren onsekiz aylık sürenin dolması ile Enstitü tarafından bültende yayımlanır. 

Yayımlanan başvurular bültende periyodik olarak duyurulur 

Yayın aşağıda sayılanları içerir: 
a) Başvuru tarihi ve numarası, 
b) Başvuruyu yapanın adı, uyruğu, ikametgahı, 
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c) Buluşu yapanın adı, uyruğu, ikametgahı, 
d) Varsa patent vekilinin adı ve adresi, 
e) Buluş başlığı, 
f) Talep edilen rüçhan hakkının ülkesi, tarihi ve numarası, 
g) Buluşun tasnif sınıf veya sınıfları, 
h) Özet, 
ı) Tarifname, 
j) İstem veya istemler, 
k) Resimler. 

Tekniğin Bilinen Durumu İle ilgili Araştırma Yapılmasının Talep Edilmesi ve 
Ücretinin Ödenmesi 

Madde 28 - Başvuruyu yapan, başvuru tarihinden veya rüçhan hakkı talep edilmişse 
rüçhan tarihinden itibaren onbeş ay içinde tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma 
yapılmasını Enstitü'den talep eder ve talep tarihinden itibaren üç ay içerisinde Ücret Tarifesinde 
belirtilen ücreti öder. 

Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre, Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 üncü 
maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen bildirimin yapıldığı anda dolmuşsa, başvuruyu yapan, 
bu bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma 
yapılmasını talep eder. 

Başvuruyu yapan, bu madde hükmüne göre, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma 
yapılmasını talep etmezse veya ücretini ödemezse, başvuru geri alınmış sayılır. 

Bir ek patent başvurusu ile ilgili olarak, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma 
yapılması, ancak asıl patent başvurusu ile birlikte istenmesi halinde veya daha önceki ek patent 
başvuruları için araştırma yapılmış veya araştırma yapılmasının talep edilmiş olması halinde 
istenebilir. Bu maddenin birinci ila dördüncü Fıkrası hükümleri, ek patentler için de uygulanır. 

Yetersizlik Nedeniyle Araştırma Raporunun Düzenlenememesi 

Madde 29 - Tarifnamenin veya istem veya istemlerin yetersizliği nedeniyle araştırma 
raporunun düzenlenememesi halinde, yetersizliğin giderilmesi için üç aylık ve talep halinde ek 
üç aylık süre tanınır. Bu süreler içerisinde yetersizliğin giderilmediği durumda başvuru 
reddedilir. Kısmen yetersizlik durumunda araştırma raporu yeterince açık olan istem veya 
istemler için düzenlenir. 

incelemesiz Patent Sisteminde Görüşlerin Bildirilmesi 

Madde 30 - üçüncü kişiler. Kanun Hükmünde Karanamenin 60 ıncı maddesi hükmü 
uyarınca araştırma raporunun yayımlandığı tarihten itibaren altı ay içinde, araştırma raporunun 
içeriği hakkında, aşağıda sayılanları da eklemek suretiyle, görüşlerini Enstitü'ye bildirebilir. 

a) Görüş bildirilen başvurunun ve yayınlandığı bültenin tarihi ve numarası, 
b) Görüşü kanıtlayan belgeler, 
c) Görüş bildirenin adı ve adresi. 
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İncelemeli Patent Sisteminde İtirazların Bildirilmesi 

Madde 31 - Kanun Hükmünde Kararnamenin 62 nci maddesi hükmüne göre üçüncü 
kişiler, yayınlanan araştırma raporuna karşı, raporun yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay 
içerisinde itirazda bulunabilirler. B u itiraza aşağıda sayılanları eklemek gerekir. 

a) İtiraz edilen başvurunun ve yayınlandığı bültenin tarihi ve numarası, 
b) İtirazın dayanağı olan belgeler, 
c) İtiraz edenin adı ve adresi. 

Madde 32- İnceleme Talebinin Yapılması ve Ücretinin Ödenmesi 

Araştırma raporunun Kanun Hükmünde Kararnamenin 57 nci maddesi hükmüne göre 
yayımlanmasından sonra ve yayın tarihinden itibaren altı ay içinde, başvuruyu yapan, 
incelenerek patent verilmesi amacıyla buluş konusunun yeterince tanımlandığı, buluşun yeni 
olduğu ve tekniğin bilinen durumunun aşıldığı konusundaki incelemenin yapılmasını 
Enstıtü'den talep eder. B u incelemenin yapılabilmesi için üçüncü kişilere tanınan altı aylık itiraz 
süresinin bitmesi ve ücret tarifesinde belirtilen inceleme ücretinin ödenmesi gerekir İnceleme 
ücreti, yukarıda belirtilen süre içinde herhangi bir tarihte ödenebilir. B u süre içerisinde inceleme 
talebinin yapılmaması veya ücretin ödenmemesi halinde, başvuru incelemesiz sisteme göre 
değerlendirilir. 

Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Değiştirilmesi 

Madde 33 - Başvuruyu yapan, aşağıdaki bentlerde belirtilen şartlara uymak kaydıyla, 
başvuru konusunun faydalı model belgesi verilerek korunmasını talep edebilir 

a - İncelemesiz patent verilmesi söz konusu ise, bu talep, en geç araştırma raporuna görüş 
bildirilmesi için Kanun Hükmünde Kararnamenin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası hükmüne 
göre kabul edilen sürenin bitimine kadar yapılabilir. 

b - İncelenerek patent verilmesi söz konusu ise, bu talep, engeç Enstitü tarafından yapılan 
incelemeye cevap olarak sunulan itiraz ve görüşlerin verilmesi için Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 62 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre kabul edilen sürelerin 
bitimine kadar yapılabilir. 

Patent başvurusu konusunun değişiklik talebi sonucu faydalı model belgesi verilerek 
korunması, ilk başvuru için rüçhan hakkı talep edilmiş ise aynı rüçhan hakkı tanınarak, ilk 
patent başvurusu tarihinden itibaren geçerli olur. 

Enstitü, Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 üncü ve bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesi 
hükümlerine göre yaptığı inceleme sonucunda, başvuruyu faydalı model belgesi verilmesi 
amacıyla değiştirmesi için başvuruyu yapana teklif yapabilir. Başvuruyu yapan bu teklifi kabul 
veya red etmekte serbesttir. Başvuruyu yapan Enstitü tarafından yapılan bu değiştirme teklifi 
karşısında açıkça bir değiştirme talebinde bulunmazsa teklif red edilmiş sayılır. B u durumda 
işlem başvuru konusuna patent verilmesi doğrultusunda devam eder. 

Başvuruyu yapan, patent yerine faydalı model belgesi verilmesi için bir değiştirme talebi 
yapmış ise, başvurunun faydalı model belgesi başvurusuna çevrilerek işlem göreceği ve 
verilmesi gereken belgelerin neler olduğu başvuruyu yapana bildirilir. Belgelerin verilmesi için 
başvuruyu yapana üç aylık süre tanınır. 
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Başvuruyu yapan bu süre içinde gerekli belgeleri vermediği takdirde, değişiklik talebi 
yapılmamış sayılır ve başvuru, patent başvurusu olarak işlem görür. 

Patent başvurusunun ilan edilmesinden sonra, başvurunun değiştirilmesinin kabulü 
konusundaki Enstitü karan bültende yayınlanır. 

Patent Başvuru Dosyalarının İncelenme Şartları 

Madde 34 - Patent başvurusunun yayınlanmasından sonra, patent başvurusu veya patente 
ilişkin dosya aşağıda sayılan sınırlamalar dahilinde ve Enstitü yetkililerinin nezaretinde 
incelenebilir. 

a) İnceleme ancak Enstitü dahilinde yapılabilir. 
b) İnceleme Enstitünün iç yazışmalarını kapsamaz. 
c) Üçüncü kişiler tarafından başvuru dosyalarının incelenmesi için yapılan taleplerin kime 

veya kimlere ait olduğu hususu açıklanmaz. 
d) Zorunlu lisans ve çalışanların buluşları ile ilgili olarak yapılan yazışmalar ve ilgili 

belgeleri kapsamaz. 
e) Yıllık ücretlerin ödenip ödenmediği konusunda bilgi almak amacıyla başvuru 

yapanların kimlikleri açıklanmaz. 
f) Patent başvurusu ya da patent dosyalarından bilgi almak amacıyla yapılan taleplerin 

içeriği ve talep eden kişilerin kimlikleri açıklanmaz. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Patent Başvurusu ve Patent Üzerinde Tasarruflar 

Sözleşmeye Dayalı Lisans 

Madde 35 - Patent başvurusunun veya patentin kullanma hakkı, milli sınırların bütünü 
içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde, lisans sözleşmesine konu olabilir. 

Lisans sözleşmesinin Patent Siciline kayıt edilebilmesi için aşağıda sayılanlarla Enstitüye 
başvuruda bulunulması gerekir. 

a) Dilekçe, 
b) Taraflarca imzalı, imzaları onaylı lisans sözleşmesi, 
c) Gerekli harcın ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge. 
d) Vekaletname 

Lisans sözleşmesinin Patent Siciline kayıt edilebilmesi için Ücret Tarifesinde belirtilen 
ücretin ödenmesi gerekir. 

Patent Sahibinin Lisans Verme Teklifi 

Madde 36- Kanun Hükmünde Kararnamenin 96 ncı maddesi hükmüne göre, patent 
sahibi patent konusu buluşu kullanmıyorsa, Enstitü'ye yapacağı yazılı bir başvuru ile, patent 
konusu buluşu kullanmak isteyenlere lisans vereceğini bildirebilir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesine göre, yapılan yargılama sonucunda 
patent sahipliğinde değişiklik olmuşsa, yeni patent sahibinin, Patent Siciline kayıt edilmesi ile 
daha önce yapılmış lisans verme teklifi, kendiliğinden geri alınmış sayılır. 
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Enstitü, lisans verme tekliflerini Patent Siciline kayıt ederek ilan eder. B u tekliflerin 
Patent Siciline kayıt edilebilmesi için Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödenmesi gerekir 
Lisans verme teklifleri halkın incelemesine açıktır. Enstitü, bu incelemeyi sağlamak üzere 
gerekli tedbirleri alır. 

Lisans almak için patent sahibine bir talep yapılmadığı sürece, patent sahibi yaptığı lisans 
verme teklifini her zaman geri alabilir. Teklifin geri alınması, geri alınma talebinin Enstitü'ye 
verilmesi ile hüküm ve sonuç doğurur. 

Lisans, Patent Siciline inhisari lisans olarak kayıt edilmişse, patent sahibi, başkalarına 
ayrıca lisans verme teklifi yapamaz. 

Lisans verme teklifi üzerine, lisans alan olarak buluşu kullanmaya yetkili olan herkes, 
inhisarı olmayan lisans sahibi sayılır ve bu madde hükmüne göre verilen lisans, hukuken 
sözleşmeye dayalı lisans olarak kabul edilir. 

Lisans verme teklifi yapıldıktan sonra inhisari lisansın Patent Siciline kayıt talebine, lisans 
verme teklifi geri alınmadığı veya geri alındığı kabul edilmediği takdirde, izin verilemez 

Patent Başvurusunun veya Patent Hakkının Devri 

Madde 37 - Patent başvurusu veya patent başkasına devir edilebilir. 

Devir işleminin Patent Siciline kayıt edilebilmesi için aşağıda sayılanlarla başvuruda 
bulunulması gerekir. 

a) Dilekçe, 
b) Devreden ve devralan tarafından imzalanmış ve imzalan onaylanmış devir belgesi, 
c) Gerekli harcın ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge, 
d) Vekaletname. 

Devir işleminin Patent Siciline kayıt edilebilmesi için Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin 
ödenmesi gerekir. 

Patent Başvurusu veya Patent Hakkının Veraset Yoluyla İntikali 

Madde 38 - Patent başvurusu veya patent başkasına miras yolu ile intikal edebilir. 

Miras yoluyla intikal işleminin Patent Siciline kayıt edilebilmesi için aşağıda sayılanlarla 
başvuruda bulunulması gerekir. 

a) Dilekçe, 
b) Veraset ilamı 
c) Gerekli harcın ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge. 

Miras yoluyla intikal işleminin Patent Siciline kayıt edilebilmesi için Ücret Tarifesinde 
belirtilen ücretin ödenmesi gerekir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 33 



Sayfa: 34 RESMİ GAZETE 5 Kasım 1995 - Sayı: 22454 

Kullanma Zorunluluğu 

Madde 39- Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi, patentle korunan buluşu kullanmak 
zorundadır. 

Kullanma zorunluluğu patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayınlandığı 
tarihten itibaren üç yıl içinde gerçekleştirilir. 

Kullanmanın değerlendirilmesinde pazar şartları göz önünde tutulur. 

Kullanımın İspatı 

Madde 40 - Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi tarafından düzenlenen Enstitü nezdinde 
buluşu kullanmakta olduğunu kanıtlayacak resmi nitelikli kullanım belgesi, patentin kullanıldığı 
hakkındaki beyanı kapsamalı ve konu ile ilgili meslek kuruluşları, ticaret veya sanayi odaları 
veya ilgili başka kurumlarca onaylanmalıdır 

Kurumlarca yapılan onayın, ayrıca başka bir merci tarafından onaylanmasına gerek 
yoktur. 

Kullanım belgesinde; patentin tarihi, numarası, buluş başlığı, kullanımın başladığı tarih, 
beyanda bulunanın adı, adresi, imzası ve tanzim tarihinin bulunması gerekir. 

Kullanım belgesi Patent Siciline kayıt edilir. Bu işlem için Ücret Tarifesinde belirtilen 
ücretin ödenmesi gerekir. 

Arabuluculuğun Talep Edilmesi İle İlgili Ücret 

Madde 41 - Kanun Hükmünde Kararnamenin 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasında 
tanımlanan arabuluculuğun talep edilmesi ücreti, başvuru konusunun nitelikleri, istekler ve 
iddiaların değerlendirilmesiyle ortaya çıkan bulguların sonucuna göre her talep için ayrı olarak 
Enstitü tarafından tespit edilir 

Teminat Miktarının Tespiti 

Madde 42 - Kanun Hükmünde Kararnamenin 107 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) 
bendinde tanımlanan teminat miktarı, başvuru konusunun nitelikleri, istekler ve iddiaların 
değerlendirilmesiyle ortaya çıkan bulguların sonucuna göre her talep için ayrı olarak Enstitü 
tarafından tespit edilir. 

Zorunlu Lisansın Talep Edilmesi ve Teminat Miktarının Tespiti 

Madde 43 - Kanun Hükmünde Kararnamenin 108 inci maddesinin dördüncü fıkrasının 
(b) bendinde bahsedilen teminat miktarı, başvuru konusunun nitelikleri, istekler ve iddiaların 
değerlendirilmesiyle ortaya çıkan bulguların sonucuna göre her talep için ayrı olarak Enstitü 
tarafından tespit edilir. 

Unvan Değişikliği 

Madde 44 - Patent başvurusu veya patentin sahibi tüzel kişi ise ve ünvanında herhangi bir 
değişiklik söz konusu ise bu değişikliğin Patent Siciline kayıt edilebilmesi için aşağıda 
sayılanlarla Enstitüye başvuruda bulunulması gerekir. 
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a) Dilekçe 
b) Ünvan değişikliğini gösterir belge 
c) Gerekli harcın ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge. 

Ünvan değişikliğinin Patent Siciline kayıt edilebilmesi için Ücret Tarifesinde belirtilen 
ücretin ödenmesi gerekir. 

Onaylı Suret 

Madde 45 - Verilen patentlerin onaylı suretleri patent sahipleri veya üçüncü kişiler 
tarafından talep edilebilir. B u iş için gerekli harç ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin 
ödenmesi gerekir. 

Patent Siciline Kayıt ve Hükümleri 

M a d d e 46 - Patent başvuruları ve patentler, aşağıda sayılanları içerecek şekilde Patent 
Siciline kayıt edilir. 

a) Başvuru numarası, 
b) Patent numarası, 
c) Başvuru tarihi, saat, dakika, 
d) Yayın tarihi, 
e) Yayın numarası, 
f) Patentin verildiği tarih, 
g) Başvuruyu yapan veya patent sahibinin adı,uyruğu,ikametgahı, 
h) Buluş başlığı, 
ı) Buluşun tasnif sınıf veya sınıfları, 
j) Rüçhan tarihi, ülkesi,numarası, 
k) İstem veya istemlerin sayısı, tarifname ve resimlerin sayfa sayısı, 
1) Koruma süresi, 
m) Kullanım belgesi, 
n) Yıllık ücretler, 
o) Devir, lisans, unvan değişikliği, haciz, intikal ve bunun gibi iradi veya mecburi 

tasarruflar. 

Patent başvurusu veya patentten doğan haklar, usulüne uygun bir şekilde Patent Siciline 
kayıt edilmedikçe, üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. 

Ücretlerin Ödeme Süreleri ve Sonuçları 

Madde 47 - Ücret tarifesinde belirlenen, patent başvurusu ve patentle ilgili ücretler, 
başvuruyu yapan veya patent sahibi veya vekili tarafından ödenir. 

Ücret tarifesinde belirlenen ve ödenmesi gereken bütün ücretlerin ödenme zamanı. 
Enstitü tarafından başvuruyu yapan veya patent sahibi veya vekiline önceden tebliğ edilir. 

Bir işlemle ilgili olarak bu Yönetmelikte belirlenmiş olan süre içinde ilgili ücret 
ödenmemişse, durumun Enstitü tarafından başvuruyu yapana bildirileceği tarihten itibaren işlem 
hüküm ve sonuç doğurmamış sayılır. 

B i r patentin verilmesi ile ilgili işlemler için ödenmesi gereken ücretin, bu Yönetmelikte 
belirtilen süreler içinde ödenmemesi halinde, patent başvurusu geri çekilmiş kabul edilir 
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Yıllık Ücretler 

Madde 48 - Bi r patent başvurusu veya patentin korunması için gerekli olan ve ücret 
tarifesinde belirtilen yıllık ücretler, patentin koruma süresi boyunca her yıl vadesinde peşinen 
ödenir. Vade tarihi, başvuru tarihine tekabül eden ay ve gündür. 

Yıllık ücretlerin, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen vadede ödenmemesi halinde, bu 
ücretler, ücret tarifesinde belirlenen ek bir ücretin ilavesi ile vadeyi takip eden altı ay içinde, 
gecikmeli olarak ödenebilir. 

Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreler içinde yıllık ücretlerin 
ödenmemesi halinde patent hakkı, bu ücretin son ödeme tarihi itibariyle, sona erer. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Faydalı Model Belgesi Başvuruları 

Başvurunun Şekli Şartlara Uygunluk Açısından İncelenmesi ve Yayımlanması 

Madde 49 - Faydalı model belgesi başvurusu, başvuru tarihinin kesinleşmesinden sonra, 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 ila 52 nci maddeleri ve bu Yönetmeliğin 5, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen şekli şartlara ve 18 ila 25 inci maddelerinde 
belirtilen fiziksel özelliklere uygunluğu açısından Enstitü tarafından incelenir. 

Başvuru, şekli şartlara uygunluk açısından Enstitü tarafından incelendikten sonra, şekli 
şartlarda eksiklik ve başvuru konusunun Kanun Hükmünde Kararnamenin 154 üncü ve 155 
inci madde hükümlerine göre faydalı model belgesi verilecek nitelikte olmadığı tespit edilirse, 
işlem durdurulur. Enstitü, bu kararında, kararın gerekçesinin dayanaklarını da bildirir ve 
eksiklikleri gidermesi, istem veya istemlerde değişiklik yapması veya itiraz edebilmesi 
için,başvuruyu yapana, kararın tebliği tarihinden itibaren üç ay süre verir. B u süre içerisinde 
eksikliklerin giderilmediği, istem veya istemlerde değişikliklerin yapılmadığı veya itiraz 
edilmediği durumlarda başvuru geri çekilmiş sayılır. 

Enstitü, başvuruyu yapanın görüşlerini ve eğer var ise başvurudaki değişiklikleri 
inceledikten sonra, kesin kararını verir. Enstitü'nün kesin kararı, istem veya istemlerin tamamı 
veya bir kısmı için faydalı model belgesi verilmesi şeklinde olabilir. 

Şekli şartlara uygunluk açısından yapılan inceleme sonucunda,korumaya engel olacak bir 
eksikliğin bulunmadığına veya mevcut eksikliğin giderildiğine karar verildiği takdirde, Enstitü, 
işlemin devamı konusundaki kararını başvuruyu yapana bildirir ve başvurunun toplumun 
incelemesine açılması için, başvuru konusu buluşa ait tarifname, istem veya istemler ve varsa 
resim veya resimler, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesi hükümlerine göre yayınlanır Bu 
Yönetmeliğin 27 nci maddesinde tespit edilen şekil ve şartları kapsayacak şekilde ilan edilir. 

Enstitü Kararı, Faydalı Model Belgesinin Verilmesi ve İlanı 

Madde 50 - Başvuruyu yapan tarafından itirazlara karşı görüş bildirildikten veya gerekli 
değişiklikler yapıldıktan veya başvuruyu yapana itirazlara cevap vermesi için tanınan sure 
dolduktan sonra Enstitü, üçüncü kişilerce yapılan itirazları dikkate almaksızın faydalı model 
belgesi verilmesi hakkında kararını verir ve ücret tarifesinde belirtilen ücretin, üç ay içinde 
ödenmesini, karan ile birlikte başvuruyu yapana bildirir. 
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I 

Ücret, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde ödenmediği veya ödenmesi 
için ek üç aylık süre talep edilmediği takdirde faydalı model belgesi verilmez ve başvuru geri 
alınmış sayılır. 

Patentler İle İlgili Hükümlerin Uygulanabilirliği 

Madde 51 - Faydalı model belgelerine ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı ve faydalı 
model belgelerinin özelliği ile çelişmediği takdirde, patentler için öngörülen hükümler, faydalı 
model belgeleri için de uygulanır 

BEŞİNCİ KISIM 

Son Hükümler 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat 

Madde 52 - 21 Eylül 1955 tarih ve 9109 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sınai 
Mülkiyet Mevzuatının Tatbik Suretini Gösterir Talimatname ve ekleri yürürlükten kal-
dırılmıştır. 

Önceki Kanını Hükümlerinin Uygulanması 

Geçici Madde 1- Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 
yapılmış patent başvurulan hakkında, başvuru tarihindeki kanun hükümleri uygulanır. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış ve sicile 
kaydedilmiş devir, intikal ve lisans işlemlerinden dolayı kazanılmış haklar saklı kalmak üzere, 
bu çeşit işlemlerde meydana gelecek değişiklikler için Kanun Hükmünde Kararname hükümleri 
uygulanır 

Kanun Hükmünde Kararnamenin kullanma zorunluluğuna ilişkin 96, 97 ve 98 inci 
madde hükümleri ile patentin suresine ilişkin 72 nci maddesi hükmü, bu Kanun Hükmünde 
Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş patentlere aynen uygulanır 

Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış patent 
başvurularına ait birikmiş olan yıllık harç ve ücretlerin toplamı, Enstitünün bildirimine gerek 
olmaksızın, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren vade tarihinde, peşin olarak 
ödenir. 

Ödenmeyen Ücretler ve Eksik Belgeler 

Geçici Madde 2 - 5 5 1 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması ile ilgili bu 
Yönetmelik ve 544 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevlen Hakkında Kanun 
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Hükmünde Kararnamenin 6/f ve 25 inci maddeleri gereği Enstitü tarafından uygulanacak olan 
"Ücret Tarifesi" tebliğinin yürürlüğe girmesine kadar olan dönemde ödenmeyen ücretler ve 
eksik belgeler tebliğin yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay içerisinde tamamlanır. 

Yıllık Ücretlerin Ödenmesi 

Geçici Madde 3- Vade tarihinde yıllık ücretleri ve harçları ödenmediği için hükümden 
düşmüş bulunan patent veya faydalı model belgelerinin ücret tarifesinde belirtilen geçmiş yıllara 
ait ücretleri, bu ücretlerin iki katı ek bir ücretle birlikte Enstitünün bildirim tarihinden itibaren 
altı ay içerisinde ödendiği takdirde patent veya faydalı model belgesi hakkı devam eder 

Araştırma Raporları 

Geçici Madde 4- Enstitüde tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu 
düzenlenmesi için gerekli teşkilat kuruluncaya kadar, Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 
Enstitü tarafından düzenlenmesi öngörülen tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu, 
miletlerarası niteliği tanınmış araştırma kuruluşları tarafından düzenlenir. 

Türkiye'de yapılan başvurunun dayandığı rüçhan başvurusu veya başvuruları için Patent 
İşbirliği Anlaşması uyarınca Uluslararası Araştırma Kuruluşu olarak kabul edilen kuruluşlarca 
düzenlenen araştırına raporları Enstitü tarafından işleme alınır. 

İlgili kuruluşlarca düzenlenen bu raporların Enstitü tarafından değerlendirilmesi ile ilgili 
Ücret Tarifesinde belirlenen ücret, raporun Enstitüye verilmesi sırasında ödenir. 

Raporların İngilizce dışında herhangi bir yabancı dilde hazırlanmış olması durumunda, 
Türkçe tercümesi raporla birlikte verilir. 

Yürürlük 

Madde 53 - Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 54 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür. 
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Bu bölüm Türk Patent 
Enstitüsü tarafından 
doldurulacaktır. 

EK:1 
Başvuru Tarihi, Numarası, Saati ve 
Dakikası 

Başvuru No: 

Lütfen buluşu kısaca tanımla-
yan ve marka niteliğinde 
terim kapsamayan bir başlık 
yazınız. 

2. Uluslararası Tasnif Sınıf veya Sınıfları : 

Başvuru sahibi gerçek/tüzel 
kişi(ler) olabilir. Başvuru sa-
hibi tüzel kişi(ler) ise, lütfen 
kuruluşun tam ve açık unva-
nını yazınız. 

Başvuruyu yapanların 3 den 
fazla olması durumunda lüt-
fen sayfa 1'i tekrar kullanınız. 

Türk 

Patent 

Enstitüsü 

Patent Başvuru 

Form P1/551 

Dilekçesi 

K H K 551 

1. Buluş Başlığı : 

Başvuruyu Yapan / Yapanlar ile İlgili Bilgiler 
|3.1 A d , Soyad/Unvan : 

Uyruk : 
Adres : 

Şehir : 
Ülke : 
T e l : 

Posta Kodu : 

Fax : 

(3.2 Ad. Soyad/Unvan: 
Uyruk : 
Adres : 

Şehir: 
Ülke: 
Tel : 

Posta Kodu : 

Fax : 

|3.3 Ad, Soyad/Unvan : 
Uyruk : 
Adres : 

Şehir : 
Ülke : 
Tel : 

Posta Kodu : 

Fax : 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 39 
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KHK/551 (Madde 171) 
İkametgahı yurtdışında bulu
nan kişiler patent vekilleri, 
vasıtasıyla temsil edilir. 
Patent başvurusu için vekil 
tayin edilmiş ise lütfen 4. bolü
mü doldurunuz. 

4. Patent Vekiline İlişkin Bilgiler 
Patent Vekilinin 
Ad, Sovad/Unvan ; 
Uyruk : 
Adres : 

Şehir Posta Kodu : 
İUke : 
Tel: Fax : 

5. Referans Numarası 
Başvuru Sahibi veya Patent Vekilinin 
Referans Numarası: 

KHK/551 (Madde 45-121) 
Patent başvurusu önceki ta
nrılı bir patent başvurusu ile 
ilgili ise lütfen 6.2. bölümü 
doldurunuz. 

6. Önceki Tarihli Patent Başvurusu/Patent ile İlgili Bilgiler 

6.1 Önceki patent haşvıırıısıı/patentiu 
Numarası: 
Tarihi : 

Lütfen yandakılerden ilgili 
slanı işaretleyiniz. 

6.2 Patent Başvurusunun, önceki tarihli Patent Başvurusu / Pateni ite ilişkisi 

Bölünmüş BaşMirıı O 
F.k Patent • 

KHK/551 
(Madde 49-50-51-52) 

Lütfen yandaldlerden ilgili 
olanı işaretleyiniz. Cevabı
nız HAYIR ise 8'e gidiniz. 

7. Riirhaıı Hakkının Talep Edilmesi 
7.1. Başvuruda riirlıan hakkı talep edilip edilmediği: 

EVE'I • HAYIR • 

7.2. Talep edilen riirhan hakkının doğduğu hnşvıırııya ait bilgiler 

İ'lLKK BASVURl' NUMARASI TARİH 

Cevabınız EVET ise ruçhan 
hakkının doğduğu bu başvu
ruya/başvurulara ait bilgile
ri eksiksiz ve doğru olarak 
veriniz. 
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KHK/551 (Madde 44) 8. Buluşu Yapan / Yapanlar ile İlgili Bilgiler 

Buluşu yapanın / yapanların başvuru sahibi / sahipleri olup olmadıkları ? 

EVET • HAYIR • 
Başvuruda buluşu yapan belir
tilir. Eğer başvuruda bulunan 
buluşu yapan değilse veya bu
luşu yapan birden çok kışı ise, 
başvuruda bulunan taşının, bu
luşu yapanlardan patent isteme 
hakkım ne şekilde elde ettiği 
başvuruda açıklanır 

8.1 Buluşu yapan / yapanlar 
Adı-Soyadı : 
Uyruk : 
Adres 

Buluşu yapanın belirtilme
mesi veya patent isteme 
hakkının ne şekilde elde 
edildiğinin açıklanmaması 
halinde başvurunun incelen

8.2 Buluşu yapan / yapanlar 
Adı-Soyadı : 
l'yrıık : 
Adres 

mesi işlemi başlatılmaz. 8.3 Buluşu yapan / yapanlar 
Adı-Sııvadı 
l'yrıık 
Adres : 

8.4 Buluşu yapan / yapanlar 
Adı-Snvadı : 
lyııık : 
Adres 

8.5 Buluşu yapan / yapanlar 
Adı-Sııyadı 
l'yııık : 
Adres 

9. Patent Başvurusu Yapma Hakkının Buluşu Yapandan / Rürhan Hakkı 
Sahibinden Elde Edilmesi İle İlgili Beyan : 

Lütfen hulus üstündeki patent haşvıırıısıı yapma hakkını hulusu yapandan / 
rüçlıan hakkı sahihinden ne şekilde elde edildiğini belirtiniz. 

10. Başvuru Sahihinin Beyanı 
Yukarıda isimleri bildirilen kişilerin , başvuruya ait hulusu yapan / 

yapanlar olduğunu beyan ederim / ederiz. 

inı/a Tarih(güıı,ay,yıl) 
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KHK/551 
{Madde 42-43-53) 

11. Dilekçe Ek Listesi 
Başvuru tarihinin kesinleşmesi için verilmesi zorunlu unsurlar : 

Başvuru ile birlikte Tarıfna-
me ve İstem veya İstemler ve 
Özet, İngilizce, Fransızca ve
ya Almanca dillerinden biri 
üe de verilebilir. Ancak, bu 
durumda bunların Türkçe çe
virilerinin Enstitüye veya 

11.2. İngilizce Almanca Fransızca 

• • • 
onun yetkili kıldığı makama, 
başvuru tarihinden itibaren en 
geç 1 ay içinde verilmemesi 
halinde başvuru geri çevrilir. 

1 l.3.Başvıırıı sırasında veya öngörülen sürelerdi* verilmesi «erekli unsurlar 
Rürhan hakkı belgesi 
Başvuru haremin ve ücretinin ödendiğini gösterir belge 
Araştırına talep lorum (2/551) 

!2.Talep 

551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname hükümleri uyarınca hu dilekçedeki bilgilere göre patent 
verilmesini talep ederim/ederi/. 

Lütfen burayı imzalayınız. İmza Tarih (gün, ay, yıl) 
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EK:2 
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Bu bölüm Türk Patent Ensti
tüsü tarafından doldurula
caktır. 

Başvuru tarihi. Numarası, Saati ve 
Dakikası 

Başvuru Nn : 

! üı K 

Patent Faydalı Model Başvuru Dilekçesi 
Enstitüsü FormFM17551 KHK 551 

Lütfen buluşu kısaca tanım
layan ve marka niteliğinde 
terimleri kapsamayan bir 
başlık yazınız. 

1. Buluş Başlığı : 

2. Uluslararası Tasnif Sınıf veya Sınıfları: 

Başvuru sahibi gerçek/tuzel 
kışı(ler) olabilir. Başvuru sa
hibi tüzel kışı(ler) ise, lütfen 
kuruluşun tam ve açık un
vanını yazınız. 

3. Başvuruyu Yapan / Yapanlar ile İlgili Bilgiler 
3.1 Ad. Soyad/Uııvan : 

Uyruk : 
Adres : 

Şehir 
Ülke : 
Tel: 

Posta Kodu : 

Fan : 

Başvuruyu yapanların 3 den 
fazla olması durumunda lütfen . 
sayfa 1 'i tekrar kullanınız. 

3.2 Ad. Suyad/llnvan : 
Uyruk : 
Adres 

Şehir 
Ülke 
Tel : 

Posta Kodu : 

Fax : 

3.3 Ad. Snyad/Uııvaıı : 
Uyruk : 
Adres : 

Şehir 
Ülke 
Tel : 

Posta Kodu : 

Fax : 

RESMİ 
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KHK/55I (Madde 171) 
ikametgahı yurtdışında bulu
nan kişiler patent vekilleri 
vasıtasıyla temsil edilir. 
Patent başvurusu için vekil 
tayin edilmiş ise lütfen 4. 
bölümü doldurunuz. 

4. Patent Vekiline İlişkin Bilgiler 
Patent Vekilinin 
Ad, Soyad/Unvan : 
Uyruk : 
Adres : 

Şehir Posta Kodu : 
Ülke 
Tel : Fax : 

5. Referans Numarası 
Başvur!1 Sahihi veya Patent Vekilinin 
Referans Numarası: 

KHK/551 (Madde 45) 
Faydalı model başvurusu 
önceki tarihli bir faydalı 
model /patent başvurusu 
ile ilgili ise lütfen 6 bölü
mü doldurunuz. 

6. Önceki Tarihli Başvurusu ile İlgili Bilgiler 

6.1 Önceki faydalı model / patent başvurusunun; 

Numarası : 
Tarihi 

KHK/551 
(Madde 49-50-51-52) 
Lütfen yandakilerden ilgili 
olanı işaretleyiniz. Cevabınız 
HAYIR ise 8'e gidiniz. 

7. Rürhaıı Hakkının Talep Edilmesi 

7.1. Başvuruda riichaıı hakkı talep edilip edilmediği: 

EV E l • HAYIR • 

7.2. Talep edilen rtiçhaıı hakkının doğduğu başvuruya ait bilgiler 

ÜLKE KAŞVliRl' NUMARASI TARİH 

Cevabınız EVET ise ruçhan 
hakkının doğduğu bu başvu
ruya/başvurulara ait bilgilen 
eksiksiz ve doğru olarak 
veriniz. 

KHK/551 (Madde 44) 8. Buluşu Yapan / Yapanlar ile İlgili Bilgiler • 
Buluşu yapanın / yapanların baş\ uru sahihi / sahipleri olup olmadıkları ? 

EVET • HAYIR • 

Başvuruda buluşu yapan be
lirtilir Eğer başvuruda bulu
nan buluşu yapan değilse ve-

ya «¿4: - i n l e n TOk 

kişi ise, başvuruda bulunan 
kişinin, buluşu yapan(lar)dan 
faydalı model isteme hakknu 
ne şekilde elde etnğı baş
vuruda açıklanır. 

8.1 Buluşu yapan / yapanl: 
Adı-Soyaılı -. 
l'yııık 

Atlıcs 

r 
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Buluşu yapanın belirtilme
mesi veya faydalı model is
teme hakkının ne şekilde el
de edildiğinin açıklanmama
sı halinde başvurunun ince
lenmesi işlemi başlatılmaz. 

8.2 Buluşu yapan / yapaıılar 
Adı-Sovadı : 
l'yrıık 
Adres 

8.3 Buluşu yapan / yapanlar 
Adı-Soyadı : 
Uyruk : 
Adres 

8.4 Buluşu yapan / yapanlar 
Adı-Soyadı : 
Uyruk 
Adres 

8.5 Buluşu yapan /yapanlar 
Adı-Sovadı : 
l'yrıık : 
Adres 

9. Faydalı Model Başvurusu Yapına Hakkının Buluşu Yapandan / Rürhan 
Hakkı Sahihinden Cide Edilmesi İle İlgili Be)an : 

Lütfen lııılıış üstündeki faydalı model lıaşvıırıısıı yapıııaJıakkını buluşu 
yapandan / rüçhaıı hakkı sahibinden ne şekilde elde edildiğini belirtiniz. 

10. Başvuru Sahihinin Beyanı 
Yukarıda isimleri bildirilen kişilerin . başvuruya ait buluşu yapan / 

yapanlar olduğunu beyan ederim / ederiz. 

im/a Tarih(gün,ay<yıl) 

KHK/551 
(Madde 42-43-53-159) 

11. Dilekçe Ek Listesi 
Başvuru tarihinin kesinleşmesi için verilmesi zorunlu unsurlar 

I l.l.'Taritııaıııe sayfa nüsha 
İstem/İstemler adet nüsha 
Resimler „ sayfa nüsha 
Özet sayfa nüsha 
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Başvuru ile birlikte Tarifna-
me ve İstem veya İstemler 
ve Özet, İngilizce, Fransızca 
veya Almanca dılterinden 
biri ile de verilebilir. Ancak, 
bu durumda bunların Türkçe 
çevırilerimn Enstitüye veya 
onun yetkili laktiği makarna, 
başvuru tarihinden itibaren 
en geç 1 ay içinde veril
memesi halinde başvuru 
geri çevrilir. 

11.2. İngilizce Alınanca Fransızca 

• • n 

11.3.Başvurn sırasında veya öngörülen sürelerde verilmesi gerekli unsurlar: 
Rürhan hakkı belgesi • 
Başvuru harcının ve ücretinin ödendiğini gösterir belge | | 

l2.Tale|i 

551 sayılı l'atenl Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname hükümleri uyarınca bu dilekçedeki bilgilere göre faydalı model 
verilmesini talep ederim/ederiz. 

Lütfen burayı imzalayınız. İmza Tarih (gün. ay, yıl) 
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : 

554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini 

Gösterir Yönetmelik 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ B Ö L Ü M 
Amaç, Kapsam, Tanım, Başvurunun Yeri ve Zamanı, Korumadan Yararlanacak Kişiler 
Amaç ve Kapsam 

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 27/6/1995 tarih ve 22326 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamede belirtilen tasarım tescil başvurusunun yeri, zamanı ve başvuru 
evrakının düzenlenmesi ile tasarımlarla ilgili diğer işlemlerde uyulacak usul ve esasların 
belirtilmesidir. 

Bu Yönetmelik tasarım tesciline uygun tasarımlara belge verilerek bunların 
korunmasına ilişkin esasları, kuralları ve şartları kapsar. 

Dayanak 

Madde 2- Bu Yönetmelik, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Enstitü :Türk Patent Enstitüsünü, 

b) Kanun Hükmünde :24.06.1995 tarih ve 554 Sayılı Endüstriyel 
Tasarımların Korunması Hakkında Kanun 

Kararname Hükmünde Kararnameyi, 

c) Tasarım ;Bir ürünün tümü veya bir parçası veya 
üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, 
renk, doku, malzeme veya esneklik gibi 
insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur 
veya özelliklerin oluşturduğu bütünü, 

d) Ürün :Bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin 
topografyaları hariç olmak üzere, endüstriyel 
yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin 
yanısıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan 
parçaları,seiler,takımlar,ambalajlar gibi nesneleri, 
birden çok nesnenin veya sunuşun birarada 
algılanabilen bileşimleri, grafik semboller ve 
tıpografik karakterleri, 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 47 

:Türk P 

de 

:Bilgisayar 
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e) Tasarımcı : Korumaya konu olan tasarımı tasarlayan 
kişiyi, 

f) Referans Tarihi :Tescilli tasarımlar için, tescil başvurusunun 
yapıldığı veya rüçhan hakkı talep edilmişse 
bu talep için başvurunun yapıldığı tarihi, 

g) Resmi Endüstriyel 
Tasarım Bülteni : Endüstriyel tasarımların yayımlandığı bülteni, 

h) Sınıf : Endüstriyel tasarımların uluslararası 
sınıflandırılmasını, 

i) Tebliğ : 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı 
maddesinin (f) bendi ve 25 ncı maddesine göre Türk 
Patent Enstitüsünce uygulanacak olan ücret tarifesine 
ilişkin tebliği, 

ifade eder. 

Başvurunun Yeri ve Zamanı 

Madde 4- Yurtiçinden ve yurtdışından yapılan tüm başvurular Türk Patent 
Enstitüsüne veya onun yetkili kıldığı makama yapılır. 

Başvuru tarihi, Enstitü veya yetkili kıldığı makamca verilecek gün, saat ve 
dakikadır. 

Başvuru sahibinin posta vasıtasıyla yapmış olduğu başvuru, ikinci fıkrada yazılı 
esaslara göre Enstitü veya onun yetkili kıldığı makama geliş tarihinden itibaren hüküm 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Korumadan Yararlanacak Kişiler 

Korumadan Yararlanacak Kişiler 
Madde 5- 554 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü şekilde Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşları veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya 
sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler veya Paris veya Bern 
Sözleşmeleri veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde 
başvuru hakkına sahip kişiler korumadan yararlanırlar. 

Yukarıdaki fıkra kapsamına girmemekle beraber Türkiye Cumhuriyeti 
uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen tasarım koruması tanımış yabancı devletlerin 
gerçek veya tüzel kişileri de karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiyede tasarım korumasından 
aynı şekilde yararlanır. 

Karşılıklılık ilkesi, ülkelerin Türk vatandaşlarının tasarımlarını tescil etmesi veya 
tescil edeceğini yazılı bildirmesi olarak kabul edilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tasarımcı Olarak Belirtilme Hakkı 

Tasarımcı Olarak Belirtilme Hakkı 
Madde 6- Tasarım başvurusu, tasarımcının dışında biri tarafından yapılmışsa: 

tasarımcının tasarım sicilinde, rüçhan belgelerinde ve yayım sırasında adının tasarımcı 
olarak gösterilmesini isteme hakkı vardır. 

Eğer tasarım bir ekip çalışması sonucu ortaya çıkmışsa, bu durumun, başvuruda 
belirtilmesi gerekir Tasarımcı ekibin isimleri tek tek başvuru dilekçesine veya 
gerektiğinde ilave bir sayfaya yazılır. 

Tasarımcı olarak belirtilme hakkı devir ve ferağ edilmez 

İKİNCİ KISIM 
Başvuru, İnceleme, Tescil ve Yenileme 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Başvuru Dilekçesi ve Eklenecek Evrak 

Başvuru Dilekçesi 

Madde 7- Tasarım Başvuru dilekçesi bu Yönetmeliğe ekli EK:1 deki forma göre 
A4 normunda düz beyaz kağıda daktilo veya bilgisayar yazıcısı ile yazılır ve sorular 
noksansız olarak cevaplandırılır 

Eklenecek Evrak 

Madde 8- Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgelerin eklenmesi zorunludur. 

a) Tescili istenilen tasarımın bir örneği başvuru formuna yapıştırılmış olarak 15 
adet görsel anlatımı (8x8 cm). 

Üç boyutlu tasarımlarda, tasarımın daha iyi anlaşılabilmesi bakımından en az 
önden, yandan ve üstten görünümlerinin verilmesi şarttır. 

b) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belgenin aslı. 

Çoklu başvurularda, başvuru ücretine ek olarak ödenecek ücretin ödendiğini 
gösterir belgenin aslı. 

c) Tasarım başvurusu için vekil tayin edilmiş ise vekaletname Talebin geri 
çekilmesi ve iptali durumunda vekaletname noter tasdikli olacaktır Türkiye'de 
ikametgahı olmayanlar, tasarımlarını tescil ettirmek ve tescille ilgili haklarını 
kullanabilmek için Türkiye'de ikametgahı olan bir vekil tayın etmek zorundadırlar. 

d) Başvuru sahibi tüzel kişi ise noter tasdikli imza sirküleri. 

e) Tasarımı açıklayan 4 adet tarifname, 

f) Çoklu başvurularda herbir tasarım için, ayrı görsel anlatım ve tarifname. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 49 

B Ü 



Sayfa: 50 RESMİ GAZETE 5 Kasım 1995 - Sayı: 22454 

g) İki boyutlu bir tasarımı konu alan başvurularda, yayının ertelenmesi 
isteniyorsa, tasarımın tüm belirgin özelliklerini yansıtan ve yayın yoluyla çoğaltımına 
elverişli resim, çizim, grafik, fotografik veya benzeri bir biçimde hazırlanmış görsel bir 
anlatımı verilemiyorsa, görsel anlatımın yerine tasarlanan veya tasarımın uygulandığı 
ürünün maksimum 20x30 ebatlarında örneği. 

h) Başvuru için rüçhan hakkı talep ediliyorsa, ilk başvurunun yapıldığı menşe 
memleket idaresi tarafından verilmiş bulunan tasdikli Menşe Memleket Vesikası ve bu 
vesikanın Türkçe tercümesi, 

i) Rüçhan hakkı talebi, Türkiye'de açılan sergilerdeki teşhire dayanıyorsa, yetkili 
mercilerden alınacak, teşhir edilen ürünü sarih ve eksiksiz bir şekilde gösteren fotoğraf 
veya fotoğraflarını içeren ve urunun çeşidi ile bu ürünün sergide görünür şekilde 
konulduğu tarihi ve resmi açılış tarihini gösterir belge. 

Yabancı ülkelerde veya ülkelerdeki sergilerde teşhir edilen ürünler için, serginin 
açıldığı yetkili merciler tarafından düzenlenen ve (ı) bendindeki hususları içeren belge. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Rüçhan Hakkı Sahipliğinin Değişmesi, Tasarımcı ile Başvuru Sahibi 
Arasındaki İlişki 

Rüçhan Hakkı Sahipliğinin Değişmesi 

Madde 9- Eğer, yabancı ülkede yapılan ilk başvurudaki başvuru sahibi, 
Türkiye'deki başvuru sahibinden başka biri ise, bu değişikliğin ne şekilde elde edildiğini, 
değişikliğin tarihini ve bu değişikliğe taraf kişilerin isimlerini belirten bir beyanın 
başvuruda Ek:1'deki forma uygun olarak yapılması ve bu beyanın başvuru sahibi veya 
vekili tarafından tarih atılarak imzalanması şarttır. 

Tasarımcı ile Başvuru Sahibi Arasındaki İlişki 

Madde 10- Tasarımcının kimliği, başvuruda belirtilir. Eğer başvuruda bulunan 
tasarımcı değilse veya tasarımcılar birden çok ise, başvuruda bulunan kişinin veya 
vekilinin tescil isteme hakkını, tasarımcı veya tasarımcılardan ne şekilde elde ettiğini 
başvuruda belirterek, başvuru formunda tasarımcı olarak belirtilen kişi veya kişilerin 
başvuruya ait tasarımın sahipleri olduğunu EK: 1'deki forma uygun olarak beyan etmesi 
ve bu beyanını tarih atarak imzalaması gereklidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Başvurunun İncelenmesi, Eksikliklerin Giderilmesi ve Başvuru Tarihinin 
Kesinleşmesi 

Başvurunun İncelenmesi ve Başvuru Tarihinin Kesinleşmesi 

Madde 11- Konusu ve kapsamı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3üncü madde 
hükümlerine uymayan bir tasarım tescil talebi Enstitü tarafından geri çevrilir. 
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Enstitü, başvurunun Kanun Hükmünde Kararnamenin 26ncı, 28inci ve bu 
Yönetmeliğin 7 , 8 , 9 ve 10 uncu maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunu ve 
herhangibir eksikliğin bulunup bulunmadığını inceler. Enstitü herhangi bir eksikliğin 
olmadığına karar verirse, tasarım başvurusu başvurunun Enstitüye veya onun yetkili 
kıldığı makama verildiği tarih, saat ve dakika itibariyle kesinleşir. 

Rüçhan hakkı talep edilmişse, Enstitü tarafından Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 29 , 30 ve 31inci madde hükümlerine göre ayrıca inceleme yapılır. 

Eksikliklerin Giderilmesi ve Başvuru Tarihinin Kesinleşmesi 

Madde 12- Bir başvuruda 11inci maddede belirtilen şartların yerine getirilmediği 
tesbit edilirse, Enstitü sözkonusu eksikliklerin yerine getirilmesi için aşağıda öngörülen 
süreleri verir. 

EK 1'deki forma uygun başvuru dilekçesi ve Kanun Hükmünde Kararnamenin 
26ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen tasarımın tüm belirgin 
özelliklerini yansıtan ve yayın yoluyla çoğaltımına elverişli çizim, grafik, fotoğraf veya 
benzeri bir biçimde hazırlanmış görsel anlatımı ve başvuru ücretinin ödendiğini gösterir 
belgenin aslının Enstitüye verildiği tarih, saat ve dakikada tasarım başvuru tarihi 
kesinlik kazanır Bu evrak, başvuru anında verilmez ise bu eksikliklerin giderilmesi için 
Enstitü tarafından bir aylık süre verilir. Bu durumda tasarım tescil başvurusu öngörülen 
eksikliklerin giderildiği tarih itibariyle kesinlik kazanır. 

Enstitü tarafından giderilmesi istenen ve ikinci fıkrada belirtilen eksikliklerin 
dışında kalan eksikliklerin tamamlanması ve Tebliğde belirtilen ücretlerin ödenmesi için 
Enstitüce üç aylık bir sure verilir Söz konusu eksikliklerin üç aylık süre içerisinde 
giderilmiş olması şartıyla, tasarım tescil başvurusu başvurunun ilk yapıldığı tarih 
itibariyle kesinleşir. 

İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen süre içinde eksikleri tamamlanmayan tasarım 
başvurusu Enstitü tarafından geri çevrilir. 

Rüçhan hakkına ilişkin eksikliklerin giderilmemesi sadece rüçhan hakkının 
yitirilmesine neden olur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Tescil, Sicil Kaydı, Yayımlama ve Yayının Ertelenmesi 

Tescil, Sicil Kaydı 
Madde 13- Başvuru şartları eksiksiz şekilde yerine getirilmiş ve Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 32ncı ve 33üncü madde hükümlerine göre kesinlik kazanan 
bir tasarım başvurusu, tasarım siciline kaydedilir ve başvuru sahibine Tasarım Belgesi 
verilir. 

Sicil kaydında yer alacak unsurlar şunlardır: 

a) Başvuru numarası ve tarihi, 
b) Başvuru sahibinin adı, soyadı, uyruğu ve adresi, 
c) Tasarım sicil kayıt numarası, 
d) Tasarımın örneği, 
e) Tasarlanan veya tasarımın uygulanacağı ürünler ve sınıfı, 
1} Varsa vekilinin adı ve adresi, 
g) Tasarımcının veya tasarımcıların adı ve adresi. 
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Yayımlama 

Madde 14- Sicile kaydı yapılmış tasarım, aşağıda belirtilen unsurları kapsayacak 
biçimde aylık olarak çıkarılacak Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteni'nde 
yayımlanır Enstitü gerektiğinde bu sureye bağlı kalmaksızın ek bülten yayımlayabilir. 

a) Başvuru numarası ve tarihi, 
b) Tasarımın tescil tarihi ve numarası, eğer rüçhan hakkı talep edilmişse, 

rüçhan tarihi, sayısı ve ülkesi, 
c) Tasarım hakkı sahibinin adı,soyadı, uyruğu ve adresi 
d) Tasarımcı veya tasarımcı grubun adı, adresi, 
e) Tasarımın görsel anlatımı, 
f) Varsa vekil adı, adresi, 
g) Tasarımın uygulanacağı ürünler ve sınıfı. 

Yayının Ertelenmesi 

Madde 15- Tasarım tescil başvuru sahibi, başvuru sırasında yayın ertelemesi 
talebinde bulunmuşsa, 30 aydan fazla olmamak üzere, erteleme süresini de belirtmesi 
gerekir Bu nevi yayın erteleme talebi ile yapılan başvurular Resmi Endüstriyel 
Tasarımlar Bülteni'nde yayımlanır Bunların yayınında, tescili yapılmış tasarımın hak 
sahibinin kimliği, başvuru tarihi, tasarımın veya tasarımın uygulanacağı ürünlerin sınıfı 
ve talep edilen erteleme suresi belirtilir. 

Yayın erteleme süresi içinde herhangi bir tarihte, tescil hakkı sahibinin isteği ile 
bu süre durdurulabilir. Tasarım hakkı sahibi Enstitü'ce yapılacak tebligat tarihinden 
itibaren 3 ay içerisinde yayın ücretini ve çoklu başvuru halinde ek yayın ücretini 
ödediğini gösterir belgeyi ve başvuru sırasında sadece tasarlanan veya tasarımın 
uygulandığı ürünün bir örneği verilmişse tasarımın yayıma uygun görsel anlatımını 
verirse, bu Yönetmeliğin 14üncü maddesine göre yayım yapılır. 

3 aylık süre içerisinde bu şartlar yerine getirilmezse, başvuru tarihinden geçerli 
olmak üzere, tescil ile verilen tüm haklar yok sayılır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Yenileme 

Yenileme Başvurusu 

Madde 16- Koruma suresi sona eren bir tasarım, sahibinin veya vekilinin talebi 
üzerine Tebliğde belirtilen ücretin ödenmesi koşuluyla yenilenir. 

Yenileme talebinin yapılması, koruma suresinin sona erdiği ayın son gününden 
önceki altı ay içerisinde gerçekleştirilir Bu surenin kaçırılması durumunda, yenileme 
talebi Tebliğde belirtilen ek ücretin ödenmesi koşuluyla, koruma suresinin sona erdiği 
ayın son gününden itibaren altı ay içerisinde de yapılabilir. 

Yenileme müracaatı için, talep dilekçesi ile birlikte tasarım yenileme ücreti ödenti 
belgesi aslının verilmesi zorunludur Enstitü gerektiğinde dosyasında eksik bulunan 
diğer belgeleri de talep edebilir Yenileme ve tescil sonrası değişikliklere ait noksanlar 
12ncı maddede belirtilen sure içerisinde tamamlanmalıdır. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
İtiraz 

Tescilin Yayımına İtiraz 

Madde 19-Tasarım hakkı sahibi, tasarım üzerindeki değişiklikleri Enstitüye 
bildirmek zorundadır. Tasarım hakkı sahibinin tescil sonrası adresinin, unvanının 
ve şirket nevı'nin değişmesi halinde bu değişikliklerin tasarım siciline işlenmesi için 
tasarım hakkı sahibinin talebi üzerine veya yukarıda bahsedilen değişiklikler tasarım 
hakkı sahibinin yeni bir tasarım başvurusu sırasında tesbit edildiğinde, tasarım sicilinde 
adına kayıtlı bulunan tasarımların tamamı üzerinde bu değişikliklerin yapılması istenir 
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Madde 17- İlanı yapılmış bir tasarımla ilgili olarak, gerçek veya tüzel kişiler ile 
ilgili meslek kuruluşları, ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde aşağıdaki koşullan 
karşılamak şartıyla tasarım belgesinin verilmesine karşı Enstitü nezdinde itiraz eder. 

a) İtiraz gerekçesini açıklayan bir dilekçe, 
b) Tebliğdeki itiraz inceleme ücretinin ödendiğini gösterir belgenin aslı, 

Bu belgeler verilmez ise itiraz dikkate alınmaz. 

Enstitü itiraz sahibinden, bir ay içerisinde yerine getirilmek üzere, ek belge, kanıt 
ve gerekçeler ister. 

Bu süre içerisinde istenilen ek belge, kanıt ve gerekçeler Enstitüye verilmediği 
takdirde itiraz yapılmamış sayılır. 

Yapılan itiraz ve gerekçesi, kendi görüşlerini açıklayabilmesi için tasarım hakkı 
sahibine iletilir. 

İtirazın İncelenmesi 

Madde 18- Enstitü itirazları incelerken gerekli gördüğü süre ve sıklıkta tarafların 
itiraz ve savunmalarını ilgili taraflara iletir ve yazılı görüşlerini alır. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 43üncü madde birinci fıkrasının (a) ve (b) 
bendleri hükümleri çerçevesinde yapılan ve Enstitü tarafından uygun bulunan itiraz 
sonunda tasarım belgesinin iptali ve Kanun Hükmünde Kararnamenin 45inci madde 
hükümlerinin işlerlik kazanması sonucunu doğurur. 

Tasarım belgesinin iptal kararı Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteninde 
yayınlanır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Tasarım Tescilinden Sonraki Değişiklikler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Adres, Ünvan ve Nev'i Değişiklikleri 

Adres, Unvan ve Nevi Değişiklikleri 
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Adres, ünvan ve nev'i değişiklikleri için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur. 

a) Adres değişikliği için: 
1) Talep dilekçesi, 
2) Tasarım Tescil Belgesi aslı. 

b) Ünvan değişikliği için: 
1) Talep dilekçesi, 
2) Ünvan değişikliğini gösterir, Ticaret Sicili Gazetesi veya bu değişikliği 

gösterir belge, 
3) Tasarım Tescil Belgesi aslı. 

c) Nev'i değişikliği için: 
1) Talep dilekçesi, 
2) Nevi değişikliğini gösterir belge, 
3) Tasarım tescil belgesi aslı, 
4) Ücret ödenti belgesi aslı. 

Miras Yolu ile İntikal 

Madde 20- Tasarımların miras yoluyla intikal etmesi halinde bu değişikliğin 
tasarım siciline işlenmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur, 

a) Talep dilekçesi, 
b) Mahkeme kararı, 
c) Ücret ödenti belgesi aslı, 
d) Tasarım tescil belgesi aslı. 

Tasarımın devri 

Madde 21- Tasarımın tescil başvurusu veya tescilden doğan tasarım hakkı 
başkasına devredilebilir. 

Devir için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur. 

a) Devir alan ve verenin imza ve beyanlarını havi tasarım ve tasarım adının 
geçtiği noter tasdikli devir senedi, 

b) Tasarım tescil belgesi aslı, 
c) Ücret ödenti belgesi aslı, 
d) Devir alan tüzel kişi ise, imza sirküleri aslı, 
e) Talep vekil tarafından yapılıyor ise noterden tasdikli vekaletname. 

Lisans 

Madde 22- Tasarım başvurusu veya tescilli tasarım hakkından doğan kullanma 
yetkisi ulusal sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde lisans 
sözleşmesine konu olabilir. 

Lisansın tasarım siciline işlenebilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi 
zorunludur; 

a) Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, lisansa konu olan tasarımı, 
tasarım tescil numarasını, ücretini, süresini belirtir noter tasdikli ve müstenidatlı lisans 
sözleşmesi, 
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b) Tasarım tescil belgesi aslı, 
c) Ücret ödenti belgesi aslı, 
d) Lisans alan tüzel kişi ise imza sirküleri, 
e) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname. 

Hükümsüzlüğün Etkisi 

Madde 23- Tasarımın hükümsüzlüğüne ilişkin mahkeme kararı tasarım siciline 
işlenir. Sicile işlendikten sonra ilk yayımlanacak Resmi Endüstriyel Tasarımlar 
Bülteninde ilan edilir 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ücret, Suret, Sicil ve Rüçhan 

Ücret 

Madde 24- Tasarım başvurusu ve tasarım tescili ile ilgili ücretler, 544 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname'nin 6ncı maddesinin (f) bendi ve 25incı maddesine göre, 
Türk Patent Enstitüsü'nce uygulanacak olan Tebliğde yayımlanır. 

Bu ücretler başvuru sahibi veya tasarım hakkı sahibi veya vekili tarafından 
ödenir. 

Ücret ödenme sureleri ile ilgili olarak Enstitü tarafından başvuru sahibi veya 
tasarım hakkı sahibi veya vekiline önceden tebliğ yapılır Tebligatta belirtilen süreler 
içinde ücretler ödenmezse, başvuru hüküm ve sonuç doğurmamış sayılır. 

Suret 

Madde 25- Tasarım hakkı sahibinin veya vekilinin talebi halinde tasarım belgesi 
sureti verilir 

Suret için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur 

a) Talep dilekçesi, 
b) Ücret ödenti belgesi aslı. 

Sicil 

Madde 26- Talep edilmesi ve Tebliğde öngörülen ücretin ödenmesi koşuluyla 
yayın ertelemesi talebini haiz yayın ertelemesi süresi dolmamış tasarımların dışındaki 
tasarımların sicil örnekleri verilir. 

Rüçhan 

Madde 27- Rüçhan hakkı talebinin başvuru dilekçesinde belirtilmesi, rüçhanla 
ilgili belgelerin başvurudan itibaren 3 ay içerisinde verilmesi şarttır Rüçhan hakkı 
talebinin uygun bulunması halinde, tasarım belgesi ve sicile aşağıdaki şekilde şerh 
verilir. 
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"Bu tasarımın tescili için ilk defa tarihinde, müracaat edildiği 
Sınai Mülkiyet İdaresinin tarih ve sayılı belgesinden anlaşılmış 

olmakla tarihinden itibaren rüçhan hakkını haizdir." 

Sergilerde teşhir hakkından doğan rüçhan hakkı talebinin uygun bulunması 
halinde ise, tasarım belgesi ve sicile aşağıdaki şekilde şerh verilir. 

"Bu tasarımın ilk defa tarihinde 'de sergide teşhir edildiği, 
tarafından düzen/enen tarih ve sayılı belgesinden anlaşılmış 

olmakla tarihinden itibaren rüçhan hakkını haizdir." 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tasarımdan Doğan Haktan Vazgeçme 

Vazgeçme 

Madde 28- Tasarım hakkı sahibi, tasarımdan doğan haktan veya başvuru 
hakkından tamamen veya kısmen vazgeçebilir. Lisansların sahiplerinin veya tasarım 
siciline kayıtlı hakların sahiplerinin izni olmadıkça, tasarım sahibi bu hakkından 
vazgeçemez Vazgeçmenin yazılı olarak Enstitü'ye bildirilmesi gerekir. Vazgeçmenin 
tasarım siciline kaydedilebilmesi için vazgeçme dilekçesinin verilmesi zorunludur: 

Vazgeçme, tasarım siciline kayıt tarihi itibariyle hüküm doğurur. 

BEŞİNCİ KISIM 
Son Hükümler 

Geçici Madde 1- 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname'nin uygulanması ile ilgili bu Yönetmelik ve 544 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname'nin 6ncı maddesinin (f) bendi ve 25inci maddesine göre 
Türk Patent Enstitüsü'nce uygulanacak olan Tebliğin yürürlüğe girmesine kadarki 
dönemde ödenmeyen ücretler, Tebliğin yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay içerisinde 
ödenir Bu süre içinde ücretlerin ödenmemesi durumunda, başvuru geri çekilmiş sayılır. 

Yürürlük 

Madde 29- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 30- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür. 
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E K 1 

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞINA 

E N D Ü S T R İ Y E L T A S A R I M T E S C İ L B A Ş V U R U S U F O R M U 

Tasarım Hakkı Talep Edenin 
Adı Soyadı 

Uyruğu 
Adresi 

Telefon Faks: 

Vekilin Adı Soyadı 

Vekilin Adresi 

Telefon Faks : 

Tasarımcının (veya Tasarımcı 
Grubunun) Adı Soyadı 

Adresi 

Tasarım Başvuru Çeşidi •Tekli • Çoklu Tasarım Sayısı . . 

Tasarımın Uygulanacağı Ürünler . 

Uluslararası Sınıf Kodu 

Yayın Ertelemesi Talep Edilip 
Edilmediği • Hayır •Evet Süre: 

Rüçhan Hakkı Talep Ediliyorsa 
Rüçhana Esas Başvuru veya 
Tescile İlişkin Ülke Adı Tarihi: . No'su: 

Sergilerde Teşhir Hakkından 
Doğan Rüçhan Talebine İlişkin 
Serginin Açıldığı Ülke/İlin Adı 

Teşhir ve Resmi Açılış Tarihi 
Tarih-İmza 
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* T A S A R I M I N Y A Y I N A E L V E R İ Ş L İ G Ö R S E L A N L A T I M I 

(8 cm x 8 cm) 

TASARIMI AÇIKLAYAN TARİFNAME 

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan bilgilere göre tasarım tescilini talep ederiz. 

Tarih - İmza 
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I- Tasarım Talep Hakkının Elde Edildiğinin Beyanı 

1) Tasarım isteme hakkının ne şekilde elde edildiğini belirtiniz. 

2) Başvuru sahibinin beyanı: 
Yukarıda isimleri bildirilen kişilerin, başvuruya ait tasarımın sahipleri olduğunu beyan ederim. 

II- Rüçhan Hakkı Sahipliğindeki Değişikliğin Beyanı 

1) Yabancı ülkede yapılan ilk başvurudaki başvuru sahibi, Türkiye'deki başvuru sahibinden 
başka biri ise, bu değişikliğin ne şekilde elde edildiğini, değişikliğin tarihini ve bu değişikliğe taraf 
kişilerin isimlerini belirtiniz 

2) Rüçhan hakkı sahipliğindeki değişikliğin yukarıdaki şekilde olduğunu beyan ederim 

İmza . . Tarih (gün, ay, yıl) 

İmza Tarih (gün, ay, yıl) 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 59 



Sayfa: 60 RESMİ G A Z E T E 5 Kasım 1995 - Say ı : 22454 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : 

555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama 

Şeklini Gösterir Yönetmelik 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve Kapsam 
Madde 1 — B u Yönetmeliğin amacı, 27/6/1995 tarih ve 22326 sayılı Resmi Gaze-

te'de yayımlanan 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarnamede belirtilen coğrafi işaret tescili için gerekli başvuru evrakının tanzimi ile coğrafi 
işaretlerle i lg i l i diğer işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. 

B u Yönetmelik, coğrafi işaret tesciline uygun coğrafi işaretlerin belge verilerek ko-
runmasına ilişkin esasları, kuralları ve şartları kapsar. 

Dayanak 
Madde 2 — B u Yönetmelik 24/6/1995 tarih ve 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korun-

ması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
Madde 3 — B u Yönetmelikte geçen; 
Coğrafi İşaret : Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin 

bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürü-
nü gösteren işaretleri, 

Menşe Adı : B i r ürünün coğrafi sınırlan belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya 
çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanması, tüm veya esas nitelik 
veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri 
unsurlardan kaynaklanması, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin 
tümüyle bu yöre alan veya bölge sınırlan içinde yapılması koşulu 
ile o yöre, alan, veya bölge adını, 

Mahreç İşareti : B i r ürünün coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan veya bölgeden 
kaynaklanması; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itiba-
riyle bu yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş olması; üretimi, işlen-
mesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya 
bölge sınırlan içinde yapılması koşulu ile o yöre, alan veya bölge adım, 

Enstitü : Türk Patent Enstitüsü'nü, 
Tebliğ : 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin (f) bendi 

ve 25 inci maddeleri gereği Türk Patent Enstitüsünce uygulanacak olan 
ücret tarifesine ilişkin Tebliği, 
ifade eder. 
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İKİNCİ B Ö L Ü M 
Başvuru, İnceleme, Yayın 

Başvuru 
Madde 4 — Coğrafi işaret tescili için, ürünün üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler, tü-

ketici dernekleri, konu ve coğrafi yöre ile i lgi l i kamu kuruluşları başvuruda bulunabilirler. 
Başvuru Şartları 
Madde 5 — Coğrafi işaret başvuru dilekçesi, Yönetmeliğe ekli EK-1 'deki örneğe uygun 

olarak, A 4 normunda başlıksız düz beyaz kağıda daktilo veya bilgisayar yazıcısıyla yazılır ve 
sorular noksansız olarak cevaplandırılır. 

Coğrafi İşaret Başvuru dilekçesinde, başvuru sahibinin kimliğine ve Yönetmeliğin 4 ün-
cü maddesinde belirtilen başvuru gruplarından hangisine dahil olunduğuna ilişkin bilgilerin yer 
alması zorunludur. 

Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir: 
a) Tescili istenilen menşe adı veya mahreç işaretine ait 15 adet örnek, (8x8 cm) 
b) Tescile konu olan menşe adı veya mahreç işareti ile i lgi l i ürünün adı, 
c) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belgenin aslı, 
d) Ürünün tanımı; ürünün ve gerekiyorsa hammaddenin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolo-

jik ve benzeri i lgi l i özeliklerini açıklayıcı teknik bilgiler ve belgeler, 
e) Ürünün üretim tekniğine ve varsa yerel özel üretim teknik ve şartlarına ilişkin bilgi ve 

belgeler, 
f) Ürünün, tescili talep edilen coğrafi işaret tanımlarından hangisine uygun olduğuna da-

ir açıklayıcı bilgi ve kanıtlayıcı belgeler, 
g) Tescili istenilen menşe adı veya mahreç işaretinin kullanılacağı yöre, alan veya bölge-

nin coğrafi sınırların açıkça tanımlayan ve belirleyen bilgiler ve belgeler, 
h) Menşe adı veya mahreç işaretinin kullanım biçimi, markalama, işaretleme veya etiket-

leme şekillerim ayrıntılarıyla açıklayan bilgiler, 
i) Denetim biçimini ayrıntılı olarak açıklayan bilgiler, 
j) İlan ücretinin ödendiğini gösterir belgenin aslı. 
İnceleme 
Madde 6 — Coğrafi işaret başvurulan, Enstitü tarafından 555 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 3, 5,7 ve 8 inci maddelerine uygunluğu yönünden incelenir. Eksikliklerin tümü-
nün giderilmesi ve gerektiğinde istenecek ek bilgi ve belgenin ibraz edilmesi bakımından başvu
ru sahibine tebligat yapılır ve kendisine 3 aylık süre verilir. B u süre içerisinde eksikliklerin gi-
derilememesi durumunda başvuru Enstitü tarafından reddedilir. 

Enstitü gerektiğinde başvuru ile i lgi l i teknik bilgilerin kanıtlanması için başvurunun, bu 
konuda uzman, bir veya birden fazla kamu kuruluşu, üniversite veya tarafsız özel kuruluş tara-
fından incelenmesini talep eder. B u durumda ilgili kurum veya kuruluşa ödenecek inceleme üc-
reti ve Tebliğde belirtilen Enstitü'nün yapacağı hizmetler karşılığı alacağı ücretin başvuru sahi-
bi tarafından ödenmesi için, durum başvuru sahibine bildirilir ve üç aylık süre içerisinde ücret-
lerin ödenmesi istenir. Söz konusu ücretlerin süresi içerisinde ödenmemesi halinde başvuru geri 
çekilmiş sayılır. 

Yayım 
Madde 7 — 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3,5 ,7 ve 8 inci madde hüküm-

lerini karşılayan başvurular, Enstitü tarafından Resmi Gazete ile yurt çapında dağıtımı olan, en 
yüksek tirajlı günlük gazetelerden ikisinde ve bir yerel gazetede ilan yoluyla yayımlanır. İlanda 
aşağıdaki hususlar yer alır, 
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a) Başvuru sahibine ilişkin kimlik bilgileri, 
b) Ürün adı, 
c) Menşe adı veya mahreç işareti, 
d) Tescilli Coğrafi İşaretin kullanım koşullan. 
İlan ücreti, yayım tarihindeki koşullara uygun olarak başvuru sahibinden talep edilir. 

Yayımlanan başvuru geçici olarak coğrafi işaret siciline kayıt edilir. 

ÜÇÜNCÜ B Ö L Ü M 
İtiraz, Tescil, Ücretlerin Ödenmesi 

İtiraz ve İnceleme 
Madde 8 — Coğrafi işaret başvurusunun ilanı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde, i lgi l i 

herkes, tescil talebinin 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 ,5 ,7 ve 8 inci maddelerine 
göre geçersizliğine ilişkin olarak Enstitü nezdinde itirazda bulunabilir. İtirazın incelenebilmesi 
için ücret tebliğinde belirtilen itiraz inceleme ücretinin itiraz sahibince ödenmesi gerekir. Enstitü 
itirazı alır. Başvuru sahibininde görüşüne başvurarak başvurunun ve itirazın konuda uzman bir 
veya birden fazla kamu kuruluşu veya üniversite veya tarafsız özel kuruluş tarafından incelen
mesi gerektiğinde, durumu itiraz sahibine bildirir ve üç aylık süre içerisinde inceleme ücretinin 
ve Tebliğde belirtilen Enstitünün yapacağı hizmetler karşılığı alacağı ücretin ödenmesi istenir. 

Kamu kuruluşlarının itirazlarında Tebliğde belirtilen itiraz inceleme ücreti alınmaz. 
Tescil, Sicile Kayıt 
Madde 9 — Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde hakkında herhangi 

bir itiraz olmayan coğrafi işaret başvurulan Resmi Gazete'de yayımı tarihi itibariyle kesinlik 
kazanır ve coğrafi işaret siciline kayıt ve tescil edilir. 

Coğrafi işaret sicilinde yer alacak hususlar şunlardır: 
a) Başvuru tarihi ve numarası, 
b) Tescil tarihi ve numarası, 
c) Coğrafi işaret sahibinin kimliği, adresi, 
d) Coğrafi işaretin kullanım koşullan. 
İtirazın incelenmesi sonunda biçim veya kapsam itibariyle değişikliğe uğramış talepler 

yeni değişikliğe uğramış şekliyle ve kapsamı açıkça belirtilerek 555 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 9 uncu maddesi çerçevesinde yeniden yayımlanır ve tescil yayım tarihi itibariyle 
kesinlik kazanır. B u durum coğrafi işaret siciline kaydedilir. 

Ücretlerin Ödenmesi 
Madde 10 — Coğrafi işaret tesciline ilişkin başvuru, yayın, tescil ve diğer kuruluşlarda 

yapılan inceleme için ödenecek ücretler ile Enstitünün yapacağı hizmetler karşılığı alacağı 
ücretler, başvuru sahibi veya vekili tarafından ödenir. Söz konusu ücretlerin ödenme süreleri ile 
i lgi l i olarak Enstitü tarafından başvuru sahibi veya vekiline önceden tebliga yapılır. Belirtilen 
süreler içinde ücretlerin ödenmemesi durumunda başvuru geri çekilmiş sayılır. 

DÖRDÜNCÜ B Ö L Ü M 
Suret ve Sic i l 

Suret 
Madde 11 — Tescilli Coğrafi İşaret sahibinin veya vekilinin talebi halinde coğrafi işaret 

tescil belgesi sureti verilir. Suret için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur. 
a) Talep dilekçesi, 
b) Ücret ödenti belgesi aslı. 
Sic i l 
Madde 12 — Talep edilmesi ve Tebliğde öngörülen ücretin ödenmesi koşuluyla, coğrafi 

işaretlerin sicil örnekleri talepte bulunanlara verilir. 
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İKİNCİ K I S I M 
BİRİNCİ B Ö L Ü M 

Tescilli Coğrafi İşaretin Kullanımı ve Denetim 

Tescilli Coğrafi İşaretin Kullanımı 
Madde 13 —555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname şartlarım karşılayarak tescil 

edilen coğrafi işaretler sadece tescil edildiği ürünler üzerinde kullanılır. 
15 Nisan 1994 tarihinden önce sürekli olarak en az on yıl süreyle kullanılmış veya anılan 

tarihten önce iyiniyetli bir şekilde kullanılmış coğrafi işaretler için Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 15 inci madde hükümleri uygulanmaz. 

Herhangi bir işaretin halkı yanıltacak şekilde kullanılmamış olması şartıyla, haleflerinin 
veya kendisinin adının ticari açıdan iş ilişkilerinde kullanılması 15 inci maddenin ihlali sayılmaz. 
Ancak, 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendinde öngörülen biçimde sözcük olarak coğrafi yeri ifade etmekle birlikte, halkta haksız 
biçimde, ürünün başka yer kaynaklı olduğu izlenimini bırakacak şekilde kullanımı halinde 
Enstitü, her bir işaretin, i l e t i c i n i n aldanmasını önleyecek ve üreticiye hakkaniyete uygun kul-
lanım sağlayacak biçimde düzenlenmesini talep eder. 

Denetim 
Madde 14 —Kul lan ımın denetimine ilişkin olarak coğrafi işareti tescil ettirenlerin 

yapacağı/yaptıracağı denetime ait raporlar her 10 yılda bir Enstitü'ye ibraz edilir. 
Ensti tü 'ye gönderilen raporlar, i lk müracaatta bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (i) ben-

dine göre, başvuru sırasında belirtilen bilgilerle uyumlu olup olmadığı hususunda değerlendirilir. 
Denetim işlemlerinin yeterince ve gereği gibi yerine getirilmemesi ve başvuru esnasındaki b i l -
gileri doğrulamaması halinde coğrafi işaret tesciline ilişkin sicil kaydı silinir. 

İKİNCİ B Ö L Ü M 
Coğrafi İşaretin Hükümsüzlüğü 

Madde 15 — 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesine göre belir
tilen hükümsüzlük hallerinden biri ile 22 nci maddeye göre hükümsüzlük talebi yapılmış ve 
23 üncü maddede etkileri belirtilen bir coğrafi işaretin hükümsüzlüğüne ilişkin mahkemece ve-
rilen kesinleşmiş karar herkese karşı hüküm doğurur. Enstitü, mahkemenin gönderdiği ilamı si-
cile işler ve 3 aylık süre içinde yayın yolu ile ilan eder. 

ÜÇÜNCÜ K I S I M 
Son Hükümler 

Geçici Madde 1 — B u Yönetmelik ve 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı 
maddesinin (f) bendi ve 25 inci maddeleri gereği Türk Patent Enstitüsünce uygulanacak olan 
Tebliğin yürürlüğe girmesine kadar olan dönemde ödenmeyen ücretler, Enstitü'nün başvuru 
sahibine bildirimi tarihinden itibaren ik i ay içerisinde ödenir. B u süre içinde ücretlerin öden
memesi durumunda başvuru geri çekilmiş sayılır. 

Yürürlük 
Madde 16 — B u Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 17 — B u Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 63 



Sayfa: 64 RESMİ G A Z E T E 5 Kasım 1995 - Say ı : 22454 

E K - I 

T Ü R K PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞINA 

C O Ğ R A F İ İŞARETLER TESCİL BAŞVURUSU F O R M U 

(8 c m x 8 cm) 

Coğrafi İşaretin Yayma Elverişli Örneği 

Başvuru sahibinin 
Adı Soyadı 
Uyruğu 
Adresi 

Telefon 
Veki l in Adı Soyadı 
Vekil in Adresi 

Faks : 

Telefon : . 

Coğrafi İşaret Türü : 

Coğrafi İşaretin 
Uygulanacağı Ürün le r : 

D Menşe Adı 

Faks : 

• Mahreç işareti 

Yukarıda açıklanan bilgilere göre menşe/mahreç işaretinin tescilini talep ederiz. 

Tarih-İmza 
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : 

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Uygulama Şeklîni Gösterir 

Yönetmelik 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

Amaç 

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 556 Sayılı Markaların 
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede b e l i r t i l e n marka 
t e s c i l başvurusunun y e r i , zamanı ve başvuru evrakının düzenlenmesi 
i l e markalarla i l g i l i diğer işlemlerde uyulacak usul ve esasların 
b e l i r l e n m e s i d i r . 

Kapsam 

Madde 2- Bu Yönetmelik, marka t e s c i l i n e uygun mal veya 
hizmetlere marka v e r i l e r e k bunların korunmasına ilişkin esasları, 
kuralları ve şartları kapsar. 

Hukuki Dayanak 

Madde 3- Bu Yönetmelik, 556 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Enstitü : Türk Patent Enstitüsünü, 

b) Kanun Hükmünde 
Kararname : 24.6.1995 t a r i h ve 556 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnameyi, 

c) Marka : Ortak markalar ve garanti markaları d a h i l 
t i c a r e t markaları veya hizmet 
markalarını, 

d) Resmi Marka 
Gazetesi : T e s c i l e bağlanmış markaların yayımlandığı 

Gazeteyi, 

e) Resmi Marka 
Bülteni : Marka başvurularının i l a n edildiği 

Bülteni, 
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f) Sınıf : Markaların kullanılacağı mallar veya 
hizmetlerin Uluslararası 
sınıflandırılmasını, 

g) Şekil : İki boyutlu şekiller veya marka niteliği 
taşıyan malın kendisini göstermeyen fakat 
malın ambalajı olarak kullanılma niteliği 
taşıyan ve Kanun Hükmünde Kararnamenin 
diğer hükümlerine uygun üç boyutlu 
şekilleri, 

h) Tebliğ : 544 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6/f 
ve 25 i n c i maddeleri gereği Türk Patent 
Enstitüsünce uygulanacak olan ücret 
t a r i f e s i n e ilişkin tebliği, 

ifade eder. 

Başvurunun Ye r i ve Zamanı 

Madde 5- B i r markayı t e s c i l ettirecek gerçek veya tüzel 
kişiler Enstitüye veya onun y e t k i l i kıldığı makama başvuruda 
bulunur. 

Başvuru t a r i h i , Enstitü veya y e t k i l i kıldığı makamca 
ve r i l e c e k gün, saat ve dakikadır. 

Başvuru sah i b i n i n posta vasıtasıyla yapmış olduğu başvuru 
i k i n c i fıkrada yazılı esaslara göre Enstitü veya onun y e t k i l i 
kıldığı makama geliş tarihinden i t i b a r e n hüküm ifade eder. 

Her markanın t e s c i l i için, ayrı başvuru yapılması şarttır. 

Aynı marka örneği, aynı mal veya hizmetler için b i r kez 
t e s c i l e d i l i r . 

İKİNCİ KISIM 

Markaların Özellikleri ve Korumadan Yararlanacak Kişiler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Markaların Özellikleri 

Ortak Markaların Özellikleri 

Madde 6- Ortak Marka, üretim veya t i c a r e t veya hizmet 
işletmelerinden oluşan, b i r grubun mal veya hizmetlerini diğer 
işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan 
işarettir. 
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Garanti Markaların Özellikleri 

Madde 7- Garanti Markası, marka sahibinin kontrolü altında 
b i r çok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, 
üretim usüllerini, coğrafi menşelerini ve k a l i t e s i n i garanti 
etmeye yarayan işarettir. 

Ticaret Markalarının Özellikleri 

Madde 8- Ticaret Markası, b i r işletmenin imalatını ve/veya 
t i c a r e t i n i yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt 
etmeye yarayan işarettir. 

Hizmet Markalarının Özellikleri 

Madde 9- Hizmet Markası, b i r işletmenin hizmetlerini diğer 
işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Koruma 

Korumadan Yararlanacak Kişiler 
Madde 10- 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü 

maddesinin öngördüğü şekilde, korumadan yararlanacak kişiler 
aşağıda gösterilmiştir: 

a) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya 
sınai veya t i c a r i f a a l i y e t t e bulunan gerçek veya tüzel kişilerce* 
veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması 
hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler. 

b) Yukardaki bent kapsamına girmemekle beraber, Türkiye 
Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya f i i l e n marka 
koruması tanımış yabancı devletlerin gerçek veya tüzel kişileri de 
karşılıklılık i l k e s i uyarınca Türkiye'de marka korumasından aynı 
şekilde yararlanır. 

Karşılıklılık i l k e s i , ülkelerin Türk vatandaşlarının 
markalarını t e s c i l etmesi veya t e s c i l edeceğini yazılı bildirmesi 
olarak kabul e d i l i r . 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Başvuru 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Başvuru Dilekçesi ve Eklenecek Evrak 

Başvuru Dilekçesi 
Madde 11- Marka başvuru dilekçesi, Yönetmeliğe e k l i Ek 1 

örneğe uygun, A4 normunda başlıksız düz beyaz kağıda daktilo veya 
b i l g i s a y a r yazıcısıyla yazılır ve sorular noksansız olarak 
cevaplandırılır. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 67 



Sayfa : 68 RESMİ GAZETE 5 Kasım 1995 - Sayı: 22454 

Marka başvuru dilekçesinde, markanın kullanılacağı mallar 
veya hizmetlerin l i s t e s i genel t a b i r l e r kullanılmadan yazılır. 
Genel t a b i r l e r kullanılmış ise genel t a b i r l e r i n açıklanması talep 
e d i l i r ve açıklandıktan sonra incelemeye alınır. 

Başvuru Dilekçesine Eklenecek Belgeler 

Madde 12- Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgelerin eklenmesi 
zorunludur. 

a) T e s c i l i istenen markanın yayıma ve çoğaltılmaya elverişli 
en az 5X5 cm. en fazla 8X8 cm. ebadında 20 adet örneği, 

b) Marka başvuru harcı, araştırma, inceleme ve 
değerlendirme ücreti ödenti belgesi aslı, 

c) Sınıf veya sınıfların ücretinin ödendiğini gösterir belge 
aslı, 

d) Marka v e k i l i tayin edilmiş ise vekaletname. Talebin geri 
çekilmesi veya i p t a l i durumunda noter t a s d i k l i vekaletname, 

Türkiye'de ikametgahı olmayanlar, markalarını t e s c i l 
ettirmek ve t e s c i l l e meydana gelen haklarını kullanabilmek için 
Türkiye'de ikametgahı olan b i r vek i l tayin etmek zorundadırlar. 

e) Başvuru sahibi tüzel kişi ise noterden t a s d i k l i imza 
sirkül 

f) Başvuru sahibinin t i c a r e t l e , imalatla veya hizmetle 
uğraştığını gösterir belge. Bu belge, Sanayi Odası, Ticaret Odası, 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ticaret S i c i l i Memurluğu veya Vergi 
Dairesi'nden alınacaktır, 

g) Başvuru ortak yada garanti markası için yapılmışsa 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 ncı maddesindeki hususları içeren 
noter t a s d i k l i teknik yönetmelik, 

h) Rüçhan hakkı talep ediliyorsa, rüçhan hakkı başvurusuna 
veya başvurularına a i t b i l g i l e r i l e i l k başvurunun yapıldığı 
ülkenin y e t k i l i makamından alınacak rüçhan hakkı belgesi ve bu 
belgenin başvuruya a i t b i l g i l e r kısmının Türkçe tercümesi, 

ı) Başvuru t a l e b i sergilerdeki teşhire dayanıyorsa, serginin 
açıldığı ülkenin y e t k i l i makamından alınacak, teşhir e t t i k l e r i 
markanın konulduğu mal i l e bu markanın ambalaj üzerinde basılmış 
h a l i y l e görünür şekilde konulduğu t a r i h ve serginin resmi açılış 
t a r i h i n i gösterir belge ve markanın t a s d i k l i örneği, 

i) Marka t e s c i l harcı ve marka t e s c i l belgesi düzenleme ve 
s i c i l kayıt ücreti ödenti belgesi aslı, 

j) Yabancı ülkede t e s c i l edilmiş markaya dayanılarak yapılan 
başvurular için t i c a r e t l e , imalatla veya hizmetle uğraştığına dair 
belge yerine t e s c i l i yapan ülke tarafından verilmiş bulunan 
t a s d i k l i marka t e s c i l belgesi sureti i l e bu belgenin Türkçe 
tercümesi, 
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k) Hizmet markasının t e s c i l i için yapılacak başvurulara 
eğer hizmet markası daha. önce f i i l e n kullanılmış ise, i l k kullanım 
t a r i h i n i gösterir belgeler ve kanıtlar, 

e k l e n i r . 

B i r başvuru dilekçesi t i c a r e t ve hizmet markasını b i r l i k t e 
i h t i v a edemez. Hizmet ve t i c a r e t markaları için ayrı ayrı başvuru 
yapılması zorunludur. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Başvurunun İncelenmesi 

İnceleme 

Madde 13- B i r başvurunun incelenebilmesi için aşağıda 
b e l i r t i l e n evrakın müracaat anında verilmesi zorunludur. 

a) Bu yönetmeliğe e k l i Ek 1 örneğe uygun ve imzalı dilekçe, 

b) Marka başvuru harcı ve marka başvurusu araştırma, 
inceleme ve değerlendirme ücreti ödenti belgesi aslı, 

c) 5 adet marka örneği, 

Ortak veya garanti markasına a i t başvurularda işletme 
tarafından hazırlanan teknik yönetmeliğin başvuru evrakıyla 
b i r l i k t e v e r i l m e s i zorunludur. 

Yukarıda b e l i r t i l e n evrakın herhangi b i r i n i n eksik verilmesi 
halinde başvuru r e d d e d i l i r . 

Sınıflandırma 

Madde 14- Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesine göre 
marka başvuru dilekçesinde bulunan mal veya hizmetler Uluslararası 
Sınıflandırmaya ilişkin esaslara göre sınıflandırılır. 

Marka t e s c i l i i s t e n i l e n mallar veya hizmetler a i t oldukları 
sınıf numarası i l e b i r l i k t e b e l i r t i l i r . Her başvuru dilekçesindeki 
i l k üç sınıf için sabit ücret alınır. Üç sınıftan f a z l a her sınıf 
için ayrı ayrı ücret alınır. 

Enstitü, başvuru dilekçesinde b e l i r t i l e n mallar, hizmetler 
ve sınıflar üzerinde g e r e k l i düzenlemeleri yapmaya y e t k i l i d i r . 

Süreler 

Madde 15- Bu yönetmeliğin 12 nci maddesinde yazılı olupta 13 
üncü maddesinde yazılı olanların dışında kalan belgeler, başvuru 
dilekçesine eklenmemiş ise, bu b e l g e l e r i n verilmesi için üç ay 
süre v e r i l i r . Bu süre içinde b i r mazeret göstererek noksanlar 
tamamlanmadığı takdirde, süre uzatma harcı ve ücreti ödenmesi 
koşuluyla son defaya mahsus olmak üzere b i r aylık ek süre daha 
v e r i l i r . 
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Sınıf veya sınıfların ücreti eksik ödenmiş i s e noksan kalan 
kısmın ödendiğini gösterir belge aslının Enstitüye verilmesi veya 
başvuru dilekçesinde geçen genel t a b i r l e r i n açıklanması için i k i 
ay süre v e r i l i r . 

Yönetmeliğin 22 n c i maddesi gereğince, marka devir 
işlemlerinde marka üzerinde yapılması g e r e k l i değişiklikler için 
b i r ay süre v e r i l i r . 

B i r i n c i ve i k i n c i fıkrada b e l i r t i l e n süre içinde b e l g e l e r i 
verilmeyen başvurular işlemden kaldırılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Başvurunun ve T e s c i l i n Yayımlanması 

Başvurunun Yayımlanması 

Madde 16- Başvuru şartları eksiksiz şekilde yerine 
getirilmiş ve Kanun Hükmünde Kararnamenin 29, 30, 31 ve 32 n c i 
madde hükümlerine göre reddedilmemiş b i r marka t e s c i l başvurusu, 
aylık olarak yayımlanan Resmi Marka Bülteninde aşağıdaki b i l g i l e r i 
içerecek şekilde; 

a) Başvuru numarası ve t a r i h i , 

b) Başvuru sahibinin adı, adresi, 

c) Marka örneği, 

d) Mal veya hizmetlerin l i s t e s i i l e a i t oldukları sınıf 
kodları, 

e) Kanun Hükmünde Kararnamenin i l g i l i maddelerine göre mal 
l i s t e s i n d e n çıkartılmış olan mal veya hizmetler, 

yayımlanır. 

Enstitü gerektiğinde bu süreye bağlı kalmaksızın ek bülten 
yayımlayabilir. 

Başvurunun b i r i n c i fıkrada b e l i r t i l e n madde hükümlerine göre 
reddedilmesine, başvuru yayımlandıktan sonra karar v e r i l i r s e , 
başvurunun reddedildiğine ilişkin karar ayrıca yayımlanır. 

T e s c i l i n Yayımlanması 

Madde 17- Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesine göre 
t e s c i l e d i l e n b i r marka iki ayda b i r yayımlanan Resmi Marka 
Gazetesinde i l a n e d i l i r . İlan, v e k i l b i l g i l e r i hariç s i c i l d e 
bulunan b i l g i l e r i içerir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 70 



5 Kasım 1995 - Say ı : 22454 RESMİ G A Z E T E Sayfa: 71 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yenileme 

Yenileme Başvurusu 

Madde 18- Koruma süresi sona eren b i r marka, sah i b i n i n veya 
v e k i l i n i n t a l e b i üzerine Tebliğde b e l i r t i l e n harç ve ücretin 
ödenmesi koşuluyla y e n i l e n i r . 

Yenileme t a l e b i n i n yapılması, koruma süresinin sona erdiği 
ayın son gününden önceki altı ay içerisinde gerçekleştirilir. Bu 
sürenin kaçırılması durumunda, yenileme t a l e b i Tebliğde b e l i r t i l e n 
ek b i r ücretin ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği 
ayın son gününden i t i b a r e n altı ay içerisinde de yapılabilir. 

Yenileme Başvurusu İçin Gerekli Belgeler 

Madde 19- Yenileme müracaatı için, talep dilekçesi i l e 
b i r l i k t e marka yenileme harcı ve yenileme belgesi düzenleme, s i c i l 
kayıt işlemi ücreti ödenti belgesi aslının verilmesi zorunludur. 
Enstitü gerektiğinde dosyasında eksik bulunan diğer b e l g e l e r i de 
talep e d e b i l i r . Yenileme ve t e s c i l sonrası değişikliklere a i t 
noksanlar 15 i n c i maddede b e l i r t i l e n süre içerisinde 
tamamlanmalıdır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Marka Tescilinden Sonraki Değişiklikler 

Adres, Ünvan ve Nevi Değişiklikleri 

Madde 20- Marka sahibi marka üzerindeki değişiklikleri 
Enstitüye bildirmek zorundadır. Marka sahibinin t e s c i l sonrası 
adresinin, ünvanının ve şirket nevinin değişmesi halinde bu 
değişikliklerin markalar s i c i l i n e işlenmesi için sahibinin t a l e b i 
üzerine veya yukarıda bahsedilen değişikliklerin, marka sahibinin 
yeni b i r marka müracaatı sırasında te s b i t edildiğinde markalar 
s i c i l i n d e adına kayıtlı bulunan markalarının ve başvurularının 
tamamı üzerinde bu değişikliklerin yapılması i s t e n i r . 

Adres,ünvan ve nevi değişiklikleri için aşağıdaki b e l g e l e r i n 
v e r i l m e s i zorunludur. 

a) Adres değişikliği için; 

1) Talep dilekçesi, 

2) Marka t e s c i l belgesi, 

3) Harç ve ücret ödenti belgesi aslı, 
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4) V e k i l var ise vekaletname, tüzel kişilik i s e imza 
sirküleri, 

b) Ünvan değişikliği için; 

1) Talep dilekçesi, 

2) ünvan değişikliğini gösterir Ticaret S i c i l i Gazetesi veya 
bu değişikliği gösterir belge, 

3) Marka t e s c i l belgesi aslı, 

4) Harç ve ücret ödenti belgesi aslı, 

5) V e k i l var i s e vekaletname, tüzel kişilik i s e imza 
sirküleri, 

c) Nevi değişikliği için; 

1) Talep dilekçesi, 

2) Nevi değişikliğini gösterir belge, 

3) Marka t e s c i l belgesi, 

4) Ücret ödenti belgesi aslı, 

5) V e k i l var i s e vekaletname, tüzel kişilik i s e imza 
sirküleri. 

Veraset i l e İntikal 

Madde 21- Markaların veraset yoluyla i n t i k a l etmesi halinde 
bu değişikliğin marka s i c i l kütüğüne işlenmesi için aşağıdaki 
b e l g e l e r i n v e r i l m e s i zorunludur: 

a) Talep dilekçesi, 

c) Harç ve ücret ödenti belgesi aslı, 

d) Marka t e s c i l b elgesi aslı, 

e) V e k i l var i s e vekaletname, tüzel kişilik ise imza 
sirküleri. 

Marka Devri ve Birleşme 

Madde 22- Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesine göre 
marka t e s c i l edildiği mal veya hizmetlerin tümü veya b i r kısmı 
için d e v r e d i l e b i l i r . Marka devri, marka sahibinin benzer olan 
diğer markaları ve müracaatlarının da devri i l e mümkündür. 

b) Mahkeme kararı, 
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Devir için aşağıdaki be l g e l e r i n verilmesi zorunludur: 

a) Devir alan ve verenin imza ve beyanları bulunan marka 
t e s c i l numarasının ve marka adının geçtiği noter t a s d i k l i devir 
senedi. Kısmi d e v i r l e r için devredilen mal veya hizmetlerin tek 
tek b e l i r t i l m e s i gerekir, 

b) Devir alanın t i c a r e t l e , imalatla veya hizmetle 
uğraştığını gösterir belge, 

c) Marka t e s c i l belgesi aslı, 

d) Harç ve ücret ödenti belgesi aslı, 

e) Devir alan tüzel-kişi ise imza sirküleri aslı, 

f) Talep v e k i l tarafından yapılıyor i s e vekaletname. 

Markanın devir işlemleri, Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı 
maddesinin dördüncü fıkrası hükmü kapsamına g i r i y o r s a , marka 
üzerinde yapılacak değişiklikler i l g i l i y e b i l d i r i l i r . İlgili, 
yapılması gereken değişiklikleri kabul ettiğini bu Yönetmeliğin 
15 i n c i maddesinde b e l i r t i l e n süre içerisinde yazılı olarak 
Enstitüye beyan etmez i s e devir işlemi yapılmaz. 

Birleşme için aşağıdaki be l g e l e r i n verilmesi zorunludur: 

a) Talep dilekçesi, 

b) Birleşmeyi gösterir belge, 

c) T i c a r e t l e , imalatla veya hizmetle uğraştığını gösterir 
belge, 

d) Marka t e s c i l belgesi aslı, 

e) Tüzel kişi i s e imza sirküleri, 

f) Talep v e k i l tarafından yapılıyor i s e vekaletname, 

g) Birleşme ücreti ödenti belgesi aslı. 

Lisans 

Madde 23- Marka sahibi markasına ait malların tamamında veya 
b i r kısmında kullanılmak üzere l i s a n s v e r e b i l i r . Lisans 
sözleşmesinde Kanun Hükmünde Kararname i l e konuya ilişkin diğer 
kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğlere aykırı hükümler bulunamaz. 

Lisans için aşağıdaki be l g e l e r i n verilmesi zorunludur: 

a) Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, l i s a n s a konu 
olan malları marka t e s c i l numarasını, ücretini, süresini b e l i r t i r 
noter t a s d i k l i ve müstenidatlı l i s a n s sözleşmesi, 
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b) Lisans alanın t i c a r e t l e , imalatla veya hizmetle 
uğraştığını gösterir belge, 

c) Marka t e s c i l belgesi aslı, 

d) Harç ve ücret ödenti belgesi aslı, 

e ) L i s a n s alan tüzel kişi i s e imza sirküleri, 

f) Talep v e k i l tarafından yapılıyor i s e vekaletname. 

Yenilenen marka i l e , marka s i c i l kaydında yapılan hertürlü 
değişiklik Resmi Marka Gazetesinde i l a n e d i l i r . Bunun için Ücret 
Tebliğinde öngörülen ücret ödenir. 

Teminat 

Madde 24- T e s c i l l i b i r marka, işletmeden bağımsız olarak, 
teminat olarak gösterilebilir. 

Markanın teminat olarak gösterilmesi, taraflardan b i r i n i n 
t a l e b i üzerine, s i c i l e kayıt e d i l i r ve yayımlanır. 

Değişiklik 

Madde 25- Teminat olarak gösterilen marka üzerinde, 
yenileme veya adres değişikliği hariç olmak üzere l i s a n s d a h i l 
herhangi b i r değişiklik yapılamaz. 

Marka üzerindeki değişiklikler teminatı kabul edenin 
muvafakati i l e yapılır. 

Teminatın marka s i c i l i n e işlenebilmesi için aşağıdaki 
b e l g e l e r i n verilmesi zorunludur: 

a) Talep dilekçesi, 

b) Teminat sözleşmesi aslı veya noter t a s d i k l i s u r e t i , 

c) Marka t e s c i l belgesi aslı, 

d) Teminat ücreti ödenti belgesi aslı, 

e) V e k i l var i s e vekaletname, tüzel kişilik i s e imza 
sirküleri, 

Teminatın marka s i c i l i n d e n kaldırılabilmesi için, teminat 
sözleşmesinin karşılıklı olarak f e s h i n i gösterir belge veya 
teminatı kabul edenin noter t a s d i k l i beyanının verilmesi 
zorunludur. 

Rehin 

Madde 26- T e s c i l l i b i r marka işletmeden bağımsız olarak 
rehin e d i l e b i l i r . 
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Markanın rehin edilebilmesi, taraflardan b i r i n i n t a l e b i 
üzerine s i c i l e kayıt e d i l i r ve yayımlanır. 

Rehinde Değişiklik 

Madde 27- Rehin edilen marka üzerinde yenileme veya adres 
değişikliği hariç olmak üzere li s a n s d a h i l diğer değişiklikler 
rehin alanın muvafakati i l e mümkündür. 

Marka Rehninin Sona Ermesi H a l l e r i 

a) R e h i n l i alacaklının alacağından vazgeçmesi, 

b) Rehin b i r şarta veya süreye bağlanmış i s e bu şart veya 
sürenin sona ermesi, 

c) Markanın i c r a yoluyla satılması. 

Rehin t a l e b i n i n marka s i c i l i n e işlenebilmesi için aşağıdaki 
b e l g e l e r i n v e r i l m e s i zorunludur: 

a) Talep dilekçesi, 

b) Rehin sözleşmesi, 

c) Marka t e s c i l belgesi, 

d) Rehin ücreti ödenti belgesi aslı. 
ALTINCI BÖLÜM 

Ücret, Suret, S i c i l ve Rüçhan 
Ücret 

Madde 28- Marka t e s c i l i ve yapılacak işlemler i l e i l g i l i 
ücretler, 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 6/f ve 25 i n c i 
maddeleri gereği Türk Patent Enstitüsü'nce uygulanacak olan Ücret 
T a r i f e s i n e ilişkin Tebliğde yayımlanır. 

Ücretler hizmeti talep edenden alınır. 

Ücreti ödenmeyen başvurular r e d d e d i l i r . 

Marka s a h i b i n i n veya v e k i l i n i n t a l e b i halinde marka t e s c i l 
b e l g e s i s u r e t i v e r i l i r . 

Suret için aşağıdaki be l g e l e r i n verilmesi zorunludur: 

a) Talep dilekçesi, 

b) Marka t e s c i l belgesi suret harcı ve ücreti ödenti belgesi 
aslı. 

S i c i l 
Madde 29- Marka s i c i l i a l e n i d i r . Talep edilmesi ve Tebliğde 

öngörülen harç ve ücretin ödenmesi koşuluyla s i c i l örneği v e r i l i r . 
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S i c i l Kaydında Bulunması Gereken B i l g i l e r 

Madde 30- Marka s i c i l i n d e aşağıda b e l i r t i l e n b i l g i l e r yer 
alır: 

a) Marka t e s c i l numarası, başvuru ve t e s c i l t a r i h i , 

b) Marka örneği, 

c) Marka sahibinin adı, soyadı, tüzel kişi i s e ünvanı, 
uyruğu, adresi, var i s e v e k i l i n adı, soyadı ve adresi, 

d) Markanın, üzerine konulacağı mal veya hizmetler l i s t e s i , 

e) Sınıf kodları. 
Rüçhan 

Madde 31- Rüçhan hakkı t a l e b i n i n uygun bulunması halinde 
marka t e s c i l b elgesi i l e s i c i l e aşağıdaki şekilde şerh v e r i l i r . 

Bu markanın t e s c i l i için i l k defa idaresine 
. . . . t a r i h ve sayı i l e müracaat edildiği 

anlaşılmış olup, bu tarihten i t i b a r e n rüçhan hakkına h a i z d i r . 
DÖRDÜNCÜ KISIM 

İtiraz 
Başvuru Yayımına İtiraz 
Madde 32- T e s c i l başvurusu yapılmış markanın, Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 7 n c i ve 8 i n c i maddeleri hükümlerine göre 
t e s c i l edilmemesi gerektiğine ilişkin i t i r a z l a r i l e başvurunun 
kötü n i y e t l e yapıldığına ilişkin i t i r a z l a r i l g i l i kişiler 
tarafından marka başvurusunun yayımından i t i b a r e n üç ay içerisinde 
bu Yönetmeliğe e k l i Ek II örneğe uygun imzalı dilekçe i l e yapılır. 
Enstitü i t i r a z sahibinden, b i r ay içerisinde yerine getirilmek 
üzere, ek belge, kanıt ve gerekçeler i s t e y e b i l i r . 

Bu süre içerisinde i s t e n i l e n ek belge, kanıt ve gerekçeler 
Enstitüye verilmediği takdirde i t i r a z yapılmamış sayılır. 

İtirazın yerinde bulunması halinde, marka t e s c i l başvurusu 
r e d d e d i l i r . 

Enstitü Kararlarına İtiraz 
Madde 33- Enstitü tarafından alınacak kararlardan zarar 

gören kişiler, kararlara karşı Enstitü nezdinde i t i r a z y a p a b i l i r . 
Alınan k a r a r l a r l a i l g i l i işlemlere taraf diğer kişiler doğrudan 
i t i r a z y e t k i s i n e s a h i p t i r . 

İtirazın Şekli ve Zamanı 

Madde 34- İtiraz, kararın bildiriminden sonraki i k i ay 
içerisinde yazılı olarak Enstitüye yapılır. İtirazın 
değerlendirilebilmesi için, i t i r a z ücretinin i t i r a z sırasında 
ödenmesi gerekir. Kararın bildiriminden sonraki i k i ay içinde, 
i t i r a z konusunun gerekçeleri yazılı olarak v e r i l i r . Bu süre içinde 
gerekçelerin verilmemesi halinde i t i r a z yapılmamış sayılır. 
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İlgili Dairenin Düzeltme Kararı 
t \ Madde 35- Enstitü i l g i l i d a i r e s i , itirazın haklı olduğuna 

ve doğruluğuna ikna olursa, kararını düzeltebilir. Bu durum, 
alınan k a r a r l a r l a i l g i l i işlemlere doğrudan taraf olmayan 
kişilerin itirazı halinde uygulanmaz. 

Enstitünün i l g i l i d a i r e s i yapılan itirazı kabul etmezse, 
itirazı herhangi b i r yorumda bulunmaksızın, Yeniden İnceleme ve 
Değerlendirme Kuruluna gönderir. 

İtirazın İncelenmesi 
Madde 36- İtiraz i n c e l e n e b i l i r n i t e l i k t e i s e , Yeniden 

İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, itirazın incelenmesi 
işlemlerini başlatır. 

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, b i r ay içinde, 
diğer t a r a f veya makam tarafından i l e r i sürülen görüşler hakkında 
tarafları görüşlerini bildirmeye davet eder. 

İtiraz Ücreti 

Madde 37- Enstitü'nün marka t e s c i l başvuruları i l e i l g i l i 
aldığı karara yapılan itirazların incelenmesi için alınan ücret, 
i t i r a z kabul edildiği takdirde, marka t e s c i l belgesi düzenleme 
ve s i c i l kayıt ücretine mahsup e d i l i r . 

BEŞİNCİ KISIM 

Son Hükümler 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat 

Madde 38- 18.4.1995 t a r i h ve 22262 Sayılı Resmi Gazetede-
Yayımlanan Markalar Kanunu'nun Uygulama Şeklini Gösterir 
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1- 551 Sayılı Markalar Kanununun mülga 40 ıncı 
maddesindeki üç yıllık yenileme süresine sahip olan markalar kalan 
sürelerine bakılmaksızın bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden 
i t i b a r e n altı ay içerisinde y e n i l e n i r . Bu süre içerisinde 
yenilenmeyen marka s i c i l kaydı t e r k i n e d i l i r . 

Geçici Madde 2- 27.6.1995 tarihinden i t i b a r e n yapılan 
başvurular için ödenmesi gereken ücretler 544 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin 6/f ve 25 i n c i Maddeleri gereği Türk Patent 
Enstitüsü'nce uygulanacak olan Ücret Tarifesine ilişkin Tebliğin 
yürürlüğe girmesinden i t i b a r e n i k i ay içerisinde ödenir. 

Yürürlük 

Madde 3 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe g i r e r . 

Yürütme 

Madde 40- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü 
Başkanı yürütür. 
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EK: 1 

T Ü R K P A T E N T E N S T İ T Ü S Ü 

Markalar Dairesi Başkanlığı 

BAŞVURU SAHİBİNİN 
Adı, Soyadı veya Ünvanı(1) 
Gerçek Kişi ise Doğum Yeri ve Tarihi 
Uyruğu 
Telefon Numarası(2) Telefaks Numarası(2)... . 
Adresi(2) 

VEKİLİN 
Adı, Soyadı veya Ünvanı(1) 
Telefon Numarası(2) ... Telefaks Numarası(2) 
Adresi(2) 

Markanın Ceşidi(3) 
Marka Yabancı Kelime ihtiva Ediyorsa 
Anlamı ve Tetaffuzuf(4) 
Markanın Üzerinde Kullanılacağı Mal 
veya Hizmetlerin Sınıfları ve Listesi(5) 

Rüçhan Talebi Var mı?(6) Var. Başvuruya Dayanıyor • Var, Sergiye Dayanıyor • Yok • 
Marka Başka Ülkede Tescilli mi?(7) Evet • Hayır • 

556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde yukarıda bigieri verilen markanın tescilini 
arz ederiz. 

Tarih/İmza 

(1) Ünvan kısaltma yapılmaksızın tam ve açık olarak yazılacaktır. 
(2) Adreslerle telefon ve telefaks numaraları alan kodları ile tam olarak yazılacaktır. 
Marka çeşidi. Ticari, Hizmet. Ortak, Garanti markalarından birisi yazılacaktır. 

(4) Marka yabancı kelime ihtiva ediyorsa anlamı ve telaffuzu açıkça belirtilecektir. 
(5) Mal veya hizmetler genel tabirler kullanılmadan Uluslararası NİS Anlaşmasının ekinde yer alan mal ve hizmet listesinden alınarak açık olarak yazılacaktır. Gerektiğinde ek kağıt kullanılabilir. 
(6) Rüçhan talebi başvuruya dayanıyorsa, rüçhan hakkı ile ilgili başvurunun yapıldığı ülkenin adı, başvuru tarih ve numarası ayrıca belirtilecektir. 
Rüçhan talebi sergiye dayanıyorsa, serginin açıldığı ülkenin, eyaletin, ilin veya ilçenin adı, teşhir ve resmi açılış tarihi ayrıca belirtilecektir. 

(7) Başvurusu yapılan marka başka ülkelerde tescilli ise ülkelerin adı, tescilin tarih ve numaraları ayrıca belirtilecektir. 
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EK: 2 

TÜRK PATENT E N S T İ T Ü S Ü BAŞKANLIĞI 
TESCİL BAŞVURUSU YAPILMIŞ OLUP İLAN EDİLEN 

MARKALARA İTİRAZ FORMU 

İtiraz Edilen Marka Başvurusunun: 
Yayınlandığı Gazetenin Tarihi ve Numarası: 

İtiraz Edilen Markanın Başvuru Numarası 

itiraz Edilen Markanın Adı 

İtiraz Sahibinin Adı Soyadı 

İtiraz Sahibinin Adresi 

İtiraz Sahibinin Telefon Numarası 

Vekili Var ise, Adı Soyam 

Vekilin Adresi ve Telefonu 

İtiraz Sahibinin Tescilli Markası. Tescil 
Tarihi ve Tescil Numarası 

İtiraz Gerekçeleri : Benzerlik • Diğer • 

Yukarıda belirtilen marka başvurusunun yine yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan nedenlerden 
dolayı tescil edilmesine itirazımız olup, gereğini arz ederim. 

İsim/Tarih/İmza 
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Tebliğ 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : 

24/6/1994 Tarihli 544 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 27/6/1995 Tarihli Resmi 
Gazete'de Yayınlanarak Yürürlüğe Giren 551 Sayılı Patent Haklarının 
Korunması, 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması, 555 Sayılı 

Coğrafi İşaretlerin Korunması ve 556 Sayılı Markaların Korunması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler Gereği Türk Patent 

Enstitüsü'nce Uygulanacak Olan "Ücret Tarifesi"ne 
İlişkin BİK/TPE : 95/1 No.lu Tebliğ 

Madde 1 - Türk Patent Enst i tüsü 'nün vereceği hizmetler karşılığı alacağı ücretlerin 

türü ve tutan ekli 1, 2, 3,4 ve 5 sayılı cetvellerde gösterilmiştir. B u ücretlere 492 sayılı Harç-

lar Kanunu'nun 8 sayılı tarifesinin I/2 ve I/3 sütunlarında gösterilen Harçlar ve Katma Değer 

Vergisi dahildir. Harç tutarlarında ve Katma Değer Vergisi oranlarında yapılacak değişiklik-

ler bu ödeme tutarlarına ilave edilir. 

B u cetvellerdeki ücret miktarları Yönetim Kurulunun teklifi, Sanayi ve Ticaret Ba -

kanlığı 'nın uygun görüşü ile değiştirilir. 

Madde 2 - 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hük-

münde Kararname, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de ve 

bu Kararnamelerin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte belirlenmiş olan süre içerisinde 

bir işlemle i lg i l i ücret ödenmemesi halinde başvuru geri çekilmiş sayılır. 

Madde 3 - Patent ve Faydalı Model Belgesi başvurulan ile i lg i l i Türk Patent Ensti

tüsü Başkanlığına yapılacak ödeme tutarları ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Patent ve faydalı model belgesi başvurulan için, yurtdışındaki araştırma ve inceleme 

kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanılması durumunda, (1) sayılı cetveldeki 1.3, 1.4 ve 1.5 

nolu ücretler başvuru sahibi tarafından Enst i tü 'ye ödenir ve i lg i l i kuruluşa yapılacak ödeme-

ler Enstitü tarafından yapılır. 

551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini 

Gösterir Yönetmelikte belirlenmiş olan süre içinde, bir işlemle i lg i l i ücret ödenmemişse, iş-

lem hüküm ve sonuç doğurmamış sayılır. 

27 Haziran 1995 tarihinden itibaren Türk Patent Ensti tüsü'ne yapılan faydalı model, 

endüstriyel tasarım ve coğrafi işaret işlemleri ile i lg i l i başvurulara ait bu Tebliğe göre yapıl-

ması gereken ödemeler, Enstitünün başvuru sahibine yapacağı bildirim tarihinden itibaren 2 

ay içerisinde ödenir. 

Madde 4 - Endüstriyel tasarım başvuruları ile i lg i l i Türk Patent Enstitüsü Başkanlı-

ğına yapılacak ödeme tutarları ekli (3) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 
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Madde 5 - Marka başvurulan ile i lg i l i Türk Patent Enstitüsü Başkanlığına yapılacak 

ödeme tutarları ekl i (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 6 - Coğrafi İşaret başvuruları ile i lg i l i Türk Patent Enstitüsü Başkanlığına 

yapılacak ödeme tutarları ekli (4) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Coğrafi İşaretlerin Korunması ile i lg i l i başvurular için; konu hakkında uzman olan bir 

veya birden fazla kamu kuruluşu veya üniversite veya tarafsız özel kuruluşların hizmetlerin-

den yararlanılması durumunda, söz konusu kuruluşların hizmetlerinden dolayı alacakları üc-

retle beraber (4) sayılı cetveldeki 4.2 de belirtilen ücret başvuru sahibi, itiraz dolayısıyla yap-

tınlan incelemelerde ise (4) sayılı cetveldeki 4.4 de belirtilen ücret itiraz sahibi tarafından 

Enst i tü 'ye ödenir ve i l g i l i kuruluşlara yapılacak ödemeler Enstitü tarafından yapılır. 

Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Uygulama Şeklim Gösterir Yönetmelikte öngörülen Coğrafi İşaret başvuru ve tescilinin Res

mi Gazete yurt çapında dağıtımı olan en yüksek tirajlı günlük gazetelerden ikisinde ve bir ye

rel gazetede yayım ücreti , yayının yapılacağı tarihteki koşullara göre başvuru sahibince tara-

fından Enstitünün talebi üzerine Enstitüye ödenir. 

Yönetmelikte öngörülen ve ödenmesi gereken bütün ücretlerin süresi içerisinde öden

memesi halinde başvuru geri çekilmiş sayılır. 

Madde 7 - Enformasyon ve Dokümantasyon hizmetleri için yapılan başvurular ile 

i lg i l i Türk Patent Enstitüsü Başkanlığına yapılacak ödeme tutarları ekl i (5) sayılı cetvelde 

gösterilmiştir. 

Yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşların bi lgi erişim hizmetlerinden yararlanılması duru-

munda, söz konusu kuruluşlara hizmetleri için ödenmesi gereken ücretler, ekli (5) sayılı cet-

veldeki 5.8 nolu ücretle birlikte başvuru sahibi tarafından hizmet talebi öncesi Enstitüye 

avans olarak ödenir. Avans miktarı yapılacak hizmetin türüne göre Enstitü tarafından önce-

den belirlenir. Avans ödemesi 5.000.000 - TL 'den az olamaz. Hizmetin tamamlanması son-

rası artan ücret başvuru sahibine talebi halinde geri ödenir. 

Madde 8 - Patent, Marka, Coğrafi İşaretler ve Endüstriyel Tasarım işlemleriyle i lg i -

l i ücret ödentileri Türk Patent Enst i tüsü 'nün Ziraat Bankası Necatibey Şubesi 'ndeki 

30426/974-9 nolu, Galatasaray Şubesi 'ndeki 304260/501688-5 nolu ya da Yapı Kredi Ban-

kası Yenişehir Şubes i 'ndeki 1007171-2 nolu hesabına yatırılarak dekont aslı dilekçeye ekle-

necektir. 

Madde 9 - BİK/TPE : 94/1 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 10 - B u Tebliğ yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

1 S A Y I L I C E T V E L 

P A T E N T V E F A Y D A L I M O D E L İŞLEMLERİ Ü C R E T LİSTESİ 

H i z m e t i n T ü r ü Tutar 

1.1. Patent veya faydalı model belgesi başvuru ücreti 

1.1.1. 1 rüçhanlı patent veya faydalı model belgesi başvuru ücreti 

1.1.2. 2 rüçhanlı patent veya faydalı model belgesi başvuru ücreti 

800.000 T L . 

2.000.000 T L . 

3.500.000 T L . 
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Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 82 

H i z m e t i n T ü r ü Tutar 

1.1.3. 3 rüçhanlı patent veya faydalı model belgesi başvuru ücreti 5.000.000 T L . 

1.1.4. 4 rüçhanlı patent veya faydalı model belgesi başvuru ücreti 6.500.000 T L . 

1.1.5. 5 rüçhanlı patent veya faydalı model belgesi başvuru ücreti 8.000.000 T L . 

1.1.6. 6 rüçhanlı patent veya faydalı model belgesi başvuru ücreti 9.500.000 T L . 

1.1.7. 7 rüçhanlı patent veya faydalı model belgesi başvuru ücreti 11.000.000 T L . 

1.1.8. 8 rüçhanlı patent veya faydalı model belgesi başvuru ücreti 12.500.000 T L . 

1.2. Başvuru sırasında yabancı dilde verilen tarifnamenin Türkçe 

çevirisinin teslimi için verilen süre talebi ücreti 10.000.000 T L . 

1.3. Araştırma raporunun değerlendirilmesi ücreti 800 Alman Markı 

1.4. Araştırma raporunun düzenlenmesi ücreti 850 Alman Markı 

1.5. İnceleme raporunun düzenlenmesi ücreti 1.000 Alman Markı 

1.6. 2. ve 3. inceleme raporunun düzenlenmesi ücreti 150 Alman Markı 

1.7. E k süre talep ücreti 1.500.000 T L . 

1.8. Sayfa değişikliği işlemi ücreti (Her sayfa için) 300.000 T L . 

1.9. Rüçhan hakkı belgesi düzenleme ücreti 1.000.000 T L . 

1.10. Patent veya faydalı model belgesi düzenleme ücreti 3.000.000 T L . 

1.11. E k patent belgesi düzenleme ücreti 2.600.000 T L . 

1.12. Devir işleminin patent siciline kayıt ücreti 4.000.000 T L . 

1.13. Lisans işleminin patent siciline kayıt ücreti 4.000.000 T L . 

1.14. Lisans verme teklifinin patent siciline kayıt ücreti 1.000.000 T L . 

1.15. Veraset yoluyla intikal işleminin patent siciline kayıt ücreti 4.000.000 T L . 

1.16. Unvan değişikliği ücretinin patent siciline kayıt ücreti 1.000.000 T L . 

1.17. Kullanım belgesinin patent siciline kayıt ücreti 1.500.000 T L . 

1.18. Patent ve faydalı model belgesi onaylı sureti düzenleme ücreti 1.000.000 T L . 

1.19. Patent başvurusu veya faydalı model belgesi başvurusu, patent 

veya faydalı model belgesi dosyalarının incelenmesi ücreti (Her 

dosya için) 100.000 T L . 

1.20. Patent başvurusunun faydalı model belgesi başvurusuna dönüştü

rülmesi talebi ücreti 300.000 T L . 

1.21. Faydalı model belgesi başvurusunun patent başvurusuna dönüştü 

rahnesi talebi ücreti 300.000 T L 

1.22. Mücbir sebeple ödenemeyen yıllık ücretler için ek ücret (ödenmesi gereken 

yıllık ücretler + K D V ) 

+ toplamın % 50 
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H i z m e t i n T ü r ü Tutar 

1.23. Vadesinde ödenmeyen yıllık ücretler için ek ücret (ödenmesi gereken 

yıllık ücretler + K D V ) 

+ toplamın % 25 ' i 

Her yıl için s ici l kayıt işlemi ücreti 

1.24. 2. Yıl için 2.800.000 T L . 

1.25. 3.Yıl için 3.000.000 T L . 

1.26. 4. Yıl için 3.300.000 T L . 

1.27. 5.Yıl için 3.500.000 T L . 

1.28. 6. Yıl için 3.700.000 T L . 

1.29. 7.Yıl için 4.000.000 T L . 

1.30. 8.Yıl için 4.500.000 T L . 

1.31. 9.Yıl için 5.700.000 T L 

1.32. 10. Yıl için 7.000.000 T L . 

1.33. 11. Yıl için 8.000.000 T L . 

1.34. 12. Yıl için 9.000.000 T L . 

1.35. 13. Yıl için 10.000.000 T L . 

1.36. 14.Yıl için 11.000.000 T L . 

1.37. 15.Yıl için 12.000.000 T L . 

1.38. I6.Y1I için 13.000.000 T L . 

1.39. 17.Yıl için 15.000.000 T L . 

1.40. I8.Y1I için .16.000.000 T L . 

1.41. 19.Yıl için 17.000.000 T L . 

1.42. 20. Yıl için 18.000.000 T L . 

2 S A Y I L I C E T V E L 

M A R K A İŞLEMLERİ Ü C R E T LİSTESİ 

H i z m e t i n T ü r ü Tutar 

2.1. Marka başvuru harcı ve marka başvurusu araştırma inceleme 

ve değerlendirme ücreti (ilk üç sınıf için) 3.500.000 T L . 

2.2. Marka tescil belgesi yemleme harcı ve yenileme belgesi dü-

zenleme, s ici l kayıt işlemi ücreti 10.000.000 T L . 
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H i z m e t i n T ü r ü Tutar 

3 S A Y I L I C E T V E L 

E N D Ü S T R İ Y E L T A S A R I M İŞLEMLERİ Ü C R E T LİSTESİ 

H i z m e t i n T ü r ü Tutar 

3.1 - Tekli tasarım başvuru ücreti 1.750.000 T L . 

3.2 - Çoklu tasarım başvuru ücreti (ilk 10 tasarıma kadar) 4.600.000 T L . 

- 10. tasarımdan itibaren her tasarım için 600.000 T L . 

3.3 - Tasarım tescil belgesi düzenleme, sicil kayıt ücreti 1.750.000 T L . 
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2.3. Koruma süresi sona eren marka tescil belgesi yenileme harcı 

ve yenileme belgesi düzenleme sicil kayıt ücreti 15.000.000 T L . 

2.4. Süre uzatma harcı ve süre uzatma ücreti 3.000.000 T L . 

2.5. Marka tescil harcı ve marka tescil belgesi düzenleme ve sicil 

kayıt ücreti 6.000.000 T L . 

2.6. Devir (ferağ) harcı ve devir şerhi sicil kayıt ücreti 8.000.000 T L . 

2.7. Lisans harcı ve lisans şerhi sici l kayıt ücreti 15.000.000 T L . 

2.8. Veraset ile intikal harcı ve intikal şerhi sici l kayıt ücreti 6.000.000 T L . 

2.9. Marka sureti harcı, marka tescil ve sici l sureti düzenleme ücreti 1.500.000 T L . 

2.10. Unvan değişikliği harcı ve unvan değişikliği şerhi sici l kayıt ücreti 1.500.000 T L . 

2.11. Adres değişikliği harcı ve adres değişikliği şerhi sici l kayıt ücreti 500.000 T L . 

2.12. Eşya çıkartma harcı ve eşya çıkartma sicil kayıt ücreti 2.000.000 T L . 

2.13. Terkin (iptal) harcı ve rüçhan hakkı sici l kayıt ücreti 1.500.000 T L . 

2.14. Rüçhan harcı ve rüçhan hakkı sicil kayıt ücreti 2.000.000 T L . 

2.15. Menşe Memleket belgesi harcı ve Menşe Memleket belgesi düzen

leme ücreti 2.000.000 T L . 

2.16. Enstitü kararlarına itiraz inceleme ücreti 1.500.000 T L . 

2.17. Birleşme kayıt ücreti 8.000.000 T L . 

2.18. Teminat gösterme ücreti 10.000.000 T L . 

2.19. Rehine koyma ücreti 10.000.000 T L . 

2.20. Nev i Değişikliği kayıt ücreti 7.850.000 T L . 

2.21. İlk 3 Sınıftan fazla her sınıf için sınıf ücreti 5.000.000 T L . 

2.22. Lisans iptali, Teminat ve Rehin kaldırma ilan ücreti 575.000 T L . 

n ü 

n ü 
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H i z m e t i n T ü r ü Tutar 

3.4 -- Tekli tasarım yayım ücreti (tek bir resim için) 1.150.000 T L . 

- İlave her resim için 600.000 T L . 

3.5 -- Çoklu tasarım ek yayım ücreti (her bir tasarım için) 600.000 T L . 

3.6 -- Yayım erteleme talebinin yayımı ücreti 600.000 T L . 

3.7 -- Yenileme belgesi düzenleme ve sicil kayıt ücreti 

1 inci yenileme 11.500.000 T L . 

2 nci yenileme 23.000.000 T L . 

3 üncü yenileme 34.500.000 T L . 

4 üncü yenileme 46.000.000 T L . 

3.8 -- Altı ay süre uzatımı ile yenileme halinde, sicil kayıt ücreti . 

1 inci yenileme 17.250.000 T L . 

2 nci yenileme 34.500.000 T L . 

3 üncü yenileme 51.750.000 T L . 

4 üncü yenileme 69.000.000 T L . 

3.9 -- Devir şerhi s ici l kayıt ve ilan ücreti 5.750.000 T L . 

3.10 - Lisans şerhi s ici l kayıt ve ilan ücreti 11.500.000 T L . 

3.11 - Veraset ile intikal sici l kayıt ve ilan ücreti 3.450.000 T L . 

3.12 - Tasarım Belgesi suret ücreti, tasarım tescil veya sicil sureti 

düzenleme ücreti 1.150.000 T L . 

3.13 - Unvan değişikliği şerhi sici l kayıt ve ilan ücreti 1.150.000 T L . 

3.14 - Rüçhan hakkı s ici l kayıt ücreti 1.750.000 T L . 

3.15 - Menşe memleket belgesi düzenleme ücreti 1.750.000 T L . 

3.16 - İtiraz inceleme ücreti 1.150.000 T L . 

3.17 - Tasarım hakkının kanuni veya akdi rehin hakkına ve hacze konu 

olması durumunda i lg i l i hakların yayım ücreti 600.000 T L . 

4 S A Y I L I C E T V E L 

C O Ğ R A F İ İŞARET İŞLEMLERİ Ü C R E T LİSTESİ 

H i z m e t i n T ü r ü Tutar 

4.1 Coğrafi işaret başvuru ücreti 10.000.000 T L . 

4.2 Araşt ırma kurum ve kuruluşlannda yaptırılacak inceleme için 

başvuruların i l g i l i kuruluşa gönderilmesi ücreti 5.000.000 T L . 
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H i z m e t i n T ü r ü Tutar 

5 S A Y I L I C E T V E L 

E N F O R M A S Y O N V E D O K Ü M A N T A S Y O N HİZMETLERİ 

Ü C R E T LİSTESİ 

H i z m e t i n T ü r ü Tutar 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 86 

5.1 Markalar için aynı marka araştırma ücreti 600.000 T L . 

5.2 Markalar için telaffuz benzerliği araştırma ücreti 2.000.000 T L . 

5.3 Resmi Marka Bülteni 600.000 T L . 

5.4 Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteni 600.000 T L . 

5.5 Resmi Patent Bülteni 600.000 T L . 

5.6 Resmi Marka Gazetesi 1.200.000 T L . 

5.7 Patent veya Faydalı Mode l Belgesi Ücreti 

(1-25 sayfa) 100.000 T L . 

(25-50 sayfa) 200.000 T L . 

(50-75 sayfa) 300.000 T L . 

(75-100 sayfa) 400.000 T L . 

(100 den fazla) 500.000 T L . 

5.8 Yurtiçi veya yurtdışı kuruluşlardaki bi lgi erişim hizmetleri için 

Enstitü tarafından yapılan hizmet ücreti 1.000.000 T L . 

4.3 İtiraz inceleme ücreti 1.150.000 T L . 

4.4 Başvurunun ve itirazın inceleme için, araştırma kurum ve kuru

luşuna gönderilmesi ücreti 5.000.000 T L . 

4.5 Coğrafi işaret tescil belgesi düzenleme ve sicil kayıt ücreti 15.000.000 T L . 

4.6 Suret, coğrafi işaret tescil veya sicil sureti düzenleme ücreti 1.150.000 T L . 

n ü 

n ü 



T.C. 
Resmi Gazete 

İlânlarla i lgi l i bütün müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
" İşletmesi Müdürlüğüne yapılır 

Kuruluşu : 7 Ekim 1920 5 Kasım 1995 
P A Z A R 

Say ı : 22454 

İLÂN BÖLÜMÜ 
Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 

MUHTELİF CİHAZLAR SATIN A L I N A C A K T I R 
Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Müdürlüğünden : 
1 - Konu : Üniversitemiz 95K120240 nolu projenin ihtiyacı olan aşağıda belirtilen cihaz

lar, Fonlar İhale Yönetmeliğinin 44/j maddesi gereğince yurtdışından FOB satın alınacaktır. 
2 - İhale 5 Grup halinde 24/11/1995 günü hizalarında yazılı saatlerde Ankara Üniversite

si Araştırma Fon Müdürlüğü'nde (Tandoğan/ANKARA) adresinde yapılacaktır. 
3 - İhaleye iştirak etmek isteyen firmalar teklif etmiş oldukları " F O B " bedelin % 3 ora

nında geçici teminat verecektir. 
4 - Proforma Faturaların tarihleri ilan tarihinden evvel olmayacaktır. 
5 - Proforma fatura obsiyonlan en az (6) ay olacak, teklif edilen, proforma faturada men

şei, teslim süresi, yükleme yeri, FOB tutan ile sigorta navlun bedelleri ayn ayn gösterilecektir. 
6 - Teknik ve idari şartnamede belirtilen ve istenilen belgeler, proforma ile Türkçe tercü

meleri, kataloglan ve teknik özelliklerini belirten dokümanlar teklif zarfına konulacaktır. 
7 - B u cihaza ait idari ve teknik şartnameler A.Ü. Araştırma Fon Müdürlüğü'nden dilek

çe karşılığı bedelsiz olarak temin edilebilirler. 
8 - İhaleye girmek isteyen isteklilerin : 
a) İhaleye katılacak dış ülkelerdeki imalatçı firmalann Türkiye mümessilleri yurt dışında

k i imalatçı firmanın mümessilleri olduklarına dair mümessillik belgelerini Türk konsolosluğu ve
ya Dışişleri Bakanlığı'nca tasdikli olması gereklidir. Aynca mümessillik belgelerinin noterden tas
dikli tercümesini proforma ile birlikte verecektir. 

b) Ticaret ve Sanayi Odası belgesinin 1995 yılı tasdikli olması zorunludur. 
c) Noterden tasdikli imza sirküleri veya vekaletname, 
d) Kanuni ikametgah adresi ve Türkiye'de tebligat adresi göstermek zorunludur. 
9 - İhaleye katılacak olan firmalar tekliflerini engeç ihaleden 1 saat önce Rektörlüğümüz 

Araştırma Fonu Müdürlüğü'ne teslim edecektir. 
10 - Teklif mektuplannın postadaki vaki gecikmeler ile telgarfla (Telex-Telefax vs) müra

caatlar geçersizdir. 
11 - İhale üzerine kalan firma % 6 oranında Kontr-Garantüi süresiz kesin teminat verecek

tir. 
12 - İstekliler herbir grup için ayn ayn teklif zarfı ve geçici teminat vermek kaydıyla di

ledikleri grup veya gruplara katılacaktır. 
13 - Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tesbitte tamamen serbesttir. 

Grup Cihazın Adı Miktan İhaleSaati 
1 Kromotografik ayırma için pozitif yer değiştirmeli 

pompa ve kontrol sistemi 1 Adet 11.00 
2 Elektroforetik ayırma sistemi 1 Adet 11.30 
3 Biyoteknolojik buhar sterilizatör 1 Adet 12.00 
4 Pozitif yer değiştirmeli kromatograf pompası 1 Adet 12.30 
5 Biyoteknolojik hücre parçalayıcı 1 Adet 13.00 

26807/1-1 
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TEMİZLİK İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Eğitim Hastanesi Satın A lma Komisyon Başkan-

lığından: 
1 - Hastanemize bağlı olarak faaliyetine devam eden, Kurumumuz Göz Hastalıkları K l i 

niği ve Göz Bankası'nın temizlik işinin toplam 17 personel ile 1 yıl süreyle, Göz Hastalıkları k l i 
niği ve Göz Bankası tarafından hazırlanan mevcut şartnameye göre muhammen bedel K D V . dahü 
2.666.467.535,- TL.sine ihale edilmesidir. 

2 - Şartname Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Eğitim Hastanesi Satın Alma Komisyo
nundan 1.000.000,- T L . bedel karşılığında temin edilebüir. 

3 - İhale S.S.K. Ankara Eğitim Hastanesi Satın Alma Komisyonu Başkanlığında 
17/11/1995 tarihinde saat 15.00'de Alım-Satım İşlemleri Yönetmeliği 36/(a) maddesi Kapalı Zarf 
usulüyle yapılacaktır. 

4 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00'e kadar Satın Alma Komisyon Başkanlığına ve
rilmiş olacaktır. Postadaki gecikmeler, telgraf ve faks ile yapılan teklifler dikkate alınmayacaktır. 
Bu iş için geçici teminat tutan 159.988.052,- T L . nakit olarak hastanemiz veznesine yatınlacağı 
gibi teminat yerine geçen Banka mektubu, Devlet Tahvilleri ve Hazine Kefaletlerine ait Tahviller, 
bloke edilmiş çek. 

İSTEKLİLERDEN: 
a) Kanuni ikametgahının olması, 
b) Türkiye'de tebilgata esas adres gösterilmesi (Ankara'da) 
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi ibraz etmesi, 
d) İhaleye iştirak eden Tüzel gerçek kişilerin noter tasdikli imza sirküleri, 
e) Şartnamede belirtilen esaslara uygun teklif mektubunun hazırlanması. 
5 - Şartnamede ve ilanda yer almayan hususlarda kurum mevzuatı uygulanır. 
6 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapma

makta veya kısmen yapmakta serbesttir. 26718/1-1 

MUHTELİF İŞLER Y A P T I R I L A C A K T I R 
1 - Kurumumuz Etlikteki Ankara İhtisas Hastanesi'nin 6 aylık Genel Temizlik, Bahçe 

bakımı ve Tanzimi, İlaçlama ve Çamaşırham hizmetlerinin 40 personelle mevcut şartnameye gö
re muhammen bedel K D V . dahil 2.852.460.000 - TL.sine ihale edilmesidir. 

2 - Şartname Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Eğitim Hastanesi Satın Alma Komisyo
nundan 1.000.000,- T L . bedel karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhale S.S.K. Ankara Eğitim Hastanesi Satın Alma Komisyonu Başkanlığında 
20/11/1995 tarihinde saat 15.00'de Alım-Sahm İşlemleri Yönetmeliği 36/(a) maddesi Kapalı Zarf 
usulüyle yapılacaktır. 

4 - Teklif zarflan ihale günü saat 14.00'e kadar Satın Alma Komisyon Başkanlığına ve
rilmiş olacaktır. Postadaki gecikmeler, telgraf ve faks ile yapılan teklifler dikkate alınmayacaktır. 
Bu iş için geçici teminat tutan 171.147.600 - T L . nakit olarak hastanemiz veznesine yatınlacağı 
gibi teminat yerine geçen Banka mektubu, Devlet Tahvilleri ve Hazine Kefaletlerine ait Tahviller, 
bloke edilmiş çek. 

İSTEKLİLERDEN: 
a) Kanuni ikametgahının olması, 
b) Türkiye'de tebilgata esas adres gösterilmesi (Ankara'da) 
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi ibraz etmesi, 
d) İhaleye iştirak eden Tüzel gerçek kişilerin noter tasdikli imza sirküleri, 
e) Şartnamede belirtilen esaslara uygun teklif mektubunun hazırlanması. 
5 - Şartnamede ve ilanda yer almayan hususlarda kurum mevzuatı uygulanır. 
6 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapma

makta veya kısmen yapmakta serbesttir. 26719/1-1 
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MUHTELİF R U L M A N SATIN A L I N A C A K T I R 
TEAŞ Çay ı rhan Termik Santral ı İşletme ve Tesis Müdür lüğünden : 
1 - İşletme Müdürlüğümüz ihtiyacı olan 15 adet 22322 E A S M rulman ve 5 adet 22222 

E A S M rulman kapalı teklif alınmak suretiyle ihale edilecektir. 
2 - İhaleye katüabilmek için şartname alınması ve % 3 geçici teminat yatırılması zorun

ludur. 
3 - Şartnameler TEAŞ Termik Santralı İşletme ve Tesis Müdürlüğü Çayırhan/ANKARA 

adresinde Ticaret Servisinden K D V . dahil 400.000 - T L . bedelle temin edilebilir. 
4 - İhaleye katılmak isteyenler en geç 21/11/1995 Salı günü 14.00'e kadar teklif mektup

larım Müdürlüğümüz muhaberat servisine elden veya posta ile göndermek zorundadır. Postadaki 
gecikmeler dikkate alınmaz. 

5 - Teşekkülümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapma
makta, dilediğine kısmen veya tamamen ihale etmekte serbesttir. 26727/2-1 

KATODİK K O R U M A İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
1 - İşletme Müdürlüğümüz ihtiyacı olarak 21/11/1995 tarihinde 4300 m uzunluğunda 650 

mm çapında 1 Çift boruya dış akım kaynağıyla katodik koruma işi teklif almak suretiyle ihale edi
lecektir. 

2 - İhaleye katılabilmek için şartname alınarak % 3 geçici teminat yatırılması zorunludur. 
3 - Şartnameler TEAŞ Termik Santralı İşletme ve Tesis Müdürlüğü Çayırhan/ANKARA 

adresinde Ticaret Servisinden K D V . dahil 800.000 - T L . (Sekizyüzbinlara) bedelle temin edilebi
lir. 

4 - İhaleye katılmak isteyenler en geç 21/11/1995 Salı günü 14.00'e kadar teklif mektup
larını Müdürlüğümüz muhaberat servisine elden veya posta üe göndermek zorundadır. Postadaki 
gecikmeler dikkate alınmaz. 

5 - Teşekkülümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapma
makta, dilediğine kısmen veya tamamen ihale etmekte serbesttir. 26728/2-1 

MUHTELİF GİYİM EŞYASI SATIN A L I N A C A K T I R 
P.O.A.S. Ant Batı Bölge Müdür lüğünden : 
1 - P.O.A.S. A N T Batı Bölge Müdürlüğü ihtiyacı 11 kalem muhtelif giyim malzemesi 

idari ve teknik şartnamelerimiz esasları dahilinde "Kapalı Teklif Usulü" ihale yolu ile satın alına
caktır. 

2 - Muhammen Bedel: 737.100.000- TL.dir. 
3 - Geçici Teminat : 22.113.000-TL.dir. 
İhalede kısmi teklif sözkonusu değildir. 
4 - İhaleye katılabilmek için şartname almak mecburidir. 
5 - İhaleye iştirak etmek isteyen firmalar, idari ve teknik şartnameleri 1.000.000- T L . 

K D V . dahil bedeli mukabilinde P.O.A.S. A N T Batı Bölge Müdürlüğü (Yıldıztepe-ESKİŞEHİR) 
veznesine yatırarak makbuzuyla aynı adresteki, Malzeme İkmal Şube Müdürlüğü'nden temin ede
bilirler. 

(Posta ile gönderilmez.) 
6 - İhaleye katılacak firmalara, 13/11/1995 Pazartesi günü saat 12.30'a kadar şartnamede 

belirtildiği şekilde getirecekleri numuneye göre yeterlilik verilecektir. Firmalar şahsen veya kanu
ni vekilleri aracılığı ile yeterlilik alabilecek ve şartname doğrultusunda getirecekleri numuneye 
göre, yeterlilik verilmesi halinde ihaleye katılabileceklerdir. 

7 - İhale; 13/11/1995 Pazartesi günü saat 15.00'te P.O.A.S. A N T Batı Bölge Müdürlüğü 
Yıldıztepe-ESKİŞEHİR adresinde yapılacaktır. Teklif veren firma yetkilileri ihalede hazır buluna
caklardır. 

8 - Teklif mektupları, 13/11/1995 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar P.O.A.S. A N T Batı 
Bölge Müdürlüğü Muhaberat Şefliği'ne verilecektir. 

9 - Ofisimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya fiyat ve evsaf yönünden en uygun teklifi veren firmaya verip vermemekte serbesttir. 

A D R E S 
P E T R O L OFİSİ A.Ş. 
A N T BATI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
YILDIZTEPE/ESKİŞEHİR 
T E L : 0-222-2312889/2312998 26545/2-2 
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65.000 T O N / Y I L BOBİN G A Z E T E KAĞIDI A M B A R A İSTİFLENECEK 
V E K A M Y O N L A R A YÜKLENİLECEKTİR 

S E K A Aksu Müessesesi Müdür lüğünden : 
Aksu/GİRESUN 

Müessesemizde üretilen bobin gazete kağıtları bir yıl süre ile (Müessesemiz opsiyonunda 
olmak kaydıyla ± 2 ay) ambara istiflenecek ve kamyonlara yükleme işi kapalı teklif alma usulü ile 
yapılacaktır. 

B u işe ait şartname Müessesemiz Ticaret Kısım Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edi
lecektir. 

Şartnameye göre hazırlanacak teklifler 27/11/1995 günü saat 14.00'e kadar Müessesemiz 
Haberleşme Şefliğinde olacak şekilde gönderecekler veya elden vereceklerdir. 

verilen teklifler aynı gün saat 14.30'da iştirakçilerin huzurunda açüacaktır. 
Açık, faks, teleks, telgraf v.s. ile gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta iptal etmek ve

ya dilediğine vermekte serbesttir. 26376/2-1 

• 
Y A N G I N SÖNDÜRME CİHAZLARINA AİT V A L F SATİN A L I N A C A K T I R 

T ü r k Telekom İMODSAN Müessesesinden: 
1 - Müessesemiz ihtiyacı için Kuru kimyevi tozlu ve B C F gazlı yangın söndürme cihaz

larına ait 2 kalem valf (Aksusuarlanyla birlikte) idari ve Teknik Şartname esaslarına uygun olarak 
satın alınacaktır. 

2 - İhale kapalı teklif almak suretiyle yapılacaktır. 
3 - Bu işe ait şartname "Macunköy Organize Sanayi Bölgesi Yenimahalle-ANKARA" ad

resinde bulunan Müessesemiz veznesinden veya İstanbul (Gayrettepe) ve İzmir'de bulunan Türk 
Telekom Ünitelerinden 350.000 - T L . karşılığı temin edilebilir. 

4 - İhale 16/11/1995 Perşembe günü saat 15.00'de Müessesemizde yapılacaktır. İstekli 
firmaların, tekliflerini en geç aym gün saat 14.00'e kadar İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze 
vermeleri şarttır. 

5 - Geciken teklifler kabul edümez. 
6 - İdaremiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 26726//2-1 

• 
BİG B A G T O R B A F A S O N İMAL ETTİRİLECEKTİR 

P E T K İ M Petrokimva Holding A.Ş. Aliağa Petrokimva Kompleksinden: 
1 - Şirketimiz Aliağa Petrokimya Kompleksinin ihtiyacı olan, 
Dosya No: 95/SA-0265/0, Konusu: Big Bag Torba fason vefü'ı, Miktarı: 3000 adet, Son 

Teklif Verme Tarihi ve Saati: 22/11/1995 12.00, Tekiflerin Açılma Tarihi ve Saati: 22/11/1995 
14.15. 

malzeme Özel Şartnamesi gereği kapalı zarf usulü teklif temin etmek suretiyle ihale edi
lecektir. 

2 - Bu malzeme ait Şartname PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. ALİAĞA PET
ROKİMYA KOMPLEKSİ İç Alım Müdürlüğü'nden bedelsiz olarak temin edilebilecektir. 

3 - Teklifler belirtilen gün ve saate kadar Aliağa İşyerimizdeki Muhaberat Servisine ulaş
mış olacaktır. Teklif Zarflan yukanda belirtilen tarih ve saatler İç Alım Komisyonumuz huzurun
da teklif veren firma yetkililerinin de katılabilecekleri toplantıda açılacaktır. 

4 - Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 26377/2-1 

• 
MUHTELİF KİMYASAL M A L Z E M E L E R SATIN A L I N A C A K T I R 

P E T K İ M Petrokimya Holding A.Ş. Genel Müdür lüğü Aliağa Petrokimya Komplek-
sinden: 

1 - Aliağa Petrokimya Kompleksinde bulunan 
- PTA Fabrikası ihtiyacı 96-A1-0064 dosya no.lu 2x21.000 K g Cobalt Acetate 
- PP Fabrikası ihtiyacı 96-A5-0435 dosya no.lu 2x18.500 K g N-Butanol 
- Pis. İşi. Fabrikası ihtiyacı 96-A5-0453-0 dosya no.lu 2.300 K g . Reçine 
- Y Y P E ve PP Fabrikalan ihtiyacı 96-A5-0454 dosya no.lu 48.000 K g Calcium Stearate 
- PP Fabrikası ihtiyacı 96-A5-0484 dosya no.lu 630.000 Lt (450 Mt) N-Heptane 
- Pis. İşi. Fabrikası ihtiyacı 96-A5-0495-0 dosya no.lu 10.000 K g Light Stabilizer (Ha 

kimyasal malzemeleri kapalı zarf usulüyle yurt dışından satın alınacaktır. 
2 - Bu işlere ait şartnameler Aliağa Petrokimya Kompleksi Dış Alım Müdürlüğü ve A n 

kara İstanbul-İzmir Büro Müdürlüklerimizden bedelsiz olarak temin edüecektir. 
3 - Teklifler şartnamelerine uygun olarak ve her dosya için ayn ayn zarflarda olmak üze

re en geç 22 Kasım 1995 günü saat 12.00'ye kadar Muhaberat Servisimize ulaşmış olacaktır. 
4 - Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 26378/2-1 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI1NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 05-11-1995 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

1- ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP ISKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE 
ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR. 
(T-.DEVLET İÇ BORÇLANMA TAHVİLİ, B:HAZİNE BONOSU) 
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM GÜN SAYISI C100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

28-11-1995 3B 23 95.336 
07-12-1995 6B 32 93.438 
06-12-1995 9B 31 93.649 
14-12-1995 9B 39 91.961 
29-12-1995 9B 54 88.816 
16-01-1996 9B 72 85.111 
14-02-1996 9B 101 79.361 
15-05-1996 9B 192 63.358 
20-03-1996 12T 136 72.833 
22-03-1996 12T 138 72.474 
03-04-1996 12T 150 70.352 
17-04-1996 12T 164 67.947 
25-04-1996 12T 172 66.605 
21-05-1996 12T 198 62.412 
03-07-1996 12T 241 56.013 
25-07-1996 12T 263 52.985 
20-08-1996 12T 289 49.608 
23-01-1996 3BKV 79 83.697 
09-02-1996 3BKV 96 80.331 
01-02-1996 4BKV 88 81.903 
07-02-1996 4BKV 94 80.722 
21-02-1996 5BKV 108 78.018 
28-02-1996 5BKV 115 76.694 
27-03-1996 5BKV 143 71.583 
05-01-1996 6BKV 61 87.364 
13-02-1996 7BKV 100 79.555 
07-03-1996 7BKV 123 75.203 
02-04-1996 7BKV 149 70.527 
03-05-1996 7BKV 180 65.289 
20-11-1995 9B 15 97.007 
13-03-1996 12T 129 74.101 
31-05-1996 12T 208 60.865 
12-02-1996 9B 99 79.748 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 05-11-1995 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

2- VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLMAYAN FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER 
ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK ALINAN 
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE VADE TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER ALAN BİR 
SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR. 

5- TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLERİ 
AŞAĞIDADIR. (BU KIYMETLER, KAMU KURUMLARININ YAPACAKLARI İHALE VE SÖZLEŞ
MELERDE VE HAZİNE'CE SATILAN MİLLİ EMLAK BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE 
NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL EDİLİR. ) 

VADE 
TARİHİ TANIM 

KUPON 
FAİZ ORANI 

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
(100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

17-11-1995 24T-D 124.85 220.745 
19-11-1995 24T-D 130.13 225.139 
25-11-1995 12T-0Z 130.13 223.000 
25-11-1995 24T-D 130.13 223.000 
03-12-1995 24T-D 130.13 220.147 
07-12-1995 24T-D 130.13 218.721 
08-12-1995 24T-D 130.13 218.365 
31-12-1995 24T-D 136.95 215.938 
11-01-1996 24T-D 136.95 211.811 
15-01-1996 60T2-D 56.95 134.975 
19-01-1996 36T-0 145.53 215.627 
25-01-1996 24T-D 145.53 213.234 
02-02-1996 24T-D 145.53 210.045 
03-02-1996 24T-D 145.53 209.646 
14-02-1996 24T-D 150.67 208.978 
17-02-1996 24T-D 150.67 207.739 
23-02-1996 24T-D 150.67 205.263 
10-03-1996 24T-D 157.56 203.318 
11-03-1996 24T-D 157.56 202.888 
21-03-1996 24T-D 149.55 193.571 
24-03-1996 24T-D 144.00 188.918 
01-04-1996 24T-D 144.00 185.770 
07-04-1996 24T-D 138.57 180.265 
11-04-1996 24T-D 138.57 178.750 
19-04-1996 24T-D 131.41 171.809 
10-05-1996 24T-D 128.16 162.679 
31-12-1996 60T-D 136.95 215.938 
01-01-1997 60T-D 136.95 215.563 
11-07-1997 60T-D 109.28 134.934 
01-01-1998 60T-D 136.95 215.563 
11-01-1998 60T-D 136.95 211.811 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VAOELER İTİBARIYLA 05-11-1995 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

VADE 
TARİHİ TANIM 

KUPON 
FAİZ ORANI 

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
(100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

01-07-1999 60T12-D 7.67 101.023 
10-01-1996 12T4-D 26.86 107.591 
11-10-1996 18T2-D 28.71 103.922 
16-11-1995 9B-0Z TEFE+6 143.867 
19-12-1995 12T-0Z TEFE+6 166.822 
30-12-1995 12T-0Z TEFE+6 161.784 
01-01-1996 12T-0Z TEFE 153.280 
01-01-1996 36T-OZ TEFE+6 166.116 
02-01-1996 12T-0Z TEFE+6 160.476 
27-01-1996 12T-0Z TEFE+6 149.843 
15-02-1996 9B-0Z TEFE+6 123.405 
14-03-1996 12T-0Z TEFE+6 133.953 
06-04-1996 12T-0Z TEFE+6 128.184 
25-04-1996 12T-OZ TEFE+6 124.734 
27-06-1996 12T-0Z TEFE+6 119.232 
14-07-1996 12T-0Z TEFE+6 117.503 
16-08-1996 12T-0Z TEFE+6 113.701 
02-01-1997 24T-0Z TEFE+6 160.476 
01-05-1997 24T-0Z TEFE+6 123.740 
06-05-1997 36T-0Z TEFE+6 123.310 
18-05-1997 36T-OZ TEFE+6 122.278 
26-05-1997 36T-OZ TEFE+6 121.590 
15-06-1997 36T-OZ TEFE+6 120.089 
21-06-1997 36T-OZ TEFE+6 119.661 
24-06-1997 36T-OZ TEFE+6 119.446 
14-07-1997 24T-0Z TEFE+6 117.503 
28-07-1997 36T-0Z TEFE+6 115.988 
11-07-1999 60T-0Z TEFE+6 117.828 
31-12-1999 60T-OZ TEFE+6 166.570 
01-01-2000 60T-OZ TEFE+6 160.901 
11-01-2000 60T-OZ TEFE+6 156.648 
07-04-2000 60T-OZ TEFE*1.15 127.718 
11-07-2000 60T-OZ TEFE 115.684 
07-04-2005 120T-OZ TEFE*r.l5 127.718 



Sayfa: 94 RESMİ G A Z E T E 5 Kasım 1995 - Say ı : 22454 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 05-11-1995 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

T.C. BAŞBAKANLIK, HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ 
EDİLEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ 

VADE 
TARİHİ 

17-11-1995 
09-01-1996 
09-01-1996 
02-03-1998 

VADE 
TARİHİ 

07-11-1995 
20-11-1995 

TANIM 

3B01 
12T01 
3B01 
36T01 

TANIM 

3B16 
3B16 

BUGÜNKÜ DEĞER 
Cl ABD DOLARI KARŞILIĞI) 

52.070 
54.856 
51.507 
52.468 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 ALMAN MARKI KARŞILIĞI) 

37.687 
37.441 

T.C. BAŞBAKANLIK, KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ BAŞKANLIĞINCA İHRAÇ 
EDİLEN GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ 

VADE 
TARİHİ 

21-02-1996 
21-03-1996 
21-02-1997 
21-03-1997 
19-09-1997 

TANIM 

24G012 
24G012 
36G012 
36G012 
36G012 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 ABD DOLARI KARŞILIĞI) 

54.050 
53.702 
53.959 
53.782 
53.804 

VADE 
TARİHİ 

20-12-1996 
05-05-1997 
09- 05-1997 
10- 05-1997 
12-05-1997 
16-05-1997 
18-05-1997 
03-06-1997 

TANIM 

31.5G 
36G 
36G 
36G 
36G 
36G 
36G 
36G 

KUPON 
FAİZ ORANI 

TEFE+6 
TEFE+6 
TEFE+6 
TEFE+6 
TEFE+6 
TEFE+6 
TEFE+6 
TEFE+6 

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
(100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

123.396 
123.396 
123.052 
122.966 
122.794 
122.450 
122.278 
120.946 

OTOYOL SENETLERİ 

VADE 
TARİHİ TANIM 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 ABD DOLARI KARŞILIĞI) 

31-12-1995 OG 50.845 
31-01-1996 OG 50.550 
01-03-1996 OG 50.268 
31-03-1996 OG 49.989 
18-04-1996 OG 49.823 
30-06-1996 OG 49.162 
31-07-1996 OG 48.887 

s-
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI"NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 05-11-1995 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

VADE BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM 11 ABD DOLARI KARŞILIĞI) 

01-09-1996 OG 48.605 
30-09-1996 OG 48.353 
18-10-1996 OG 48.198 
01-11-1996 OG 48.078 
31-12-1996 OG 47.552 
31-01-1997 OG 47.282 
01-03-1997 OG 47.030 
31-03-1997 OG 46.772 
18-04-1997 OG 46.617 
01-05-1997 OG 46.506 
30-06-1997 OG 45.996 
31-07-1997 OG 45.735 
01-09-1997 OG 45.467 
30-09-1997 OG 45.225 
18-10-1997 OG 45.076 
01-11-1997 OG 44.960 
31-12-1997 OG 44.467 
31-01-1998 OG 44.214 
01-03-1998 OG 43.979 
01-05-1998 OG 43.489 
31-07-1998 OG 42.768 
01-09-1998 OG 42.517 
01-11-1998 OG 42.043 
31-01-1999 OG 41.346 
01-03-1999 OG 41.126 

6- T.C. BAŞBAKANLIK, ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINCA 
İHRAÇ EDİLEN ÖZELLEŞTİRME TAHVİLLERİ 

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

17-02-1998 360 TEFE+6 141.866 

7- T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NCA İHRAÇ EDİLEN 
GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ 

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

24-05-1997 24G2D 91.08 140.838 

8- YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN DEVLET- İÇ BORÇLANMA 
SENETLERİ NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 
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BAŞBAKANLIK MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİNE BAĞLANTI 
İLE İLGİLİ DUYURU 

Başbakanlık tarafından kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, 
tüzükler ve bakanlar kurulu kararıyla yürürlüğe konulmuş yönetmelikler tek 
metin halinde toplanmış ve bilgi işlem ortamına aktarılmış olup, 1 Haziran 1995 
tarihinden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişile
rin On-Line kullanımına belli bir ücret karşılığında hizmete açılmıştır. 

Ayrıca Resmi Gazete'de yayımlanacak olan yukarıda belirtilen mevzuat, 
Resmi Gazete'de yayımlandığı ve yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Mevzuat 
Bilgi Sistemi (MBS) içinde değişiklikleri ile birlikte güncel olarak görülebil
mektedir. 

MBS'nin CD-ROM ve disketlerle de kullanıcıların hizmetine sunul
mak üzere çalışmalara hızla devam edilmektedir. Bunun koşulları ayrıca açık
lanacaktır. 

Mevzuat Bilgi Sistemi'ne (MBS) bağlantı ile ilgili teknik konuda de
taylı bilgi almak isteyen kamu kurumları veya özel kişi ve kuruluşlar Bilgi İş
lem Başkanlığının 0-312-413 74 25 veya 0-312-413 74 07; Mevzuat Bilgi Sis
temi'ne (MBS) abonelik ile ilgili olarak da, Başbakanlık Basımevi Döner Ser
maye İşletmesi Müdürlüğünün 0-312-310 32 55 (3 hat) no.lu telefonlarına 
başvurabilirler. 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

Yürütme ve İdare Bölümü ; 

Yönetmelikler 
— Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Yaym Yönetmeliği 
— Türk Patent Enstitüsü İhale Yönetmeliği 
— Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uy

gulama Şeklini Gösterir Yönetmelik 
— 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik 
— 555 Sayüı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararna

menin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik 
— 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Uygulama Şeldini Gösterir Yönetmelik 

Tebliğ 
— Türk Patent Enstitüsünce Verilecek Hizmetler Karşılığında Alınacak Ücretlere 

İlişkin Tebliğ (BÜC/TPE : 95/1) 80 
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İlânlar 
- Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 87 

- T .C . Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin 
Günlük Değerleri 91 
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