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ATAMA KARARLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/138

23/04/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                         Mehmet MÜEZZİNOĞLU

                Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/119

23/04/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                Nihat ZEYBEKCİ

                Başbakan                                       Ekonomi Bakanı

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekip-
manlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Elektronik ortama kayıt için istenecek bilgiler ile elektronik kayıt işlemlerine ilişkin usul ve
esaslar Bakanlıkça çıkarılacak Tebliğ ile belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Birinci fıkra kapsamında kişi ve kuruluşlara getirilecek zorunluluklar iş ekipman-

ları esas alınarak Bakanlıkça çıkartılacak Tebliğ ile belirlenir. Tebliğde belirtilen süre içerisinde
periyodik kontrol yapacak kişilerin eğitim alması, periyodik kontrol yapacak kuruluşların ise
hizmet yeterliliği belgesi alması veya akredite olması zorunludur.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
“Geçici kayıt numarası
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İş ekipmanları için periyodik kontrol yapacak kişilere eğitim

alma yükümlülüğü tamamlanıncaya kadar geçici kayıt numarası verilir. 14 üncü madde kapsa-
mında çıkarılacak Tebliğde yer alacak iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri için belirlenen
süre içerisinde eğitim alma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler ilgili iş ekipmanının periyodik
kontrolünü yapamaz ve rapor düzenleyemez.

Pilot uygulama
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Geçici kayıt numarası uygulaması yalnızca Bakanlıkça pilot

olarak seçilen il veya illerde başlatılır. Pilot olarak seçilen il veya iller bu Yönetmeliğin yayım
tarihinden itibaren üç ay içinde çıkarılacak Tebliğ ile belirlenir. 

(2) Pilot uygulama süresince pilot iller dışında bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hü-
kümleri uygulanmaz.

Kayıt numaralarının geçerliliği
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Pilot uygulamanın tamamlandığı ilan edilene kadar, pilot

uygulamanın gerçekleştirildiği il veya iller dışında hazırlanan periyodik kontrol raporlarında
kayıt numarası veya geçici kayıt numarası zorunluluğu aranmaz. Pilot uygulamanın gerçek-
leştirildiği il veya illerde hazırlanan periyodik kontrol raporlarında geçici kayıt numarası yeterli
sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK-III’ünün 2.1.3 üncü bendinde yer alan “makine
mühendisleri,”  ibaresinden sonra gelmek üzere “metalurji ve malzeme mühendisleri,” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin EK-III’ünün 2.2.3 üncü bendinde yer alan Tablo-2’nin
kaldırma ve/veya iletme araçları satırının periyodik kontrol kriterleri sütununda geçen “TS ISO
12482,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ASME B30.17(8),” ibaresi ile aynı tablonun (7) nci
dipnotundan sonra gelmek üzere aşağıdaki (8) numaralı dipnot eklenmiştir. 

“(8) Vinçlerin periyodik kontrolünde uygulanan yük testlerinin “ASME B30.17” stan-
dardına uygun olarak nominal yükte yapılması durumunda; gerçekleştirilen periyodik kontrole
ek olarak vinçler, yılda en az bir kez uygun tahribatsız muayene yöntemleri ile kontrol edilir
ve nominal yüke maruz bırakarak vinçlerin taşıyıcı kirişlerinde sehim kontrolü yapılır.” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin EK-III’ünün 2.2.3 üncü bendinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki bent eklenmiştir.

“2.2.4. İnsan ve yük taşıyan asansörlerin periyodik kontrolleri 24/6/2015 tarihli ve
29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yö-
netmeliğinde belirtilen hususlara göre yapılır. Bu bentte sayılan ekipmanlar için bu Yönetme-
liğin 13 üncü maddesinde yer alan hükümler uygulanmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin EK-III’ünün 2.4.1 inci bendi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş ve 2.4.2 ile 2.4.3 üncü bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

“2.4.1. Tezgâhlara yılda bir bakım ve muayene yapılması yeterlidir. Preslerin muaye-
neleri TS EN 692+A1 ve TS EN 693+A2 standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Bu bentte
sayılan ekipmanlar için bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan hükümler uygulanmaz.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/4/2013 28628
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 2/5/2014 28988
2- 23/7/2016 29779
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Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ

İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/11/2005 tarihli ve 25998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sa-

vunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Gö-

revde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (i) bendinde yer alan “yazılı” ibaresi

yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle

atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde

yer alan “yetmiş” ibaresi “altmış” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın son cümlesi yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Şube

müdürü kadrosuna atanacaklardan yapılan yazılı” ibaresi “Yazılı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15/B maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tes-

pit edilir ve Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü

sınava ilişkin hükümler hariç olmak üzere” ibaresi ile aynı maddenin beşinci fıkrası yürürlükten

kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Unvan değişikliği yazılı sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine

ilişkin konularda yaptırılır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal

ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür.
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Türk Patent ve Marka Kurumundan:
SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı

model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların belge verilerek korunması ile bu haklarla
ilgili diğer işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel
ürün adı başvurularına ilişkin esasları, kuralları ve şartları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Ka-

nununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Amblem: Coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarının 6769 sayılı Kanun hüküm-

lerine uygun olarak tescil edilmiş olduğunu gösteren ve Kurum tarafından oluşturulan; tescil
edildiği adla birlikte ürün veya ambalajı üzerinde kullanılan ya da niteliği gereği ürünün kendisi
veya ambalajı üzerinde kullanılamadığı durumlarda kolayca görülebilecek şekilde hak sahibi
kullanıcılar tarafından uygulanan ve coğrafi işaretler bakımından kullanılması zorunlu olan
işareti,

b) Biyolojik materyal: Genetik bilgi içeren ve kendi kendine üreyebilen ya da bir biyo-
lojik sistemde üretilebilen herhangi bir maddeyi,

c) Budapeşte Anlaşması: 5/8/1997 tarihli ve 97/9731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
katılmamız kararlaştırılan Patent İşlemleri Amacıyla Mikroorganizmaların Tevdi Edilmesinin
Uluslararası Kabulü Konusunda Budapeşte Anlaşmasını,

ç) Bülten: Yayım ortamının türüne bakılmaksızın bu Yönetmelikte belirtilen hususların
yayımlandığı ilgili yayını,

d) Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması: 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla
onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasını,

e) İletişim bilgileri: Adres bilgileri ile varsa elektronik posta adresi, kayıtlı elektronik
posta adresi ve telefon numarası gibi temasa geçilmesine elverişli bilgileri,

f) Kanun: 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununu,
g) Kimlik bilgileri: Gerçek kişiler için adı, soyadı, Türk vatandaşı ise T.C. kimlik

numarası; tüzel kişi ise adı veya ticaret unvanı ile vergi numarasını, kamu kurum ve kuruluşları
ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının adı ve vergi numarasını, kimlik bilgisi
marka vekili veya patent vekiline ilişkin ise ayrıca vekil Sicil numarasını,

ğ) Kurum: Türk Patent ve Marka Kurumunu,
h) Kurul: Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan

Kurulu,
ı) Locarno Anlaşması: 5/8/1997 tarihli ve 97/9731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

katılmamız kararlaştırılan Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin
Locarno Anlaşmasını,

i) Madrid Protokolü: 5/8/1997 tarihli ve 97/9731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ka-
tılmamız kararlaştırılan Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile
İlgili Protokolü,
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j) Marka vekili: Marka, tasarım ve coğrafi işaret ile geleneksel ürün adlarına ilişkin ko-
nularda hak sahiplerini Kurum nezdinde temsil eden kişileri,

k) Nis Anlaşması: 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yü-
rürlüğe konulan Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırıl-
masına İlişkin Nis Anlaşması ve değişikliklerini,

l) Patent İşbirliği Antlaşması: 7/7/1995 tarihli ve 4115 sayılı Kanunla katılım sağlanan
patentlerin uluslararası başvuru sistemini kuran Antlaşmayı,

m) Paris Sözleşmesi: 8/8/1975 tarihli ve 7/10464 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
onaylanan Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine
Dair 20/3/1883 tarihli Sözleşmeyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından usulüne göre yürürlüğe
konulmuş bu Sözleşme ile ilgili değişiklikleri,

n) Patent vekili: Patent, faydalı model ve tasarım haklarına ilişkin konularda hak sa-
hiplerini Kurum nezdinde temsil eden kişileri,

o) Sınai mülkiyet hakkı: Markayı, coğrafi işareti, tasarımı, patent ve faydalı modeli,
ö) Sınıf: Markalar için tescile konu mallar veya hizmetlerin yer aldığı her bir sınıfı, ta-

sarımlar için Locarno Anlaşmasına dayanılarak tasarımların uygulandığı ürün sınıfı,
p) Sicil: Sınai mülkiyet hakları ile geleneksel ürün adlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı

kayıt ortamını,
r) Tebliğ: 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve

Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile 25 inci maddesine
göre Türk Patent ve Marka Kurumunca uygulanacak olan ücret tarifesine ilişkin tebliği,

s) Ücret: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hizmetlere ilişkin olarak ilgili mevzuat
hükümlerine göre Kurum tarafından belirlenen varsa vergi ve harç dâhil ücreti,

ifade eder.

BİRİNCİ KİTAP
Marka

BİRİNCİ KISIM
Marka Başvurusu

BİRİNCİ BÖLÜM
Başvurunun Yeri ve Tarihi, Başvuru Şartları

Başvurunun yeri ve tarihi
MADDE 4 – (1) Kanunun 3 üncü maddesi kapsamındaki gerçek veya tüzel kişiler mar-

ka tescili için Kuruma başvuruda bulunabilir.
(2) Başvuru tarihi, başvuru formunun ve başvuru için gerekli bilgi veya belgelerin Ku-

rum tarafından alındığı tarih, saat ve dakikadır. Madrid Protokolü kapsamında Türkiye’nin be-
lirlenmiş akit taraf olduğu bir uluslararası başvuru, uluslararası başvuru tarihinin ilk saat ve
dakikasında yapılmış sayılır. Aynı tarihli birden çok uluslararası başvurunun bulunması halinde,
uluslararası tescil numarası küçük olan önce yapılmış sayılır.

Başvuru formu ve başvuru formunun içermesi gereken bilgiler
MADDE 5 – (1) Marka başvurusu, Kurum tarafından geçerli kabul edilen başvuru for-

munun elektronik ortamda doldurulması suretiyle Kuruma sunulur. Aksi halde başvuru işlem-
den kaldırılır ve talep halinde alınan ücret başvuru sahibine iade edilir.

(2) Başvuru formunda aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur:
a) Başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri.
b) Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri.
c) Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler.
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ç) Kanunun 4 üncü ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyan mar-
ka örneği.

d) Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış ise bunların
Latin alfabesindeki karşılığı.

e) Marka başvurusuna konu malların veya hizmetlerin Nis Anlaşmasına göre sınıf nu-
maraları ve bu numaralara uygun olarak düzenlenmiş listesi.

f) Yetkili kişi veya kişilerce atılmış imza.
g) Başvuru ücretinin, başvuru kapsamında birden fazla mal veya hizmet sınıfı varsa bu

ilave sınıfların ücretinin ve varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin ücretin ödendiğini gösterir bilgi.
ğ) Varsa muvafakatnameye ilişkin bilgiler.
h) Varsa ortak temsilciye ilişkin bilgiler.
ı) Varsa ilave sayfa sayısı ve eklere ilişkin bilgiler.
Başvuru formuna eklenecek belgeler
MADDE 6 – (1) Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenir:
a) Rüçhan hakkından yararlanmak isteniyorsa, yetkili makamlardan alınan rüçhan hak-

kını gösterir belgenin aslı ve bu belgenin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe ter-
cümesi.

b) Başvuru ortak marka ya da garanti markası için yapılmış ise teknik şartname.
c) Muvafakatname varsa noter onaylı muvafakatnamenin aslı veya söz konusu muva-

fakatnamenin noter onaylı örneği.
Marka örneğinin gösterimi
MADDE 7 – (1) Sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların veya ambalajlarının biçimi

gibi görme duyusu ile algılanabilen işaretler veya bunların kombinasyonundan oluşan işaret-
lerin marka başvurusuna konu edilmesi halinde marka örneği, başvuru formu ile Kuruma su-
nulur.

(2) Başvurunun ses markası olarak tescilinin talep edildiği hallerde bunun başvuru for-
munda açıkça belirtilmesi ve işaretin elektronik ortamda dinlemeye ve saklamaya elverişli kay-
dının Kuruma sunulması gerekir. Başvuru sahibi nota ile gösterimin mümkün olduğu hallerde
bu gösterimi de başvuruyla birlikte sunabilir.

(3) Başvurunun üç boyutlu marka olarak tescilinin talep edildiği hallerde bunun başvuru
formunda açıkça belirtilmesi, ayrıca koruma konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağ-
layacak şekilde işaretin tek bir yönden veya farklı açılardan görünümünü içeren gösterimlerinin
Kuruma sunulması gerekir. Bu gösterimler, en fazla altı farklı açıdan görünümü içerecek ve
markanın bütünlüğünü bozmayacak şekilde olmalıdır.

(4) Başvurunun renk markası olarak tescilinin talep edildiği hallerde bunun başvuru
formunda açıkça belirtilmesi, işareti oluşturan renk görselinin sunulması ve Kurum tarafından
geçerliliği kabul edilen renk kodunun belirtilmesi gerekir. Renk veya renklerin somutlaşmış,
sınırları belli bir şekil, figür, resim veya kelime gibi unsurlar dâhilinde kullanılması durumunda
işaret renk markası olarak değerlendirilmez ve birinci fıkra hükmü uygulanır.

(5) Başvurunun hareket markası olarak tescilinin talep edildiği hallerde bunun başvuru
formunda açıkça belirtilmesi ve işareti oluşturan hareketi tasvir eden bir görüntünün veya ha-
reketsiz ya da hareketli görüntü dizisinin Kuruma sunulması gerekir. Gösterimler, markanın
bütünlüğünü bozmayacak nitelikte olmalıdır.

(6) Bu madde hükümleri, niteliğine uygun düştüğü ölçüde, yukarıda sayılanlar dışında
kalan bir işaretin gösterimi hakkında da uygulanır. Bu durumda, başvuru sahibi, özellikle gö-
rüntüler, şekiller, çizgiler veya karakterler yoluyla görsel olarak gösterim, elektronik kayıt, ya-
zılı açıklama veya uygun gördüğü başka bir gösterimi Kuruma sunar.

(7) Başvuru sahibi, bu maddede zorunlu tutulanlar yanında işaretin gösterimine ilişkin
yazılı açıklama da sunabilir.
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(8) Kurum, sunulan gösterimin yeterince açık, kesin ve anlaşılır olmadığına kanaat ge-
tirirse veya gerekli gördüğü hallerde başvuru konusu işarete ilişkin her türlü bilgi, belge ve
açıklama talep edebilir.

(9) Sunulan gösterimlerin bu maddede belirtilen şartları taşımaması veya başvuruya
ilişkin olarak Kuruma sunulan bilgi, gösterim ve açıklamalar arasında bir uyumsuzluk oldu-
ğunun tespit edilmesi halinde başvuru sahibine eksiklikleri gidermesi için iki aylık süre verilir.
Bu durumda başvuru tarihi, eksiklikleri gideren bilgi veya belgelerin Kurumca alındığı tarih,
saat ve dakika itibarıyla kesinleşir. Bu süre içinde eksikliklerin giderilmemesi halinde başvuru
işlemden kaldırılır.

İKİNCİ BÖLÜM
Başvurunun İncelenmesi

Şekli inceleme
MADDE 8 – (1) Kurum, bir marka başvurusunu 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı maddeler açı-

sından inceler.
(2) Başvuru tarihi, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kimlik bil-

gilerini içeren imzalı başvuru formunun, Kanunun 4 üncü ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde
belirtilen şartları taşıyan marka örneğinin, başvuruya konu mal veya hizmet listesinin ve baş-
vuru ücretinin ödendiğini gösterir bilginin Kuruma verildiği tarih, saat ve dakika itibarıyla ke-
sinleşir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen unsurlardan kimlik bilgilerinin, imzanın, başvuru formunun,
marka örneğinin, başvuru ücretinin eksik olduğu veya başvuruya konu mal veya hizmetlerin
belirtilmediği tespit edilirse başvuru sahibine söz konusu eksikliklerin giderilmesi için iki aylık
süre verilir. Bu süre içinde eksikliklerin giderilmesi halinde başvuru işlemlerine devam edilir.
Bu durumda başvuru tarihi, eksiklikleri gideren bilgi veya belgelerin Kurumca alındığı tarih,
saat ve dakika itibarıyla kesinleşir. Eksikliklerin belirtilen süre içinde giderilmemesi halinde
başvuru işlemden kaldırılır.

(4) Birden fazla sınıf içeren başvurularda başvuru kapsamında yer alan mal veya hizmet
sınıflarının tamamına karşılık gelen ücretin ödendiğine ilişkin bilginin sunulmadığı tespit edi-
lirse ilave sınıf ücretine ilişkin eksikliğin giderilmesi için başvuru sahibine iki aylık süre verilir.
Bu süre içinde eksikliğin giderilmesi halinde başvuru tarihi etkilenmez. Ancak eksikliğin be-
lirtilen süre içinde giderilmemesi halinde 9 uncu maddenin beşinci fıkrası hükmü uygulanır.

(5) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi kapsamında kalan eksikliklerin gideril-
mesi ve 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan teknik şartnamenin sunulma-
ması halinde söz konusu eksikliklerin giderilmesi için başvuru sahibine iki aylık süre verilir.
Bu süre içinde eksikliklerin giderilmesi halinde başvuru tarihi etkilenmez. Eksikliklerin belir-
tilen süre içinde giderilmemesi halinde başvuru işlemden kaldırılır.

(6) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen rüçhan hakkı talebine ilişkin
ücretin ödenmemesi veya 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen belgenin
Kanunun 13 üncü maddesi gereğince başvuru tarihinden itibaren üç aylık süre içinde Kuruma
sunulmaması halinde başvuru sadece rüçhan hakkından yararlanamaz.

(7) Birden fazla başvuru sahibinin olduğu durumlarda ortak temsilci belirtilmemiş ise
buna ilişkin herhangi bir eksiklik bildiriminde bulunulmaz ve başvuru formunda adı geçen ilk
başvuru sahibinin ortak temsilci olduğu kabul edilir.

(8) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen teknik şartnamenin garanti
markasına ilişkin olması halinde, başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgilerinin
başvuruya ilişkin tek bir yazışma adresinin, marka örneğinin, markanın garanti ettiği mal veya
hizmetlerin ortak özelliklerinin, markanın hangi mal veya hizmetlerde ne şekilde kullanılaca-
ğının, markanın kullanım usullerinin özellikle markayı kullanmaya yetkili kişilerin, markayı
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kullanma hakkının ne şekilde elde edileceğinin markanın kullanma hakkının verilmesinden
sonra denetimlerin nasıl ve hangi sıklıkta yapılacağının ve teknik şartnameye aykırı kullanma
halinde uygulanacak yaptırımların belirtilmesi zorunludur.

(9) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen teknik şartnamenin ortak
markaya ilişkin olması halinde, başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgilerinin,
başvuruya ilişkin denetimlerin nasıl ve hangi sıklıkta yapılacağının ve başvuruya ilişkin tek
bir yazışma adresinin, marka örneğinin, markanın hangi mal veya hizmetlerde ne şekilde kul-
lanılacağının, markanın kullanım şartlarının, markayı kullanmaya yetkili olan işletmelerin, bu
işletmelerin oluşturduğu topluluğa üyelik şartlarının, varsa teknik şartnameye aykırı kullanma
halinde uygulanacak yaptırımların belirtilmesi zorunludur.

(10) Teknik şartnamenin sekizinci ve dokuzuncu fıkralarda belirtilen hususları içerme-
mesi ya da kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olması halinde başvuru sahibine söz konusu
eksiklikleri gidermesi için altı aylık süre verilir. Eksikliklerin belirtilen süre içinde giderilme-
mesi halinde başvuru işlemden kaldırılır.

Sınıflandırma
MADDE 9 – (1) Başvuruya konu mal veya hizmetler Kanunun 11 inci maddesine uy-

gun olarak Nis Anlaşmasında yer alan esaslara göre sınıflandırılır.
(2) Tescili talep edilen mal veya hizmetlerin Nis Anlaşmasına göre sınıflara ayrılmış

olarak ve mal veya hizmetlerin sınıf numaraları belirtilerek sunulması gerekir.
(3) Mal veya hizmet listesinde genel tabir veya Kurum tarafından açıklanması gerekli

görülen ifadeler kullanılmış ise, bunların açıklanması için başvuru sahibine iki aylık süre verilir.
Bu süre içinde eksikliklerin giderilmesi halinde başvuru tarihi etkilenmez ve başvuru işlemle-
rine devam edilir. Açıklamanın belirtilen süre içinde Kuruma sunulmaması halinde açıklanması
talep edilen genel tabirler ve ifadeler listeden çıkartılır.

(4) Kurum, başvuru formunda yer alan mal veya hizmetlerin ait oldukları sınıflarda ve
sınıf numaraları üzerinde gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. Başvuruda Nis Sınıflan-
dırmasında kullanılan genel ifadeleri de içeren genel terimlerin kullanılması halinde, kullanılan
ifade veya terim, bunların lafzi anlamının açıkça kapsadığı mal ve hizmetleri içerecek şekilde
yorumlanır. Mal veya hizmet listesinin Nis Anlaşmasında yer alan esaslara uygun olarak dü-
zenlenmemiş olması halinde, gerekli görülen hallerde, Kurum yapacağı düzenlemeler için baş-
vuru sahibinden sınıflandırma listesi düzenleme ücretinin iki aylık süre içinde ödenmesini talep
eder. Bu süre içinde söz konusu ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulmaması ha-
linde başvuru işlemden kaldırılır.

(5) Birden fazla sınıf içeren başvurularda ilave sınıf ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin
Kurum tarafından verilen iki aylık süre içinde Kuruma sunulmaması halinde başvuru, mal veya
hizmet sınıflarının başvuru formundaki yazılış sırası dikkate alınmak suretiyle, ödenen ücrete
karşılık gelen sınıflar bakımından değerlendirmeye alınır. Ancak ödenen ücrete karşılık gelen
mal veya hizmet sınıflarının belirlenmesinde varsa başvuru sahibinin talebi dikkate alınır.

Muvafakatname
MADDE 10 – (1) Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında sunulacak

muvafakatnamenin, aşağıdaki unsurları içerecek şekilde, Kurum tarafından geçerli kabul edilen
imzalı form şeklinde düzenlenmesi ve noter tarafından onaylanması zorunludur:

a) Muvafakat verilen başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri.
b) Muvafakat formunun başvuru aşamasında sunulması halinde muvafakata konu marka

örneği; karara itiraz aşamasında sunulması halinde muvafakata konu başvuru numarası.
c) Muvafakat veren başvuru veya marka sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bil-

gileri ile muvafakata konu önceki tarihli başvuru veya markalara ait başvuru veya tescil nu-
maraları.

ç) Muvafakat verilen mal veya hizmetler ile bunların sınıf numaraları.
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d) Muvafakat formu başvuru veya marka sahibi adına vekil tarafından imzalanmış ise
muvafakat yetkisini içeren noter onaylı vekâletname veya söz konusu vekaletnamenin noter
onaylı örneği.

(2) Muvafakat formunun birinci fıkrada belirtilen unsurları içermemesi halinde başvuru
sahibine söz konusu eksiklikleri gidermesi için iki aylık süre verilir. Söz konusu eksikliklerin
süresi içinde giderilmemesi halinde talep yapılmamış sayılır.

(3) Muvafakat formu, başvuru formu ile birlikte veya karara itiraz halinde itiraz hak-
kında karar verilene kadar Kuruma sunulabilir. Muvafakat talebi olmasına rağmen muvafakat
formunun Kuruma sunulmaması halinde herhangi bir eksiklik bildiriminde bulunulmaz ve talep
yapılmamış sayılır.

(4) Sicile kaydedilmiş inhisari lisans sahiplerinin bulunması halinde bunların yazılı
izinlerinin de sunulması gerekir.

(5) Muvafakat, kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Muvafakatname Kuruma sunulduktan son-
ra, verilen muvafakat geri alınamaz.

(6) Her marka başvurusu için ayrı bir muvafakat formu sunulması zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvurunun Yayımlanması, Tescil, Tescilin Yayımlanması ve Rüçhan

Başvurunun yayımlanması
MADDE 11 – (1) Başvuru şartları eksiksiz şekilde yerine getirilmiş ve Kanunun 15 inci

ve 16 ncı madde hükümlerine göre reddedilmemiş bir marka başvurusu, periyodik olarak ya-
yımlanan Bültende aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde yayımlanır:

a) Başvuru numarası ve tarihi.
b) Başvuru sahibinin uyruğu ile kimlik ve iletişim bilgileri.
c) Marka örneği.
ç) Mal veya hizmetlerin listesi ile ait oldukları sınıf numaraları.
d) Başvurunun kısmen reddedilmesi halinde reddedilen mal veya hizmetler.
e) Varsa vekil bilgileri.
(2) Kurum, periyodik olarak yayımlanan Bültene bağlı kalmaksızın ek Bülten yayım-

layabilir.
(3) Kanunun 15 inci ve 16 ncı maddeleri hükümlerine göre başvurunun reddedilmesine

başvuru yayımlandıktan sonra karar verilirse, ret kararı ayrıca yayımlanır.
Tescil
MADDE 12 – (1) Bir marka başvurusu, Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen aşama-

ların tamamlanması ve tescil ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kurum tarafından verilen iki
aylık süre içinde Kuruma sunulması ile tescil edilir. Tescil ücretinin eksik ödenmesi durumunda
söz konusu eksikliğin giderilmesi için başvuru sahibine bir aylık ek süre verilir. Belirtilen sü-
reler içinde ödemeye ilişkin bilginin sunulmaması veya ücret eksikliğinin giderilmemesi du-
rumunda başvuru işlemden kaldırılır ve talep halinde alınan ücret iade edilir.

Tescilin yayımlanması
MADDE 13 – (1) Kanunun 22 nci maddesine göre tescil edilen markalar, Sicil kaydında

bulunan bilgileri içerecek şekilde Bültende yayımlanır. Kanunun 22 nci maddesinin ikinci fık-
rası kapsamında kalan markalar tescilli marka olarak kabul edilmez, başvuru işlemleri tamam-
lanmayan aşamadan devam ettirilir ve bu durum Bültende yayımlanır. Ancak tescil tarihinden
itibaren iki yıl geçmiş olması halinde, markanın tescil durumu tamamlanmayan aşamadan et-
kilenmez.

Sicil kaydında bulunması gereken bilgiler
MADDE 14 – (1) Sicilde, aşağıdaki bilgiler yer alır:
a) Marka tescil numarası, başvuru ve tescil tarihi.
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b) Marka örneği.
c) Marka sahibinin uyruğu ile kimlik ve iletişim bilgileri.
ç) Tescile konu mal veya hizmetler.
d) Tescile konu mal veya hizmetlerin sınıf numaraları.
e) Varsa vekil bilgileri.
Rüçhan hakkının talep edilmesi
MADDE 15 – (1) Kanunun 12 nci maddesi ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hüküm-

leri uyarınca talep edilen rüçhan hakkının Kurumca uygun bulunması halinde, marka tescil
belgesinde ve Sicilde rüçhan hakkına ilişkin bilgiye yer verilir.

(2) Türkiye'de açılan ulusal veya uluslararası sergilerdeki teşhire dayanan rüçhan hakkı
taleplerinde, yetkili mercilerden alınan, teşhir edilen mal veya hizmetin kullanıldığı markayı
açık ve eksiksiz bir şekilde gösteren, bu markanın fotoğraf veya fotoğraflarını içeren, serginin
resmî açılış tarihini ve malların sergiye konulduğu veya hizmetin teşhir edildiği tarihi belirten
sergi rüçhanı belgesi ve markanın tasdikli örneği sunulur.

(3) Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf devletlerde
açılan uluslararası sergilerdeki teşhire dayanan rüçhan hakkı taleplerinde, sergiyi açan yetkili
merciler tarafından teşhir edilen mal veya hizmetin kullanıldığı markaya ilişkin düzenlenen ve
ikinci fıkrada belirtilen hususları içeren belge ile markanın tasdikli örneği sunulur.

(4) Rüçhan hakkı talebinde, rüçhan hakkının doğduğu başvurunun ülkesi, tarihi ve
numarası belirtilir.

(5) Birden fazla rüçhan hakkı talebinde bulunulması durumunda yapılan her bir rüçhan
hakkı talebi için ayrı ücret ödenir.

Rüçhan hakkı belgesinin düzenlenmesi
MADDE 16 – (1) Türkiye’de usulüne uygun olarak yapılmış marka başvurusuna da-

yanarak talep edilen rüçhan hakkı belgesi, ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması
koşuluyla marka sahibinin talebi üzerine verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Marka Tescil Başvurusunun Bölünmesi

Bölünme
MADDE 17 – (1) Bir marka başvurusu, başvuru sahibinin talebi üzerine, Kurum tara-

fından başvuru tescil edilene kadar iki veya daha fazla sayıda başvuruya bölünebilir. Tescilli
markalar bölünemez.

(2) Bölünme için aşağıdaki bilgi ve belgelerin verilmesi zorunludur:
a) Talep formu.
b) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.
(3) Bölünme işlemi sonucunda, ilk başvurunun kapsamındaki mal veya hizmetler, bö-

lünmüş başvurular arasında dağıtılabilir. Bölünmüş her başvuruya ayrı bir başvuru numarası
verilir. Yeni başvuru numarası alan bölünmüş başvurular, ilk başvurudan ve ilk başvurunun
bölünmesi yoluyla oluşturulmuş diğer başvurulardan bağımsız olup, her bir bölünmüş başvuru
ayrı işlem görmeye devam eder. Bölünmüş başvurular, ilk başvurunun başvuru tarihini ve varsa
rüçhan hakkını korur. Bölünmüş başvurular tekrar birleştirilemez.

(4) Başvurunun yayımlanmasından sonra gerçekleşen bölünme de ayrıca yayımlanır.
(5) Başvurunun bölünmesi talebi aşağıdaki durumlarda kabul edilmez:
a) Bölünmesi talep edilen başvurunun, yayıma itiraza konu olması halinde itiraza konu

olan mal veya hizmetlerin bölünme nedeni ile farklı başvurularda yer alması.
b) Bölünmesi talep edilen başvurunun, Kurumun ret kararına konu olması halinde iti-

raza konu olan mal veya hizmetlerin bölünme nedeni ile farklı başvurularda yer alması.
c) Bölünme talebinin reddini gerekli kılan haklı sebeplerin varlığı.

24 Nisan 2017 – Sayı : 30047                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



BEŞİNCİ BÖLÜM
Yenileme

Yenileme
MADDE 18 – (1) Koruma süresi sona eren bir marka, yenileme ücretinin ödenmesi ve

marka sahibinin talep etmesi koşuluyla yenilenir ve bu durum Bültende yayımlanır.
(2) Yenileme için aşağıdaki bilgi ve belgelerin verilmesi zorunludur:
a) Talep formu.
b) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.
(3) Bir yenileme talebiyle sadece tek bir markanın yenilenmesi talep edilebilir.
Kısmi yenileme
MADDE 19 – (1) Marka, tescil kapsamında bulunan mal veya hizmetlerin bir kısmı

için yenilenebilir.
(2) Kısmi yenileme için aşağıdaki bilgi ve belgelerin verilmesi zorunludur:
a) Yenilenmesi istenen mal veya hizmetlerin sınıf numaralarını da içeren talep formu.
b) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.
c) Talep vekil tarafından yapılmış ise kısmi yenileme yetkisini açıkça içeren vekâlet-

name.
ç) Talep eden başvuru sahibi gerçek kişi ise noter onaylı imza beyannamesi veya söz

konusu beyannamenin noter onaylı örneği.
d) Talep eden başvuru sahibi tüzel kişi ise noter onaylı imza sirküleri veya söz konusu

sirkülerin noter onaylı örneği.
e) Sicile kayıtlı hak sahipleri tarafından kısmi yenilemeyi onaylayan beyan.
(3) Ortak markanın kısmen yenilenmesi için gruba dahil işletmelerin tümünün birlikte

hareket etmesi zorunludur.
(4) Usulüne uygun olarak yapılmış kısmi yenileme talebi Sicile kaydedilir ve Bültende

yayımlanır.
(5) İkinci ve üçüncü fıkrada belirtilen unsurlarda eksiklik tespit edilmesi halinde baş-

vuru sahibine eksiklik bildiriminde bulunulmaz ve talep 18 inci madde hükmü kapsamında de-
ğerlendirilir.

ALTINCI BÖLÜM
Sicile Kaydedilecek Diğer İşlemler

Lisans
MADDE 20 – (1) Marka sahibi, markasına ait mal veya hizmetlerin tamamında veya

bir kısmında kullanılmak üzere lisans verebilir.
(2) Lisansın Sicile kaydı ve yayımlanması için, aşağıdaki bilgi ve belgelerin verilmesi

zorunludur:
a) Lisansa konu markanın tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep formu.
b) Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, lisansa konu olan mal veya hizmetleri,

marka tescil numarasını, marka adını ve varsa lisans bedeli ve lisans süresini belirtir lisans söz-
leşmesi, lisans sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından
onaylanmış Türkçe tercümesi.

c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.
Hataların düzeltilmesi
MADDE 21 – (1) Başvuru sahibinin adı veya adresindeki hatalar ile imla hataları veya

maddi hataların Sicilde düzeltilmesine ilişkin talebin değerlendirilmesi için marka başvuru
veya tescil numarası ile hatayı ve yapılacak düzeltmeyi içeren talep formu ile Kuruma başvu-
rulur.
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(2) Marka başvurusunda yer alan içerikte, marka örneğinde ya da marka başvurusu
veya tescili kapsamında yer alan mal veya hizmetlerde değişiklik içeren düzeltme talepleri ka-
bul edilmez.

Başvurunun geri çekilmesi
MADDE 22 – (1) Başvuru sahibi, markanın tescil edilmesinden önce başvuruyu kısmen

veya tamamen geri çekebilir.
(2) Başvurunun geri çekilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:
a) Geri çekilmek istenen başvurunun numarası ile geri çekme talebine konu mal veya

hizmetlerin sınıf numaraları da belirtilerek listelenmiş halini içeren talep formu.
b) Talep vekil tarafından yapılmış ise geri çekme yetkisini açıkça içeren vekâletname.
c) Sicile kayıtlı hak sahipleri tarafından geri çekmeyi onaylayan beyan.
ç) Talep eden başvuru sahibi tüzel kişi ise noter onaylı imza sirküleri veya söz konusu

sirkülerin noter onaylı örneği.
d) Talep eden başvuru sahibi gerçek kişi ise noter onaylı imza beyannamesi veya söz

konusu beyannamenin noter onaylı örneği.
(3) Usulüne uygun olarak yapılmış geri çekme talebi, başvurunun işlemden kaldırılması

sonucunu doğurur ve bu durum Bültende yayımlanır.
(4) Birden fazla başvuru sahibinin olması durumunda, marka başvurusunun geri çekil-

mesi talebi tüm sahipler tarafından imzalanır. Kanunun 147 nci maddesinin birinci fıkrası uya-
rınca ortak temsilci olan kişinin diğer hak sahipleri adına başvurunun geri çekilmesi talebini
imzalama yetkisi yoktur.

Marka hakkından vazgeçme
MADDE 23 – (1) Marka sahibi markanın tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin

tamamından veya bir kısmından vazgeçebilir.
(2) Marka hakkından vazgeçilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:
a) Vazgeçilmek istenen markanın tescil numarası ile markanın tescil kapsamındaki mal

veya hizmetlerin bir kısmından vazgeçilecek ise bu malların veya hizmetlerin sınıf numaraları
da belirtilerek listelenmiş halini içeren talep formu.

b) Talep vekil tarafından yapılmış ise vazgeçme yetkilerini açıkça içeren vekâletname.
c) Sicile kayıtlı hak sahipleri tarafından marka hakkından vazgeçmeyi onaylayan beyan.
ç) Talep eden marka sahibi tüzel kişi ise noter onaylı imza sirküleri veya söz konusu

sirkülerin noter onaylı örneği.
d) Talep eden marka sahibi gerçek kişi ise noter onaylı imza beyannamesi veya söz ko-

nusu beyannamenin noter onaylı örneği.
(3) Usulüne uygun olarak yapılmış vazgeçme nedeniyle marka hakkının sona ermesi

Bültende yayımlanır.
(4) Birden fazla marka sahibinin olması durumunda marka hakkından vazgeçilmesi ta-

lebi tüm sahipler tarafından imzalanır. Kanunun 147 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca
ortak temsilci olan kişinin diğer hak sahipleri adına marka hakkından vazgeçilmesi talebini
imzalama yetkisi yoktur.

İKİNCİ KISIM
Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile İlgili

Protokol Çerçevesinde Yapılan Marka Başvuruları

Madrid Protokolü kapsamında yapılan uluslararası marka başvuruları
MADDE 24 – (1) Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile

İlgili Protokol hükümleri çerçevesinde, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından Kuruma
gönderilen uluslararası marka başvurularının incelenmesinde ve uluslararası başvuru veya tes-
cillere ilişkin her türlü talebin değerlendirilmesinde, bahsedilen Madrid Protokolü ile 12/3/1999
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tarihli ve 23637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin
Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik hü-
kümleri esas alınır.

Menşe ofis başvuru ve talepleri
MADDE 25 – (1) Kurumda başvuru halinde bulunan veya tescilli bir markaya daya-

narak, Madrid Protokolü hükümleri çerçevesinde yapılacak uluslararası başvuruların veya ulus-
lararası başvurulara ilişkin taleplerin Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatına iletilmesinin istenmesi
durumunda; Kurum, 24 üncü maddede belirtilen Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Mad-
rid Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde gerekli işlemleri yapar. Söz konusu taleplerin değerlendirmeye alınabilmesi için
aşağıdaki bilgi ve belgelerin verilmesi zorunludur:

a) Talep formu.
b) İlgili talebe ilişkin olarak usulüne uygun ve İngilizce doldurulmuş, Dünya Fikri Mül-

kiyet Teşkilatı tarafından sağlanan resmi form.
c) Menşe ofis taleplerinin Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatına bildirilmesi ücretinin öden-

diğini gösterir bilgi.
Ulusal bir tescilin uluslararası tescille yer değiştirmesi
MADDE 26 – (1) Madrid Protokolünün 2 nci mükerrer 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası

uyarınca, marka sahibinin Kuruma doğrudan yaptığı bir talep üzerine, ulusal tescilin uluslar-
arası bir tescille değiştirildiği Sicile kaydedilir ve söz konusu durum Dünya Fikri Mülkiyet
Teşkilatına bildirilir.

(2) Yer değiştirme işleminin gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki şartların bir arada sağ-
lanması zorunludur:

a) Ulusal ve uluslararası başvurular aynı sahip adına olmalıdır.
b) Uluslararası başvurunun koruma alanı belirlenmiş akit tarafı da kapsamalıdır.
c) Ulusal başvuruda yer alan tüm mal ve hizmetler aynı zamanda uluslararası başvuru

kapsamında belirlenmiş akit taraf için de bulunmalıdır.
(3) Yer değiştirme işlemi için aşağıdaki bilgi ve belgelerin verilmesi zorunludur:
a) Talep formu.
b) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.
Uluslararası bir tescilin ulusal tescile dönüştürülmesi
MADDE 27 – (1) Madrid Protokolünün 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında

menşe ofiste uluslararası başvuru veya tescilin herhangi bir nedenle hükmünü yitirmesi duru-
munda, marka sahibi Madrid Protokolünün 5 inci mükerrer 9 uncu maddesi gereğince uluslar-
arası tescilin ulusal tescile dönüştürülmesini talep edebilir. Bu talep uluslararası tescilin ipta-
linden itibaren üç ay içinde Kuruma sunulmalıdır.

(2) Dönüştürme işlemi için aşağıdaki bilgi ve belgelerin verilmesi zorunludur:
a) Talep formu.
b) Dönüştürme işlemine konu mal ve hizmetlerin yeminli tercüman tarafından onay-

lanmış Türkçe çevirisi.
c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

ÜÇÜNCÜ KISIM
İtiraz, Kullanımın İspatı ve Uzlaşma

Yayıma itiraz
MADDE 28 – (1) Bültende yayımlanmış bir marka başvurusunun, Kanunun 5 inci ve

6 ncı maddeleri hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar marka başvu-
rusunun yayımından itibaren iki ay içinde ilgili kişilerce yapılır.
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(2) Yayıma itiraz, itiraza ilişkin gerekçelerin ilgili mevzuattaki madde ve fıkra karşı-
lıkları belirtilmek suretiyle ayrıntılı şekilde yazıldığı imzalı yayıma itiraz formu ile Kuruma
yapılır.

(3) İtiraz gerekçeleri ve ücreti, itiraz süresi içinde tamamlanabilir. Bu süre içinde itiraz
gerekçelerinin ve itiraz ücretinin ödendiğini gösterir bilginin sunulmaması halinde itiraz ya-
pılmamış sayılır ve talep halinde alınan ücret iade edilir.

(4) Kurum, itirazlara ilişkin görüşlerini bildirmesi için başvuru sahibine bir aylık süre
verir. Kurum, gerekli gördüğü takdirde, ek bilgi, belge ve gerekçelerle ilgili açıklamada bulu-
nulması için taraflara bir aylık süre verebilir. Bu süreler içinde istenilen ek bilgi, belge, açıklama
ve görüşlerin sunulmaması halinde itiraz, mevcut bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirilir.

(5) Taraflar, itiraz hakkında karar verilene kadar ileri sürdükleri görüş, iddia ve gerek-
çeleri desteklemek amacıyla ek bilgi ve belge sunabilir.

Kullanımın ispatı
MADDE 29 – (1) Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının uygulanabilmesi için

başvuru sahibinin, yayıma itiraza ilişkin görüşünü sunması gereken süre içinde kullanımın is-
patına ilişkin talebini açıkça ve yazılı olarak Kuruma bildirmesi gerekir. Belirtilen koşulları
taşımayan ve süresi içinde yapılmayan kullanımın ispatına ilişkin talepler yapılmamış sayılır.

(2) Kullanımın ispatı talebi açık, net ve koşulsuz olarak yapılır. Bu talepte, kullanımın
ispatı istenilen markaların tescil numaralarının açıkça belirtilmesi zorunludur. Aksi halde talep
yapılmamış sayılır.

(3) Başvuru sahibinin talepte bulunması halinde Kurum, itiraza konu başvurunun baş-
vuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına
dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta ol-
duğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması için itiraz sa-
hibine bir aylık süre verir. İtiraz sahibi tarafından süresi içinde delil sunulmaması veya sunulan
delillerin itirazla ilgili olmaması halinde ve ayrıca başka bir itiraz gerekçesi veya itiraza gerekçe
gösterilen başka bir marka da yoksa Kurum itirazı reddeder.

(4) Kurum, gerekli gördüğü takdirde, itiraz sahibi tarafından sunulan delillere ilişkin
görüşünü bildirmesi için başvuru sahibine bir aylık süre verir. Bu süre içinde başvuru sahibinin
görüşünü bildirmesi halinde itiraz sahibine, buna ilişkin görüşlerini sunması için bir aylık süre
verilir. Başvuru sahibinin süresi içinde görüş bildirmemesi halinde Kurum mevcut deliller kap-
samında itirazı değerlendirir.

(5) Başvuru sahibi, kullanımın ispatı talebini geri çekebilir. Bu takdirde talep yapılma-
mış sayılır.

(6) İtiraz sahibi, itiraza dayanak gösterdiği markasını, yayımına itiraz ettiği markanın
itiraza konu mal ve hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya
da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delilleri yayıma itiraz formu ile birlikte
sunabilir. Başvuru sahibi tarafından süresi içinde kullanımın ispatı talebinin yapılması halinde,
yayıma itiraz anında sunulan deliller kullanımın ispatı için yeterli ise, itiraz sahibine üçüncü
fıkrada öngörülen bir aylık süre verilmeksizin itiraz incelemesine geçilir. Sunulan delillerin
Kurum tarafından yeterli görülmemesi halinde ise, itiraz sahibine ek delil sunması için üçüncü
fıkrada öngörülen süre verilir.

Kullanımın ispatı hallerinde sunulacak deliller
MADDE 30 – (1) 29 uncu madde kapsamında sunulan deliller, tarafların başka bir bil-

giye ihtiyaç duymaksızın değerlendirme yapabilmesine ve görüş oluşturabilmesine imkân ve-
recek şekilde açık, anlaşılır ve güvenilir nitelikte olmalıdır. İtiraz sahibi tarafından sunulan de-
lillerin itiraza konu markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler bakımından kullanımın niteliği,
yeri, zamanı, kapsamı ve markanın kullanım şekli hususlarına dair yeterli bilgiyi içermesi ge-
rekir.
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(2) Deliller; ambalaj, etiket, fiyat listesi, katalog, fatura, fotoğraf ve gazete ilanı gibi
her türlü destekleyici dokümanı içerebilir. Bu durumda, dokümanlar içerisinde yer alan ve iti-
raza konu markanın kullanımını kanıtlayan kısımların işaretlenmek suretiyle açıkça gösteril-
mesi gerekir.

(3) Deliller, her bir vakıanın hangi delillerle ispat edildiğini açıkça gösteren ayrıntılı
bir delil listesi ile birlikte ve yazılı olarak sunulur. Delil olarak ürün numunelerinin incelen-
mesinin talep edilmesi halinde söz konusu ürünlerin numuneleri yerine, renk özellikleri de
dâhil olmak üzere ayrıntılı şekilde çekilmiş ve yeterli çözünürlüğe sahip fotoğrafları sunulur.

(4) Kurum tarafından talep edilenler hariç olmak üzere, 29 uncu madde kapsamında
verilen sürelerin sona ermesinden sonra delil sunulamaz, sunulan deliller Kurum tarafından
dikkate alınmaz. Delillerin yabancı dilde olması halinde Kurum, söz konusu delillerin tama-
mının ya da bir kısmının yeminli bir tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesinin su-
nulması için iki aylık süre verebilir. Tercümelerin süresi içinde sunulmaması halinde söz konusu
deliller itiraz incelemesinde dikkate alınmaz.

(5) Delillerin süresinde, sırasıyla ve düzenli sunulması sorumluluğu taraflara aittir. Ni-
teliği, içeriği ve itiraz konusu marka ile bağlantısı açıkça anlaşılmayan, okunaklı olmayan, dü-
zenli şekilde tasnif edilmeyen, liste halinde sunulmayan ve iddialarla ilişkilendirilmemiş deliller
hakkında söz konusu eksikliklerin giderilmesi için Kurum tarafından bir aylık süre verilir. Bu
süre içinde eksikliklerin giderilmemesi halinde söz konusu deliller itiraz incelemesinde dikkate
alınmaz.

(6) Bu madde hükümleri, niteliğine uygun düştüğü ölçüde yayıma ve karara itirazlarda
sunulacak deliller hakkında uygulanır.

Karara itiraz
MADDE 31 – (1) Kurum kararlarından zarar gören taraflar, bu kararların bildirim ta-

rihinden itibaren iki ay içinde itirazda bulunabilir.
(2) Karara itiraz, itiraza ilişkin gerekçelerin ilgili mevzuattaki madde ve fıkra karşılıkları

belirtilmek suretiyle ayrıntılı şekilde yazıldığı imzalı karara itiraz formu ile Kuruma yapılır.
Şekli eksiklik içermeyen itirazlar, Kurul tarafından incelenir.

(3) İtiraz gerekçeleri ve ücreti, itiraz süresi içinde tamamlanabilir. Bu süre içinde itiraz
gerekçelerinin ve itiraz ücretinin ödendiğini gösterir bilginin Kuruma sunulmaması halinde iti-
raz yapılmamış sayılır ve talep halinde alınan ücret iade edilir. Belgeler eksiksiz olarak verilmiş
ise itiraz süresinin tamamlanması beklenmeden incelemeye başlanabilir.

(4) Kurul, itirazlara ilişkin görüşlerini bildirmesi için taraflara bir aylık süre verir. Kurul,
gerekli gördüğü takdirde, ek bilgi, belge ve gerekçelerle ilgili açıklamada bulunulması için ta-
raflara bir aylık süre verebilir. Bu süre içinde istenilen ek bilgi, belge ve görüşlerin sunulmaması
halinde itiraz, mevcut bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirilir.

(5) İtiraz hakkında karar verilene kadar taraflar ileri sürdükleri görüş, iddia ve gerek-
çeleri desteklemek amacıyla ek bilgi ve belge sunabilir.

(6) Karara itiraz süresi sona erdikten sonra itiraz gerekçeleri değiştirilemez ve yeni ge-
rekçeler eklenemez.

Uzlaşma
MADDE 32 – (1) Kurum, gerekli görmesi halinde, yayıma itirazlar ile Kanunun 19 uncu

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca verilen kararlara karşı yapılan itirazların incelenmesi sıra-
sında tarafları uzlaşmaya davet edebilir. Bu durumda, taraflar, Kurum tarafından kendilerine
yapılan bildirimden itibaren bir ay içinde uzlaşmaya ilişkin beyanlarını yazılı olarak Kuruma
iletir. Taraflardan birinin uzlaşma teklifine süresi içinde olumlu cevap vermemesi halinde uz-
laşma daveti reddedilmiş sayılır ve Kurum itiraz incelemesini kaldığı yerden devam ettirir.

(2) Tarafların Kurum nezdinde vekille temsil edildiği durumlarda vekil uzlaşma davetini
ve uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözüme elverişli olduğunu asile derhal bildirmekle yü-
kümlüdür.
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(3) Tarafların uzlaşmak istemeleri ve arabulucuya başvuracaklarını birlikte Kuruma bil-
dirmeleri hâlinde itiraz incelemesi üç ay ertelenir. Ancak, bu süre içinde tarafların birlikte ta-
lepte bulunması halinde süre üç aya kadar uzatılabilir.

(4) Uzlaşma sürecinin 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Ara-
buluculuk Kanununda düzenlenen sebeplerden biri nedeni ile sona ermesi halinde tarafların
anlaştıkları, anlaşamadıkları veya arabuluculuk faaliyetinin nasıl sonuçlandığına ilişkin düzen-
lenen tutanağın aslı veya noter onaylı örneği uzlaşma faaliyetinin sona ermesinden itibaren bir
ay içinde Kuruma verilir. Tarafların anlaşması halinde, taraflarca düzenlenen ve 6325 sayılı
Kanuna göre ilam niteliği kazanan tutanağın Kuruma verilmesiyle başvuruya ilişkin işlemler
uzlaşma sonucuna uygun şekilde devam ettirilir. Bu süre içinde tutanağın teslim edilmemesi
veya tarafların anlaşmaya varamaması halinde Kurum itiraz incelemesini kaldığı yerden devam
ettirir.

(5) Arabuluculuk sürecinin başlamasından sona ermesine kadar geçirilen süre, hak dü-
şürücü sürenin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

İtirazın geri çekilmesi
MADDE 33 – (1) Yayıma ve karara itirazlar, Kurum tarafından itiraz hakkında karar

verilmeden önce geri çekilebilir.
(2) İtirazın geri çekilebilmesi için aşağıdaki belgelerin Kuruma sunulması zorunludur:
a) İtirazın geri çekilmesi talebini içeren form.
b) Talep vekil tarafından yapılmış ise geri çekme yetkisini açıkça içeren vekâletname.
c) Talep eden itiraz sahibi tüzel kişi ise noter onaylı imza sirküleri veya söz konusu sir-

külerin noter onaylı örneği.
ç) Talep eden itiraz sahibi gerçek kişi ise noter onaylı imza beyannamesi veya söz ko-

nusu beyannamenin noter onaylı örneği.
Karara itiraz ücreti
MADDE 34 – (1) Kurumun marka başvuruları ile ilgili tek taraflı işlemlerde aldığı ka-

rara itiraz ücreti, itiraz kabul edildiği takdirde, talep üzerine başvuru sahibine iade edilir. Ku-
rumun bu itirazlar için almış olduğu itirazın kısmen kabulü kararlarında iade işlemi yapılmaz.
Ayrıca Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında verilmiş bir ret ka-
rarının, ret gerekçesi markanın itirazın incelendiği tarihte hükümden düşmüş olması veya ret
konusu ya da gerekçesi markaya veya başvuruya ilişkin devir, adres, tür, unvan değişikliği,
muvafakatname sebepleriyle kaldırılması veya Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası kap-
samında kullanıma dayalı ayırt edicilik iddiasının kabulü sonucunda kaldırılması durumlarında
da iade işlemi yapılmaz.

İKİNCİ KİTAP
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı

BİRİNCİ KISIM
Başvuru

Başvuru hakkı ve şartları
MADDE 35 – (1) Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilenler coğrafi işaret ve geleneksel

ürün adı tescil başvurusunda bulunma hakkına sahiptir.
(2) Coğrafi işaret ya da geleneksel ürün adı başvurusu, Kurum tarafından geçerli kabul

edilen formun elektronik ortamda doldurularak Kuruma sunulması suretiyle yapılır. Farklı usul-
lerde Kuruma sunulan başvuru işlemden kaldırılır ve alınan ücret talep halinde başvuru yapana
iade edilir.

(3) Coğrafi işaret başvurusu kapsamında aşağıdaki bilgi ve belgelerin yer alması zo-
runludur:

a) Başvuru yapanın kimlik ve iletişim bilgileri.
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b) Birinci fıkrada belirtilen başvuru hakkına sahip olanlardan hangisine dâhil olduğuna
ilişkin bilgi ve bu durumu gösteren belgeler.

c) Başvuru yapan gerçek veya tüzel kişinin ürünün tek üreticisi olması halinde, bu hu-
susu ispatlayan bilgi ve belgeler.

ç) Tescili istenen coğrafi işaretin adı, menşe adı veya mahreç işareti olduğuna ilişkin
bilgi, beşinci fıkrada yer alan ürün grubuna ilişkin bilgi ile menşe adı veya mahreç işareti ta-
nımına uygunluğunu kanıtlayan bilgi ve belgeler.

d) Ürünün tanımı, ürünün ve gerekli hallerde hammaddesinin fiziksel, kimyasal, mik-
robiyolojik ve duyusal özelliklerini açıklayan teknik bilgi ve belgeler.

e) Coğrafi alanın sınırlarını açıkça tanımlayan ve belirleyen bilgi ve belgeler ile gerekli
hallerde coğrafi sınırları gösteren harita.

f) Mahreç işareti başvurularında; ürünün üretimi, işlenmesi ve ürüne ilişkin işlemlerden
belirlenmiş coğrafi alan sınırları içinde yapılacak olanları açıklayan bilgi ve belgeler.

g) Üretim metoduna ve varsa ürüne özelliğini veren yerel üretim teknikleri ile usul ve
adetlere ilişkin bilgi ve belgeler.

ğ) Coğrafi işaret tanımı kapsamında coğrafi işaret tesciline konu olan ürünün niteliğinin,
ününün veya diğer özelliklerinin söz konusu coğrafi alan ile bağlantısını kanıtlayan bilgi ve
belgeler.

h) Ürünün söz konusu coğrafi alandaki tarihsel geçmişine ilişkin bilgi ve belgeler.
ı) 45 inci madde hükmüne uygun olarak denetim biçimini ayrıntılı olarak açıklayan ve

örnek denetim tutanağını da içeren bilgi ve belgeler.
i) Coğrafi işaretin kullanım biçimini, varsa etiketleme ve ambalajlamaya ilişkin özel

usulleri açıklayan bilgi.
j) Yabancı ülke kaynaklı başvurularda coğrafi işarete konu ibarenin Latin alfabesi dı-

şındaki harfleri içermesi halinde, bunların Latin alfabesindeki karşılığı ve varsa Türkçe çevi-
risi.

k) Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri.
l) Başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi.
(4) Geleneksel ürün adı başvurusu kapsamında aşağıdaki bilgi ve belgelerin yer alması

zorunludur:
a) Başvuru yapanın kimlik ve iletişim bilgileri.
b) Birinci fıkrada belirtilen başvuru hakkına sahip olanlardan hangisine dâhil olduğuna

ilişkin bilgi ve bu durumu gösteren belgeler.
c) Tescili istenen geleneksel ürün adı, beşinci fıkrada yer alan ürün grubuna ilişkin bilgi

ve geleneksel ürün adı tanıma uygun olduğunu kanıtlayan bilgi ve belgeler.
ç) Ürünün tanımı, ürünün ve gerekiyorsa hammaddesinin fiziksel, kimyasal, mikrobi-

yolojik ve duyusal özelliklerini açıklayan teknik bilgi ve belgeler.
d) Ürün içeriğinde yer alan hammadde ve diğer bileşenlerin özellikleriyle birlikte ürün

karakteristiğine işaret eden ürün hazırlama tekniklerinin de açıklandığı üretim metodu.
e) 45 inci madde hükmüne uygun olarak denetim biçimini ayrıntılı olarak açıklayan ve

örnek denetim tutanağını da içeren bilgi ve belgeler.
f) Geleneksel ürün adının kullanım biçimini, varsa etiketleme ve ambalajlamaya ilişkin

özel usulleri açıklayan bilgi.
g) Yabancı ülke kaynaklı başvurularda geleneksel ürün adına konu ibarenin Latin alfa-

besi dışındaki harfleri içermesi halinde, bunların Latin alfabesindeki karşılığı ve varsa Türkçe
çevirisi.

ğ) Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri.
h) Başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi.
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(5) Kanunun 37 nci maddesinde belirtilen ve Kanunun 44 üncü ve 45 inci maddeleriyle
belirlenmiş tescilden doğan hakkın kapsamını genişletici şekilde kullanılamayan ürün grupları
aşağıdaki kategorilere uygun olarak başvuruda belirtilir:

a) Peynirler.
b) Peynirler ve tereyağı dışında kalan süt ürünleri.
c) Tereyağı dâhil katı ve sıvı yağlar.
ç) Dondurmalar ve yenilebilir buzlar.
d) Alkolsüz içecekler.
e) Çikolata, şekerleme ve türevi ürünler.
f) Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar.
g) Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, soslar ve tuz.
ğ) İşlenmiş ve işlenmemiş et ürünleri.
h) Bal.
ı) İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar.
i) Yemekler ve çorbalar.
j) Biralar ve diğer alkollü içkiler.
k) Tütün.
l) Halılar ve kilimler.
m) Dokumalar.
n) Halılar, kilimler ve dokumalar dışında kalan el sanatı ürünleri.
o) Diğer ürünler.
Başvurunun incelenmesi
MADDE 36 – (1) Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvuruları, Kurum tarafından

Kanunun 33 ilâ 37 nci ve 39 uncu maddelerine uygunluğu yönünden incelenir.
(2) Başvuru yapanın kimliğine ilişkin bilgilerin başvuru formunda bulunmaması halinde

başvuru yapılmamış sayılır. Başvuru yapanın kimliğine ilişkin bilgilerin eksik veya hatalı ol-
duğunun tespit edilmesi halinde ise Kurum bu eksikliklerin bir ay içinde giderilmesini ister.
Eksikliklerin süresi içinde giderilmemesi halinde başvuru yapılmamış sayılır. Başvurunun ya-
pılmamış sayılmasına ilişkin karar Kurumun nihai kararı olup, Kanunun 40 ıncı maddesi kap-
samında itiraza konu olamaz.

(3) Başvuru yapanın kimliğine ilişkin bilgiler hariç olmak üzere başvuruda Kanunun
37 nci ve 39 uncu maddeleri ile bu Yönetmeliğin 35 inci ve 37 nci maddelerinde yer alan şart-
ların yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, Kurum bu eksikliklerin üç ay içinde gide-
rilmesini ister. Bu süre içinde başvuru yapan tarafından talep edilmesi halinde, eksikliklerin
giderilmesi için iki defayı geçmemek üzere üçer aylık ek süre verilir. Eksikliklerin süresi içinde
giderilmemesi veya sunulan belge ve bilgilerin Kurum tarafından yeterli bulunmaması halinde
başvuru reddedilir.

(4) Kurum, başvuru kapsamında sunulan teknik bilgilerin değerlendirilmesi amacıyla
ilgili kurum ve kuruluşlardan bir aylık süre içinde gönderilmek üzere teknik görüş talep edebilir.
Görüş için ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından ücret talep edilmesi halinde bu ücret Kurum
tarafından ödenir.

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

kaynaklı başvurular için 35 inci maddede belirtilen hususlara ek olarak başvuruya konu ad ve
işaretin kaynak ülke veya uluslararası toplulukta korunduğuna, 45 inci maddede belirtilen de-
netim şartlarının kaynak ülke veya uluslararası toplulukta sağlandığına ve kaynak ülke veya
uluslararası topluluğun Türkiye kaynaklı başvurulara eşit koruma sağladığına dair resmi bel-
genin aslı veya yetkili mercilerce onaylanmış sureti ile bunların yeminli tercüman tarafından
onaylanmış Türkçe çevirisi Kuruma sunulur.
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(2) Yabancı ülke kaynaklı başvuru Türkiye’de korunan coğrafi işaret veya geleneksel
ürün adı ile aynı ise inceleme, bölgesel ve geleneksel kullanım ile benzer adların tüketici tara-
fından birbiriyle karıştırılma riski göz önünde bulundurularak yapılır. Bu kapsamda Kurum,
başvuru yapandan söz konusu karıştırma riskini ortadan kaldıracak tedbirleri almasını ve buna
ilişkin bilgi ve belgeleri üç ay içinde göndermesini isteyebilir. Bu durumdaki coğrafi işaretlerin
ve geleneksel ürün adlarının kullanımına, sadece üretildiği kaynak ülkenin açık ve görülebilir
şekilde belirtilmesi halinde izin verilir. Başvurunun Bültende yayımlanması halinde ilanda,
tescil edilmesi halinde ise tescil belgesinde bu husus ayrıca belirtilir.

(3) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten daha sonraki bir tarihte ülkemizin taraf olduğu
veya müzakere ettiği ikili veya çok taraflı anlaşmalar kapsamında korunması öngörülen yabancı
ülkelere ait coğrafi işaretler, aksi ilgili anlaşmada öngörülmedikçe, söz konusu coğrafi işaretin
adının ve menşe ülkedeki sicil bilgilerinin özetinin anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce
Bültende yayımlanmış, bu yayıma karşı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında
itiraz yapılmamış veya yapılan itirazların Kurum tarafından nihai olarak reddedilmiş olması
koşuluyla; anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Kurum tarafından belirlenecek süre
içinde 41 inci madde uyarınca Sicile kaydedilip bültende yayımlanmak suretiyle Kanunun tes-
cilli coğrafi işaretlere sağladığı korumadan anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren yarar-
lanır. Ayrıca bu coğrafi işaretlerin menşe ülkesindeki sicil kaydına ait bilgiler, Kurum tarafından
Türkçe veya İngilizce olarak kamunun erişimine sunulur.

Başvurunun yayımı
MADDE 38 – (1) Coğrafi işaret başvurusunun Bültendeki yayımında aşağıdaki bilgiler

yer alır:
a) Başvuru numarası ve tarihi.
b) Başvuru yapanın kimlik ve iletişim bilgileri.
c) Coğrafi işaret başvurusunun adı ve türü.
ç) Ürün ve ürün grubu.
d) Coğrafi alanın sınırları.
e) Ürünün tanımı ve coğrafi alan ile bağlantısı.
f) Üretim metodu.
g) Mahreç işareti başvurularında; ürünün üretimi, işlenmesi ve ürüne ilişkin işlemlerden

hangilerinin belirlenmiş coğrafi alan sınırları içinde yapıldığı.
ğ) Denetim biçiminin ayrıntılı açıklaması.
h) Coğrafi işaretin kullanım biçimi, varsa etiketleme ve ambalajlamaya ilişkin özel

usuller.
ı) Yabancı ülke kaynaklı başvurularda tescile konu ibarenin Latin alfabesi dışındaki

harfleri içermesi halinde, bunların Latin alfabesindeki karşılığı ve varsa Türkçe çevirisi.
i) Varsa vekil bilgileri.
(2) Geleneksel ürün adı başvurusunun Bültendeki yayımında aşağıdaki bilgiler yer alır:
a) Başvuru numarası ve tarihi.
b) Başvuru yapanın kimlik ve iletişim bilgileri.
c) Geleneksel ürün adı.
ç) Ürün ve ürün grubu.
d) Ürünün, Kanunun 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen koşullardan en

az birini sağladığını gösterir bilgi.
e) Ürünün tanımı.
f) Ürün karakteristiğine işaret eden üretim metodu.
g) Denetim biçiminin ayrıntılı açıklaması.
ğ) Geleneksel ürün adının kullanım biçimi, varsa etiketleme ve ambalajlamaya ilişkin

özel usuller.
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h) Yabancı ülke kaynaklı başvurularda tescile konu ibarenin Latin alfabesi dışındaki
harfleri içermesi halinde, bunların Latin alfabesindeki karşılığı ve varsa Türkçe çevirisi.

ı) Varsa vekil bilgileri.

İKİNCİ KISIM
İtiraz

İtiraz ve itirazın incelenmesi
MADDE 39 – (1) Başvuru yapan, Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde reddedilen

başvuruyla ilgili olarak, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde, itiraza ilişkin gerek-
çelerin belirtildiği imzalı itiraz formunu elektronik ortamda doldurarak Kuruma itiraz edebilir.

(2) Tescil talebinin Kanunun 33 ilâ 37 nci ve 39 uncu maddelerine uygun olmadığı
iddiasıyla üçüncü kişiler veya 48 inci maddesi kapsamında önceki tarihli herhangi bir hak sa-
hibi, başvurunun Bültende yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içinde, itiraza ilişkin gerekçe-
lerin belirtildiği imzalı itiraz formunu elektronik ortamda doldurarak Kuruma itiraz edebilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında yapılan itiraza ilişkin gerekçelerin veya itiraz üc-
retinin ödendiğine ilişkin bilginin süresi içinde Kuruma sunulmaması durumunda itiraz yapıl-
mamış sayılır.

(4) İkinci fıkra uyarınca yapılan itiraz hakkında başvuru yapana bilgi verilir. Başvuru
yapanın, itiraza ilişkin görüşünü tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmemesi
halinde itiraz, mevcut bilgi ve belgeler kapsamında incelenir.

(5) Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca yapılan itirazlar Kurul tarafından incelenir. Kurul,
inceleme sırasında gerekli görmesi halinde taraflardan ek bilgi ve belge talep eder. Ek bilgi ve
belgelerin bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde sunulmaması halinde itiraz, mevcut bilgi
ve belgeler kapsamında incelenir.

(6) Kurul, itirazda ileri sürülen hususların değerlendirilmesi için ilgili kurum veya ku-
ruluşlardan bir ay içinde gönderilmek üzere görüş talep edebilir. Görüş için ilgili kurum ve ku-
ruluşlar tarafından ücret talep edilmesi halinde söz konusu ücret, itiraz eden tarafından bir ay
içinde ilgili kurum veya kuruluşa ödenir. Ödemeye ilişkin bilgi aynı süre içinde Kuruma sunu-
lur. Talep edilen ücretin süresi içinde ödenmemesi ve ödemeye ilişkin bilginin Kuruma sunul-
maması halinde itiraz mevcut bilgi ve belgeler kapsamında incelenir.

(7) İtirazın incelenmesi sonucunda başvuruda değişiklik yapılması halinde başvurunun
son hali, değişikliğe uğrayan kısım ayrıca belirtilmek suretiyle Bültende yayımlanır. Bu yayıma
itiraz edilemez.

(8) İtiraz üzerine başvurunun reddedilmesi halinde karar Bültende yayımlanır.
Uzlaşma
MADDE 40 – (1) Tescil talebinin Kanunun 33 ilâ 37 nci ve 39 uncu maddelerine uygun

olmadığı iddiasıyla üçüncü kişiler veya 48 inci maddesi kapsamında önceki tarihli herhangi
bir hak sahibi tarafından yapılan itirazların incelenmesi sırasında Kurum tarafları uzlaşmaya
davet edebilir. Bu durumda taraflar, Kurum tarafından kendilerine yapılan bildirimden itibaren
bir ay içinde uzlaşmaya ilişkin beyanlarını yazılı olarak Kuruma iletir. Taraflardan birinin uz-
laşma teklifine süresi içinde olumlu cevap vermemesi halinde uzlaşma daveti reddedilmiş sa-
yılır ve Kurum itiraz incelemesini kaldığı yerden devam ettirir.

(2) Tarafların Kurum nezdinde vekille temsil edildiği durumlarda vekil uzlaşma davetini
ve uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözüme elverişli olduğunu asile derhal bildirmekle yü-
kümlüdür.

(3) Tarafların uzlaşmak istemeleri ve arabulucuya başvuracaklarını birlikte Kuruma bil-
dirmeleri hâlinde itiraz incelemesi üç ay ertelenir. Ancak, bu süre içinde tarafların birlikte ta-
lepte bulunması halinde süre üç aya kadar uzatılabilir.
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(4) Uzlaşma sürecinin 6325 sayılı Kanunda düzenlenen sebeplerden biri nedeni ile sona
ermesi halinde tarafların anlaştıkları, anlaşamadıkları veya arabuluculuk faaliyetinin nasıl so-
nuçlandığına ilişkin düzenlenen tutanağın aslı veya noter onaylı örneği uzlaşma faaliyetinin
sona ermesinden itibaren bir ay içinde Kuruma verilir. Tarafların anlaşması halinde, taraflarca
düzenlenen ve 6325 sayılı Kanuna göre ilam niteliği kazanan tutanağın Kuruma verilmesiyle
başvuruya ilişkin işlemler uzlaşma sonucuna uygun şekilde devam ettirilir. Bu süre içinde tu-
tanağın teslim edilmemesi veya tarafların anlaşmaya varamaması halinde Kurum itiraz incele-
mesini kaldığı yerden devam ettirir.

(5) Arabuluculuk sürecinin başlamasından sona ermesine kadar geçirilen süre, hak dü-
şürücü sürenin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Tescil ve Değişiklik Talepleri

Tescil
MADDE 41 – (1) Bültende yayım tarihinden itibaren üç ay içinde hakkında herhangi

bir itiraz yapılmamış, yapılan itirazlar nihai olarak reddedilmiş veya itirazların değerlendiril-
mesi sonucunda değişikliğe uğramış başvuru, bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde tescil
ücretinin ödenmesi ve ödendiğine ilişkin bilginin aynı süre içinde Kuruma sunulması şartıyla
tescil edilir ve Sicile kaydedilir. Tescil edilen coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları, tescil
belgesinde bulunan bilgileri içerecek şekilde Bültende yayımlanır.

(2) Coğrafi işaret tescil belgesinde aşağıdaki bilgiler yer alır:
a) Tescil numarası ve tarihi.
b) Başvuru numarası ve tarihi.
c) Tescil ettirenin kimlik ve iletişim bilgileri.
ç) Coğrafi işaretin adı ve türü.
d) Ürün ve ürün grubu.
e) Coğrafi alanın sınırları.
f) Ürünün tanımı ve coğrafi alan ile bağlantısı.
g) Üretim metodu.
ğ) Mahreç işareti başvurularında; ürünün üretimi, işlenmesi ve ürüne ilişkin işlemlerden

hangilerinin belirlenmiş coğrafi alan sınırları içinde yapıldığı.
h) Denetim biçiminin ayrıntılı açıklaması.
ı) Coğrafi işaretin kullanım biçimi, varsa etiketleme ve ambalajlamaya ilişkin özel usuller.
i) Yabancı ülke kaynaklı başvurularda, tescile konu ibarenin Latin alfabesi dışındaki

harfleri içermesi halinde, bunların Latin alfabesindeki karşılığı ve varsa Türkçe çevirisi.
(3) Geleneksel ürün adı tescil belgesinde aşağıdaki bilgiler yer alır:
a) Tescil numarası ve tarihi.
b) Başvuru numarası ve tarihi.
c) Tescil ettirenin kimlik ve iletişim bilgileri.
ç) Geleneksel ürün adı.
d) Ürün ve ürün grubu.
e) Ürünün, Kanunun 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen koşullardan en

az birini sağladığını gösterir bilgi.
f) Ürünün tanımı.
g) Ürün karakteristiğine işaret eden üretim metodu.
ğ) Denetim biçiminin ayrıntılı açıklaması.
h) Geleneksel ürün adının kullanım biçimi, varsa etiketleme ve ambalajlamaya ilişkin

özel usuller.
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ı) Yabancı ülke kaynaklı başvurularda, tescile konu ibarenin Latin alfabesi dışındaki
harfleri içermesi halinde, bunların Latin alfabesindeki karşılığı ve varsa Türkçe çevirisi.

(4) Sicil kaydında tescil belgesindeki bilgiler yer alır.
Değişiklik talepleri
MADDE 42 – (1) Tescil edilen coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının tescile konu

özelliklerinde iklim değişikliği, teknolojik gelişmeler ve üretimde yeni metotların geliştirilmesi
gibi nedenlerle değişiklik olması veya tescil belgesinde yer alan bilgilerde hata bulunması ha-
linde değişiklik talebi, menfaati bulunanlar tarafından Kuruma yapılabilir.

(2) Değişiklik talepleri, imzalı değişiklik talep formunun elektronik ortamda doldurul-
ması ile Kuruma sunulur. Değişiklik talebinde aşağıdaki bilgi ve belgelerin yer alması zorun-
ludur:

a) Talepte bulunanın kimlik ve iletişim bilgileri ile tescilli coğrafi işaret veya geleneksel
ürün adına ilişkin değişiklikle ilgili menfaatini açıklayan bilgi ve belgeler.

b) Tescil belgesinde belirtilen özelliklerden değişiklik talebine konu olan hususlar, ge-
rekçeleri ve bunlara ilişkin kanıtlar ile Sicilde değiştirilmesi talep edilen kısımlar.

c) Varsa vekil bilgileri.
ç) Değişiklik talebi ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi.
(3) İkinci fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen hususlarda eksiklik bulunması

halinde Kurum, söz konusu eksikliklerin üç ay içinde giderilmesini ister. Eksikliklerin süresi
içinde giderilmemesi halinde talep yapılmamış sayılır.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen şartları karşılayan değişiklik talebi, Kanunun
38 inci maddesi kapsamında incelenir ve uygun bulunan değişiklikler Bültende yayımlanır.
Yayım tarihinden itibaren üç ay içinde söz konusu değişikliğe gerekçeli ve yazılı olarak itiraz
edilebilir. Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamında yapılan itirazlar, aynı maddeye göre incelenir.
İtiraz olmaması veya inceleme sonucunda itirazın reddedilmesi halinde değişiklikler Bültende
yayımlanır ve bu tarih itibarıyla kesinleşir. Kesinleşen ve Sicile kaydedilen değişiklikler, ilgi-
liler tarafından yayım tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde uygulanır.

(5) Değişiklik talebinde bulunanın tescil ettiren olmaması halinde Kurum, değişikliği
Bültende yayımlamadan önce tescil ettirene bilgi verir ve varsa kendisine yapılan bildirimden
itibaren bir ay içinde görüşlerini bildirmesini ister. Değişikliğin Bültende yayımlanması halinde
tescil ettiren usulüne uygun biçimde itiraz edebilir. Kurum, değişikliğin kesinleşmesi halinde
değişikliğin ilgililerce uygulanması için gerekli tedbirleri almasını tescil ettirenden ister.

Başvuru yapan veya tescil ettirenlerde değişiklik
MADDE 43 – (1) Coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı başvurusu yapanların veya

tescil ettirenlerin, Kanunun 36 ncı ve 49 uncu maddelerinde belirtilen şartları sağlamadığına
mahkeme tarafından karar verilmesi veya bu durumun Kurum tarafından resen tespiti ya da
başvuru yapan veya tescil ettiren kişiler tarafından değişiklik beyanının Kuruma yazılı olarak
bildirilmesi hâlinde bu karar, tespit ya da beyan Bültende yayımlanır. Başvuru yapan veya tescil
ettiren kişiler tarafından değişiklik beyanının imzalı değişiklik formu ile Kuruma sunulması
zorunludur.

(2) Yayımı takip eden üç aylık süre içinde Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen şartları
taşıyanların başvuru yapan veya tescil ettiren olarak kaydedilmek istemesi durumunda talep
sahipleri Kurum tarafından geçerli kabul edilen ve elektronik ortamda doldurulmuş imzalı de-
ğişiklik talep formu ile Kuruma yazılı olarak başvuru yapar. Değişiklik talebi kapsamında aşa-
ğıdaki bilgi ve belgelerin yer alması zorunludur:

a) Talepte bulunanın kimlik ve iletişim bilgileri ile Kanunun 36 ncı ve 49 uncu madde-
lerinde belirtilen şartları sağladığını gösteren bilgi ve belgeler.

b) Varsa vekil bilgileri.
(3) İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilen hususlarda eksiklik bulunması halinde Kurum,

söz konusu eksikliklerin iki ay içinde giderilmesini ister. Eksikliklerin süresi içinde giderilme-
mesi halinde talep yapılmamış sayılır.
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(4) İkinci fıkra kapsamında birden fazla talep yapılması halinde Kurum, denetim faa-
liyetini etkin biçimde yerine getirme, ürünün üreticilerini temsil etme yeterliliği gibi hususları
dikkate alarak en uygun gördüğü talebi kabul eder. Talep kabul edilirse değişiklik Bültende
yayımlanır.

(5) Talep olmaması veya yapılan taleplerin uygun bulunmaması halinde coğrafi işaret
veya geleneksel ürün adı hakkı sona erer ve bu durum Bültende yayımlanır.

(6) Başvuru yapan veya tescil ettiren ile Kanunun 36 ncı ve 49 uncu maddelerinde be-
lirtilen şartları sağlayanın anlaşması halinde değişiklik talebi aşağıda belirtilen hususları içe-
recek şekilde Kuruma sunulur:

a) Talepte bulunanın kimlik ve iletişim bilgisi ile Kanunun 36 ncı ve 49 uncu madde-
lerinde belirtilen şartları sağladığını gösteren bilgi ve belgeler.

b) Varsa vekil bilgileri.
c) Değişiklik anlaşması.
ç) Değişiklik ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi.
(7) Talep kabul edilirse değişiklik Bültende yayımlanır. Kurum değişiklik anlaşmasına

ilişkin gerekli gördüğü hallerde noter onayı da dâhil her türlü delilin sunulmasını talep edebilir.
(8) Altıncı fıkrada yer alan anlaşmanın Kurum tarafından uygun bulunmaması duru-

munda değişiklik talebi reddedilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Kullanım, Denetim ve Vazgeçme

Tescilli coğrafi işaretin ve geleneksel ürün adının kullanımı
MADDE 44 – (1) Tescilli coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları Sicilde belirtilen

şartlara uygun olan ürünlerin üretimi veya pazarlamasında faaliyet gösterenler tarafından kul-
lanılır. Üreticiler ve pazarlama faaliyetinde bulunanlardan üretici olmayıp tedarik zincirinde
yer alarak ürünlerin tescile konu özelliklerine etkisi bulunanlar, coğrafi işaret ve geleneksel
ürün adına yönelik faaliyet gösterdiklerine dair tescil ettirene bildirimde bulunur. Bu bildirim,
coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescilinin Bültende yayımından sonraki altı ay içinde; tes-
cilli coğrafi işaret ve geleneksel ürün adına konu ürünün üretimi ve pazarlama faaliyetine tes-
cilden sonra başlayacak olanlar için ise üretim ve pazarlama faaliyetine başlama tarihinden iti-
baren altı ay içinde yapılır. Yalnızca satış faaliyetinde bulunanların tescil ettirene bildirim zo-
runluluğu bulunmamaktadır. Tescil ettiren, kendisine yapılan bildirimleri 45 inci maddede be-
lirtilen listeye ekleyerek sürekli güncel tutar. Aynı madde kapsamında yapılan denetimler için
esas teşkil eden bu liste, talep edilmesi halinde Kuruma sunulur.

(2) Tescil edilmiş coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının kullanım hakkına sahip
olan kişiler, söz konusu coğrafi işaret veya geleneksel ürün adını amblem ile birlikte ürün veya
ambalajı üzerinde kullanır. Coğrafi işaretler bakımından amblemin kullanılması zorunludur.

(3) Ürünün niteliği gereği, amblem ile birlikte coğrafi işaretin veya geleneksel ürün
adının ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde kullanılamadığı durumlarda, amblem ile tescilli
işaret veya ad, kullanım hakkına sahip olanlar tarafından işletmede kolayca görülecek şekilde
bulundurulur.

(4) Geleneksel ürün adının amblemsiz kullanımı Kanun ve Yönetmelik hükümlerine
tabi değildir.

Kullanımın denetimi
MADDE 45 – (1) Coğrafi işaretlerin ve geleneksel ürün adlarının kullanımının dene-

timi; tescilli coğrafi işaretleri ve geleneksel ürün adlarını taşıyan ürünlerin üretimi, piyasaya
arzı veya dağıtımı aşamalarında veya ürün piyasada iken kullanımının tescilde belirtilen özel-
liklere uygunluğunun denetimine ilişkin her türlü faaliyeti kapsar.
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(2) Denetim, Kurum tarafından yeterliliği onaylanan Sicilde kayıtlı denetim merci ta-
rafından yerine getirilir. Denetim merciinin objektif olması, denetimleri yapmak için yetkin ve
yeterli sayıda personele, gerekli kaynağa ve donanıma sahip olması gerekir. Kurum, denetim
merciinin yeterliliğinin ispatı için gerekli bilgi ve belgelerin sunulmasını isteyebilir. Sicilde
yer alan denetim merciinde değişiklik Kurumun onayı ile yapılabilir.

(3) Denetim merci, tescilli coğrafi işareti veya geleneksel ürün adını taşıyan ürünlerin
tescilde belirtilen özelliklere uygunluğunun denetimini yaparken 44 üncü maddede belirtilen
amblemin kullanımını da denetler.

(4) Tescil ettiren, denetime esas teşkil etmek üzere tescilli coğrafi işareti veya geleneksel
ürün adını taşıyan ürünlerin üreticilerinin ve pazarlamasında faaliyet gösterenlerin listesini
tutar. Tescil ettiren bu listeyi, talep edildiğinde Kuruma ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara
gönderir.

(5) Tescilde belirtilen denetim sıklığı göz önünde bulundurularak denetim merci tara-
fından denetim planı oluşturulur. Her bir denetlenen için ayrı bir tutanak hazırlanır. Denetlenen
ürünün niteliğine ve tescil kapsamına göre içeriği farklılaştırılabilen tutanaklar özellikle aşa-
ğıdaki hususları kapsar:

a) Denetlenenin kimlik ve iletişim bilgisi, birden fazla adreste üretim veya pazarlama
yapılıyorsa ilgili yerlerin adresleri.

b) Denetim merciinde bulunanlar ile denetlenen yerin sorumlusunun kimlik bilgileri
ve imzaları.

c) Denetim tarihi ve denetlenen ürüne ilişkin miktar, parti numarası ve benzeri bilgiler.
ç) Denetimin etkin bir şekilde yapılabilmesi için varsa denetlenenin hazır bulundurması

gereken ek bilgi ve belgeler.
d) Tescil belgesi bilgileri esas alınmak üzere denetlenen özellikler ve bu özelliklerin

uygun bulunup bulunmadığı.
e) Uygun bulunmayan kullanımlar için alınması gereken tedbirler ve bu kapsamda yeni

bir denetim öngörülmüşse buna ilişkin detaylar.
f) Amblem kullanımının uygunluğu.
(6) İki nüsha halinde imzalanan denetim tutanaklarının bir nüshası denetim merci diğer

nüshası ise denetlenen tarafından muhafaza edilir.
(7) Yapılan denetimler sonucunda hazırlanan tutanaklar denetim merci tarafından tescil

ettirene bildirilir. Tescil ettiren, kendisine bildirilen tutanakları inceler ve tescile aykırı husus-
ların bulunması halinde gerekli yasal yollara başvurur.

(8) Tescil ettiren, kendisine bildirilen denetim tutanaklarının raporlamasını yapar. Şekli
Kurum tarafından duyurulan denetim raporları özellikle aşağıdaki hususları içerir:

a) Denetlenenlerin kimlik ve iletişim bilgileri ile denetim yapılan yerlerin adresleri.
b) Her denetlenen için ayrı olmak üzere denetimin yapıldığı tarih, denetlenen ürün mik-

tarı, tescilde belirtilen özelliklere uygun bulunmayan ürünler için uygulanan tedbirler, varsa
tescile aykırılık nedeniyle başvurulan yasal yollar.

c) Amblem kullanımının uygunluğu.
(9) Denetim raporları yılda bir Kuruma sunulur. Ancak Kurum şikâyet olması hâlinde

denetim raporlarının süresinden önce sunulmasını talep edebilir. Denetim raporlarının sunul-
masına ilişkin süre tescilin Bültende yayımlandığı tarihte başlar.

(10) Denetim raporlarının Kurum tarafından incelenmesi sonucunda eksiklik tespit edi-
lirse tescil ettirene bildirilerek altı ay içinde eksikliğin giderilmesi istenir. Eksikliğin süresi
içinde giderilmemesi veya denetim faaliyetinin usulüne uygun olarak yerine getirilmediğinin
tespit edilmesi halinde Kanunun 43 üncü maddesi hükmü uygulanır.

(11) Kurum gerekli gördüğü hallerde denetim faaliyetine ilişkin ek bilgi ve belge iste-
yebilir.
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(12) Tescil ettiren, denetime ilişkin masrafları denetlenenlerden talep edebilir.
(13) Bu Kitapta belirtilen denetim, tescilde belirtilen denetim merciinin yaptığı dene-

timleri kapsamakta olup, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,
Gıda ve Yem Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan coğrafi işaretlerin ve geleneksel ürün adla-
rının denetimine yönelik hükümler saklıdır.

Tescilin sağladığı hak ve sorumluluktan vazgeçme
MADDE 46 – (1) Coğrafi işaret veya geleneksel ürün adını tescil ettiren, tescilin sağ-

ladığı haklarından ve kullanımın denetimiyle ilgili sorumluluklarından vazgeçebilir. Vazgeçme
talebi imzalı form ile Kuruma yazılı olarak yapılır. Vazgeçme talebi için aşağıdaki bilgi ve bel-
gelerin verilmesi zorunludur:

a) Talep vekil tarafından yapılmış ise vazgeçme yetkisini içeren noter onaylı vekâlet-
name veya söz konusu vekâletnamenin noter onaylı örneği.

b) Tescil ettirenin hak ve sorumluluktan vazgeçtiğini gösterir beyanı.
c) Tescil ettiren tüzel kişi ise noter onaylı imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin

noter onaylı örneği, gerçek kişi ise noter onaylı imza beyannamesi veya söz konusu beyanna-
menin noter onaylı örneği, kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları ise vazgeçme yetkisini gösterir belgenin aslı veya aslına uygun örneği.

(2) Birinci fıkrada öngörülen hususlarda eksiklik bulunması halinde iki ay içinde gide-
rilmesi istenir. Aksi takdirde vazgeçme talebi yapılmamış sayılır.

(3) Uygun bulunan vazgeçme talebi Bültende yayımlanır.
(4) Bültendeki yayımı takip eden üç aylık süre içinde Kanunun 36 ncı maddesinde be-

lirtilen şartları taşıyanlar tarafından tescil ettiren kişiye ilişkin değişiklik talebinde bulunulması
halinde, bu talep Kanunun 43 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde incelenir.

(5) Üç aylık süre içinde tescil ettiren kişiye ilişkin değişiklik talebinde bulunulmaması
halinde, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı bu sürenin sonunda Kurum tarafından Sicilden
terkin edilir ve terkine ilişkin bilgi Bültende yayımlanır. Vazgeçme, Sicile kayıt tarihi itibarıyla
hüküm doğurur.

ÜÇÜNCÜ KİTAP
Tasarım

BİRİNCİ KISIM
Tasarım Başvurusu

BİRİNCİ BÖLÜM
Başvurunun Yeri ve Tarihi

Başvurunun yeri ve tarihi
MADDE 47 – (1) Kanunun 3 üncü maddesi kapsamındaki gerçek veya tüzel kişiler ta-

sarım tescili için Kuruma başvuruda bulunabilir.
(2) Başvuru tarihi, başvuru formunun ve başvuru için gerekli bilgi veya belgelerin Ku-

rum tarafından alındığı tarihtir.

İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru Şartları

Başvuru ve başvuruda yer alacak unsurlar
MADDE 48 – (1) Tasarım başvurusu, Kurum tarafından geçerli kabul edilen başvuru

formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle Kuruma sunulur. Aksi halde başvuru iş-
lemden kaldırılır ve talep halinde ödenen ücretler iade edilir.

(2) Tasarım başvurusunda aşağıdaki unsurlar yer alır:
a) Başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri.
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b) 50 nci maddede belirtilen şartları taşıyan, tasarımın görünümünü yansıtan ve yayım
yoluyla çoğaltılmaya elverişli resim, çizim, grafik, fotoğraf veya benzeri bir biçimde hazırlan-
mış görsel anlatım.

c) İsteğe bağlı olarak tarifname.
ç) Tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün adı.
d) Tasarımcının veya tasarımcı grubundaki tasarımcıların kimlik ve iletişim bilgileri.
e) Varsa tasarımcı isminin gizli tutulması talebi.
f) Tescil isteme hakkının tasarımcı veya tasarımcılardan ne şekilde elde edildiğine iliş-

kin bilgi.
g) Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler.
ğ) Varsa yayım erteleme talebi.
h) Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri.
ı) Başvuru ücretinin, yayım ücretinin, başvuru kapsamında ilave tasarımlar varsa bu

ilave tasarımların ücretinin ve varsa rüçhan hakkı ve yayım erteleme talebine ilişkin ücretin
ödendiğini gösterir bilgi.

i) Yetkili kişi veya kişilerce atılmış imza.
j) Yayım erteleme talebi varsa 54 üncü maddede belirtilen şartları taşıyan numune.
Tasarımcı olarak belirtilme hakkı
MADDE 49 – (1) Tasarımcı, korumaya konu olan tasarımı tasarlayan kişidir.
(2) Tasarımcı veya tasarımcıların kimlik ve iletişim bilgileri Sicilde, rüçhan belgelerinde

ve Bülten yayımında yer alır.
(3) Tasarım başvurusunda yer alan tasarım ya da tasarımların birden fazla kişi tarafından

oluşturulmuş olması halinde, hangi tasarımların kimler tarafından yapıldığı başvuru formunda
belirtilir.

(4) Tasarımcı, isminin başvuruda belirtilmemesi halinde tasarımcı olarak belirtilmesini
isteme hakkına sahiptir. Ancak tasarımcı, isminin gizli tutulmasını da talep edebilir. Birden çok
tasarımcı olduğu durumda adının gizli tutulmasını talep eden tasarımcıların adları gizli tutulur
ve bunların adı yayımda yer almaz.

(5) Başvuru sahibinin tasarımcı olmaması veya tasarımcılardan sadece biri veya birkaçı
olması halinde, başvuru sahibinin tasarımcı veya tasarımcılardan tasarım başvurusu yapma
hakkını ne şekilde elde ettiği başvuruda açıklanır.

Görsel anlatım
MADDE 50 – (1) Görsel anlatım, tasarımın görsel özelliklerini yansıtan ve yayım yo-

luyla çoğaltılmaya elverişli resim, çizim, grafik, fotoğraf veya benzeri bir biçimde hazırlanmış
tasarımın veya tasarımın uygulandığı ürünün görünümüdür.

(2) Görsel anlatımlar en az 8x8 cm en fazla 16x16 cm boyutunda sunulur.
(3) Sunulan görsel anlatımlar, yayım yoluyla çoğaltılmaya elverişli ve tasarıma ait gör-

sel özelliklerin açık ve net şekilde ayırt edilmesine imkân sağlayacak nitelikte olmalıdır. Tescile
konu tasarımın üç boyutlu olması durumunda tasarımın daha iyi anlaşılabilmesi için, tasarımı
bütün yönleriyle açık ve net şekilde yansıtan görünümler sunulur.

(4) Fotoğraf şeklinde verilen görsel anlatımlarda, tasarım veya tasarımın uygulandığı
ürün sade ve düz bir fon üzerinde yer almalıdır. Çizim olarak sunulan görsel anlatımlar ise
çizim aletleri veya elektronik vasıtalarla çizilir ve ürünün üç boyutlu görünümünü sağlamak
amacıyla gölgelendirme veya paralel çizgiler kullanılır.

(5) Tasarımın bir kısmının koruma altına alınması talep ediliyorsa, çizim olarak sunulan
görsel anlatımlarda koruma talep edilmeyen unsurlar noktalı veya kesikli çizgilerle ifade edi-
lirken, fotoğraf olarak sunulan görsel anlatımlarda ise koruma talep edilen kısımlar açıkça işa-
retlenerek sınırlandırılır. Fotoğraf olarak sunulan görsel anlatımlarda teknik sebeplerden dolayı
işaretlemenin çizgilerle yapılamaması durumunda koruma talep edilmeyen kısımlar gölgelen-
dirilerek veya bulanıklaştırılarak gösterilebilir.
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(6) Ek görsel anlatım, tescile konu tasarımın daha iyi anlaşılabilmesi için tasarımın bü-
tünlüğünü bozmamak kaydıyla aynı tasarımın farklı yönlerden elde edilmiş görünümü olup,
kesit ve tasarımın kullanım özelliklerini yansıtan farklı görünümler de ek görsel anlatım olarak
değerlendirilir.

(7) Tescile konu tasarım dışında, başka bir cisim, aksesuar, ölçü veya açıklayıcı metin
içeren, ürünleri eksenler ve boyutları ile beraber gösteren görünümler görsel anlatım olarak
kabul edilmez. Aynı görsel anlatım içerisinde birden fazla görünüme yer verilemez.

(8) Tescil konusu tipografik karakterler ise, görsel anlatımda tipografik karakterlerden
oluşan bir metin ek görsel anlatım olarak verilir.

(9) Görsel anlatımın marka unsuru içermesi, tasarım sahibine marka hakkı sağlamaz.
(10) Tasarım veya tasarımın uygulandığı ürün, yazılı ibarelerden oluşuyorsa veya bu

ibareleri taşıyorsa, söz konusu yazılı ibareler tasarım sahibine, ibarelerin ifade ettiği kavram
üzerinde inhisari nitelikte bir hak sağlamaz.

Tarifname
MADDE 51 – (1) Tarifname, tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünün görsel özel-

liklerinin ifade edildiği yazılı metindir.
(2) Tarifname, başvuru aşamasında isteğe bağlı olarak verilir.
(3) Sunulan ek görsel anlatımlara ilişkin görsel özellikler, bunlar için hazırlanan tarif-

namede ifade edilir.
(4) Tasarımın veya tasarımın uygulandığı ürünün görsel özellikleri dışında ürüne ait

teknik ve fonksiyonel özellikler ile üretim yöntemleri gibi ifadelere tarifnamede yer verilmesi
korumanın kapsamını etkilemez.

Ürün adı
MADDE 52 – (1) Tasarımlar, Locarno Anlaşmasında belirtilen ürün ya da ürünlere kar-

şılık gelen sınıf, alt sınıf ve adlar kullanılmak suretiyle tanımlanır. Başvuruda ifade edilen ve
Locarno Sınıflandırmasında yer almayan ürün adları Kurum tarafından tanımlanır.

Başvuru işlemlerine ilişkin ücretler
MADDE 53 – (1) Başvuruya ilişkin ücretler, tasarım başvuru ve yayım ücreti ile varsa

rüçhan ve yayım erteleme talebi ücretlerinden oluşur.
(2) Her bir tasarım başvurusu için alınan ücret tasarım başvuru ücretidir. Bir tasarım

içeren başvurular tekli, birden fazla tasarım içeren başvurular ise çoklu başvuru olarak değer-
lendirilir. Çoklu başvurularda yer alan ilave her bir tasarım için Tebliğde belirlenen ilave tasarım
başvuru ücreti ödenir.

(3) Yayımlanması istenen her 8x8 cm alan için yayım ücreti ödenir. Bir görsel anlatım
boyutlarının 8x8 cm’yi aşması durumunda ilave yayım ücreti alınır. Yayım erteleme talebi
varsa yayım ücreti olarak ödemenin yapıldığı yıl geçerli olan ücret ödenir.

(4) Rüçhan hakkının talep edilmesi halinde rüçhan ücreti ödenir. Birden fazla rüçhan
hakkı talebinde bulunulması durumunda yapılan her bir rüçhan hakkı talebi için ayrı ücret öde-
nir. Rüçhan hakkı ücretinin ödenmemesi halinde rüçhan hakkından yararlanma talebi yapıl-
mamış sayılır.

(5) Yayım ertelemesinin talep edilmesi halinde, yayım ertelemesi talep edilen her bir
tasarım için yayım erteleme ücreti ödenir.

(6) Tasarım başvuru ve yayıma ilişkin ücretlerin ödenmemesi ve süresi içinde ödemeye
ilişkin bilginin Kuruma sunulmaması halinde başvuru yapılmamış sayılır.

(7) Tasarım başvurusunun geri çekilmesi halinde ödenen tasarım başvuru ücreti iade
edilmez ancak, başvuruya ilişkin diğer ücretler talep üzerine iade edilir. Tasarım başvurusunun
reddedilmesi veya işlemden kaldırılması halinde ise tasarım başvuru ücreti yanında varsa rüç-
han ücreti de iade edilmez, başvuruya ilişkin yayım ücreti ve varsa yayım erteleme ücreti talep
üzerine iade edilir.
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(8) Çoklu başvuruda yer alan tasarımların Locarno Sınıflandırmasının farklı olması
veya yüz adedi aşması nedeniyle bölünmesi halinde, başvurunun kapsamından çıkarılan tasa-
rımlara ilişkin tasarım başvuru ücreti talep üzerine iade edilir.

Numune
MADDE 54 – (1) Başvuru konusunun iki boyutlu bir tasarım olması ve yayım erteleme

talebinde bulunulması halinde, 50 nci maddede istenen görsel anlatım yerine tasarlanan veya
tasarımın uygulandığı ürünün maksimum 20x30 cm ebatlarında örneği başvuruyla birlikte ve-
rilebilir.

Çoklu başvurular
MADDE 55 – (1) Birden fazla tasarımın tescili, çoklu başvuru adı altında tek bir baş-

vuru olarak yapılabilir.
(2) Çoklu başvurulara ilişkin görsel anlatımlar ile tarifnameler, 50 nci ve 51 inci mad-

delere uygun olarak düzenlenir. Her bir görsel anlatım için ayrı numaralandırma yapılır.
(3) Süslemeler ve desen tasarımları hariç olmak üzere, tasarımların veya tasarımın uy-

gulandığı ürünlerin çoklu başvuruya konu olabilmeleri için bu ürünlerin aynı sınıfa dahil ol-
maları şarttır.

(4) Çoklu tasarım başvurusu, en fazla yüz adet tasarım içerebilir.
(5) Kurum, başvuru formunda belirtilen tasarımların veya tasarımın uygulandığı ürün-

lerin sınıflandırılmasında Tasarımların Uluslararası Sınıflandırılmasında belirtilen esaslara uy-
gun olarak düzenleme yapar. Çoklu başvuruda yer alan tasarımların aynı sınıfta olmaması veya
tasarım sayısının yüz adedi aşması nedenleriyle bölünme söz konusu olması halinde Kurum,
hangi tasarımların işleme alınacağı hususunda başvuru sahibinden veya vekilinden iki aylık
süre içinde bildirim yapmasını ister. Ayrıca bu süre içinde, bölünen tasarımların yeni bir baş-
vuruya konu edilmesi hâlinde, başvuru tarihi olarak bölünen dosyanın başvuru tarihi esas alınır.
İlk başvuruda rüçhan hakkı talep edilmiş olması halinde bu hak, bölünmüş her başvuru için ta-
nınır.

(6) Çoklu başvuru veya çoklu tescili oluşturan tasarımlar ayrı ayrı değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Rüçhan Hakkı

Rüçhan hakkının talep edilmesi
MADDE 56 – (1) Başvuru sahibi veya vekili, yararlanmak istediği rüçhan hakkını baş-

vuru formunda belirtir.
(2) Başvuruda rüçhan hakkından yararlanmak istenilmesi halinde, ilk başvurunun ya-

pıldığı ülkenin yetkili idaresi tarafından verilmiş onaylı rüçhan belgesinin aslı ve bu belgenin
yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi başvuru tarihinden itibaren üç ay
içinde Kuruma verilir. Rüçhan hakkı talep ücretinin ödenmemesi, eksik ödenmesi veya rüçhan
belgesinin onaylı Türkçe tercümesinin bulunmaması halinde Kurum, bu eksikliklerin gideril-
mesi için iki ay süre verir. Bu süre içinde eksikliklerin giderilmemesi halinde rüçhan hakkından
yararlanma talebi yapılmamış sayılır.

(3) Rüçhan hakkının Türkiye'de açılan sergilerdeki teşhire dayanması halinde yetkili
mercilerden alınan, teşhir edilen ürünü açık ve eksiksiz bir şekilde gösteren fotoğraf veya fo-
toğrafları içeren ve ürünün çeşidi ile bu ürünün sergide görünür şekilde konulduğu tarihi ve
serginin resmi açılış tarihini gösterir şekilde belge sunulur.

(4) Yabancı ülkelerde veya ülkelerdeki sergilerde teşhir edilen ürünler için, serginin
açıldığı yetkili merciler tarafından düzenlenen ve üçüncü fıkrada belirtilen hususları içeren
belge sunulur.

(5) Rüçhan hakkı kullanma süresi altı aydır. Bu süre, rüçhan hakkı doğuran ilk başvu-
runun yapıldığı tarihten başlar. Başvuru günü bu süreye dahil değildir.
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(6) Bir tasarım için birden fazla rüçhan hakkı talep edilmesi durumunda rüçhan hakkı,
geçerli olan ilk rüçhan tarihi itibarıyla başlar.

(7) Rüçhan hakkı talebinde, rüçhan hakkının doğduğu başvurunun ülkesi, tarihi ve
numarası belirtilir.

(8) Rüçhan hakkı talebinin uygun bulunması halinde bu durum Sicile kaydedilir ve ta-
sarım tescil belgesine işlenir.

(9) Çoklu başvurular için sunulan rüçhan belgesinin, tescili talep edilen tasarımlardan
hangisine veya hangilerine ilişkin olduğu başvuruda belirtilir.

Rüçhan hakkı sahipliğinin değişmesi
MADDE 57 – (1) Yabancı ülkede yapılan ilk başvurudaki başvuru sahibinin Türki-

ye’deki başvuru sahibinden farklı olması halinde, bu değişikliğin nasıl gerçekleştiği ve deği-
şikliğin tarihi ile bu değişikliğe taraf kişilerin isimleri başvuruda beyan edilir.

Rüçhan hakkı belgesi düzenleme
MADDE 58 – (1) Türkiye’de usulüne uygun olarak yapılmış tasarım başvurusuna veya

tesciline dayanarak talep edilen rüçhan hakkı belgesi, ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Ku-
ruma sunulması koşuluyla tasarım sahibinin talebi üzerine verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvurunun İncelenmesi, Eksikliklerin Giderilmesi ve

Başvuru Tarihinin Kesinleşmesi

Başvurunun incelenmesi ve başvuru tarihinin kesinleşmesi
MADDE 59 – (1) Başvuru tarihi, başvuru sahibinin kimlik bilgilerini içeren imzalı baş-

vuru formu ile tasarıma ait görsel anlatımın Kuruma verildiği tarih itibarıyla kesinleşir. Koruma
başlangıç tarihi, başvurunun kesinleştiği tarihtir.

(2) Tasarım başvurusu Kanunun 64 üncü maddesi kapsamında incelenir.
(3) Konusu ve kapsamı Kanunun 64 üncü maddesinin altıncı fıkrası hükümlerine aykırı

bir tasarım tescil talebi Kurum tarafından reddedilir.
Eksikliklerin giderilmesi ve başvuru tarihinin kesinleşmesi
MADDE 60 – (1) Bir başvuruda Kanunun 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve

(b) bentlerinde yer alan bilgi ve belgelerle ilgili eksiklik tespit edilmesi halinde, Kurum tara-
fından söz konusu eksikliklerin giderilmesi için bir ay süre verilir. Tasarım başvurusu, bu ek-
sikliklerin giderildiği an itibarıyla kesinlik kazanır.

(2) Kurum, Kanunun 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamı
dışında kalan eksikliklerin giderilmesi için iki ay süre verir. Bu eksiklikler, başvuru tarihinin
kesinleşmesini etkilemez.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen süreler içinde eksikliklerin giderilmemesi ha-
linde tasarım başvurusu yapılmamış sayılır.

(4) Rüçhan hakkına ilişkin eksikliklerin giderilmemesi halinde başvuruya konu tasa-
rımlar rüçhan hakkından yararlanamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tescil, Sicil Kaydı, Yayımlama ve Yayım Ertelemesi

Tescil ve Sicil kaydı
MADDE 61 – (1) Başvuru şartları eksiksiz şekilde yerine getirilen ve Kanunun 64 üncü

maddesi hükmüne uygun olan bir tasarım başvurusu, Sicile kaydedilir.
(2) Sicil kaydında aşağıdaki bilgiler yer alır:
a) Başvuru numarası ve tarihi.
b) Tasarım tescil numarası, tarihi ve tasarımın yayımlandığı Bülten tarihi ile numarası.
c) Başvuru çeşidi, başvuruda yer alan tasarım sayısı.
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ç) Varsa rüçhan bilgileri.
d) Tasarım sahibinin uyruğu ile kimlik ve iletişim bilgileri.
e) Tasarımcı veya tasarımcıların kimlik ve iletişim bilgileri.
f) Tasarımın görsel anlatımı.
g) Tasarım veya tasarımın uygulanacağı ürünün adı ve sınıfı.
ğ) Devir, lisans, yenileme gibi tasarım tescili ile ilgili kayıtlar.
h) Varsa vekil bilgisi.
Yayımlama
MADDE 62 – (1) Sicile kaydı yapılmış tasarım, aşağıdaki unsurları kapsayacak şekilde

Bültende yayımlanır:
a) Başvuru numarası ve tarihi.
b) Tasarımın tescil numarası ve tarihi.
c) Tasarım sayısı.
ç) Varsa rüçhan bilgileri.
d) Tasarım sahibinin uyruğu ile kimlik ve iletişim bilgileri.
e) Tasarımcı veya tasarımcıların kimlik ve iletişim bilgileri.
f) Tasarımın görsel anlatımı.
g) Tasarımın veya tasarımın uygulanacağı ürünün adı ve sınıfı.
ğ) Varsa vekil bilgisi.
(2) Tescilli tasarımlara ilişkin değişiklikler ve yenileme işlemleri de Bültende yayım-

lanır.
(3) Bülten periyodik olarak yayımlanır. Kurum, gerektiğinde ek Bülten yayımlayabilir.
Yayım ertelemesi
MADDE 63 – (1) Başvuru sahibi, başvuru veya varsa rüçhan tarihinden başlamak üzere

otuz ay süreyle başvuruyla birlikte yayım erteleme talebinde bulunabilir.
(2) Yayım erteleme talebi bulunan ve Kanunun 64 üncü maddesi hükmüne göre redde-

dilmemiş başvuru, tescil edilerek Sicile kaydedilir. Ancak, tasarımın görsel anlatımı ve başvuru
dosyasına ilişkin bilgi ve belgeler üçüncü kişilerin incelemesine kapalı tutulur.

(3) Başvuru sahibinin kimliği, başvuru tarihi, tasarımın veya tasarımın uygulanacağı
ürünün sınıfı ve yayım erteleme talebi Bültende yayımlanır.

(4) Kurum, yayım erteleme süresinin sona erdiği tarihte veya hak sahibinin isteği üze-
rine daha önceki bir tarihte, başvuruyla ilgili bütün kayıt ve belgeleri üçüncü kişilerin incele-
mesine açar ve yayımlar. Ancak, yayım ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi ile başvuru sırasında
sadece tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün numunesi verilmiş ise tasarımın yayıma
uygun görsel anlatımının da yayımdan önce Kuruma sunulması zorunludur.

(5) Numune verilmesi sebebi ile yayımı ertelenen tasarımların görsel anlatımlarının su-
nulmaması ve yayım ücretlerinin ödenmemesi hallerinde, ücretin ödenmesi ve eksik görsellerin
sunulması için bildirim tarihinden itibaren başvuru sahibine veya vekiline iki ay süre verilir.

(6) Yayım erteleme süresi sona eren ve eksikliği süresi içinde tamamlanmış tasarım
başvuruları, 62 nci maddede belirtilen içeriğe göre yayımlanır. Eksikliklerin verilen süre içinde
giderilmemesi halinde tasarıma tanınan haklar başvuru tarihinden itibaren hiç doğmamış sayılır.

(7) Yayım ertelemesi bulunan tasarımın yayım tarihi, görsel anlatımlarının yayımlandığı
tarihtir.

(8) Çoklu başvurularda, başvuruda yer alan tasarımların yalnız bir kısmı için de yayım
ertelemesi talebinde bulunulabilir.

(9) Ertelenen tasarımlar için ödenecek yayım ücreti, ödemenin yapıldığı yıl için belir-
lenen ücrettir.
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İKİNCİ KISIM
İtiraz

Karara ve tescile itiraz
MADDE 64 – (1) Kurum kararlarından zarar gören başvuru sahipleri, Kanunun 64 üncü

maddesi uyarınca verilen ret veya kısmi ret kararlarına karşı, kararın bildirim tarihinden itibaren
iki ay içinde bu kararlara karşı itirazda bulunabilir.

(2) Karara itiraz, itiraza ilişkin gerekçelerin ayrıntılı şekilde yazıldığı imzalı karara
itiraz formu ile Kuruma yapılır. Şekli eksiklik içermeyen itirazlar, Kurul tarafından incelenir.

(3) Üçüncü kişiler, yayım tarihinden itibaren üç ay içinde ücretini ödeyerek tasarımın
Kanunun 55 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan tanımlara uygun olmadığı,
56 ncı ve 57 nci maddelerinde belirtilen şartları taşımadığı, 58 inci maddesinin dördüncü fıkrası
ve 64 üncü maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi kapsamında olduğu, başvurunun kötü niyetli
olduğu ve bir fikri mülkiyet hakkının yetkisiz kullanımını içerdiği gerekçelerini ileri sürerek
tescil belgesinin verilmesine yazılı olarak itiraz edebilir.

(4) Tescil kararına itirazın geçerli olabilmesi için aşağıdaki bilgi ve belgelerin Kuruma
sunulması zorunludur:

a) Tasarım Yayımına İtiraz Formuna göre hazırlanmış, itiraz gerekçelerini açıklayan
itiraz başvuru formu ile ispatlayıcı bilgi ve belgeler.

b) Tescil kararına itiraz ücretinin ödendiğini gösterir bilgi.
(5) Yayıma İtiraz Formunda itiraza konu tasarıma ilişkin hangi bilgi ve belgelerin su-

nulduğu belirtilir ve sunulan belgelerde itiraza konu tasarım işaretlenmek suretiyle açıkça gös-
terilir.

(6) Kuruma yabancı dilde sunulan bilgi ve belgelerin yeminli tercüman onaylı Türkçe
tercümeleri verilir.

(7) İtiraza dayanak gösterilen dergi, katalog, kitap, broşür ve benzeri belgelerin tümü
yerine yalnızca kapak ve itiraza dayanak gösterilen tasarımlar ya da tasarımların uygulandığı
ürünlerin yer aldığı sayfalar ile tarih içeren kısımların renkli ve net fotokopileri sunulur. Söz
konusu kapak ve sayfaların aynı sayıya ait olduğu belirtilir.

(8) İtiraz gerekçeleri ve ücreti, itiraz süresi içinde tamamlanabilir. Bu süre içinde itiraz
gerekçeleri ile itiraz ücretinin ödendiğini gösterir bilginin sunulmaması halinde itiraz yapıl-
mamış sayılır ve talep halinde alınan ücret iade edilir.

İtirazın incelenmesi
MADDE 65 – (1) Kanunun 67 nci maddesi kapsamında Kurum kararına ve tescil ka-

rarına yapılacak itirazlar, Kurul tarafından incelenir. Kurul, itirazları inceleme sürecinde gerek
duyulan süre ve sıklıkta taraflardan ilave bilgi, belge veya ürün numunesi talep edebilir.

(2) Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Kurum kararlarına karşı yapılan
itirazların incelenmesi aşamasında ve gerekli görülen hallerde başvuru sahibinin görüşü alınır
ve başvuru sahibinin görüşünü bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde Kurula bildirmesi is-
tenir. Bu süre içinde görüşün sunulmaması halinde itiraz mevcut bilgi ve belgeler kapsamında
değerlendirilir.

(3) Kanunun 67 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca üçüncü kişilerin tasarım tescilinin
yayımına ilişkin yaptığı itirazlar, görüşlerini açıklayabilmesi için başvuru sahibine bildirilir ve
karşı görüşünü bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde Kurula bildirmesi istenir. İtiraz sahi-
binden, bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde sunulmak üzere ek bilgi ve belge istenebilir.
Bu süre içinde istenilen ek bilgi ve belgeler ile itiraza karşı görüşün sunulmaması halinde itiraz
mevcut bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirilir.

(4) 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen bilgi ve belgelerde itiraz ücreti dı-
şında herhangi bir eksiklik varsa, Kurum ilgili eksikliğin giderilmesi için bir aylık süre verir.
Bu süre içinde eksikliğin giderilmemesi halinde tescil kararına itiraz yapılmamış sayılır. Aynı
itirazın birden fazla kişi tarafından yapılmış olması halinde, yazışmalar itiraz başvuru formunda
ilk sırada yer alan kişi ile yapılır.
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(5) İtiraz süresi boyunca veya itirazın incelenmesi aşamasında Kanunun 64 üncü mad-
desi ve bu Yönetmelik hükümleri kapsamında başvuruda eksiklik olduğunun tespit edilmesi
halinde, işlemlere tamamlanmayan aşamadan devam edilir ve gerekli görülen hallerde alınan
kararlar Bültende yayımlanır.

(6) Kanunun 67 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yapılan itirazın kabul edilmesi
halinde, tasarımın tescili hükümsüz kılınır. Kanunun 64 üncü maddesinin altıncı fıkrasının (b)
ve (ç) bentleri ile fikri mülkiyet hakkının yetkisiz kullanımı gerekçesiyle tasarımın bir kısmına
yapılan itirazın kabul edilmesi halinde ise sadece o kısmın tescili hükümsüz kılınır. Kısmi hü-
kümsüzlük sonucunda tescilin devamı için, kalan kısmın koruma şartlarını sağlaması ve tasarım
kimliğini muhafaza etmesi şarttır. Çoklu bir başvuruya yapılan itirazın incelenmesi aşamasında,
itiraza konu edilmeyen ancak itirazın eki belgelerden hükümsüz kılınması gerektiği anlaşılan
tasarım tescilleri dördüncü fıkrada belirtilen usule uygun olarak resen hükümsüz kılınır.

(7) Tescilin kısmen veya tamamen hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, hüküm-
süzlük kararı Bültende yayımlanır.

(8) Kurul kararı, tescilin tamamen veya kısmen devamı yönünde ise tasarım tescil bel-
gesi düzenlenir.

(9) Kurul tarafından hükümsüz kılınan tasarım tescilleri için ödenen itiraz inceleme üc-
reti, talep edilmesi halinde itiraz sahibine iade edilir.

İtirazın geri çekilmesi
MADDE 66 – (1) Yayıma ve karara itirazlar, Kurum tarafından itiraz hakkında karar

verilmeden önce geri çekilebilir.
(2) İtirazın geri çekilebilmesi için aşağıdaki belgelerin Kuruma sunulması zorunludur:
a) İtirazın geri çekilmesi talebini içeren form.
b) Talep vekil tarafından yapılmış ise geri çekme yetkisini açıkça içeren vekâletname.
c) Talep eden itiraz sahibi tüzel kişi ise noter onaylı imza sirküleri veya söz konusu sir-

külerin noter onaylı örneği.
ç) Talep eden itiraz sahibi gerçek kişi ise noter onaylı imza beyannamesi veya söz ko-

nusu beyannamenin noter onaylı örneği.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Sicile Kaydedilecek Diğer İşlemler

BİRİNCİ BÖLÜM
Yenileme

Yenileme
MADDE 67 – (1) Koruma süresi sona eren bir tasarım, sahibinin talebi ve yenileme

ücretinin ödenmesi koşuluyla yenilenir ve bu durum Bültende yayımlanır.
(2) Yenileme için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:
a) Talep formu.
b) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.
(3) Çoklu başvurularda, kısmi yenileme işlemi yapılabilir. Kısmi yenileme için aşağı-

daki belgelerin verilmesi zorunludur:
a) Yenilenmesi istenen tasarımların numaralarını içeren talep formu.
b) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.
c) Talep vekil tarafından yapılmış ise kısmi yenileme yetkisini açıkça içeren vekâlet-

name.
ç) Talep eden başvuru sahibi tüzel kişi ise noter onaylı imza sirküleri veya söz konusu

sirkülerin noter onaylı örneği.
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d) Talep eden başvuru sahibi gerçek kişi ise noter onaylı imza beyannamesi veya söz
konusu beyannamenin noter onaylı örneği.

İKİNCİ BÖLÜM
Hataların Düzeltilmesi

Hataların düzeltilmesi
MADDE 68 – (1) Başvuru sahibinin adı veya adresindeki hatalar ile imla hataları veya

maddi hataların Sicilde düzeltilmesine ilişkin talep, talep formu ile Kuruma yapılır. Tasarım
başvuru veya tescil numarası ile düzeltilmesi istenilen hatalar talep formunda belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisans

Lisans
MADDE 69 – (1) Tasarım başvurusu veya tescilinden doğan tasarım hakkına ilişkin

kullanma yetkisi, ulusal sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde lisans
sözleşmesine konu olabilir.

(2) Lisans talebinin Sicile işlenebilmesi için aşağıdaki bilgi ve belgelerin verilmesi zo-
runludur:

a) Talep formu.
b) Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, lisansa konu olan tasarımın adını, tescil

numarasını, çoklu başvuru ise sıra numaralarını, varsa lisans bedeli ve lisans süresini belirtir
lisans sözleşmesi, lisans sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman
tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tescilden Doğan Haktan Vazgeçme

Vazgeçme
MADDE 70 – (1) Tasarım sahibi, başvuru veya tescilden doğan tasarım hakkından kıs-

men veya tamamen vazgeçebilir. Kısmi vazgeçmelerde tasarım sıra numaraları belirtilir. Sicilde
kayıtlı bir tasarımın hak sahibinin birden fazla olması durumunda, tescilden vazgeçilebilmesi
için hak sahiplerinin tamamının izni gerekirken, hak sahipleri kendi haklarından feragat ede-
bilir.

(2) Tasarım hakkından vazgeçilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:
a) Talep formu.
b) Talep vekil tarafından yapılmış ise vazgeçme yetkilerini açıkça içeren vekâletname.
c) Sicile kayıtlı hak sahipleri tarafından tasarım hakkından vazgeçmeyi onaylayan be-

yan.
ç) Talep eden tasarım sahibi tüzel kişi ise noter onaylı imza sirküleri veya söz konusu

sirkülerin noter onaylı örneği.
d) Talep eden tasarım sahibi gerçek kişi ise noter onaylı imza beyannamesinin aslı veya

noterden onaylı sureti.
(3) Usulüne uygun olarak yapılmış vazgeçme nedeniyle tasarım hakkının sona ermesi

Bültende yayımlanır.
(4) Birden fazla tasarım sahibinin olması durumunda tasarım hakkından vazgeçilmesi

talebi tüm sahipler tarafından imzalanır. Kanunun 147 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca
ortak temsilci olan kişinin diğer hak sahipleri adına tasarım hakkından vazgeçilmesi talebini
imzalama yetkisi yoktur.
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DÖRDÜNCÜ KİTAP
Patent ve Faydalı Model

BİRİNCİ KISIM
Başvuru, Patentin Verilmesi ve İtiraz

BİRİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Rüçhan Hakkı

Patent başvurusu için gerekli belgeler ve başvuru tarihinin kesinleşmesi
MADDE 71 – (1) Patent başvurusu;
a) Başvuru formunu,
b) Buluş konusunu açıklayan tarifnameyi,
c) İstemleri,
ç) Tarifnamede veya istemlerde atıf yapılan resimleri,
d) Özeti,
e) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgiyi,
kapsar.
(2) Başvurunun işleme alınabilmesi için Kanunun 90 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında

belirtilen unsurlar aşağıda belirtildiği şekilde Kuruma sunulur:
a) Patent verilmesinin istendiğine dair yazılı talep.
b) Başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgiler ve başvuru sahibi ile temasa geçilebil-

mesini sağlayan iletişim bilgileri.
c) Türkçe veya Kanunun 90 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yabancı diller-

den biri ile yazılmış tarifname veya önceki bir başvuruya yapılan atıf.
(3) İkinci fıkranın (c) bendi uyarınca sunulacak tarifname, 75 inci maddeye uygun bir

şekilde hazırlanabileceği gibi, buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte açık, ayrıntılı
ve eksiksiz olarak açıklandığı yazılı bir metin olarak da verilebilir. Önceki bir başvuruya atıf
yapılması durumunda ise önceki başvurunun başvuru tarihi, başvuru numarası ve hangi ülkede
yapıldığı belirtilir. Önceki başvurunun tarifnamesinin ve varsa resimlerinin atıf yapılan kısım-
ları da beyan edilir.

(4) Başvuru tarihinin kesinleşebilmesi için ikinci fıkrada belirtilen unsurların tamamının
Kuruma verilmesi gerekir. Kuruma verildiği tarihte bu unsurlardan herhangi birinin eksik ol-
ması durumunda Kanunun 95 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca başvuru işleme alınmaz
ve bu durum talep sahibine bildirilir. İkinci fıkrada belirtilen unsurların tamamının Kuruma
verilmemesi halinde eksik olan unsurlar sonradan tamamlanamaz.

Başvuru unsurlarının tamamlanması
MADDE 72 – (1) 71 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen unsurlarla yapılan ve

işleme alınan başvuruda, aşağıda belirtilen unsurlardan en az birinin eksik olması halinde, bu
eksiklikler herhangi bir bildirime gerek olmaksızın başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde
giderilir:

a) 74 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve başvuru sırasında verilmemiş olan
bilgiler.

b) İstemler.
c) Varsa tarifnamede veya istemlerde atıf yapılan resimler.
ç) Özet.
d) Başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi.
(2) 71 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca sunulan tarifname veya tarifnameyle birlikte

birinci fıkrada belirtilen diğer unsur veya unsurlar başvuru sırasında Paris Sözleşmesi veya
Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf veya karşılıklılık ilkesini uygulayan devlet-

24 Nisan 2017 – Sayı : 30047                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



lerin resmî dillerinden birinde verilmişse, bu unsurların Türkçe çevirileri ve bu çevirinin ya-
bancı dilde verilen metin ile aynı olduğuna dair beyan herhangi bir bildirime gerek olmaksızın
başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde Kuruma sunulur.

(3) Başvuru sırasında önceki başvuruya atıf yapılması durumunda atıf yapılan önceki
başvurunun tarifname, istemler, özet ve varsa resimlerini içeren onaylı bir sureti ve onaylı su-
retin yabancı dilde olması durumunda Türkçe çevirisi ile birlikte bu çevirinin yabancı dilde
verilen metinle aynı olduğuna dair beyan herhangi bir bildirime gerek olmaksızın başvuru ta-
rihinden itibaren iki ay içinde Kuruma sunulur. Başvuru sırasında önceki başvuruya atıf yapıl-
ması ve önceki başvurunun bazı resimlerine veya kısımlarına atıfta bulunulmaması halinde
sonradan tamamlanan tarifname, atıfta bulunulan başvurunun tarifnamesinden atıfta bulunul-
mayan resimlerle veya kısımlarla ilgili referanslar ve açıklamalar çıkarılarak düzenlenir.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen unsurların belirtilen sürede tamam-
lanmaması halinde başvuru geri çekilmiş sayılır ve bu durum başvuru sahibine bildirilir. Son-
radan tamamlanan unsurlar başvurunun ilk kapsamını aşamaz.

Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında ulusal aşamaya girecek başvurular
MADDE 73 – (1) Patent İşbirliği Antlaşmasının 22 nci ve 39 uncu maddeleri uyarınca

ulusal aşamaya girecek olan başvuru, uluslararası başvurunun rüçhan tarihinden itibaren, rüçhan
yoksa uluslararası başvuru tarihinden itibaren otuz aylık sürede, 71 inci maddenin birinci fık-
rasındaki unsurlar ve Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğine ilişkin bilgi ile birlikte Kuruma su-
nulur. Başvuru otuz aylık sürede Kuruma sunulmazsa bu süreye ek olarak üç aylık süre tanınır.
Bu ek süre içinde yapılan başvurular için Tebliğde belirtilen ek ücret, başvuru ücretiyle birlikte
ödenir. Başvuru otuz aylık süreye ek olarak verilen üç aylık sürede de Kuruma sunulmazsa Pa-
tent İşbirliği Antlaşmasına Dair Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca;

a) Başvurunun aşağıda belirtilen sürelerden hangisi önce bitiyorsa o süre içinde Kuruma
sunulması,

1) Başvuru veya rüçhan tarihinden itibaren otuz aylık sürenin bitiminden itibaren on
iki aylık süre veya,

2) Otuz aylık süreye uyulmaması sebebinin giderildiği tarihten itibaren iki aylık süre,
b) Uyulması gereken otuz aylık süreye şartların gerektirdiği özen gösterilmesine rağmen

uyulamadığına ilişkin sebeplerin belirtilmesi ve anılan sebepleri destekleyecek bilgi ve kanıt-
ların verilmesi,

c) Tebliğde belirtilen başvuru ücreti ve ilgili ek ücretin ödenmiş olması,
gerekir.
(2) Patent İşbirliği Antlaşması aracılığıyla ulusal aşamaya giriş yapan başvuruların geç-

miş yıllara ait yıllık ücretleri, ulusal aşamaya giriş tarihinde başvuruyla birlikte ek ücretsiz
ödenir. Ulusal aşamaya giriş tarihinde ödenmeyen geçmiş yıllara ait yıllık ücretler ise, Tebliğde
belirtilen ek ücretlerle birlikte ulusal aşamaya giriş tarihinden itibaren altı ay içinde ödenir.
Yıllık ücretler, ödemenin yapıldığı tarihte geçerli olan Tebliğdeki miktarlar esas alınarak ödenir.

(3) Patent İşbirliği Antlaşması aracılığıyla birinci fıkraya uygun olarak ulusal aşamaya
giriş yapan patent veya faydalı model başvurularının başvuru tarihi, uluslararası başvuru tari-
hidir. Birinci fıkrada belirtilen unsurların yabancı dilde verilmesi halinde Türkçe çevirileri,
herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ulusal aşamaya giriş tarihinden itibaren iki ay içinde
Kuruma sunulur. Patent İşbirliği Antlaşması aracılığıyla ulusal aşamaya giren başvurulardan
yapılan bölünmüş başvurulara, bölündüğü ilk başvurunun ulusal aşamaya girdiği tarihte yü-
rürlükte olan mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında yapılan uluslararası başvurunun birinci fık-
rası hükmüne uygun olarak ulusal aşamaya giriş yapmaması ya da birinci fıkranın (b) bendi
uyarınca verilen bilgi ve kanıtların Kurum tarafından kabul edilmemesi halinde anılan Antlaş-
manın 24 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca başvuru geri çekilmiş sayılır.
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Başvuru formu
MADDE 74 – (1) Başvuru formu aşağıdaki bilgileri içerir:
a) Buluş başlığı.
b) Başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri.
c) Başvurunun vekil aracılığıyla yapılması halinde vekilin kimlik ve iletişim bilgileri.
ç) Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler.
d) Buluşu yapan veya yapanlar ile ilgili kimlik ve iletişim bilgileri ve buluşu yapan ki-

şinin isminin gizli tutulmasının istenmesi halinde talebe ilişkin beyan.
e) Başvuru sahibinin buluşçu olmaması veya buluşçulardan sadece biri veya birkaçı ol-

ması halinde, başvuru sahibinin buluşçu veya buluşçulardan patent başvurusu yapma hakkını
ne şekilde elde ettiğine ilişkin beyan.

f) Başvuru bölünmüş başvuru ise önceki başvurunun numarası.
g) Başvuru ek patent başvurusu ise asıl patent başvurusunun numarası.
ğ) Başvuru, Kanunun 110 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca yapılan

bir başvuru ise ilk başvurunun numarası.
h) Buluş, genetik kaynağa dayanıyorsa bu kaynağın coğrafi kökenine, coğrafi kökeni

bilinmiyorsa genetik kaynağın nereden alındığına ilişkin beyan. Buluş, genetik kaynakla bağ-
lantılı geleneksel bilgiye dayanıyorsa bu bilginin kaynağının coğrafi kökenine, coğrafi kökeni
bilinmiyorsa bilginin nereden alındığına ilişkin beyan.

ı) Başvurunun, Kanunun 122 nci maddesi kapsamında kamu kurum veya kuruluşları
tarafından desteklenen projelerde ortaya çıkan buluşlara ilişkin olması halinde, destek sağlayan
kamu kurum veya kuruluşunun adı.

i) Başvuru sahibinin veya varsa vekilin imzası ve tarih. Başvuruda birden çok başvuru
sahibi varsa başvuru sahipleri tarafından atanmış ortak temsilcinin veya ortak temsilci atan-
maması durumunda başvuru formunda belirtilen ilk başvuru sahibinin ya da başvuru vekil va-
sıtasıyla yapılmışsa patent vekilinin imzaladığı patent verilmesi talebi.

j) Erken yayım talebine ilişkin beyan.
k) Tarifnamenin hangi dilde sunulduğuna ilişkin bilgi.
l) Başvuru ücretinin ödenip ödenmediğine dair bilgi.
m) Başvuru ile birlikte araştırma talebinde bulunulması halinde buna ilişkin beyan ve

ücretin ödendiğine ilişkin bilgi.
n) Uluslararası veya bölgesel anlaşmalar yoluyla ulusal aşamaya giren başvurularda

uluslararası veya bölgesel başvuru numarası, yayım numarası ve patent verilmişse patentin ve-
rildiğine ilişkin Bülten tarihi.

(2) Birinci fıkranın (h) bendinde, 101 inci maddenin üçüncü fıkrasının (i) bendinde,
104 üncü maddenin ikinci fıkrasının (k) bendinde ve 111 inci maddenin birinci fıkrasının (ö)
bendinde belirtilen genetik kaynak, bugün veya gelecek için değer taşıyan, işlevsel kalıtım bi-
rimleri içeren bitki, hayvan, mikrop veya başka menşeli olan her türlü genetik materyali ifade
eder.

Tarifname
MADDE 75 – (1) Tarifname, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman bir

kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte, açık ve ayrıntılı olarak yazılır.
Başvuru konusu buluşun tüm özellikleri hiçbir şey gizlenmeden, eksiksiz olarak açıklanır. Ta-
rifname sırasıyla aşağıdaki bölümleri kapsar:

a) Buluş başlığı: Tarifnamenin başlangıcında başvuru formunda belirtilen buluş başlığı
yer alır. Buluş başlığı, buluş konusu teknik geliştirmeyi kısaca tanımlar ve marka niteliğindeki
terimleri kapsamaz.

b) Teknik alan: Buluşun ilgili olduğu teknik alan belirtilir.
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c) Tekniğin bilinen durumu: Buluşun anlaşılması, araştırılması ve incelenmesi için baş-
vuru sahibinin bildiği kadarıyla buluş konusunun hem yurt içi hem de yurt dışındaki benzerleri
ayrıntılı olarak verilir. Buluş konusunun benzerlerine atıflar yapılarak patentle korunması is-
tenen buluşun bunlardan farklılıkları, karşılaştırma yapmayı sağlayacak nitelikte ayrıntılı bi-
çimde açıklanır.

ç) Buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemler: Buluşun hangi teknik problem
ya da problemlerin çözümünü amaçladığı açıklanır. Başvuruda teknik problem açıkça ifade
edilmese dahi teknik problemin ve çözümünün anlaşılabileceği şekilde buluş ortaya konulur
ve tekniğin bilinen durumuna atıfta bulunularak buluşun varsa avantajları belirtilir.

d) Resimlerin açıklanması: Varsa, resimlerin her birinin kısa tanımı yapılır, resimlerde
yer alan parçaların numaraları ve tanımları açıklanır.

e) Buluşun açıklanması: Patentle korunması istenen buluş, hiçbir şüpheye ve yanlış an-
lamaya yer vermeyecek şekilde, örnekler verilerek, varsa resimlere atıfta bulunularak ayrıntılı
olarak açıklanır. Açıklamada resimlerdeki parçalar ve işlevleri anlatılırken her bir parçanın so-
nunda parça numarası parantez içinde belirtilir.

f) Buluşun sanayiye uygulanma biçimi: Buluştan sanayide ne şekilde yararlanılabileceği
ve buluşun ne şekilde uygulanabileceği veya kullanılabileceği belirtilir.

(2) Tarifnamenin birinci fıkrada belirtilen şekil ve düzende sunulması zorunludur. An-
cak, buluşun doğası gereği, farklı bir anlatım şekli buluşun daha iyi anlaşılmasını sağlıyorsa
bu zorunluluk aranmaz.

İstemler
MADDE 76 – (1) Başvuru, buluşun yeterli ayrıntıda ifade edildiği ve açıkça ortaya

konduğu bir veya birden çok istemi içerir. İstemler, korunması istenilen buluş konusunun teknik
özelliklerini tanımlar.

(2) Her istem tek cümle halinde yazılır. İstemler, iki bölümlü yazılmasının uygun olması
halinde, korunması istenen 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 karakterize
edici bir bölüm olmak üzere iki bölüm halinde yazılır. Bu durumda, bölümleri birbirinden ayır-
mak amacıyla “içeren, karakterize edilen, içeriği, -den oluşan, -den ibaret olan, olup özelliği,
ayırt edici özelliği” ifadeleri ya da aynı anlama gelecek herhangi başka bir ifade kullanılır. İs-
temlerde buluş, sadece erişilmesi arzulanan bir sonuç ile tanımlanamaz.

(3) Bağımsız bir istemde, buluşun esas özelliklerinin belirtilmesi gerekir. Bağımsız is-
temi bir veya birden fazla bağımlı istem izleyebilir. Bağımlı istemler, bağlı bulunduğu istemin
tüm özelliklerini içermelidir. Bağımlı istemlerin başlangıcında bağımsız isteme atıfta bulunul-
malı ve sonra da korunması istenilen ilave teknik özellikler belirtilmelidir. Bağımlı bir istemde,
başka bir bağımlı isteme de atıfta bulunulabilir. Önceki bir isteme veya istemlere atıfta bulu-
nulan tüm bağımlı istemler, mümkün olan en uygun biçimde gruplandırılır.

(4) Bir bağımlı istemde birden fazla isteme “veya” ifadesi kullanılarak ayrı ayrı atıfta
bulunulabilir.

(5) Kanunun 91 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
bir patent başvurusu aşağıda sayılan durumlardan birinin oluşması halinde, ürün, yöntem, aparat
veya kullanım kategorilerinde aynı kategoriye ait birden fazla bağımsız istem içerebilir:

a) Birden çok birbiriyle ilişkili ürünün bulunması.
b) Bir ürünün ya da aparatın farklı kullanımlarının bulunması.
c) Belirli bir probleme alternatif çözümler üretilirken bu alternatiflerin tek bir istemde

korunmasının uygunsuz olması.
(6) İstemler, buluşun özü göz önünde tutularak makul sayıda ve buluş özelliklerini ay-

rıntılı şekilde belirtecek sayıda yazılır. Birden çok istem var ise, bu istemler sırayla numara-
landırılır.
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(7) Zorunlu kalınmadığı sürece istemlerde, buluşun teknik özellikleri, tarifname veya
resimlere atıf yapılarak ifade edilmez. İstemler özellikle, “tarifnamede anlatıldığı gibi”, “re-
simlerde gösterildiği gibi” ve benzeri ifadeler içermez.

(8) İstemlerin dayanağı tarifname olup, istemler korunması talep edilen konuyu tanım-
lamalı, açık ve öz olmalı ve başvurunun kapsamını aşmamalıdır. Başvuru esnasında tarifname
ve istemlerin birlikte verilmesi durumunda tarifnamede yer almayıp istemlerde yer alan teknik
özellikler tarifnameye eklenmelidir. Başvuru esnasında sadece tarifname verilmesi durumunda
sonradan verilen istemlerde yer alıp tarifnamede yer almayan teknik özellikler tarifnameye ek-
lenemez.

Resimler
MADDE 77 – (1) Resimler; kalıcı, siyah, yeterince yoğun ve koyu, kalın ve iyi tanım-

lanmış çizgiler ile yapılır. Resimlerde renklendirme yapılmaz. Resimlerdeki tüm çizgiler, genel
olarak çizim aletleri veya çizim programları yardımıyla çizilir.

(2) Fotoğraflar resim olarak kabul edilmez ancak buluşun başka türlü gösteriminin
mümkün olmadığı mikron düzeyde mikroskobik görüntüleme gerektiren bazı durumlarda fo-
toğraf kullanılabilir. Akış şemaları ve diyagramlar resim olarak kabul edilir.

(3) Kesitler; referans işaretlerinin ve ana çizgilerin açık biçimde görülmesine engel ol-
mayacak şekilde tarama yapılarak belirtilir.

(4) Resimlerin ve bunların grafik uygulamalarının ölçeği; üçte iki oranında küçültülerek
yapılan fotografik veya elektronik çoğaltmada, tüm ayrıntıların kolaylıkla ayırt edilmesini sağ-
layacak şekilde olur.

(5) Resimlerde bulunan tüm sayılar, harfler ve referans işaretleri basit ve açık olur. Sa-
yılar ve harflerle birlikte köşeli parantezler, daireler veya tırnak işaretleri kullanılmaz.

(6) Aynı şeklin öğeleri, şeklin açık olması için oranlama bakımından bir fark yaratmak
zorunlu olmadıkça, birbirleriyle orantılı olur.

(7) Sayılar ve harflerin yüksekliği 0.32 cm’den veya 9 puntodan az olamaz. Resimlere
harf konması halinde, Latin alfabesi ve gerektiğinde Yunan alfabesi kullanılır.

(8) Aynı resim sayfası birkaç şekil içerebilir. İki veya daha fazla sayfa üzerinde bulunan
şekiller aslında bir bütün şekli oluşturuyorsa, bu şekiller, çeşitli sayfalar üzerinde görünen şe-
killerin herhangi birinin herhangi bir kısmı gizli kalmadan, tüm şeklin bir araya getirilebileceği
şekilde düzenlenir. Farklı şekiller sayfa veya sayfalar üzerinde, tercihen dikey bir konumda,
birbirlerinden net bir şekilde ayrılmış olarak, sayfada boş yer bırakmadan düzenlenir. Şekiller
dikey konumda düzenlenmemişse, şekillerin üst kısmı sayfanın sol tarafında olacak biçimde
yatay olarak düzenlenir. Farklı şekiller, sayfa numaralarından farklı olarak, ardışık şekilde nu-
maralandırılır.

(9) Tarifname ve istemlerde belirtilmeyen referans işaretleri resimlerde gösterilmez.
Aynı şekilde, resimlerde gösterilmeyen referans işaretleri de tarifname ve istemlerde bulunmaz.
Referans işaretleri kullanıldığında başvurunun tamamında aynı özellikler aynı referans işaretleri
ile belirtilir.

(10) Resimler yazılı ifade içermez. Resimlerin anlaşılabilir olması için gerekli olduğu
durumda “su”, “buhar”, “açık”, “kapalı” veya “AB kesiti” gibi tek bir sözcük ya da sözcükler
kullanılabilir.

Özet
MADDE 78 – (1) Özetin başlangıcında başvuru formunda belirtilen buluş başlığı yer

alır.
(2) Özet; tarifname, istemler ve varsa resimlerde bulunan temel özellikleri içerir ve bu-

luşun ilgili olduğu teknik alanı belirterek teknik problemin, buluş sayesinde bu problemin çö-
zümünün ve buluşun temel kullanımı ya da kullanımlarının açıkça anlaşılmasına da olanak
sağlar.
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(3) Özet, buluşun ilgili olduğu teknik alandaki araştırmalarda kullanılabilecek etkili bir
araç oluşturacak şekilde yazılır.

(4) Uygun olduğu durumda, başvuruda yer alan tüm formüller arasından buluşu en iyi
karakterize eden kimyasal formül özette yer alır. Özet, buluşun iddia edilen değeri ya da bulu-
şun spekülatif uygulamasına ilişkin ifadeler içermez. Özet tercihen en fazla 150 kelimeden
oluşur.

(5) Başvuru resim içeriyorsa, özette belirtilen teknik özelliklerden sonra tercihen bu
özellikler ile ilişkili atıf işaretleri parantez içinde yazılır. Yayımlanması talep edilen şeklin
numarası özetin sonunda belirtilir. Kurum, buluşu daha iyi karakterize ettiğini düşündüğü başka
şekil veya şekilleri de yayımlayabilir.

Patent başvurusunda yer almaması gereken ifadeler
MADDE 79 – (1) Patent başvurusu özellikle aşağıda sayılanları içeremez:
a) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan ifadeler veya diğer unsurlar.
b) Tekniğin bilinen durumu ile ilgili olarak yapılan karşılaştırmalar hariç olmak üzere,

üçüncü kişilere ait ürün veya usulleri ya da bu kişilerin patent başvurularının veya patentlerinin
değeri ya da geçerliliği ile ilgili bilgiler veya küçük düşürücü ifadeler.

c) İlgisiz veya gereksiz olduğu açıkça belli olan ifadeler veya diğer unsurlar.
(2) Bir patent başvurusu birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ifadeleri veya

unsurları içeriyorsa Kurum bu ifadeleri veya unsurları çıkarabilir.
Gen dizisi içeren buluşun açıklanması ve dizi listelerinin sunulması
MADDE 80 – (1) Bir gen dizisinin veya kısmi gen dizisinin sanayiye uygulanabilirliği

ve fonksiyonu, tarifname veya istemlerde açıklanır.
(2) Patent başvurusunda nükleotid veya amino asit dizileri açıklanıyorsa; tarifname,

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının yürürlükte olan standartlarına uygun olarak hazırlanmış bir
nükleotid veya amino asit dizi listesini de içerir. Dizi listesi, tarifnameden sonra gelmek üzere
“dizi listesi” başlığıyla ayrı bir sayfada başvurunun eki olarak, başvuruyla birlikte sunulur. Dizi
listesi elektronik ortamda verilir.

(3) Kurum, başvuru unsurlarına ek olarak, ikinci fıkraya uygun hazırlanmış dizi liste-
sinin Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının yürürlükte olan standartlarına uygun bir veri taşıyıcı-
sında verilmesini isteyebilir. Bu durumda, veri taşıyıcısında kayıtlı olan bilginin yazılı dizi lis-
tesi ile aynı olduğuna dair bir beyan verilir.

(4) Dizi listesinin 96 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca yapılan bildirim üzerine dü-
zeltilerek verilmesi halinde dizi listesi, başvurunun kapsamını aşmadığına dair bir beyanla bir-
likte verilir.

(5) Başvuru tarihinden sonra verilen dizi listesi tarifnamenin bir parçası olarak kabul
edilmez.

Biyolojik materyal içeren buluşun açıklanması ve biyolojik materyalin tevdi edilmesi
MADDE 81 – (1) Bir buluş, kamu tarafından ulaşılamayan ve ilgili teknik alandaki bir

uzman tarafından buluşun uygulanmasına yeterli olacak şekilde patent başvurusunda açıkla-
namayan bir biyolojik materyalle ilgiliyse veya bu materyalin kullanımını içeriyorsa, aşağıdaki
koşulların yerine getirilmesi halinde buluşun Kanunun 92 nci maddesine uygun olarak açık-
landığı kabul edilir:

a) Biyolojik materyalin bir örneğinin, Budapeşte Anlaşmasına uygun olarak kurulmuş
veya Kurumun tanıdığı yetkili bir tevdi kuruluşuna, başvuru tarihinde veya daha önce veril-
mesi.

b) Başvurunun yapıldığı tarihte, tevdi edilen biyolojik materyalin karakteristik özellik-
lerine ilişkin olarak başvuru sahibince ulaşılabilir bilgileri içermesi.

c) Tevdi kuruluşunun adının ve bu kuruluş tarafından tevdi edilen biyolojik materyale
verilen erişim numarasının patent başvurusunda belirtilmesi.
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(2) Birinci fıkraya göre tevdi edilen biyolojik materyal, tevdi kuruluşunda erişilebilir
olmaktan çıkarsa; Budapeşte Anlaşmasına uygun şekilde yeniden tevdi edilmesi ve materyalin
alındığına ilişkin tevdi kuruluşu tarafından verilen belgenin suretinin tevdi tarihinden itibaren
dört ay içinde patent başvurusunun veya belgesinin numarası belirtilerek Kuruma gönderilmesi
halinde, bu erişimin kesintiye uğramadığı kabul edilir.

(3) Birinci fıkranın (c) bendindeki bilgiler, aşağıda belirtilen sürelerden hangisi daha
önce sona eriyorsa o süre içinde verilir:

a) Başvurunun yapıldığı tarihten veya varsa rüçhan tarihinden itibaren on altı ay içinde,
bu süre içinde sunulamaması halinde ise, başvurunun yayımlanması için gerekli teknik hazır-
lıkların tamamlanmasından önce.

b) Kanunun 97 nci maddesinin birinci fıkrasına göre başvurunun yayımlanması talebi-
nin yapıldığı tarihe kadar.

c) Kanunun 102 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başvuru dosyasının incelenme-
sine ilişkin bir hakkın oluştuğu konusunda Kurumun başvuru sahibine yaptığı bildirimden iti-
baren bir ay içinde.

(4) Birinci fıkranın (c) bendindeki bilgilerin Kuruma verilmesiyle, tevdi edilen biyolojik
materyalin kamunun erişimine sunulması konusunda başvuru sahibinin koşulsuz ve geri dö-
nülemez şekilde rıza gösterdiği kabul edilir.

(5) Tevdi edilen biyolojik materyal, patent başvurusunun yayımlandığı tarihten itibaren
talep üzerine herkesin ve bu tarihten önce de Kanunun 102 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre
başvuru dosyasını incelemeye yetkili bulunan kişilerin erişimine açıktır. Bu erişim, talepte bu-
lunan kişiye bu biyolojik materyalin bir örneğinin verilmesiyle gerçekleşir.

(6) Biyolojik materyalin bir örneği, talepte bulunan kişinin, başvuru veya patent sahi-
bine, patent hakkının sona erdiği ya da patent başvurusunun reddedildiği, geri çekildiği, geri
çekilmiş sayıldığı tarihe kadar, başvuru veya patent sahibi feragat ettiğini açıkça belirtmedikçe,
bu biyolojik materyali ya da bundan türetilen herhangi bir biyolojik materyali üçüncü şahıslara
vermeyeceğini ve bu materyali yalnızca deneysel amaçlı kullanacağını taahhüt etmesi koşuluyla
verilir. Talepte bulunan, biyolojik materyali zorunlu lisans kapsamında kullanıyorsa bu taahhüt
aranmaz.

(7) Beşinci fıkradaki talep, ilan edilen bir formla Kuruma yapılır. Kurum bu formda,
tevdi edilen biyolojik materyale ilişkin bir patent başvurusunun yapıldığını ve talepte bulunanın
bu materyalin bir örneğini almaya yetkili olduğunu onaylar. Bu talep, patentin verilmesinden
sonra da Kuruma yapılır. Kurum onaylanan talebin bir kopyasını tevdi kuruluşuna ve patent
başvurusu veya patent sahibine gönderir.

Buluşu yapanın başvuruda belirtilmesi
MADDE 82 – (1) Buluşu yapan, Kanunun 90 ıncı maddesinin beşinci fıkrasına uygun

olarak başvuruda belirtilir. Başvuru sahibi, buluşu yapan değilse veya buluşu yapanlardan sa-
dece biri veya birkaçı ise başvuru sahibinin, buluşu yapan veya yapanlardan patent başvuru
hakkını ne şekilde elde ettiği başvuruda beyan edilir.

(2) Buluşu yapan, adının gizli tutulmasını isteyebilir. Birden fazla buluşu yapan olması
durumunda buluşçulardan adının gizli tutulmasını talep edenlerin adları gizli tutulur ve bunların
adı yayımda yer almaz.

(3) Başvuruda buluşu yapan olarak belirtilmeyen bir kişinin buluşu yapan olarak Sicile
eklenmesi için başvuru veya patent sahibiyle birlikte buluşu yapanların yazılı onayları gerekir.

(4) Buluşu yapan olduğu mahkeme kararı ile kesinleşen bir kişinin Kuruma yapacağı
talep üzerine, söz konusu kişi, buluşu yapan olarak Sicile kaydedilir.

(5) Patent başvurusunda veya patentte buluşu yapan olarak yanlışlıkla belirtilen kişinin
izni ile birlikte başvuru ya da patent sahibinin talebi üzerine Sicilde düzeltme yapılır.
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Bölünmüş başvuru
MADDE 83 – (1) İşlemleri devam eden bir başvurudan, başvuru konusunun kapsamını

aşmayacak şekilde ve başvuruya ait belge verilmesi kararının Bültende yayımlandığı tarihe ka-
dar bölünmüş başvuru yapılabilir.

(2) Kurum tarafından buluş bütünlüğü bulunmadığına karar verilen bir patent başvuru-
sundan yapılacak bölünmüş başvuru, bildirimde belirtilen buluş konularına ilişkin ve birinci
fıkra hükmüne uygun olarak yapılır.

(3) Buluş bütünlüğüne bakılmaksızın, başvuru sahibi kendi isteğiyle de birinci fıkra
hükmüne uygun olarak bölünmüş başvuru yapabilir.

(4) İlk başvurunun kapsamı içinde kalmak kaydıyla, bölünmüş her başvuru için başvuru
tarihi, ilk başvurunun tarihidir. İlk başvuruda rüçhan hakkı talep edilmişse bu hak bölünmüş
her başvuruya da tanınır.

(5) Bölünmüş başvuruya ilişkin geçmiş yıllara ait yıllık ücretler, bölünmüş başvuru
talep tarihinde veya bu talep tarihinden itibaren herhangi bir bildirime gerek olmaksızın Ka-
nunun 95 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen iki aylık süre içinde ek ücretsiz ödenir.
Geçmiş yıllara ait yıllık ücretlerin bu sürede ödenmemesi durumunda bölünmüş başvuru geri
çekilmiş sayılır.

(6) Bölünmüş patent başvurusu için araştırma talebi başvuruyla birlikte veya herhangi
bir bildirime gerek olmaksızın bölünmüş başvuru talebinin Kuruma verildiği tarihten itibaren
on iki ay içinde Tebliğde belirtilen araştırma ücreti ödenerek yapılır.

(7) Bölünmüş faydalı model başvurusu için araştırma talebi başvuruyla birlikte veya
herhangi bir bildirime gerek olmaksızın başvurunun şeklî şartlara uygunluk bakımından bir
eksikliğinin olmadığının veya eksikliklerin süresi içinde giderildiğinin bildirildiği tarihten iti-
baren iki ay içinde Tebliğde belirtilen araştırma ücreti ödenerek yapılır.

(8) Bölünmüş bir başvurudan tekrar bölünmüş başvurular yapılması durumunda, bö-
lündüğü başvurunun durumu dikkate alınır.

Rüçhan hakkının talep edilmesi
MADDE 84 – (1) Rüçhan hakkı talebi, Tebliğde belirtilen ücret ödenerek başvuruyla

birlikte veya başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yapılır ve rüçhan hakkı belgesi de başvuru
tarihinden itibaren üç ay içinde Kuruma sunulur. Aksi takdirde rüçhan hakkı talebi yapılmamış
sayılır. Rüçhan hakkı talebinde rüçhan hakkının doğduğu başvurunun ülkesi, tarihi, numarası
belirtilir.

(2) Ulusal aşamaya giren uluslararası başvurular için rüçhan hakkı belgesinin erişilebilir
olması durumunda rüçhan hakkı belgesinin Kuruma sunulmuş olduğu kabul edilir.

(3) Birden fazla rüçhan hakkı talebinde bulunulması durumunda yapılan her bir rüçhan
hakkı talebi için ayrı ücret ödenir.

(4) Rüçhan hakkı belgesi rüçhan hakkının doğduğu başvurunun Sicil sayfası ile tarif-
name, istemler ve varsa resimleri içerir. Rüçhan hakkının doğduğu başvurunun Kuruma daha
önceden verilmiş olması halinde rüçhan hakkı belgesinin sunulmuş olduğu kabul edilir. Ayrıca
Kuruma sunulan rüçhan hakkı belgesinin yabancı dilde olması durumunda Sicil sayfasının
Türkçe çevirisi rüçhan hakkı belgesiyle birlikte verilir.

(5) Rüçhan hakkının doğduğu başvurunun Türkçe olmaması ve rüçhan hakkının geçer-
liliğinin söz konusu buluşun patentlenebilirliğinin tespiti açısından gerekli olması halinde, Ku-
rumun bu konuda yapacağı bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde rüçhan hakkının doğduğu
başvurunun Türkçe çevirisi veya başvurunun rüçhan hakkının doğduğu başvuru ile tamamen
aynı olduğuna ilişkin bir beyan sunulur. Aksi takdirde Kanunun 146 ncı maddesi uyarınca rüç-
han hakkı talebi yapılmamış sayılır.

(6) Türkiye'de açılan ulusal veya uluslararası sergiler ile Paris Sözleşmesine taraf ül-
kelerde açılan resmi veya resmi olarak tanınan uluslararası sergilerde, patent veya faydalı model
konusunu kapsayan ürünü teşhir eden gerçek veya tüzel kişiler, teşhir tarihinden itibaren on
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iki ay içinde Türkiye'de patent veya faydalı model başvurusu yapma konusunda sergiden doğan
rüçhan hakkından yararlanmak için teşhir ettikleri patent veya faydalı model konusunu kapsa-
yan ürünü sarih ve eksiksiz bir şekilde gösteren en az bir fotoğrafı ve ürünün teknik özellikleri
ile bu ürünün sergide görünür şekilde konulduğu tarihi ve resmi açılış tarihini gösterir, sergiyi
düzenleyen kuruluş tarafından onaylanmış bir belge verir. Söz konusu fotoğraf, patent veya
faydalı model konusu buluşun ilgili alanda uzman kişi tarafından açık ve şüpheye yer verme-
yecek şekilde anlaşılmasını sağlayacak yeterlikte sergide sunulan ürünün özelliklerini göster-
melidir.

Rüçhan hakkı belgesi düzenlenmesi
MADDE 85 – (1) Kuruma yapılmış başvurudan doğan rüçhan hakkına ilişkin rüçhan

hakkı belgesi, başvuru sahibinin talebi ve Tebliğde belirtilen ücretin ödenmesi şartıyla Kurum
tarafından düzenlenir. Rüçhan hakkı belgesi, rüçhan hakkının doğduğu başvurunun Sicil say-
fasını ve onaylı bir suretini içerir.

Ek patent
MADDE 86 – (1) Ek patent başvurusu için Kanunun 83 üncü maddesinin birinci ve

üçüncü fıkrasına göre yapılan yenilik değerlendirmesinde asıl patent başvurusunun kendisi tek-
niğin bilinen durumu olarak dikkate alınır. Kanunun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında
belirtilen buluş basamağının değerlendirilmesinde, asıl patent başvurusu tekniğin bilinen du-
rumu olarak dikkate alınmaz.

(2) Ek patentin koruma süresi, ek patentin başvuru tarihinden itibaren başlar ve asıl pa-
tentin süresinin bitimine kadardır. Ek patent ve ek patent başvuruları için yıllık ücret ödenmez.

(3) Kurum tarafından ek patent başvurusunun asıl patent başvurusuyla gerekli bağının
olmadığının tespit edilmesi durumunda ek patent başvurusu bağımsız patent başvurusuna
dönüştürülür ve ek patent başvurusu tarihi itibarıyla ödenmesi gereken yıllık ücretlerin bulun-
ması durumunda bu ücretlerin ek ücretsiz olarak bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde öden-
mesi istenir. Gereğinin yapılmaması durumunda Kanunun 101 inci maddesinin dördüncü fıkrası
hükümleri uygulanır. Kurum tarafından ek patent başvurusundan bağımsız patente dönüştürülen
başvurunun koruma süresi, asıl patent başvurusuyla gerekli bağının olmadığı tespit edilen baş-
vurunun başvuru tarihinden başlar ve bu tarihten itibaren yirmi yıldır.

(4) Asıl patentin hükümsüzlüğüne karar verilmesi durumunda bu karar, zorunlu olarak
ek patentlerin de hükümsüz olması sonucunu doğurmaz. Ancak, hükümsüzlük kararının patent
sahibine veya vekiline tebliğinden itibaren üç ay içinde, ek patentlerin bağımsız patentlere
dönüştürülmesi için varsa asıl patente ait ödenmemiş yıllık ücretlerin ek ücretsiz olarak öden-
diğini gösterir bilgi ile birlikte talepte bulunulmazsa, patentin hükümsüzlüğü ek patentlerin de
hükümsüz olması sonucunu doğurur. Gereğinin yapılmaması durumunda Kanunun 101 inci
maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

(5) Asıl patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi ya da asıl patent başvurusunun
geri çekilmesi veya geri çekilmiş sayılması ya da reddedilmesi veya yıllık ücretinin ödenme-
mesi nedeniyle geçersiz sayılması durumunda ek patent başvurusu bağımsız patente dönüştü-
rülür. Dönüştürme işleminin yapılabilmesi için ek patentin bağımsız patente dönüştürülmesine
neden olan durumun kesinleşmiş olması gerekir. Bağımsız patente dönüşse dahi ek patentin
koruma süresi dönüştüğü asıl patentin süresinin bitimine kadardır. Dönüştürme sonrası ek pa-
tentin bağımsız patent olarak işlemlerine devam edilebilmesi için varsa asıl patente ait öden-
memiş yıllık ücretlerin ek ücretsiz olarak bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde topluca öden-
mesi gerektiği Kurum tarafından patent sahibine bildirilir. Gereğinin yapılmaması durumunda
Kanunun 101 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

(6) Ek patent başvurusu veya ek patentin bağımsız başvuru ya da patente dönüşmesi
halinde dönüşümden sonraki yıllık ücretler, vade tarihi ek patent başvurusu veya ek patentin
başvuru tarihi olacak şekilde ödenir.
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(7) Ek patent başvurusu veya ek patentten bağımsıza dönüştürülen başvurunun ya da
patentin işlemlerine yıllık ücretlerin ödendiği tarih itibariyle devam edilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Patent Başvuru Unsurlarının Fiziksel Özellikleri

Çoğaltma açısından uygunluk
MADDE 87 – (1) Başvurunun tüm unsurları; elektronik veya doğrudan çoğaltmanın

mümkün olacağı şekilde sunulur.
(2) Başvuru fiziki evrakla yapılmışsa sayfalarda herhangi bir delik, buruşukluk ya da

katlanma olmaz.
(3) Başvuru fiziki evrakla yapılmışsa her sayfanın sadece bir yüzü kullanılır.
(4) Başvurunun her unsuru yeni bir sayfadan başlar.
(5) Başvuru fiziki evrakla yapılmışsa başvurunun tüm sayfaları, kolaylıkla çevrilecek

ve çoğaltma amacıyla ayrıldıklarında kolaylıkla ayrılıp tekrar bir araya getirilecek şekilde bir-
leştirilebilir olur.

Sayfaların boyutu
MADDE 88 – (1) Başvuruyu oluşturan tüm unsurların sayfaları A4 kağıdı boyutunda

olur. Başvuru fiziki evrakla yapılmışsa sayfalar katlanabilir, sağlam, beyaz, pürüzsüz, mat ve
dayanıklı olur.

(2) 77 nci maddenin dokuzuncu fıkrası ve 93 üncü maddenin üçüncü fıkrası hükmü
saklı kalmak kaydıyla, başvuruyu oluşturan tüm unsurlarda sayfalar dikey konumda kullanılır.

Kenar boşlukları
MADDE 89 – (1) Tarifname, istemler ve özeti içeren sayfaların kenar boşlukları en az;

üstten 2 cm, alttan 2 cm, soldan 2,5 cm ve sağdan 2 cm, en fazla; üstten 4 cm, alttan 3 cm, sol-
dan 4 cm ve sağdan 3 cm olur.

Sayfaların numaralandırılması
MADDE 90 – (1) Başvuru unsurlarının tüm sayfaları; sırasıyla tarifname, istemler ve

özet olmak üzere birbirini izleyen sayılar ile numaralandırılır.
(2) Sayfa numaraları; sayfanın üstünde veya altında ortalanır.
Satırların numaralandırılması
MADDE 91 – (1) Tercihen tarifname ve istemlerin her bir sayfasının satırları, her beş

satırda bir, beş ve beşin katları olacak şekilde numaralandırılır. Satır numaraları; sol kenar boş-
luğunun sağ tarafında bulunur.

Metnin yazılışı
MADDE 92 – (1) Başvuru formu, tarifname, istemler ve özet elektronik ortamda ha-

zırlanır.
(2) Gerekli olduğunda, sadece grafik semboller ve karakterler, kimyasal ya da mate-

matiksel formüller el ile yazılabilir ya da çizilebilir.
(3) Metin, 1.5 satır aralığında yazılır. Metnin tüm içeriği, büyük harflerinin yüksekliği

0.32 cm’den veya 9 puntodan az olmayan karakterler ile koyu ve sabit renkte yazılır.
Metin içindeki formüller ve tablolar
MADDE 93 – (1) Başvuru formu, tarifname, istemler ve özet resim içermez. Tarifname,

istemler ve özet kimyasal ya da matematiksel formülleri içerebilir.
(2) Tarifname ve özet tablo içerebilir. İstemler sadece, istemlerin konusu tablonun kul-

lanımını gerekli kılıyorsa tablo içerebilir.
(3) Tablolar ve kimyasal ya da matematiksel formüller sayfa üzerinde dikey konumda

sunulamazsa, yatay konumda sunulabilir. Yatay konumda verilen tablolar, kimyasal ya da ma-
tematiksel formüller, üst tarafları sayfanın sol tarafına gelecek şekilde yerleştirilir.
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Terminoloji ve işaretler
MADDE 94 – (1) Değerler ve tüm veriler uluslararası standartlara uygun birimler kul-

lanılarak, uygun olduğu yerlerde uluslararası birimler sisteminin kullanıldığı metrik sistem cin-
sinden ifade edilir. Bu ifadelerde alanında genel olarak kabul gören teknik terimler, formüller,
işaretler ve semboller kullanılır. Terminoloji ve işaretler başvuru unsurlarının tamamında tu-
tarlılık arz eder.

Sonradan verilen belgeler
MADDE 95 – (1) Patent başvuru unsurları ile ilgili olarak sonradan verilen belgeler

de 75 ilâ 79 uncu ve 87 ilâ 94 üncü madde hükümlerine uygun olur. Başvuru tarihinden sonra
verilen her türlü talep formu, ekleri hariç olmak üzere, imzalanmış olur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Patent Verilmesi İşlemleri

Şekli şartlara uygunluk açısından inceleme
MADDE 96 – (1) Kurum, 71 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen unsurların tam

olduğu veya 72 nci madde uyarınca unsurların tamamlandığı başvuruyu ya da 73 üncü madde
uyarınca Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında ulusal aşamaya giren başvuruyu;

a) 74 üncü maddede belirtilen başvuru formunda sunulması gereken bilgilerin tam ola-
rak verilip verilmediği,

b) 74 ilâ 78 inci ve 80 inci maddeler uyarınca sunulan unsurların 87 ilâ 94 üncü madde
hükümlerinde belirtilen şekli şartlara uygun olup olmadığı,

bakımından inceler.
(2) Yapılan şekli inceleme sonucunda başvuruda eksiklikler tespit edilirse, başvuru sa-

hibinden bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde eksiklikleri gidermesi istenir. Verilen süre
içinde eksikliklerin giderilmemesi halinde başvuru reddedilir ve bu durum başvuru sahibine
bildirilir.

(3) Başvurunun şekli şartlara uygunluk bakımından eksikliğinin olmadığı anlaşılırsa
veya eksiklikler süresi içinde giderilirse başvurunun işlemlerine 97 nci maddeye göre devam
edilir ve bu durum başvuru sahibine bildirilir.

(4) Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında ulusal aşamaya giren başvurularda üçüncü
fıkra uyarınca şekli şartlara uygunluk bakımından eksikliğinin olmadığı anlaşılırsa veya eksik-
likler süresi içinde giderilirse başvuru ve araştırma raporu 101 inci madde çerçevesinde ya-
yımlanır ve 102 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü aşamasından itibaren patent başvurularıyla
ilgili hükümler uygulanır.

Araştırma talebi ve araştırma raporunun hazırlanması
MADDE 97 – (1) Araştırma talebi Kanunun 96 ncı maddesi uyarınca, başvuruyla bir-

likte veya bildirime gerek olmaksızın başvuru tarihinden itibaren on iki ay içinde Tebliğde be-
lirtilen ücretin ödenmesi kaydıyla yapılır. Aksi takdirde başvuru geri çekilmiş sayılır.

(2) Araştırma raporunun düzenlenebilmesi için başvuru sahibinin birinci fıkra uyarınca
araştırma talebinde bulunması ve 96 ncı madde uyarınca başvurunun şekli şartlara uygunluk
bakımından eksikliğinin olmaması veya eksikliklerin süresi içinde giderilmiş olması gerekir.

(3) Araştırma raporu tarifnamenin tamamı dikkate alınarak istemler itibarıyla düzenle-
nir. Araştırma raporunda, patent başvurusuna konu buluşun yeni olup olmadığı ve buluş basa-
mağı içerip içermediği kararında dikkate alınabilecek ve raporun hazırlandığı tarihte erişilebilir
olan dokümanlar belirtilir. Araştırma raporu düzenlenirken, varsa üçüncü kişilerin patent baş-
vurusuna konu olan buluşun patent verilebilirliğine ilişkin görüşleri de dikkate alınır.

(4) Araştırma raporunda belirtilen her bir dokümanın, başvurunun hangi istemleri ile
ilgili olduğu ve uygun olduğu durumlarda, belirtilen dokümanın hangi kısmının başvuru ile il-
gili olduğu belirtilir.
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(5) Rüçhan tarihinden önce, rüçhan tarihi ve başvuru tarihi arasında, başvuru tarihinde
veya sonrasında yayımlanmış olan dokümanlar, araştırma raporunda ayırt edici şekilde belir-
tilir.

(6) Başvuru tarihinden önce yapılmış olan sözlü açıklama, kullanım veya bir başka
yolla yapılan açıklamaya ilişkin doküman, yayım tarihi ve varsa yazılı olmayan açıklamanın
tarihi ile birlikte araştırma raporunda belirtilir.

(7) Araştırma raporu, başvuru konusu buluşun uluslararası sınıflandırmaya göre yapılan
sınıflandırmasını içerir.

(8) Araştırma raporu düzenlenirken, özetin veya buluş başlığının başvuru konusu bu-
luşla ilgili olarak teknik bilgi verme amacına hizmet etmediği tespit edilirse, özet veya buluş
başlığı Kurum tarafından yeniden düzenlenerek kesinleştirilir ve araştırma raporuna eklenerek
başvuru sahibine bildirilir.

(9) Düzenlenen araştırma raporu, raporda belirtilen dokümanların birer kopyası ile bir-
likte başvuru sahibine bildirilir ve araştırma raporu Bültende yayımlanır. Araştırma raporunda
atıfta bulunulan yazılı olmayan dokümanlar başvuru sahibine gönderilmez.

(10) Araştırma raporunun başvuru yayımından önce hazır olması halinde, araştırma ra-
poru başvuru ile birlikte yayımlanır. Araştırma raporu, başvuru yayımından sonra hazırlanmış-
sa, başvurudan ayrı olarak yayımlanır.

(11) Başvuru daha önce yayımlanmışsa sekizinci fıkra uyarınca değiştirilen özet veya
buluş başlığı yeniden yayımlanır.

Tekniğin bilinen durumu
MADDE 98 – (1) Tekniğin bilinen durumu, başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi

bir yerinde, yazılı veya sözlü tanıtım yoluyla ortaya konulmuş veya kullanım ya da başka her-
hangi bir biçimde açıklanmış olan toplumca erişilebilir her şeyi kapsar.

(2) Başvuru tarihinde veya bu tarihten sonra yayımlanmış olan ve başvuru tarihinden
önceki tarihli ulusal patent ve faydalı model başvurularının ilk içerikleri tekniğin bilinen du-
rumu olarak dikkate alınır.

(3) Patent İşbirliği Antlaşması uyarınca yapılan uluslararası patent başvurularından, Pa-
tent İşbirliği Antlaşmasının 22 nci ve 39 uncu maddelerine göre 73 üncü maddenin birinci fık-
rası uyarınca ulusal aşamaya giriş yapan patent ve faydalı model başvuruları tekniğin bilinen
durumu olarak dikkate alınır.

(4) Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin 153 üncü mad-
desinin beşinci fıkrasındaki gereklilikleri sağlayan, uluslararası başvuruya dayanan Avrupa pa-
tent başvurularını ve Avrupa Patent Sözleşmesinin 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre
Türkiye’nin belirlendiği ve ilgili belirleme ücretinin ödendiği Avrupa patent başvuruları tek-
niğin bilinen durumu olarak dikkate alınır.

Başvurunun patent verilemeyecek konu veya buluş içermesi ya da tarifname veya
istemlerin açık olmaması durumunda araştırma raporu

MADDE 99 – (1) Başvurunun istemlerinin tümünün Kanunun 82 nci maddesinin ikinci
ve üçüncü fıkraları kapsamına girmesi veya tarifnamenin ya da tüm istemlerin yeterince açık
olmamasının araştırma raporunun düzenlenmesini engellemesi durumunda araştırma raporu
düzenlenemeyeceği başvuru sahibine bildirilir. Araştırma raporunun düzenlenememesi halinde
başvuru sahibine, söz konusu karara itirazlarını veya başvurudaki değişiklikleri sunması için
bildirim tarihinden itibaren üç ay süre verilir. Bu süre içinde itirazda bulunulmaması veya de-
ğişikliklerin sunulmaması veya sunulan itirazın veya değişikliklerin kabul edilmemesi halinde,
başvuru reddedilir. Sunulan itirazın veya değişikliklerin kabul edilmesi halinde araştırma raporu
tüm istemler veya araştırılabilir istemler için düzenlenir.

(2) Başvuruda, Kanunun 82 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamına gir-
meyen veya yeterince açık olan istem veya istemlerin bulunması durumunda araştırma raporu
bu istemler itibarıyla düzenlenir.
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Buluş bütünlüğü olmaması durumunda araştırma raporu
MADDE 100 – (1) Kanunun 91 inci maddesi uyarınca, patent başvurusunda buluş bü-

tünlüğü olmadığı tespit edilirse istemlerde bahsedilen ilk buluşa ilişkin araştırma raporu dü-
zenlenir. Başvuru sahibi buluş bütünlüğü dışında kalan ve araştırılması yapılmayan diğer is-
temler için bu başvuru konusunun kapsamını aşmayacak şekilde bölünmüş başvuru yapabilir.

Başvurunun ve araştırma raporunun yayımlanması
MADDE 101 – (1) 96 ncı ve 119 uncu maddeler uyarınca, şekli şartlara uygunluk ba-

kımından eksikliği olmayan veya eksiklikleri süresi içinde giderilen patent veya faydalı model
başvurusu, başvuru veya varsa rüçhan tarihinden itibaren on sekiz aylık sürenin dolması veya
bu süre dolmadan başvuru sahibinin erken yayım talebi yapması üzerine Bültende yayımlanır.

(2) Başvurunun yayımı üçüncü fıkrada belirtilenleri içeren yayım kapak sayfası, tarif-
name, istemler, varsa resimleri içerir. Yayımın teknik hazırlıkları tamamlanmadan önce hazır
olması halinde araştırma raporu da başvuruyla birlikte yayımlanır. Araştırma raporu, yayımın
teknik hazırlıkları tamamlandıktan sonra hazırlanmışsa, başvurudan ayrı olarak yayımlanır.

(3) Başvurunun yayımı aşağıdaki unsurları içerir:
a) Başvuru tarihi ve numarası.
b) Başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri.
c) Gizli tutulması istenmemişse buluşu yapanın kimlik ve iletişim bilgileri.
ç) Varsa patent vekilinin kimlik ve iletişim bilgileri.
d) Buluş başlığı.
e) Rüçhan hakkına konu olan başvurunun ülkesi, tarihi ve numarası.
f) Buluşun uluslararası patent sınıflandırması.
g) Başvurunun yayım tarihi ve numarası.
ğ) Özet.
h) Buluşu karakterize eden şekil veya şekiller.
ı) Uluslararası veya bölgesel anlaşmalar yoluyla ulusal aşamaya giren başvurularda

uluslararası veya bölgesel başvuru numarası, yayım numarası ve patentin verildiğine ilişkin
Bülten tarihi.

i) Buluş, genetik kaynağa veya genetik kaynakla bağlantılı geleneksel bilgiye dayanı-
yorsa bu kaynağın veya bilginin, coğrafi kökeninin bilinmesi halinde coğrafi kökenine, bilin-
memesi halinde nereden alındığına ilişkin bilgi.

(4) Başvuru daha önce yayımlanmışsa 97 nci maddenin sekizinci fıkrası uyarınca de-
ğiştirilen özet veya buluş başlığı yeniden yayımlanır.

(5) Patent verilmesi işlemleri esnasında Sicil sayfasındaki bilgilerde, tarifname, istemler
ve varsa resimlerde bir değişiklik yapılmışsa, değişen sayfalar da yayımlanır.

(6) Yayımın teknik hazırlıkları tamamlanmadan önce reddedilen, geri çekilen veya geri
çekilmiş sayılan başvurular yayımlanmaz.

(7) Kanunun 97 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca patent başvurusuna üçüncü ki-
şiler tarafından sunulacak görüşler, gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak Kuruma verilir.

İnceleme talebi
MADDE 102 – (1) Başvuru sahibi, araştırma raporunun bildirim tarihinden itibaren üç

ay içinde ücretini ödeyerek başvurusunun incelenmesini Kurumdan talep eder. Başvuru sahibi
bu süre içinde araştırma raporuna ilişkin görüşlerini sunabilir ve varsa tarifname, istemler veya
resimlerde değişiklikler yapabilir. İnceleme talebi geri çekilemez.

(2) Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında ulusal aşamaya giren başvurular için başvuru
sahibi, uluslararası araştırma raporunun Kurum tarafından bildirildiği tarihten itibaren üç ay
içinde başvurusunun incelenmesini talep eder ve inceleme ile ilgili ücreti taleple birlikte öder.
Başvuru sahibi bu süre içinde uluslararası araştırma raporuna ilişkin görüşlerini sunabilir ve
varsa tarifname, istemler veya resimlerde değişiklikler yapabilir.
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(3) İnceleme talebinin süresi içinde yapılmaması veya ücretinin süresi içinde ödenme-
mesi halinde başvuru geri çekilmiş sayılır ve başvuru sahibine bildirilir. Başvuru yayımlanmışsa
bu durum Bültende yayımlanır.

Patent başvurusunun incelenmesi
MADDE 103 – (1) Kurum, başvuru sahibinin inceleme talebi üzerine başvurunun ve

buna ilişkin buluşun, Kanun hükümlerine uygunluğunu inceler.
(2) Başvurunun veya buna ilişkin buluşun Kanun hükümlerine uygun olmadığı tespit

edilirse Kanunun 98 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca başvuru sahibine bildirim
yapılır. Bu bildirimde araştırma raporunda belirtilen dokümanlar, varsa inceleme aşamasında
tespit edilen dokümanlar, varsa başvuru sahibinin görüşleri ve başvuruda yaptığı değişiklikler
dikkate alınarak patentin verilememe nedenleri gerekçeleriyle açıklanır ve bunların dayanakları
belirtilir. Başvuru sahibinden, her bir bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde bu bildirimlere
karşı görüşlerini sunması veya başvurunun kapsamını aşmaması şartıyla tarifname, istemler
veya resimlerde değişiklikler yapması istenir. Söz konusu bildirimlerin sayısı üçten fazla olamaz.

(3) Araştırma raporunda belirtilen dokümanlar, varsa inceleme aşamasında tespit edilen
dokümanlar, varsa başvuru sahibinin görüşleri ve başvuruda yaptığı değişiklikler dikkate alı-
narak yapılan inceleme sonucunda patentin verilmesine karar verilmesi halinde patent verilme
nedenlerini gerekçeleriyle açıklayan bir inceleme raporu düzenlenir ve bu rapor patent verilme
kararıyla birlikte başvuru sahibine bildirilir. Bu karar ve patent Bültende yayımlanır.

(4) Düzenlenen inceleme raporuna göre patentin verilebilmesi için Kurum tarafından
değişiklik yapılmasının gerekli görüldüğü durumlarda bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde
değişikliklerin yapılması istenir. Yapılan değişikliklerin kabul edilmesi halinde patent verilecek
metnin değişen haliyle başvuru sahibi tarafından onaylandığı kabul edilerek patentin verilme-
sine karar verilir, bu durum başvuru sahibine bildirilir, bu karar ve patent Bültende yayımlanır.
Değişikliklerin yapılmaması veya yapılan değişikliklerin Kurum tarafından kabul edilmemesi
halinde başvuru geri çekilmiş sayılır, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayım-
lanır.

(5) Yapılan inceleme sonucunda başvurunun ve buna ilişkin buluşun bu Kanun hüküm-
lerine uygun olmadığının tespit edilmesi halinde patent verilememe nedenlerini gerekçeleriyle
açıklayan bir inceleme raporu düzenlenir ve başvuru reddedilir, bu karar başvuru sahibine bil-
dirilir ve Bültende yayımlanır.

(6) Patentin verilmesine ilişkin yayımdan sonra patent sahibi tarafından talep edilmesi
ve Tebliğde belirtilen ücretin ödenmesi halinde patent belgesi düzenlenerek patent sahibine
gönderilir.

Patentin yayımlanması
MADDE 104 – (1) Patent fasikülünün yayımı; ikinci fıkrada belirtilenleri içeren yayım

kapak sayfası, tarifname, istemler ve varsa resimleri içerir.
(2) Patent fasikülünün yayımı aşağıdaki unsurları içerir:
a) Patent numarası.
b) Patentin verildiğinin yayımlandığı ilan edildiği Bültenin tarihi.
c) Başvuru tarihi ve numarası.
ç) Patent sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri.
d) Gizli tutulması istenmemişse buluşu yapanın kimlik ve iletişim bilgileri.
e) Varsa patent vekilinin kimlik ve iletişim bilgileri.
f) Buluş başlığı.
g) Rüçhan hakkına konu olan başvurunun ülkesi, tarihi ve numarası.
ğ) Buluşun uluslararası patent sınıflandırması.
h) Başvurunun yayım tarihi ve numarası.
ı) Özet.
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i) Buluşu karakterize eden şekil veya şekiller.
j) Uluslararası veya bölgesel anlaşmalar yoluyla ulusal aşamaya giren başvurularda

uluslararası veya bölgesel başvuru numarası, yayım numarası ve patentin verildiğine ilişkin
Bülten tarihi.

k) Buluş, genetik kaynağa veya genetik kaynakla bağlantılı geleneksel bilgiye dayanı-
yorsa bu kaynağın veya bilginin, coğrafi kökeninin bilinmesi halinde coğrafi kökenine, bilin-
memesi halinde nereden alındığına ilişkin bilgi.

(3) Patent Sicil sayfasındaki bilgilerde herhangi bir düzeltme yapılmışsa bu düzeltme
de yayımlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İtiraz İşlemleri

İtirazın şekli ve içeriği
MADDE 105 – (1) Üçüncü kişiler, Kanunun 99 uncu maddesi uyarınca, patentin ve-

rilmesi kararının Bültende yayımlanmasından itibaren altı ay içinde Tebliğde belirtilen itiraz
ücretini ödeyerek söz konusu patente itiraz edebilir.

(2) İtiraz, aşağıdakileri içerecek şekilde yazılı olarak yapılır:
a) İtiraz edenin kimlik ve iletişim bilgileri.
b) İtiraz eden vekil atamışsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri.
c) İtiraz edilen patentin numarası, buluş başlığı ve patent sahibinin kimlik bilgileri.
ç) İtirazın gerekçeleri ve bu gerekçeleri kanıtlayan bilgi veya belgeler.
d) İtiraz ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi.
(3) İtirazın süresi içinde veya ikinci fıkraya uygun olarak yapılmaması durumunda, iti-

raz yapılmamış sayılır. İşleme alınmayan itirazlar, işleme alınmama kararı ile birlikte itiraz sa-
hibine bildirilir.

(4) İtiraz yapılmaması veya yapılmamış sayılması halinde patentin verilmesi hakkındaki
karar kesinleşir ve nihai karar Bültende yayımlanır.

(5) Birinci fıkrada belirtilen sürenin sonunda, ikinci fıkraya uygun olarak yapılan iti-
razlar patent sahibine bildirilerek, görüşlerini bildirebilmesi ve gerektiğinde tarifname, istem
veya resimlerinde değişiklik yapabilmesi için bildirim tarihinden itibaren üç ay süre verilir.
Patent sahibinin, patentte değişiklik yapması durumunda değişen metin ile bu değişikliklerin
metin içerisinde nerelerde yapıldığının açık ve anlaşılır bir şekilde gösterildiği sayfalar da Ku-
ruma sunulur. Değişiklikler, içerik olarak açık ve anlaşılır nitelikte olmalıdır. İtiraz, patent sa-
hibinin görüşleri ve varsa patentte değişiklik talepleri de dikkate alınarak, Kurul tarafından in-
celenir. Kurul, Kanunun 99 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre karar verir.

(6) Kurul, patentin veya değiştirilmiş halinin Kanuna kısmen uygun olduğu görüşün-
deyse, patentin bu kısım itibarıyla devamına karar vererek değişiklik yapılması istenen kısımları
açık bir şekilde belirtir. Patent sahibi bu kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde, ka-
rarda belirtilen görüşleri ve değişiklik yapılması istenen hususları dikkate alarak yeniden dü-
zenlenmiş tarifname, istem ve varsa resimleri Kuruma teslim eder. Söz konusu değişikliğin ya-
pılmaması veya yapılan değişikliğin kabul edilmemesi halinde patentin hükümsüzlüğüne karar
verilir. Bu fıkradaki gerekliliklerin usulüne uygun olarak yerine getirilmesi halinde ise Kurum
patentin değiştirilmiş haliyle devamına karar verir. Patentin değiştirilmiş hali Bültende yayım-
lanır.

(7) Kurul, itirazlara ilişkin olarak yaptığı inceleme sonucunda patentin mevcut haliyle
devamına karar verirse nihai kararı patent sahibine ve itiraz edene bildirilerek, karar Bültende
yayımlanır.

(8) İtiraz işlemleri devam ederken, Kanunun 140 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b)
ve (c) bentleri hükmü uyarınca patent hakkının sona ermesi itiraz işlemlerinin devam ettiril-
mesine engel teşkil etmez.

24 Nisan 2017 – Sayı : 30047                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



(9) İtiraz, Kurul tarafından itiraz hakkında karar verilmeden önce geri çekilebilir.
(10) Kurulun Kanunun 99 uncu maddesi uyarınca vereceği kararlara Kanunun 100 üncü

maddesi kapsamında itiraz edilemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yıllık Ücretler

Yıllık ücretler
MADDE 106 – (1) Patent başvurusu veya patentin korunması için gerekli olan ve Teb-

liğde belirtilen yıllık ücretler, Kurumun bildirimine gerek olmaksızın, başvuru tarihinden iti-
baren üçüncü yıldan başlamak üzere patentin koruma süresi boyunca her yıl vadesinde peşinen
ödenir. Vade tarihi, başvuru tarihine tekabül eden ay ve gündür.

(2) Yıllık ücretler, birinci fıkrada belirtilen sürede ödenmemesi hâlinde, Tebliğde be-
lirtilen ek ücretle birlikte vadeyi takip eden altı ay içinde de ödenebilir.

(3) Yıllık ücretlerin ikinci fıkrada belirtilen sürede de ödenmemesi hâlinde, patent hakkı
bu ücretin vade tarihi itibarıyla sona erer, patent hakkının sona erdiğine ilişkin bildirim yapılır
ve bu durum Bültende yayımlanır.

(4) Patent hakkının sona erdiğine ilişkin bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde Teb-
liğde belirtilen telafi ücretinin ödenmesi halinde patent hakkı, ücretin ödendiği tarih itibarıyla
yeniden geçerlilik kazanır ve Bültende yayımlanır. Patent hakkının yeniden geçerlilik kazana-
bilmesi için telafi ücretinin ödendiğini gösterir bilginin talep formuyla birlikte, bildirim tari-
hinden itibaren iki ay içinde Kuruma sunulması gerekir. Patent hakkının sona erdiğine ilişkin
bildirim en geç patent hakkının sona erdiği vade tarihinden başlayan bir yıllık sürenin bitimine
kadar yapılır.

İKİNCİ KISIM
Patent Sürecine İlişkin İşlemler

Patent başvurusu ve patentin üçüncü kişilerce incelenmesi
MADDE 107 – (1) Patent başvuru veya patent dosyaları, Kanunun 102 nci maddesi

hükmü kapsamında, ilgili ücretin ödenmesi koşuluyla üçüncü kişilerce bu dosyaların üzerinden
veya bunların kaydedildiği diğer teknik araçlar vasıtasıyla incelenebilir. Aşağıda sayılanlar bu
incelemenin kapsamı dışındadır:

a) Henüz bildirilmemiş taslak kararlar ve bildirimler ile bunlara esas teşkil eden dokü-
manlar.

b) Adının patent başvurusunda ve patentte belirtilmesi hakkından feragat etmiş olan
buluşu yapanın kimlik ve iletişim bilgileri.

c) Kurumun birimleri arasında yapılan yazışmalar.
ç) Kurumun, kamunun bilgilendirilmesi amacına hizmet etmeyeceğine karar verdiği

diğer dokümanlar.
Patent başvurusunda ve patentte yapılabilecek değişiklikler
MADDE 108 – (1) Başvuru sahibi tarafından başvurunun ilk hâlinin kapsamını aşma-

mak şartıyla patent başvurusunda değişiklik yapılabilir.
(2) Başvuru sahibi şekli eksiklik incelemesinin tamamlanmasından sonra gerekli gör-

düğü değişiklikleri başvurunun ilk kapsamını aşmamak ve şekli şartları sağlamak şartıyla ya-
pabilir. Şekli eksiklik incelemesinin tamamlanmasından sonra, şekli şartları sağlamayan deği-
şiklik talepleri dikkate alınmaz ve bu durum başvuru sahibine bildirilir.

(3) Başvuru sahibi kendi inisiyatifi ile araştırma raporunu aldıktan sonra tarifname, is-
temler ve resimlerde değişiklik yapabilir.

(4) Başvuru sahibi, patent başvurusunun incelenmesi sırasında Kurum tarafından ya-
pılan ilk bildirime vereceği cevap ile birlikte kendi inisiyatifi ile tarifname, istem ve resimlerde
değişiklik yapabilir.
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(5) Birinci ila dördüncü fıkralar kapsamındaki değişikliklerin araştırma veya inceleme
raporu düzenlenirken dikkate alınabilmesi için, bu değişikliklerin araştırma veya inceleme ra-
porunun düzenlenmesi işlemlerine başlamadan önce Kuruma ulaşması gerekir.

(6) Başvuruda değişiklik yapılması durumunda bu değişikliklerin metin içerisinde ne-
relerde yapıldığının açık ve anlaşılır bir şekilde gösterildiği sayfalar da Kuruma sunulur.

(7) Kanunun izin verdiği hallerde patentte yapılacak değişikliklerle patentin sağladığı
korumanın kapsamı aşılamaz.

Hataların düzeltilmesi
MADDE 109 – (1) Kuruma verilen dokümanlardaki çeviri hataları, yazım hataları,

kopyalama hataları ve yanlışlıklar talep üzerine düzeltilebilir. Ancak düzeltme talebinin tarif-
name, istemler veya resimlerle ilgili olması durumunda düzeltmenin, bu maddede sayılanlar
dışında bir amaç taşımadığı açık olmalıdır.

Patent başvurusunun geri çekilmesi veya patent hakkından vazgeçilmesi
MADDE 110 – (1) Kurum nezdinde patent başvurusunun geri çekilmesi veya patent

hakkından vazgeçilmesi talebinin vekil tarafından yapılması durumunda taleple birlikte bu yet-
kileri açıkça belirten vekâletname aslının veya onaylı örneğinin Kuruma sunulması gerekir.
Böyle bir vekâletnamenin Kuruma daha önce sunulmuş olması durumunda 124 üncü maddenin
altıncı fıkrası uyarınca Kurumun gerekli göreceği haller saklı kalmak kaydıyla, önceki tarihli
vekâletnameye ilişkin bilgi verilmesi halinde vekâletnamenin yeniden sunulması gerekmez.

(2) Başvuru veya patent sahibinin tüzel kişi olması durumunda bu tüzel kişi tarafından
yapılan patent başvurusunun geri çekilmesi veya patent hakkından vazgeçilmesi talebinin iş-
leme alınabilmesi için talebi yapan tüzel kişiliğe ait imza sirkülerinin sunulması gerekir.

(3) Birden fazla başvuru veya patent sahibinin olması durumunda patent başvurusunun
geri çekilmesi veya patent hakkından vazgeçilmesi talebi tüm sahipler tarafından imzalanır.
Kanunun 147 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ortak temsilci olan kişinin diğer hak sa-
hipleri adına patent başvurusunun geri çekilmesi veya patent hakkından vazgeçilmesi talebini
imzalama yetkisi yoktur.

Sicile kayıt ve hükümleri
MADDE 111 – (1) Patentin veya faydalı modelin verilmesi sürecindeki ve sonrasındaki

işlemler ile patent veya faydalı model başvuruları, patentler veya faydalı modeller aşağıda sa-
yılan unsurları içerecek şekilde Sicile kaydedilir:

a) Başvuru numarası ve başvuru tarihi.
b) Belge numarası ve belge verildiğinin yayımlandığı Bülten tarihi.
c) Koruma türü: Patent veya faydalı model.
ç) Başvuru şekli: Asıl, bölünmüş, ek patent, gizli.
d) Buluş başlığı.
e) Türkçe özet.
f) İstem sayısı, tarifname ve resimlerin sayfa sayısı.
g) Buluşun uluslararası patent sınıflandırması.
ğ) Başvuru veya belge sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri.
h) Gizli tutulması istenmemişse buluşu yapanın kimlik ve iletişim bilgileri.
ı) Varsa patent vekilinin kimlik ve iletişim bilgileri.
i) Rüçhan hakkına konu olan başvurunun ülkesi, tarihi ve numarası.
j) Korumanın başlangıç tarihi ve koruma süresi.
k) Başvurunun bölünmesi durumunda ilk başvurudan bölünen tüm başvuruların

numarası.
l) Bölünmüş bir başvuru yapılması veya Kanunun 110 uncu maddesinin üçüncü fıkra-

sının (b) bendi uyarınca yeni bir başvuru yapılması durumunda önceki başvurunun numarası,
başvuru tarihi ve rüçhan bilgileri.
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m) Kanunun 111 inci maddesine göre açılan dava ile bu dava sonucunda verilen ve ke-
sinleşen hüküm.

n) Ek patent başvurusu yapılması durumunda asıl patent başvurusunun numarası, asıl
patent başvurusunda da ek patent başvurularının numaraları.

o) Başvurunun yayım tarihi ve başvurudan ayrı yayımlanmışsa araştırma raporunun
yayım tarihi.

ö) Buluş, genetik kaynağa veya genetik kaynakla bağlantılı geleneksel bilgiye dayanı-
yorsa bu kaynağın veya bilginin, coğrafi kökeninin bilinmesi halinde coğrafi kökenine, bilin-
memesi halinde nereden alındığına ilişkin bilgi.

p) Başvurunun veya Belgenin geçerlilik durumuna ilişkin bilgiler.
r) Başvuru veya patent ve faydalı model hakkına ilişkin hukuki işlemler.
s) Yıllık ücretler.
ş) Uluslararası veya bölgesel anlaşmalar yoluyla ulusal aşamaya giren başvurularda

uluslararası veya bölgesel başvuru numarası, yayım numarası ve patentin verildiğine ilişkin
Bülten tarihi.

(2) Kurum, birinci fıkrada sayılanların dışındaki herhangi bir bilginin de Sicile kayde-
dilmesine karar verebilir.

(3) Patent başvurusu veya patentten doğan haklar, usulüne uygun bir şekilde Sicile kay-
dedilmedikçe, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.

Patent başvurusunun faydalı model başvurusuna dönüştürülmesi
MADDE 112 – (1) Patent başvurusu sahibi, işlemleri devam eden patent başvurusu

için en geç 103 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca yapılan son bildirime cevap verme süresi
olan üç aylık sürenin bitimine kadar faydalı model başvurusuna dönüştürülmesi talebinde bu-
lunabilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca dönüştürme talebinin yapılması halinde Kurum, bildirim ta-
rihinden itibaren bir ay içinde gerekli belgeleri vermesi ve araştırma talebinde bulunması ge-
rektiğini başvuru sahibine bildirir. Bu süre içinde gerekli şartların yerine getirilmemesi halinde,
dönüştürme talebi yapılmamış sayılır ve başvuru, patent başvurusu olarak işlem görmeye de-
vam eder. Bu süre içinde gerekli şartların yerine getirilmesi halinde, başvuru hakkında Kanunun
faydalı model verilmesi ile ilgili hükümleri uygulanır.

(3) Dönüştürme talebi yapılan başvuru için;
a) Daha önce araştırma raporu düzenlenmemişse Tebliğde belirtilen araştırma ücre-

tinin,
b) Daha önce araştırma raporu düzenlenmişse, dönüştürülen başvurular için Tebliğde

belirtilen ilgili araştırma ücretinin,
ikinci fıkrada belirtilen araştırma talebiyle birlikte ödenmesi gerekir. Bu fıkra kapsa-

mında ödenmesi gereken araştırma ücreti birinci fıkra uyarınca yapılan dönüştürme talebiyle
birlikte de ödenebilir.

(4) Patent başvurusundan faydalı model başvurusuna dönüştürülmüş başvurular için
yapılan yeniden dönüştürme talepleri işleme alınmaz.

Faydalı model başvurusunun patent başvurusuna dönüştürülmesi
MADDE 113 – (1) Faydalı model başvuru sahibi, işlemleri devam eden faydalı model

başvurusu için en geç araştırma raporunun bildirim tarihinden itibaren üç aylık sürenin bitimine
kadar başvurunun patent başvurusuna dönüştürülmesi talebinde bulunabilir.

(2) Böyle bir dönüşüm talebinin yapılması halinde Kurum, bildirim tarihinden itibaren
bir ay içinde varsa gerekli belgeler ile birlikte araştırma ücretini de ödeyerek araştırma talebinde
bulunması gerektiğini başvuru sahibine bildirir. Söz konusu süre içinde gerekliliklerin yerine
getirilmesi halinde dönüşüm talebi kabul edilir ve dönüşümün kabul edildiği tarih itibarıyla
başvuru için patent verilmesiyle ilgili hükümler uygulanır.

Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                                 24 Nisan 2017 – Sayı : 30047



(3) Dönüştürme talebi yapılan başvuru için;
a) Daha önce araştırma raporu düzenlenmemişse Tebliğde belirtilen araştırma ücre-

tinin,
b) Daha önce araştırma raporu düzenlenmişse, dönüştürme başvuruları için Tebliğde

belirtilen ek araştırma ücretinin,
ikinci fıkrada belirtilen araştırma talebiyle birlikte ödenmesi gerekir. Bu fıkra kapsa-

mında ödenmesi gereken araştırma ücreti birinci fıkra uyarınca yapılan dönüştürme talebiyle
birlikte de ödenebilir.

(4) Faydalı model başvurusundan patent başvurusuna dönüştürülmüş başvurular için
yapılan yeniden dönüştürme talepleri işleme alınmaz.

İşlemlerin devam ettirilmesi
MADDE 114 – (1) Patent başvurusuna ilişkin işlemlere dair sürelere uymaması halinde

başvuru sahibi, süreye uyulmamanın sonucunun bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde, Teb-
liğde belirtilen ücreti ödeyerek ve süreye uyulmadığı için yapılamamış olan işlemin gereğini
yaparak işlemlere devam edilmesini talep edebilir.

(2) Bu fıkrada yer alan maddelerde verilen sürelere uyulmaması halinde işlemlere de-
vam edilmesi talep edilemez:

a) Kanunun 93 üncü maddesinin birinci fıkrası.
b) Kanunun 101 inci maddesinin dördüncü fıkrası.
c) Kanunun 110 uncu maddesinin üçüncü fıkrası.
ç) 72 nci madde.
d) 81 inci madde.
e) 84 üncü maddenin birinci fıkrası.
f) 96 ncı ve 119 uncu maddelerin ikinci fıkraları.
g) 99 uncu maddenin birinci fıkrası ve 120 nci maddenin on dördüncü fıkrası.
(3) Kurum, talebe ilişkin olarak yaptığı değerlendirme sonucunu başvuru sahibi ya da

patent sahibine bildirir. Talebin kabul edilmesi halinde başvuru yayımlanmışsa bu durum Bül-
tende yayımlanır.

(4) 103 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca yapılan bildirimlerde verilen üç aylık sü-
reye uyulmadığı için yapılamamış olan işlemin gereğini yaparak işlemlere devam edilmesi ta-
lebi, üç bildirimden biri için ve bu madde uyarınca sadece bir kez yapılabilir.

(5) Bu maddede belirtilmeyen ancak talebin niteliğine göre işlemlerin devam ettirilme-
sinin mevzuat hükümlerine göre uygun olmadığı durumlarda işlemlerin devam ettirilmesi talebi
Kurum tarafından işleme alınmaz.

(6) Bu madde hükümleri, işlemlerin devam ettirilmesi veya hakların yeniden tesisi ile
ilgili süreler açısından uygulanmaz.

Hakların yeniden tesisi
MADDE 115 – (1) Patent başvurusu veya patent sahibi tarafından, patent başvurusu

veya patentle ilgili işlemlerde şartların gerektirdiği özen gösterilmesine rağmen, uyulması ge-
reken bir süreye uyulamamasının patent başvurusunun reddine, geri çekilmiş sayılmasına, Ka-
nunun 99 uncu maddesi uyarınca patentin hükümsüz kılınmasına veya diğer herhangi bir hakkın
kaybına yol açması halinde, hakların yeniden tesisi talep edilebilir.

(2) Hakların yeniden tesisi talebi, uyulamamış olan sürenin bitiminden itibaren bir yılı
geçmemek üzere, süreye uyulamama nedeninin ortadan kalkmasından itibaren iki ay içinde
Tebliğde belirtilen ücret ödenerek yapılır. Ancak, Kanunun 93 üncü maddesinin birinci fıkra-
sında belirtilen on iki aylık rüçhan süresine uyulamama durumunda, bu sürenin bitiminden iti-
baren iki ay içinde hakların yeniden tesisi talebinde bulunulabilir.

(3) Hakların yeniden tesisi talebine dayanak olan gerekçeler ve bunları kanıtlayıcı bilgi
ve belgeler taleple birlikte sunulur.
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(4) Kurum, talebe ilişkin olarak yaptığı değerlendirme sonucunu başvuru sahibi ya da
patent sahibine bildirir. Hakların yeniden tesisi talebinin kabul edilmesi halinde başvuru ya-
yımlanmışsa bu durum Bültende yayımlanır.

(5) 103 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca yapılan bildirimlerde verilen üç aylık sü-
reye uyulamadığı için yapılamamış olan işlemin gereğini yaparak işlemlere devam edilmesi
talebi, bu madde uyarınca yapılamaz.

(6) Bu madde hükümleri, işlemlerin devam ettirilmesi veya hakların yeniden tesisi ile
ilgili süreler açısından uygulanmaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Lisans İşlemleri

Sözleşmeye dayalı lisans
MADDE 116 – (1) Patent başvurusunun veya patentin kullanma hakkı, lisans sözleş-

mesine konu olabilir.
(2) Lisansın Sicile kaydı ve yayımlanması için taraflardan birinin aşağıda sayılanlarla

Kuruma başvuruda bulunması gerekir:
a) Talep Formu.
b) Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, lisans sözleşmesine konu olan patent

başvurusunun veya patentin numarasını, lisans süresi ve varsa bedelini ve lisansın çeşidini be-
lirtir lisans sözleşmesi, lisans sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli ter-
cüman tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi.

c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.
Lisans verme teklifi ve kullanma zorunluluğu
MADDE 117 – (1) Patent başvurusu veya patent sahibi, patent konusu buluşu kullan-

mak isteyen herkese lisans vereceğine ilişkin beyanı ve Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini
gösterir bilgiyi içeren talep formunu Kuruma sunar.

(2) Kanunun 110 uncu ve 111 inci maddelerine göre başvuru veya patent sahipliğinde
değişiklik olmuşsa, yeni başvuru veya patent sahibinin, Sicile kaydedilmesiyle daha önce ya-
pılmış lisans verme teklifi, kendiliğinden geri alınmış sayılır.

(3) Kurum, lisans verme tekliflerini Sicile kaydeder ve Bültende yayımlar.
(4) Patent başvurusu veya patent sahibi, lisans verme teklifini her zaman geri alabilir.

Teklifin geri alınması Bültende yayımlanır.
(5) Sicilde inhisari lisans verildiğine ilişkin bir kayıt olması durumunda başvuru veya

patent sahibi ayrıca başkalarına lisans verme teklifinde bulunamaz, böyle bir talepte bulunul-
ması durumunda bu talep Kurum tarafından işleme alınmaz.

(6) Lisans verme teklifi yapıldıktan sonra, inhisari lisansın Sicile kayıt talebine, lisans
verme teklifi geri alınmadığı veya geri alındığı kabul edilmediği takdirde izin verilmez.

(7) Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi, patentle korunan buluşu kullanmak zorundadır.
Kullanım, patentin verilmesi kararının Bültende yayımlanmasından itibaren üç yıllık veya pa-
tent başvurusu tarihinden itibaren dört yıllık sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre
içinde gerçekleştirilir. Kullanımın değerlendirilmesinde pazar şartları ve patent sahibinin kont-
rolü ve iradesi dışındaki şartlar göz önünde tutulur. Objektif nitelik taşıyan ruhsatlandırma,
standartlara uygunluk, değişik alanlarda yeni uygulamaların yapılmasına ihtiyaç duyma gibi
teknik veya ekonomik veya hukuki sebepler patentin kullanılamamasının haklı sebepleri olarak
kabul edilir. Patent konusu buluşun kullanılmasını engelleyecek nitelikte olan bu sebepler, pa-
tent sahibinin kontrolü ve iradesi dışındaki sebepler olarak kabul edilir.

(8) Patentin kullanıldığına ya da kullanılamadığına ilişkin beyan, yedinci fıkrada belir-
tilen süre içinde Kuruma sunulur, Sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır. Bu süre içinde kul-
lanıldığına dair bildirim yapılmayan patentler Bültende yayımlanır.
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DÖRDÜNCÜ KISIM
Çiftçi İstisnası

Çiftçi istisnası
MADDE 118 – (1) Kanunun 85 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca çiftçinin, pa-

tent sahibi tarafından veya onun izniyle satılan ya da başka bir ticari yolla sağlanan patentli
damızlık veya diğer hayvan üreme materyalini, tarım amaçlı kullanma hakkı vardır. Bu hak,
çiftçinin kendi tarım etkinliğini sürdürme amacıyla hayvan ya da diğer hayvan üreme mater-
yalinin kullanılmasını kapsar.

(2) Birinci fıkra uyarınca çiftçiye sağlanan kullanma hakkı, çiftçinin patente konu olan
damızlık ya da hayvan üreme materyalini kullanarak, kendi tarımsal faaliyetini sürdürmek ama-
cıyla patente konu hayvanların çoğaltılmasını kapsar. Ancak bu hak, patente konu hayvan üreme
materyalinin ticari satış amacıyla çoğaltmasını kapsamaz.

(3) Patent sahibi ile doğrudan ticari rekabete girecek şekilde bir damızlık işletmesi gibi
hareket ederek patentli bir hayvanın üreme hücrelerinin, semeninin veya embriyolarının satışını
yapmak, ticari amaçlı çoğaltma kapsamına girer.

(4) Süt üretimi veya kesim gibi tarımsal faaliyetini sürdürme amacıyla olması şartıyla,
patentli bir çiftlik hayvanının yetiştirme yoluyla çoğaltılması, çoğaltılan hayvanın çiftçilik faa-
liyetlerinde kullanılması veya çoğaltılan hayvanın kendisinin veya yavrularının satılması birinci
fıkrada belirtilen kullanma hakkının kapsamındadır.

BEŞİNCİ KISIM
Faydalı Model

Faydalı model başvurusunun şekli şartlara uygunluk açısından incelenmesi
MADDE 119 – (1) Kurum, 71 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen unsurların

tam olduğu veya 72 nci madde uyarınca unsurların tamamlandığı faydalı model başvurusunu
ya da 73 üncü madde uyarınca Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında ulusal aşamaya giren
faydalı model başvurusunu;

a) 74 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) ve (h) bentleri hariç olmak üzere başvuru
formunda sunulması gereken bilgilerin tam olarak verilip verilmediği,

b) 74 ila 78 inci maddeler uyarınca sunulan unsurların 87 ila 94 üncü madde hükümle-
rinde belirtilen şekli şartlara uygun olup olmadığı,

bakımından inceler.
(2) Yapılan şekli inceleme sonucunda başvuruda eksiklikler tespit edilirse, başvuru sa-

hibinden bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde eksiklikleri gidermesi istenir. Verilen süre
içinde eksikliklerin giderilmemesi halinde başvuru reddedilir ve bu durum başvuru sahibine
bildirilir.

(3) Başvurunun şekli şartlara uygunluk bakımından eksikliğinin olmadığı anlaşılırsa
veya eksiklikler süresi içinde giderilirse bu durum başvuru sahibine bildirilir ve başvurunun
işlemlerine 120 nci maddeye göre devam edilir.

Faydalı model için araştırma talebinin yapılması ve araştırma raporunun
düzenlenmesi

MADDE 120 – (1) Faydalı model başvurusu için araştırma talebi başvuruyla birlikte
veya bildirime gerek olmaksızın 119 uncu maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılan bildirimden
itibaren iki ay içinde Tebliğde belirtilen ücret ödenerek yapılır. Aksi takdirde başvuru geri çe-
kilmiş sayılır.

(2) Araştırma raporunun düzenlenebilmesi için başvuru sahibinin birinci fıkra uyarınca
araştırma talebinde bulunması ve 119 uncu madde uyarınca başvurunun şekli şartlara uygunluk
bakımından eksikliğinin olmaması veya eksikliklerin süresi içinde giderilmiş olması gerekir.
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(3) Araştırma raporu, tarifnamenin tamamı dikkate alınarak istemler itibariyle düzen-
lenir. Araştırma raporunda, faydalı modele konu buluşun yeni olup olmadığı konusunda karar
verilmesinde dikkate alınabilecek ve raporun hazırlandığı tarihte erişilebilir olan dokümanlar
belirtilir. Faydalı modelin yenilik değerlendirmesinde, buluş konusuna katkı sağlamayan teknik
özellikler dikkate alınmaz ve bu unsurlar raporda belirtilir. Araştırma raporu düzenlenirken,
varsa üçüncü kişilerin faydalı model başvurusuna konu olan buluşa faydalı model verilebilir-
liğine ilişkin görüşleri de dikkate alınır.

(4) Başvurunun veya buna ilişkin buluşun Kanun hükümlerine uygun olmadığı tespit
edilirse araştırma raporunda faydalı modelin verilememe nedenleri gerekçeleriyle açıklanır ve
bunların dayanakları belirtilir.

(5) Araştırma raporunda belirtilen her bir dokümanın, başvurunun hangi istemleri ile
ilgili olduğu ve uygun olduğu durumlarda, belirtilen dokümanın hangi kısmının başvuru ile il-
gili olduğu belirtilir.

(6) Rüçhan tarihinden önce, rüçhan tarihi ve başvuru tarihi arasında, başvuru tarihinde
veya sonrasında yayımlanmış olan dokümanlar, araştırma raporunda ayırt edici şekilde belir-
tilir.

(7) Başvuru tarihinden önce yapılmış olan sözlü açıklama, kullanım veya bir başka
yolla yapılan açıklamaya ilişkin doküman, yayım tarihi ve varsa yazılı olmayan açıklamanın
tarihi ile birlikte araştırma raporunda belirtilir.

(8) Araştırma raporu, başvuru konusu buluşun uluslararası sınıflandırmaya göre yapılan
sınıflandırmasını içerir.

(9) Araştırma raporu düzenlenirken, özetin ve buluş başlığının başvuru konusu buluşla
ilgili olarak teknik bilgi verme amacına hizmet etmediği tespit edilirse, özet ve buluş başlığı
Kurum tarafından yeniden düzenlenerek kesinleştirilir ve araştırma raporuna eklenerek başvuru
sahibine bildirilir.

(10) Düzenlenen araştırma raporu, raporda belirtilen dokümanların birer kopyası ile
birlikte başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır.

(11) Araştırma raporunun başvuru yayımından önce hazır olması halinde, araştırma ra-
poru başvuru ile birlikte yayımlanır. Araştırma raporu, başvuru yayımından sonra hazırlanmış-
sa, başvurudan ayrı olarak yayımlanır. Dokuzuncu fıkra uyarınca özetin veya buluş başlığının
değiştirilmesi durumunda araştırma raporunun yayımı değiştirilen özet veya buluş başlığını da
içerir.

(12) Araştırma raporunun ve bu madde uyarınca değiştirilen özetin başvurudan ayrı
olarak yayımlanması durumunda, Bültende yapılan yayım 101 inci maddede belirtilen bilgileri
içerir.

(13) Başvurunun bazı istemlerinin Kanunun 143 üncü maddesinin yedinci fıkrası kap-
samına girmemesi veya tarifnamenin ya da bazı istemlerin yeterince açık olması durumunda
araştırma raporu bu istemler itibariyle düzenlenir.

(14) Başvurunun istemlerinin tamamının Kanunun 142 nci maddesinin üçüncü fıkrası
kapsamına girmesi veya tarifnamenin ya da tüm istemlerin yeterince açık olmamasının araş-
tırma raporunun düzenlenmesini engellemesi durumunda araştırma raporu düzenlenemeyeceği
başvuru sahibine bildirilir. Araştırma raporunun düzenlenememesi halinde başvuru sahibine,
söz konusu karara itirazlarını ve varsa başvurudaki değişiklikleri sunması için bildirim tarihin-
den itibaren üç ay süre verilir. Bu süre içinde itirazda bulunulmaması veya değişikliklerin su-
nulmaması veya sunulan itirazın veya değişikliklerin kabul edilmemesi halinde başvuru red-
dedilir. Sunulan itirazın veya değişikliklerin kabul edilmesi halinde araştırma raporu, tüm is-
temler veya araştırılabilir istemler için düzenlenir.
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Araştırma raporuna itiraz ve görüşlerin sunulması
MADDE 121 – (1) Araştırma raporunun yayımlanmasından itibaren üç ay içinde ilgili

belgeleri de eklemek suretiyle araştırma raporunun içeriğine başvuru sahibi itiraz edebilir,
üçüncü kişiler görüş bildirebilir. Süresi içinde sunulmayan itiraz ve görüşler değerlendirmeye
alınmaz.

Faydalı model belgesi düzenlenmesi
MADDE 122 – (1) Faydalı modelin verilmesine ilişkin yayımdan sonra talep edilmesi

ve Tebliğde belirtilen belge düzenleme ücretinin ödenmesi durumunda faydalı model belgesi
düzenlenerek başvuru sahibine verilir.

Patentlerle ilgili hükümlerin uygulanabilirliği
MADDE 123 – (1) Faydalı modele ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı ve faydalı mo-

delin özelliği ile çelişmediği takdirde, bu Yönetmelikte patentler için öngörülen hükümler, fay-
dalı model için de uygulanır.

BEŞİNCİ KİTAP
Ortak Hükümler

Vekâletname
MADDE 124 – (1) Kanuna veya bu Yönetmeliğe göre vekâletname sunulmasının ge-

rekli olduğu hallerde, vekilin Kurum nezdinde vekillik yapma yetkisini haiz olması, temsil yet-
kisini ve tarih bilgisini içeren yazılı vekâletname aslının veya vekil tarafından aslına uygunluğu
onaylanmış ve onay tarihini içerir suretinin Kuruma sunulması zorunludur.

(2) Kurum nezdinde vekillik yapma yetkisi olmayan kişilerce yapılan başvurularda,
başvuru veya tescil sonrası yapılacak diğer işlemlere ilişkin bildirimler başvuru sahibinin Tür-
kiye’de yerleşim yeri varsa doğrudan başvuru sahibine yapılır. Başvuru sahibinin Türkiye’de
yerleşim yeri yoksa başvuru veya talep yapılmamış sayılır.

(3) Kurum nezdinde vekillik yapma yetkisine haiz bir vekil aracılığıyla yapılan ve ve-
kâletnamenin Kuruma sunulması zorunlu olan başvuru ya da taleplerde, vekâletnamenin Ku-
ruma sunulmaması veya sunulan vekâletnamenin birinci fıkrada belirtilen şartları taşımaması
halinde, eksikliğin giderilmesi için vekile iki aylık süre verilir. Bu süre içinde eksikliğin gide-
rilmemesi halinde başvuru ya da talep sahibinin Türkiye’de yerleşim yeri varsa bildirimler
doğrudan başvuru ya da talep sahibine yapılır. Başvuru ya da talep sahibinin Türkiye’de yer-
leşim yeri yoksa başvuru ya da talep yapılmamış sayılır.

(4) Kurum nezdinde başvuru veya tescilden doğan haktan vazgeçilmesi, itirazın geri
çekilmesi işlemleri ile kısmen veya tamamen bu sonuçları doğuracak işlemlerin vekil tarafından
yapılabilmesi için, bu yetkileri açıkça belirten vekâletname aslının veya söz konusu vekâlet-
namenin onaylı örneğinin Kuruma sunulması gerekir.

(5) Kurum nezdinde bir kişinin temsili amacıyla birden fazla vekilin tayin edildiği du-
rumlarda, yetkilendirilmiş vekillerden herhangi birine bildirimde bulunulması yeterli olup, bu
bildirim asile yapılmış sayılır.

(6) Vekil aracılığıyla yapılan işlemlerde, birinci ve dördüncü fıkralarda belirtilen şartları
taşıyan bir vekâletnamenin Kuruma daha önce sunulmuş olması ve talep edilen işlemi kapsa-
ması durumunda, Kurumun gerekli göreceği haller saklı kalmak kaydıyla, önceki tarihli vekâ-
letnameye ilişkin bilgi verilmesi halinde vekâletnamenin yeniden sunulması gerekmez.

(7) Kurum, gerekli gördüğü hallerde vekilin yetkisini gösteren vekâletnamenin aslı ya
da noter onaylı suretinin sunulması da dâhil her türlü delilin sunulmasını isteyebilir.

(8) Tüzel kişi vekiller tarafından yürütülen işlemler için düzenlenen vekâletnamede
temsil yetkisi ancak tüzel kişiye verilir. Gerçek kişi ve tüzel kişi vekiller için vekâletname, Ku-
rum internet sitesinde yer verilen vekâletname örneklerinin formatına uygun olarak düzenlenir.
Vekâletname üzerinde düzenleme tarihi, vekâlet verenin ve alanın kimlik bilgileri yer alır.
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Devir ve hak sahipliğindeki diğer değişiklikler
MADDE 125 – (1) Marka, tasarım ve patentin devri yoluyla hak sahipliğinde meydana

gelen değişiklik aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin sunulması halinde Sicile kaydedilir ve
Bültende yayımlanır:

a) Talep formu.
b) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.
c) Devre konu tasarım ve patent numarası ile marka tescil numarasının ve marka adının

yer aldığı devir sözleşmesi.
ç) Devir sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onay-

lanmış Türkçe tercümesi.
(2) Patent devir bedelinin, devir sözleşmesinde belirtilmesi veya talep formunda beyan

edilmesi zorunludur.
(3) Markanın tescil edildiği mal ve hizmetlerin tamamı ya da bir kısmı için devri müm-

kündür. Markanın kısmi devri halinde devredilen mal veya hizmetlerin ve sınıf numaralarının
devir sözleşmesinde belirtilmesi zorunludur. Çoklu tasarımın tamamı ya da kısmen devri müm-
kündür. Tasarımın kısmi devri halinde devir sözleşmesinde, devredilen tasarımların tasarım
sıra numaraları tek tek belirtilir. Markanın kısmi devri halinde, kısmi olarak devredilen mal
veya hizmetler için; tasarımların kısmi devri halinde ise devredilen tasarımlar için devralan
adına yeni bir tescil numarası ile yeni bir dosya oluşturulur. Devir kapsamındaki mal veya hiz-
metleri ya da tasarımları belirtecek nitelikte yeni tescil numarası ile yeni bir tescil belgesi dü-
zenlenir. Marka ya da tasarım yeni tescil numarası ile ilk tescil tarihi de belirtilerek Sicile kay-
dedilir ve Bültende yayımlanır. Yeni oluşturulan tescil belgesi hak sahibine gönderilir. Kısmen
devredilen haklar için korumanın başladığı tarih ile koruma süresi değişmez.

(4) Ticaret şirketlerindeki birleşme, bölünme gibi yapısal değişiklik işlemleri ile ayni
sermaye konulması veya ticari işletmelerin devralınması sonucunda hak sahibinde meydana
gelecek değişiklik işlemlerinin Sicile kaydedilmesi için aşağıda sayılan belgelerle birlikte Ku-
ruma başvuruda bulunulması gerekir:

a) Talep formu.
b) Talep konusu işlemin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi bilgisi veya bel-

gesi veyahut yetkili mercilerce onaylanmış belge ile bu belgenin yabancı dilde olması halinde
yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.
Haciz
MADDE 126 – (1) Marka, tasarım ve patent işletmeden bağımsız olarak haczedilebilir.

Haciz, Sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır.
(2) Marka, tasarım ve patentin haczi, hakkın devamı için gerekli ücretlerin yatırılma-

ması ya da istenilen belgelerin süresi içinde gönderilmemesi sebebi ile hakkın sona ermesine
engel olmaz. Marka, tasarım veya patentin haczi, bu hakların devrine engel değildir.

Rehin
MADDE 127 – (1) Marka, tasarım ve patentin rehni, aşağıda belirtilen bilgi ve belge-

lerin sunulması halinde Sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır:
a) Talep formu.
b) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.
c) Rehne konu tasarım ve patent numarası ile marka tescil numarası ve marka adının

yer aldığı rehin sözleşmesi.
ç) Rehin sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onay-

lanmış Türkçe tercümesi.
(2) Birinci fıkra hükmü uyarınca kaydedilen rehinler 20/10/2016 tarihli ve 6750 sayılı

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu uyarınca kurulan Rehinli Taşınır Siciline bildirilir.
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(3) Marka, tasarım ve patent üzerindeki rehin aşağıdaki hallerde sona erer:
a) Alacağın herhangi bir nedenle sona ermesi.
b) Rehnin bir şarta veya süreye bağlanmış olması halinde bu şartın gerçekleşmesi, ger-

çekleşmemesi veya gerçekleşme ihtimalinin ortadan kalkması ile sürenin sona ermesi.
c) Marka, tasarım ve patentin cebri icra yoluyla satılması.
(4) Rehnin sona ermesi halinde Sicilden terkini, alacaklıların terkine ilişkin talep formu

ile talepte bulunması halinde mümkündür. Rehin hakkı sahibinin terkin talebinde bulunmaktan
imtina etmesi halinde, marka, tasarım ya da patent hakkı sahibi, terkine ilişkin dava açarak ve
bu davada verilen gerekçeli kararın kesinleşme şerhini içeren bir örneğini Kuruma sunarak
rehnin terkinini talep edebilir. Marka, tasarım ve patentin cebri icra yoluyla satılması duru-
munda, satışa ilişkin belgenin aslı veya onaylı suretinin Kuruma sunulması ile rehin terkin edilir.

(5) Marka, tasarım ve patentin rehni, hakkın devamı için gerekli ücretlerin yatırılmaması
ya da istenilen belgelerin süresi içinde gönderilmemesi sebebi ile hakkın sona ermesine engel
olmaz. Marka, tasarım veya patentin rehni, bu hakların devrine engel değildir.

(6) 6750 sayılı Kanun ile bu Kanun uyarınca çıkarılan mevzuat hükümleri saklıdır.
Unvan, tür ve adres değişiklikleri
MADDE 128 – (1) Bir sınai mülkiyet hakkı sahibinin unvanının veya türünün değiş-

mesi halinde bu değişikliğin ilgili Sicile kaydedilmesi için aşağıda sayılan belgelerle birlikte
Kuruma başvuruda bulunulması gereklidir:

a) Talep formu.
b) Unvan veya tür değişikliğini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi bilgisi veya bel-

gesi veyahut yetkili mercilerce onaylanmış belge ile unvan veya tür değişikliğini gösterir bel-
genin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

(2) Unvan veya tür değişikliğinin Sicil kaydı, hak sahibi adına kayıtlı tüm sınai mülkiyet
haklarına ve başvurulara uygulanır.

(3) Bir sınai mülkiyet hakkı sahibinin adresinin değişmesi halinde bu değişikliğin ilgili
Sicile kaydedilmesi için talep formuyla Kuruma başvuruda bulunulması gereklidir. Ancak adres
değişikliği, Kurumca belirlenecek diğer yöntemlerle de yapılabilir.

(4) Adres değişikliğinin Sicil kaydı, hak sahibi adına kayıtlı tüm sınai mülkiyet hakla-
rına ve başvurulara uygulanır.

(5) Sınai mülkiyet hakkı sahibi ya da varsa bunların vekili tarafından yapılan yeni bir
başvuruda, itirazda veya diğer taleplerde yer alan adres ile Kurum kayıtlarındaki adresin farklı
olması halinde yeni başvuru veya talepte beyan edilen adres ilgili Sicile kaydedilir.

(6) Bu hüküm, geleneksel ürün adları hakkında da uygulanır.
Miras yoluyla intikal
MADDE 129 – (1) Bir sınai mülkiyet hakkının miras yoluyla intikal etmesi halinde,

bu değişikliğin ilgili Sicile kaydedilmesi için aşağıda sayılan belgelerle birlikte Kuruma baş-
vuruda bulunulması gereklidir:

a) Talep formu.
b) Mirasçılık belgesi veya noter tarafından onaylanmış örneği, mirasçılık belgesinin

yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercü-
mesi.

c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.
(2) Bu hüküm coğrafi işaretler hakkında uygulanmaz.
Hukukî işlemlerin başvurulara uygulanması
MADDE 130 – (1) 125 ila 129 uncu madde hükümleri ile lisansa ilişkin hükümler,

sınai mülkiyet hakkı başvuruları hakkında da uygulanır ve başvuru yayımlanmış ise 128 inci
maddedeki haller hariç olmak üzere bu hükümlerle ilgili işlemler de Bültende yayımlanır.
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(2) Sınai mülkiyet hakkı başvurusunun haczi veya rehni, başvuru işlemlerinin yürütül-
mesi için istenen belgelerin süresi içinde gönderilmemesi sebebi ile sınai mülkiyet hakkı baş-
vurusunun işlemden kalkmasına engel olmaz.

(3) Bu hüküm coğrafi işaretler hakkında uygulanmaz.
Süreler, bildirimler, ücretler ve işlem formları
MADDE 131 – (1) Kanunun 160 ıncı maddesinin altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları

saklı kalmak üzere, Kurum tarafından yapılan bildirimler yazılı olarak yapılır ve bildirim tarihi
olarak tebliğ tarihi esas alınır.

(2) Bu Yönetmelikte geçen form veya talep, Kurum tarafından geçerli kabul edilen ve
elektronik ortamda kullanıma sunulan işlem formudur. Kuruma sunulacak başvuru veya talep-
lerde Kurum tarafından geçerliliği kabul edilen bu işlem formlarının kullanılması esastır.

(3) Başvuru veya diğer taleplerin elektronik imza, mobil imza veya Kurumca sağlanan
diğer yöntemlerle çevrim içi olarak yapılması halinde formların ekinde sunulan belgelerin as-
lına uygun olduğu; başvuru sahibi ya da talepte bulunanın bu yöndeki beyanının alınması ve
belgelerin tamamının çevrim içi yolla imzalanması suretiyle kabul edilir. Çevrim içi işlemi ya-
pan başvuru veya talep sahibi, gerçeğe aykırı beyanda bulunması veya belge sunması halinde
her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenir.

(4) Belgelerin aslına uygunluğu konusunda tereddüde düşülmesi durumunda, Kurum
tarafından başvuru veya talep sahibinden belge asılları istenebilir. İhtilaf halinde Kurum ka-
yıtları esas alınır.

(5) Mükerrer veya hatalı yapılan ödemeler ile fazla yapılan ödemelerin fazlaya ilişkin
kısmı, talep edilmesi halinde iade edilir.

Delil ibrazı
MADDE 132 – (1) Makul nedenlerle şüpheye düşülmesi durumunda Kurum, yapılan

talep veya işleme ilişkin olarak noter onayı da dâhil her türlü delilin ibrazını isteyebilir.
Yabancı dilde sunulan belgeler
MADDE 133 – (1) Kuruma sunulacak belgelerin yabancı dilde olması halinde, söz ko-

nusu belgelerin tamamının ya da bir kısmının yeminli bir tercüman tarafından onaylanmış
Türkçe tercümesinin sunulması istenebilir. Tercümelerin süresi içinde sunulmaması halinde
söz konusu belgeler dikkate alınmaz. Belgelerin onaylı tercümesinin sunulmasının zorunlu ol-
duğu haller saklıdır.

Tescil belgesi sureti veya patentin onaylı sureti
MADDE 134 – (1) Marka, tasarım ve patent sahibi ile coğrafi işaret ve geleneksel ürün

adını tescil ettirenin talebi halinde ilgili belge sureti verilir.
(2) Tescil belgesi sureti ile patentin onaylı suretinin verilebilmesi için aşağıdaki belge-

lerin verilmesi zorunludur:
a) Talep formu.
b) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.
Sicil sureti
MADDE 135 – (1) Tescilli veya verilmiş sınai mülkiyet haklarına ilişkin Siciller ile

geleneksel ürün adı Sicili alenidir.
(2) Marka, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı ile tasarım Sicil suretleri talep edilmesi

ve gerekli ücretin ödenmesi koşuluyla verilir.
(3) Henüz tescil edilmemiş bir marka tescil başvurusuna ilişkin bilgiler ve içerik, üçüncü

kişilere ücret karşılığında ve sadece başvurunun Bültende yayımının ardından, yayımlanan bil-
gileri kapsayacak biçimde verilebilir.

(4) Yayımlanmış patent başvuruları veya patentler için talep edilmesi ve gerekli ücretin
ödenmesi koşuluyla Sicil sureti verilir. Talep edilmesi halinde Sicilde kayıtlı unsurlara ek olarak
tarifname, istem, özet, varsa resimler ile araştırma ve inceleme raporları da verilir.
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Eksiklik bildirimleri
MADDE 136 – (1) 16 ncı, 17 nci, 20 nci, 25 inci, 26 ncı, 27 nci, 67 nci, 69 uncu, 125 inci,

127 nci, 129 uncu, 134 üncü ve 135 inci maddeler kapsamında öngörülen ücretlerin ödendiğine
ilişkin bilginin taleple birlikte Kuruma sunulmaması veya ücretlerin eksik ödenmesi halinde
eksikliği gidermesi için talep sahibine bir aylık süre verilir.

(2) 16 ncı, 17 nci, 18 inci, 20 nci, 22 nci, 23 üncü, 25 inci, 26 ncı, 27 nci, 33 üncü, 67 nci,
69 uncu, 125 inci, 127 nci, 128 inci, 129 uncu, 134 üncü ve 135 inci maddeler gereğince yapı-
lacak işlemlerde, ücret bilgisi dışında bir eksiklik tespit edilmesi halinde söz konusu eksikliğin
giderilmesi için başvuru sahibine bir aylık süre verilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında kalan eksikliklerin belirtilen süre içinde gideril-
memesi halinde talep yapılmamış sayılır. 33 üncü ve 66 ncı madde kapsamında kalan yayıma
itiraz ücreti hariç olmak üzere birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki ücretler talep halinde iade
edilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 137 – (1) 9/4/2005 tarihli ve 25781 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 556

Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair
Yönetmelik, 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patent Haklarının
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetme-
lik, 7/2/2006 tarihli ve 26073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüstriyel Tasarımların Ko-
runması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik
ve 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik
yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar
MADDE 138 – (1) 9/4/2005 tarihli ve 25781 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 556

Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair
Yönetmeliğe, 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patent Haklarının
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetme-
liğe, 7/2/2006 tarihli ve 26073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüstriyel Tasarımların
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetme-
liğe ve 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 555 Sayılı Coğrafi İşa-
retlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yö-
netmeliğe yapılmış olan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Coğrafi işaretlere ilişkin faaliyet bildirimi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen coğrafi

işaretli ürünlerin bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki bildirimleri
10/7/2017 tarihine kadar yapılır.

Denetim raporlarının sunulması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen coğrafi

işaretlerin denetim raporları 10/1/2018 tarihine kadar Kuruma sunulur. Bu raporların sunulma
tarihi, sonraki denetim raporları için Kanunun 49 uncu maddesinde öngörülen sürenin başlan-
gıcında esas alınır.

Patent ve faydalı modellerin yıllık ücretlerinin ödenmesi
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, yıllık ücret öde-

mesi için vade tarihini takip eden altı aylık ek süresi dolmamış olan patent ve faydalı modellerin
veya başvuruların yıllık ücretlerinin ödenmesinde 106 ncı maddenin dördüncü fıkrası hükmü
uygulanır.

Yürürlük
MADDE 139 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 140 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı

yürütür.
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Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/6/2013 tarihli ve 28688 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant
İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sı-
nav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik yarıyıl yabancı dil yeterlik sınavı: Hazırlık Bölümünde eski kayıtlı öğ-

rencilerin hazırlık eğitiminde başarılı olup olmayacaklarını belirleyen sınavı,
b) Akademik yıl: Güz ve bahar dönemlerinden oluşan iki yarıyılı,
c) Akademik yılbaşı yabancı dil yeterlik sınavı: Yeni kayıtlı öğrencilerin yabancı dildeki

yeterliklerini ve/veya bu öğrencilerin hangi seviyede öğrenim göreceklerini belirleyen sınav
ile yeni kayıtlı isteğe bağlı öğrencilerin sadece hangi seviyeden öğrenim göreceklerini belirle-
yen sınavı,

ç) Akademik yılsonu yabancı dil yeterlik sınavı: Hazırlık eğitiminden herhangi bir ne-
denden dolayı başarısız olmuş öğrenciler için akademik yılsonunda hazırlık eğitimi bittikten
sonra yapılan sınavı,

d) Ara sınav (Vize): Kısa süreli sınavlar, Yabancı Dil Yeterlik Sınavı dışında kalan dö-
nem ortasında ve dönem sonunda yapılan kapsamlı sınavları,

e) Genel başarı notu: Öğrencilerin akademik yıl içerisinde almış oldukları notlar ile
Hazırlık Bölümü yılsonu (final) yeterlik sınavından aldıkları notların ortalaması,

f) Hazırlık Bölümü yılsonu sınavı (final): Akademik yılsonunda devam zorunluluğunu
yerine getirmiş olan Hazırlık Bölümünde öğrenimine devam eden öğrencilerin girdiği sınavı,

g) Hazırlık Bölümü: YDYO yabancı dil hazırlık sınıflarını,
ğ) Mazeret sınavı: Mazereti nedeniyle ara sınava ve/veya yılsonu (final) sınavına gire-

meyen öğrenciler için yapılan telafi sınavı,
h) Rektör/Rektörlük: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,
ı) Senato: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,
j) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO): Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller

Yüksekokulunu,
k) YDS: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
l) Yoklama sınavı: Hazırlık Bölümünde dönem içerisinde yapılan kısa süreli sınavları,
ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Hazırlık Bölümü öğrencilerinin yabancı dil öğrenimine hangi sevi-

yeden başlayacakları, akademik yılbaşında yapılan yabancı dil yeterlik sınavı sonuçlarına göre
Hazırlık Bölümü tarafından belirlenir.

(2) Yeni kayıtlı isteğe bağlı bölüm öğrencileri, akademik yılbaşı yabancı dil yeterlik sı-
navına seviye tespiti için girebilirler. Bu sınav, yeni kayıtlı isteğe bağlı öğrencilere muafiyet
hakkı vermez.

(3) Eski kayıtlı öğrencilerin seviye grupları, daha önceki yıllarda Hazırlık Bölümünde
aldığı notlara bakılarak Hazırlık Bölümü Başkanlığı tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Hazırlık Bölümünde bir akademik yılda başarılı olamayan zorunlu Hazırlık Bölü-
mü öğrencileri, başvuruları halinde ilave bir ya da iki yarıyıl Hazırlık Bölümü derslerine devam
edebilirler ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek sadece akademik yarıyıl
ve/veya akademik yılsonu yabancı dil yeterlik sınavlarına girebilirler.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Hazırlık Bölümünde başarılı sayılma esasları aşağıdaki şekildedir:
a) Akademik yılbaşında yapılan yeterlik sınavından 60 ve üzeri puan alan öğrenciler

başarılı sayılır. Ancak, yabancı dil puanı ile öğrenci alan bölüm öğrencileri 80 ve üzeri puan
aldıkları takdirde başarılı sayılırlar. Bu sınava başvuru yapmak koşulu ile yeni kayıtlı tüm Ha-
zırlık Bölümü öğrencileri katılabilir.

b) Akademik yarıyıl yeterlik sınavına başvuru yapmak koşuluyla eski kayıtlı Hazırlık
Bölümü öğrencileri katılabilir. Bu sınavdan 60 ve üzeri puan alan öğrenciler başarılı sayılır.
Ancak, yabancı dil puanı ile öğrenci alan bölüm öğrencileri 80 ve üzeri puan almak zorundadır.

c) Akademik yılsonunda genel başarı notu 60 ve üzeri olan öğrenciler başarılı sayılır.
Yabancı dil puanı ile öğrenci alan bölüm öğrencileri için bu puan en az 80’dir. Genel başarı
notunun hesaplanabilmesi için öğrencilerin devam koşulunu yerine getirmiş olmaları ve yılsonu
(final)  sınavından en az 50 puan almaları gerekir. Bu puan yabancı dil puanıyla öğrenci alan
bölümler için 65’tir. Akademik yılsonu genel başarı notu ilk dönem ortalamasının % 30’u,
ikinci dönem ortalamasının % 30’u ve akademik yılsonunda yapılan Hazırlık Bölümü yılsonu
(final) sınavının % 40’ı alınarak hesaplanır. Dönem ortalamasının belirlenmesinde ara sınavlar,
yoklama sınavları, varsa ödev ve projeler Hazırlık Bölüm Başkanlığının belirlediği oranlarda
etki eder.

ç) Akademik yılsonu yabancı dil yeterlik sınavına, hazırlık eğitiminden herhangi bir
nedenden dolayı başarısız olmuş öğrenciler başvuruları halinde katılabilir. Bu sınavdan 60 ve
üzeri puan alan öğrenciler başarılı sayılır. Ancak, yabancı dil puanı ile öğrenci alan bölüm öğ-
rencileri 80 ve üzeri puan almak zorundadır. Ayrıca daha önceki yıllarda Hazırlık Bölümüne
kayıt yaptırmış ancak herhangi bir nedenden dolayı başarılı olamamış isteğe bağlı bölüm öğ-
rencileri bu sınava, Hazırlık Bölümü eğitimini takiben mezuniyetlerine kadar katılabilir.

d) Not hesaplamasında, küsuratlı notlar en yakın tam sayıya yuvarlanır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Sadece ara sınavlar ve Hazırlık Bölümü yılsonu (final) sınavı için

mazeret sınavları yapılır.  Kısa süreli sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.
(2) Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilerin, mazeretleri ile ilgili belgeleri,

mazeretlerinin bittiği günden sonraki üç gün içerisinde bölüm başkanlığına teslim etmeleri ge-
rekmektedir. Bölüm başkanlığı uygun gördüğü takdirde bu durumdaki öğrencilerin giremediği
en fazla iki kısa süreli sınav genel ortalamaya katılmaz.

(3) Üniversiteye geç kayıt yaptırmış öğrenciler için Hazırlık Bölümü Başkanlığının uy-
gun gördüğü tarihlerde yabancı dil yeterlik sınavı yapılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Öğrenciler, yeterlik sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilanını ta-

kip eden üç iş günü içinde Hazırlık Bölümü Başkanlığına bir dilekçeyle başvurarak itirazda
bulunabilirler. İtiraz dilekçeleri, Hazırlık Bölümü Başkanlığı tarafından kurulan komisyonca
incelenir ve itiraz tarihinden itibaren en fazla on beş gün içinde sonuçlandırılarak ilan edilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/6/2013 28688
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 3/11/2013 28810
2- 7/6/2015 29379
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Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/11/2016 tarihli ve 29902 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına
aşağıdaki (v) ve (ii) bentleri eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 

“v) Özel öğrenci: Üniversitede herhangi bir lisansüstü programa kayıtlı olmadan enstitü
anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla der-
se katılabilen ve öğrencilik haklarından yararlanamayan öğrenciyi,”

“ii) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(4) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 ulusal krediden ve 60 AKTS kredisinden

az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Öğrenci, dönem projesinin
alındığı yarıyılda dönem projesi için kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya
rapor vermek zorundadır. Dönem projesinin ulusal kredisi olmayıp kapsamı ve koşulları enstitü
yönetim kurulu tarafından belirlenir. 60 AKTS kredisinin 50 AKTS kredisi dersleri, 10 AKTS
kredisi de dönem projesini kapsar. Dönem projesi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine öğrenciye bilimsel hazırlık programı uygu-
lanabilir. Bilimsel hazırlık programında alınacak derslerin kredileri tezsiz yüksek lisans prog-
ramına dâhil edilmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Tezli yüksek lisans programına başvuracak öğrenci YDS veya YÖKDİL’den en az
50 puan veya Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil
sınavı veya ÖSYM tarafından kabul edilen ve 52 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde
yer alan ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri bir puan almak zorundadır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması durumunda,
Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yüksek-
öğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir. Tez çalışmasının niteliğinin
birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite
kadrosundaki öğretim üyeleri arasından ya da Üniversite kadrosu dışından da en az doktora
derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanının Üniversite dışından olması duru-
munda yüksek lisans tezi yönetmiş olması zorunlu değildir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/ana-
sanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezu-
niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, mezuniyet tarihi tezin sınav jüri ko-
misyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Tez danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen
niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması durumunda Senatonun belirlediği ilkeler çerçe-
vesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi
danışman olarak atanabilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları
hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış
en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosundaki
öğretim üyeleri arasından ya da Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip
kişilerden olabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yük-
seköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri ko-
misyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması durumunda
Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yüksek-
öğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında
öğretim üyelerinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetebilmesi için,
başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Sanatta yeterlik
çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez
danışmanı, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından ya da Üniversite kadrosu dışın-
dan da en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak
kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı be-
lirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüs-
hasının ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Senato tarafından belirlenen esaslara göre haklı ve geçerli bir nedeni olmadan aynı
programda kayıt yenileme işlemini art arda iki dönem yerine getirmeyen öğrencilerin,”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 49 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı aka-
demik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile özel öğrenci olarak kabul edi-
lerek belirlenen derslere devam edebilirler. Bu öğrenciler de kayıtlı öğrenciler gibi izledikleri
derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorunda-
dırlar.
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(2) Yüksek lisans programına özel öğrenci olarak başvurabilmek için en az dört yıllık

bir lisans programı mezunu ya da bu nitelikteki bir lisans programında son sınıf öğrencisi olmak

gerekir.

(3) Doktora programına özel öğrenci olarak başvurabilmek için bir yüksek lisans prog-

ramı mezunu olmak ya da 20 nci maddedeki niteliklere sahip olmak gerekir.

(4) Özel öğrenciler, programlara; öğrencinin başvurusu,  ilgili anabilim/anasanat dalının

önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı  ile kabul edilir.

(5) Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz.

(6) Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir öğretim

olmayıp öğrencilik süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik

haklarından yararlanamaz.

(7) Özel öğrencilik hakkı kazananlara öğrencilik süresince taşıyabilecekleri, kimlik bil-

gilerini gösteren geçici bir belge verilir.

(8) Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez; ancak, kayıt oldukları dersleri ve

aldıkları notları gösteren özel öğrenci oldukları belirtilen bir belge verilir.

(9) Özel öğrenciler, ders almak için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen

öğrenim ücretini öderler.

(10) Özel öğrencilerin programa kayıt hakkı kazanmaları durumunda özel öğrenci iken

başardıkları lisansüstü dersler ve kredileri, izledikleri programdaki kredi toplamının yarısını

geçmemek koşulu ile enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yö-

netim kurulunun onayı ile devam etmekte oldukları program için geçerli sayılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) KPDS, ÜDS, YÖKDİL ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan bir yabancı

dil sınavında alınmış olan puanlar, Üniversitelerarası Kurul kararları çerçevesinde, enstitü yö-

netim kurulunca ÖSYM tarafından yapılan YDS’ye eşdeğer sayılabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin

(4) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (b) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“4) YDS, YÖKDİL veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavın

bu puana eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,”

“4) YDS, YÖKDİL veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavın

bu puana eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/11/2016 29902

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/2/2017 29984
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Bingöl Üniversitesinden:
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KIRAAT İLMİ EĞİTİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bingöl Üniversitesi Kıraat İlmi Eğitimi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim
organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bingöl Üniversitesi Kıraat İlmi Eğitimi Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların
görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (BÜKEM) : Bingöl Üniversitesi Kıraat İlmi Eğitimi Uygulama ve Araştırma

Merkezini, 
c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
ç) Rektör: Bingöl Üniversitesi Rektörünü, 
d) Üniversite: Bingöl Üniversitesini, 
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 
a) Bingöl Üniversitesine bağlı örgün ilahiyat lisans ve lisansüstü programlar dışında

kıraat ilmi ile ilgili her türlü eğitim, öğretim ve araştırma programları düzenlemek,
b) Üniversitenin, kıraat alanında faaliyetlerde bulunan ulusal ve uluslararası kuruluşlar

ile olan işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
Merkezin faaliyet alanları 
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:
a) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve kişilere yönelik olarak kıraat ilmi ile

ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, çalıştaylar, kurslar, seminerler
ve konferanslar düzenlemek, projeler yapmak,

b) Kıraat alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaların takibini sağlamak,
c) Kıraat alanıyla ilgili telif ve tercüme türü bilimsel yayınlarda bulunmak, bu türden

yayınlara akademik destek vermek,
ç) Kıraat alanında faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği içinde

bulunmak ve onların faaliyetlerine akademik katkı sağlamak,
d) Faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaların koordinasyonunu yapmak,
e) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür, 
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür 
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaç ve faaliyetleri konusunda yeterli bilgi birikimi

olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından iki yıl süre ile Rektör tarafından
görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışma-
larının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Merkezin
amaç ve faaliyetleri konusunda yeterli bilgiye sahip Üniversitenin tam zamanlı öğretim ele-
manları arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından iki yıl süre ile gö-
revlendirilebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün
görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür,
görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Vekâlet süresi altı
ayı aşmaz. Müdürün ya da yardımcılarının Üniversite dışı görevlendirme süreleri altı ayı geç-
mesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir.

Müdürün görevleri 
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi temsil etmek, 
b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak, 
c) Yönetim Kurulu kararlarını ve çalışma programını uygulamak, 
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Yönetim Kuruluna sunmak,
e) Üniversitenin diğer birimleri ve diğer kurumlarla gerekli koordinasyonu sağlamak,
f) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yü-

rütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
g) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler

yapmak, ilgili mevzuat hükümlerine göre protokol ve sözleşme düzenlemek,
ğ) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak,
h) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,
ı) İlgili mevzuatlar çerçevesinde kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu 
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve altı öğretim elemanı ile birlikte toplam

yedi üyeden oluşur.  Yönetim Kurulu üyeleri, Merkezin amaç ve faaliyetleri konusunda bilgi
birikimi olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanlarından Müdürün her bir üye için öne-
receği iki aday arasından Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üyeler aynı
usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan
daha uzun süre Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı usulle yeni üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine iki ayda en az bir kez olağan ve gerekli
hallerde olağanüstü olmak üzere salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu, Müdür tarafından
hazırlanan gündem maddelerini görüşerek oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşit olması halinde
Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantılarına katılmayan üye-
nin üyeliği sona erer. Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün gerekçeli teklifi ile Rektör tarafından
görevinden alınabilir.
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Yönetim Kurulunun görevleri 
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,
b) Merkezin yıllık çalışma plan ve programlarını hazırlamak,
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,
ç) Her faaliyet dönemi sonunda Müdür tarafından hazırlanan faaliyet raporlarının dü-

zenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporları görüşüp değerlendirmek ve bir
sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek ve Rektöre sunmak,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe
sunmak,

e) Merkezin daha etkin çalışması için gerekli önlemleri almak,
f) Eğitim programları sonunda, ilgili birimlerce hazırlanan katılım belgesi, sertifika ve

benzeri belgelerin katılımcılara verilmesi ile ilgili esasları Senato tarafından karara bağlanmak
üzere Rektörlüğe önermek,

g) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak,
ğ) İlgili mevzuatlar çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile
istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından
uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün
önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez
olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplan-
tıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu istişarî bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak,
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak,
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak,
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı ve destek hizmetleri 
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

(2) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak uzmanlık alanları ve yürütülen projelere
göre yerli ve yabancı personel gerekli görüldüğünde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ça-
lıştırılabilir.

(3) Merkezin yaptığı faaliyetler kapsamında alınan her türlü demirbaş Merkezin kulla-
nımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ile

ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük 
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bingöl Üniversitesinden:
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/1/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bingöl
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının
üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşu-
luyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS
kredisinden oluşur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
“Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci
tez danışmanı, Üniversite dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili enstitüye teslim
edildiği tarihtir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla
en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü ve dör-
düncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora program-
larında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek
lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı ge-
rektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az dok-
tora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yük-
seköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri ko-
misyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili Enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İkinci tez danışmanı Üniversite dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden
olabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak
kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı be-
lirleyen bir diploma verilir.  Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüs-
hasının ilgili Enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/1/2017 29957
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Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazios-
manpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt ol-
duğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yap-
tırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami
dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş
yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını
azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. 

(2) Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. 
(3) İlgili yönetim kurulunca mazeretler nedeniyle kabul edilen kayıt dondurma süreleri

dikkate alınmaz.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(7) Fakülte ve yüksekokullardaki dört yıllık lisans programları 240, beş yıllık lisans

programları 300, altı yıllık lisans programları 360, iki yıllık ön lisans programları ise 120 AKTS
kredisini kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Ek sınavlar
MADDE 34 – (1) Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek

için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu
sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sı-
navları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına
göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik
hakkından yararlanmaksızın sınırsız; başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. 

(2) Kayıtlı olduğu programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden başarılı ol-
dukları hâlde mezuniyet için öngörülen Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını sağlayamamaları se-
bebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan
kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltebilmeleri için diledikleri ders-
lerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç
eğitim-öğretim yılında hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu
haktan yararlanamaz. 

(3) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler ders kredi esasına göre tespit edi-
len öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İlişik kesme ve kayıt silme
MADDE 35 – (1) Öğrencilerin kayıt silme ve Üniversite ile ilişiklerinin kesilme halleri

aşağıda belirtilmiştir. 
a) Üniversiteden çıkarma cezası almış olanların kaydı silinir. 
b) Üniversiteye kayıt sırasında, sahte veya yanlış bilgi ve belge verdikleri sonradan an-

laşılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmadan, ilgili yönetim kurulu kararı ile Üniversite
ile ilişiği kesilir. Söz konusu öğrenciler, Üniversiteden ayrılmışlarsa, kendilerine verilen dip-
loma dâhil belgelerin tümü iptal edilir ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem ya-
pılır. 
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c) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenciler yazılı olarak başvurur. Başvuru
üzerine kaydı silinen öğrenciye, istemesi halinde öğrenim durumunu gösteren bir belge ile
kayıt sırasında teslim ettiği diploması geri verilir. 

ç) Öğrencinin öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık
sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamaması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile ilişiği
kesilir. 

d) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kaydın yenilen-
memesi nedeniyle, ilgili yönetim kurulu ile Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı
ile öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

e) Azami öğrenim süresi sonunda, hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine
getirmediği ders sayısı altı ve üzerinde olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

f) Ek sınavlar sonunda hiç almadığı ve alıp da devamı sağlanmayan dersler de dahil ol-
mak üzere başarısız ders sayısını beş ve altına indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği
kesilir. 

g) Verilen ek süreler sonunda; mezuniyet için devam yükümlülüğü yerine getirilememiş
bir dersi kalan veya devam yükümlülükleri yerine getirilmiş olsa dahi birden fazla başarısız
dersi olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Koç Üniversitesinden:

KOÇ ÜNİVERSİTESİ TRANSLASYONEL TIP UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/10/2011 28101

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 22/8/2012 28389

2- 17/1/2013 28531

3- 11/3/2013 28584

4- 19/6/2013 28682

5- 24/4/2014 28981

6- 1/8/2014 29075

7- 29/6/2015 29401

8- 7/6/2016 29735
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Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim başkanları: Merkez bünyesinde Merkezin amaç ve faaliyet alanları doğrultu-

sunda çalışmalarda bulunmak üzere kurulan birimlerin başkanlarını,
b) Merkez (KUTTAM): Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Proje tanımlama ve yönetim beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel,

teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan ve Üniversite Rektörü tarafından
görevlendirilmiş öğretim üyesini,

ç) Rektör: Koç Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Koç Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; temel bilimsel araştırmaya dayalı ve yerli imkânlarla

yüksek katma değerli biyomedikal cihaz geliştirilmesine imkân sağlamak, ilgili alanda yapıla-
cak çalışmaları teşvik etmek ve desteklemektir.

(2) Bu çerçevede Merkezin diğer amaçları şunlardır:
a) Türkiye’de ilk olarak Tıp, Fen ve Mühendislik Bilimleri alanlarında önemli araştırma

gruplarını aynı çatı altında toplayarak hastadan–son ürüne entegre araştırmaların yapılmasına
imkân tanımak,

b) Yapılan ileri düzeyde araştırmalar ile ulusal ve uluslararası bilgi birikimine önemli
katkıda bulunmak,

c) Yüksek etkili bilimsel yayınlar yapılmasına ve ulusal ve uluslararası patentler alın-
masına altyapı sağlamak,

ç) Biyomedikal cihaz üretimi konusunda Üniversite sanayi işbirliğini en üst düzeye çı-
kararak Türkiye’de katma değeri yüksek yenilikçi biyomedikal cihazların geliştirilmesinin önü-
nü açmak,

d) Etkin işbirlikleri sonucunda sanayiye teknoloji transferi gerçekleştirmek ve firmaların
uluslararası rekabet gücünü artırmak,

e) Orta ve uzun vadede uluslararası biyomedikal ürün piyasasında Türkiye’nin konu-
munu yukarı taşımasının yanı sıra, ülke insanının sağlık sorunlarına yönelik yeni çözümler ge-
tirilmesine katkılar sağlamak,

f) Çok iyi eğitilmiş lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirmek suretiyle
Türkiye’nin küresel düzeyde bilgiye dayalı rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye’nin uluslararası rekabet gücüne katkı sağlayacak sağlık bilimleri alanlarında

farklı disiplinlerden araştırma yapan bilim insanı ve uzmanları bir araya getirerek ilgili kurum-
ların ve diğer akademik enstitülerin de katıldığı ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme
projeleri oluşturulmasını, yürütülmesini ve yayın yapılmasını sağlamak,

b) Merkezde yürütülen araştırma projeleri ile ilgili konularda Türkiye’deki tüm sanayi
kuruluşları, üniversiteler ve kamu araştırma laboratuvarları ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla
işbirliği yapmak,
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c) İlgili kurumlarla birlikte, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve da-
nışmanlık hizmeti vermek, kurslar, seminerler, çalıştaylar ve benzeri organizasyonlar ile ilgili
alanda insan gücü eğitimine katkıda bulunmak,

ç) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Birim başkanlıkları.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; konu ile ilgili çalışmalarıyla tanınan öğretim üyeleri arasından,

Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirile-
bilir.

(2) Müdürün, Yönetim Kurulu üyeleri veya Üniversitenin öğretim üyeleri arasından,
tercihen farklı fakültelerden önerdiği iki müdür yardımcısı Rektör tarafından üç yıl süre için
görevlendirilir.

(3) Müdür, görevinden ayrılacağı hallerde müdür yardımcılarından birini vekil bırakır.
Vekâlet altı aydan fazla sürerse, yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin bütünlüğünden sorumlu olup, tüm kurullar arasında

koordinasyonu da üstlenir. Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından
ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Merkezi temsil eden Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmala-
rının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır. Mer-
kez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar.

(3) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-
kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunar.

(4) Müdür, Merkez (KUTTAM)’den Kalkınma Bakanlığı tarafından istenilen ilerleme
ve nihai raporun hazırlanması, sunulması ve Kalkınma Bakanlığı ile olan yazışmaların eksiksiz
olarak sürdürülmesi hususunda birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Yönetim Kuruluna başkanlık yapan Müdür dahil

yedi üyeden oluşur. Müdür dışındaki altı üye, Merkezin faaliyet alanına giren konularda tam
zamanlı çalışan öğretim üyelerinden, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından seçilir ve üç yıl
süre için görevlendirilir.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya
altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem
doğrultusunda, Müdürün çağrısı ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile her ay olağan olarak
toplanır. Gerekli görüldüğü hallerde Müdürün ya da Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunlu-
ğunun çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.

(4) Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Müdür yar-
dımcıları Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler ancak Yönetim Kurulu üyesi olmayan
müdür yardımcılarının oy kullanma hakları yoktur.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlar,
b) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunur,
c) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma gurupları kurar ve bun-

ların görevlerini düzenler,
ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar

alır,
d) Merkezin işleyişi için gerekli olan ve ihtiyaç duyulan birimleri kurabilir ve görev

tanımlarını belirler.
Birim başkanlıkları
MADDE 12 – (1) Merkez bünyesinde Merkezin amaç ve faaliyet alanları doğrultusunda

çalışmalarda bulunmak üzere Yönetim Kurulu tarafından birimler kurulabilir. Tüm birimlerin
üyeleri Üniversite içinden veya Üniversite dışından, diğer üniversiteler, sanayi kuruluşları ve
yurt dışında faaliyet gösteren benzer merkezlerin temsilcileri olabilir.

(2) Birimler; Yönetim Kurulu tarafından ihtiyaçlara göre belirlenir ve kurulur. Birim
başkanları; Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin ilgili birimlerinde görev yapan öğretim üye-
leri arasından Yönetim Kurulunun onayı ile üç yıl süre için görevlendirilir. Birim başkanlarının
görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-
lanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat, Senato

ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/10/2011 tarihli ve 28093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale
Üniversitesi Coğrafi Bilgi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Pamukkale Üniversitesinden:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DENİZLİ YÖRESİ HALK KÜLTÜRÜ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/7/2010 tarihli ve 27655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale
Üniversitesi Denizli Yöresi Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Pamukkale Üniversitesinden:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/10/2008 tarihli ve 27024 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/5/2007 tarihli ve 26525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale
Üniversitesi Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKABET HUKUKU VE REKABET İKTİSADI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/4/2010 tarihli ve 27544 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale
Üniversitesi Rekabet Hukuku ve Rekabet İktisadı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE
ENTEGRASYON ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/11/2007 tarihli ve 26708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale
Üniversitesi Stratejik Araştırma, Geliştirme ve Entegrasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2011/75 

KARAR NO : 2016/101 

Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin 

2011/75 Esas, 2016/101 sayılı kararı gereğince: Ganchev ve Anna oğlu, 10/06/1988 doğumlu, 

Bulgaristan Uyruklu, DINYO GANCHEV DINEV ile ilgili hüküm özeti aşağıdadır. 

1-a) Sanık DINYO GANCHEV DINEV’in, ticari amaç ile eşyayı gümrük işlemlerine tabi 

tutmaksızın ülkeye sokmak suçunu işlediği sabit olduğundan, eylemine uyan 5607 sayılı 

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 maddesi gereğince, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği 

zaman ve yer ile sanıktan ele geçen eşyaların değeri dikkate alınarak takdiren hapis cezası 

yönünden alt sınırdan, ek adli para cezası yönünden ise alt sınırdan uzaklaşarak ceza tayini ile 

teşdiden 1 YIL HAPİS ve 120 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

b) Sanığın duruşmadaki iyi hali dikkate alınarak TCK'nun 62 maddesi gereğince 

cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 10 Ay HAPİS ve 100 GÜN ADLİ PARA 

CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

c) TCK'nun 52/2 maddesi gereğince sanığın şahsi halleri ve ekonomik durumu dikkate 

alınarak, sanığa verilen 100 gün karşılığı adli para cezasının, takdiren bir gün karşılığı 20,00 TL 

üzerinden hesap edilmek sureti ile sanığın (100x20=) 2000,00 TL adli para cezası ile 

cezalandırılmasına, 

d) Sanığın neticeten 10 AY HAPİS ve 2000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

e) Sanığın cezasından başkaca Kanuni veya takdiri artırım veya indirim yapılmasına yer 

olmadığına, 

f) Sanığın, sabıkasının olmamasına rağmen, mağdur kurumun vergi kaybından doğan 

zararını gidermemesi nedeni ile CMK 231/6-c maddesi uyarınca takdiren ve Kanunen sanık 

hakkında kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına, 

Kamu zararının miktarı dikkate alınarak CMK'nun 231/9 maddesinin uygulanmasına 

takdiren yer olmadığına, 

g) Suçun işlenmesindeki özellikler ve suçun ekonomik suç olduğu dikkate alınarak, sanığa 

verilen 10 ay hapis cezasının TCK'nun 50/1-a maddesi gereğince takdiren adli para cezası seçenek 

yaptırımına çevrilmesine, adli para cezasının 300 gün üzerinden hesaplanarak bir günlük 

karşılığının TCK'nun 52/2 maddesi uyarınca sanığın ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde 

bulundurularak 20,00 TL olarak belirlenmesine ve sanığın sonuç olarak 6000,00 TL Adli Para 

Cezası ile Cezalandırılmasına, 

TCK 52/4 maddesi gereğince sanığa hürriyeti bağlayıcı cezadan çevrilen 6000,00 TL adli 

para cezasının miktarı ile sanığın ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınarak birer ay ara ile 20 

eşit taksitte ödemesine, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde kalan taksitlerin 

tamamının tahsiline ve ödenmeyen adli para cezalarının hapse çevrilebileceğinin sanığa ihtarına, 
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h) TCK 52/4 maddesi gereğince sanığa hürriyeti bağlayıcı cezaya ek olarak verilen 2000,00 

adli para cezasının miktarı ile sanığın ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınarak birer ay ara ile 20 

eşit taksitte ödemesine, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde kalan taksitlerin 

tamamının tahsiline ve ödenmeyen adli para cezalarının hapse çevrilebileceğinin sanığa ihtarına, 

2-a) Sanıktan ele geçirilen ve yurda kaçak yollardan sokulduğu sabit olan KEMTV'ında 

cins ve miktarı yazılı eşyaların bizzat müsadereye tabi olması nedeniyle 5607 sayılı Yasanın 13. 

maddesinin atfı ile TCK 54/4 maddesi gereğince MÜSADERESİNE, 18.11.2011 tarihli yazıdan 

imha edildiği anlaşıldığından buna göre işlem yapılmasına, 

Suçun işlenmesinde kullanılan X0870BP plakalı aracın 5607 sayılı Kanunun 13 

maddesinde belirtilen koşulları oluşmakla (kaçak eşyaların hacim ve ağırlık yönünden bu araç ile 

taşınmasının gerekmesi, araçta gizli bölme yapılarak kaçakçılığa tahsis edilmesi nedenleriyle) ve 

sanığa ait olmakla 5607 sayılı Yasanını 13 ve TCK'nun 54 maddesi uyarınca müsaderesine, 

tasfiyesi halinde gelirin hazineye gelir kaydına, 

b) Katılan Gümrük İdaresi kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden avukatlık asgari ücret 

tarifesi gereğince 1800,00 TL vekalet ücretinin sanıktan tahsili ile katılan idareye verilmesine, 

c) Sanığın sarfına neden olduğu 6,00 TL davetiye gideri, 230,00 TL bilirkişi gideri, 38,73 TL 

keşif gideri olmak üzere toplam 274,73 TL yargılama masrafının sanıktan tahsili ile hazineye irat 

kaydına. 

Dair verilen hüküm DINYO GANCHEV DINEV'e tebligat ve yazışmalara rağmen tebliğ 

edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

3 - Kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya mahkememize 

gönderilmek üzere başka bir yerdeki Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya zabıt 

kâtibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi sureti ile Yargıtay'da temyiz yasa yoluna 

başvurabileceğine, 

4 - İlan masrafının sanıktan tahsiline, ilanın bir suretinin Mahkeme ilan tahtasında 1 ay 

süre ile ilanına karar verilmiş olup, ilan olunur. 2282 

————— 
ESAS NO : 2014/80 

KARAR NO : 2016/420 

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin 

2014/80 Esas 2016/420 sayılı kararı gereğince: Shefkı ve Pedrıye oğlu, 01/12/1967 doğumlu, 

Bulgaristan Uyruklu, 6712012468 vatandaş nolu FEDAI SHEFKI MEHMED ile ilgili HÜKÜM 

ÖZETİ AŞAĞIDADIR; 

Sanık Fedaı Shevkı Mehmed'in, kaçakçılık suçunu işlediği iddiasıyla hakkında kaçakçılık 

suçundan 5607 sayılı Kanunun 3/1, 4/2 maddeleri ve TCK'nun 43 maddesi uyarınca kamu davası 

açılmış ise de yüklenen eylemin Kanunlarda suç olarak tanımlanmaması nedeniyle sanığın CMK 

223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE, 
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Karar kesinleştiğinde, eylemlerle ilgili olarak gümrük mevzuatı çerçevesinde işlem 

yapılması, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238 maddesi uyarınca idari yaptırım kararı için 

Gümrük Müdürlüğüne bildirimde bulunulmasına. 

Yargılama giderlerinin kamu üzerine bırakılmasına, 

Adli emanetin 2013/955 esas sırasında kayıtlı plaka ve ruhsatların, karar kesinleştiğinde 

sahiplerine iadesi için Gümrük Müdürlüğüne gönderilmesine. 

Kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek 

üzere başka bir yerdeki Asliye Ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine 

yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi sureti ile Yargıtay'da temyiz yasa yoluna 

başvurabileceğine, 

Dair verilen hüküm FEDAI SHEFKI MEHMED'e tebligat ve yazışmalara rağmen tebliğ 

edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

İlan masrafının sanıktan tahsiline, ilanın bir suretinin Mahkeme ilan tahtasında 1 ay süre 

ile ilanına karar verilmiş olup, ilan olunur. 2281 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ZONGULDAK İLİ, MERKEZ İLÇESİNDE PROJE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Zonguldak ili, Merkez İlçesi, Çınartepe Mahallesi, 1641 ada, 2 nolu parselinde kayıtlı 

taşınmaz üzerine kan bağış merkezi binası inşaatı yapımı için imar durumuna uygun mimari, 

statik, mekanik, elektrik projeleri, keşif ve metrajlarının hazırlanarak ilgili kurum ve/veya 

kuruluşlardan onaylanması ve ihale dokümanlarının hazırlanması işi yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No:8 Üsküdar/İSTANBUL” 

adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 17.05.2017 günü saat 10:00’a kadar Yönetim Destek 

Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 18.05.2017 günü saat 14:00’de Genel 

Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 

 3663/1-1 
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15.000.000 ADET ALÜMİNYUM KUTULU 250 ML. 
DİDİ SOĞUK ÇAY SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE  
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 250 ml. Didi soğuk çay, %20 artar - azalır toleranslı 

olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın 
alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 
RİZE adresinden 150,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.05.2017 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 
açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhalemiz kısmi teklife kapalıdır. 
9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 3283/1-1 

————— 
4.500.000 ADET PET AMBALAJLI 2500 ML. DİDİ SOĞUK ÇAY 

SATIN ALINACAKTIR 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 2500 ml. Didi soğuk çay, %20 artar - azalır toleranslı 

olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın 
alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 
RİZE adresinden 150,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.05.2017 günü saat 14:45’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:45’de 
açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.  
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhalemiz kısmi teklife kapalıdır. 
9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 3284/1-1 
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13.000.000 ADET ALÜMİNYUM KUTULU 500 ML. DİDİ SOĞUK ÇAY 
SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE  
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 500 ml. Didi soğuk çay, %20 artar - azalır toleranslı 

olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın 
alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 
RİZE adresinden 150,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.05.2017 günü saat 14:15’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:15’de 
açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhalemiz kısmi teklife kapalıdır. 
9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.  
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 3285/1-1 

————— 
7.500.000 ADET PET AMBALAJLI 1500 ML. DİDİ SOĞUK ÇAY 

SATIN ALINACAKTIR 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 1500 ml. Didi soğuk çay, %20 artar - azalır toleranslı 

olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın 
alınacaktır.  

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 
RİZE adresinden 150,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.05.2017 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da 
açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.  
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhalemiz kısmi teklife kapalıdır. 
9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.  
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 3286/1-1 
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MENEMEN-ALİAĞA ARASI DAĞ YOLU VE CUMAOVASI-PANCAR ARASI AVDET 

YOLUNUN POZ SONRASI RAYLARIN TOPLANARAK İSTİF EDİLMESİ, MENEMEN-

ALİAĞA ARASI POZ SONRASI ELEME ARTIĞI MALZEMELERİNİN PLATFORM 

OLARAK DÜZENLENMESİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2017/172716 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 

ALSANCAK / İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr. 

d) Dokümanların Görülebileceği  

    İnternet Adresi : https://eski.tcdd.gov.tr/Ihaleler 

2 - İhale Konusu Hizmetin  

    Adı ve Miktarı : Menemen-Aliağa arası dağ yolu ve Cumaovası-Pancar 

arası avdet yolunun poz sonrası rayların toplanarak 

istif edilmesi, Menemen-Aliağa arası poz sonrası 

eleme artığı malzemelerinin platform olarak 

düzenlenmesi hizmet alımı işi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK 

SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen 

belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 05.05.2017 Tarihi Cuma Günü Saat 15:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00,- TL. bedelle temin 

edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 3507/1-1 
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KİREÇ TAŞI SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Kireç Taşı Mal Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2017/195112 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - 

KIRŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 386 221 61 30-37 / 0 386 221 61 38 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız 2017/2018 kampanya döneminde 

kullanılmak üzere 8–12 cm boyutunda, keskin 

kenarları kırılmış, HCI de çözünmeyen miktar en 

çok %2,5, Silis (Si02) en çok %1,5, Fe203+Al203 

en çok %1, MgO en çok %1,90, Sülfatlar en çok %1, 

CaCO3 en az % 95 evsafta (± %20 toleranslı) 

25.000 ton Kireç Taşı (silo yapılmak suretiyle) mal 

alımı işidir. 

b) Teslim Yeri : Kırşehir Şeker Fabrikası Sahasında silo yapılmak 

suretiyle teslim edilecektir. 

c) Teslim Süresi : İdarece verilecek termin programı dâhilinde teslim 

edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - 

KIRŞEHİR 

b) Tarihi ve Saati : 04.05.2017 Perşembe Günü, Saat 09.30 

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim 

günüdür. 

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin 

komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak 

kabul edilecektir. 

8 - Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 3676/1-1 
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FORMALİN ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2017/192304 

1 - İdarenin  

a) Adı : T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Adresi : Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Formalin, 1.750 Ton 

b) Teslim Yeri : Muhtelif Şeker Fabrikaları 

c) Teslim Tarihi  : İlk teslimata 1 Eylül 2017 tarihinde başlanılacak olup, diğer 

teslimatlar fabrikaların verecekleri termin programına göre 

yapılacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 16.05.2017 Salı günü, saat 14.00 

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale 

dokümanı (KDV Dahil) TL. 100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 16.05.2017 Salı günü, saat 14.00’e kadar, Mithatpaşa Caddesi No.14 

(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv 

Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki 

gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.) 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günüdür. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 
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LABORATUAR ÖLÇÜ KONTROL ALETLERİ YEDEKLERİ ALIMI İŞİ  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2017/194056  

1 - İdarenin 

a) Adı  : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü  

b) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 kalem muhtelif cins ve miktarda Laboratuar Ölçü Kontrol 

Aletleri Yedekleri. 

b) Teslim yeri : Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı Etimesgut/ANKARA  

c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 45 (Kırkbeş) takvim 

günü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 17.05.2017 Çarşamba günü, saat 14.00 

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA 

adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve 

şartnameler TL/Tk. 50.00 (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 17.05.2017 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No: 14 

06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv 

Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 
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ELEVATÖR ZİNCİRİ VE MAPA ALIMI İŞİ AÇIK İHALE  

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2017/191583 

1 - İdarenin : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü  

a) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01 

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalemde 262 Bağ Elevatör Zinciri 

  2 Kalemde 356 Adet Mapa  

b) Teslim yeri : Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı Etimesgut/ANKARA 

adresine tek partide teslim edilecektir.  

c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 60 (Altmış) takvim 

günü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 10.05.2017 Çarşamba günü, saat 14.00 

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır, 

5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve KDV dahil 

TL.50,00 (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.  

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 10.05.2017 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No: 14 

06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv 

Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 
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KÖPÜK KESİCİ KİMYASAL MADDE ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE  

İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İKN : 2017/193114 

1 - İdarenin : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü  

a) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14   06100-Yenişehir/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01 

c) Elektronik posta adresi  : - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : - 110 Ton Difizör ve Şerbet Arıtımı için Köpük Kesici 

Kimyasal Madde. 

  - 60 Ton Pancar Yıkama ve Yüzdürme Suyu ile Su Arıtımı 

için Köpük Kesici Kimyasal Madde  

b) Teslim yeri : Ankara Şeker Fabrikası (Merkez Ambarı) Etimesgut/ANKARA 

c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 2017/Temmuz 

ayı sonuna kadar teslim edilmiş olacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 15.05.2017 tarihi, saat 14.00 

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14   06100-Yenişehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale 

dokümanı, KDV dahil TL.100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 15.05.2017 tarihi, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No: 14   (06100) 

Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.  
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BMA FİLTRELERİNİN VE BAĞLANTI BORULARININ DEMONTAJI, 

YENİ BMA FİLTRELERİNİN MONTAJI VE GİRİŞ-ÇIKIŞ HATLARININ 

YAPILMASI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikasından: 

Bma Filtrelerinin ve Bağlantı Borularının Demontajı, Yeni Bma Filtrelerinin Montajı ve 

Giriş-Çıkış Hatlarının Yapılması ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile 

T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların 

uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 2017/182936 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 0356 275 35 30 Pbx.-0 356 275 35 36/39 

c) Elektronik posta adresi  : turhalseker@turkseker.gov.tr. 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Bma Filtrelerinin ve Bağlantı Borularının Demontajı, Yeni 

Bma Filtrelerinin Montajı ve Giriş-Çıkış Hatlarının 

Yapılması Detaylar Teknik şartnamede belirtilmiştir. 

b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek 

programa göre işe başlanacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

b) Yarihi ve saati : 04/05/2017 Perşembe günü, Saat 14:00 

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

5 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

5.1. İhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret servisinde 

görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

haberleşme servisine teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden 

ihale gün ve saatinde yetkilinin ya da şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması 

gerekmektedir. 

7 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale 

bırakılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 
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ÇÜRÜYEN HATLARIN TAMİR VE BAKIMI KAYNAK İŞLERİ  

İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız “Çürüyen Hatların Tamir ve Bakımı Kaynak İşleri” T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet 

Alım Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2017/178793 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070 

KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif çaplardaki dikişli çelik boru, dirsek ve sac 

levhaların (St37) demontajı ile bunların yerlerine St 37 

boru ve dirseklerin montajı ile St 37 sac levhaların 

boyama dahil kaynakla birleştirilmesi işi için gerekli 

malzeme alımı ile birlikte kaynak yapım işidir. 

b) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanmasını ve işyeri teslimi yapılarak işe 

başlanılmasına müteakip; 75 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Ofis binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 04.05.2017 Saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 

100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. Kargo ya da posta yoluyla alımlarda dokümanın 

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde 

sorumlu tutulamaz. 

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme 

Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır 

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 

sayılı Kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
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TEPHİR VE ISITICILARDA BULUNAN BORULARIN SÖKÜMÜ VE MONTAJINA 

AİT HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Ham Fabrika kısmında tephir ve ısıtıcılarda bulunan boruların sökümü ve 

montajına ait hizmet Alımı, açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 

aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2017/186208 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Özalper Mah. Ankara Asfaltı üzeri Karakavak Mevkii 

YEŞİLYURT/ MALATYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0422 212 10 44 0422 212 10 52 

c) Elektronik posta adresi  : malatyaseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tephir ve ısıtıcılarda bulunan St 37 çelik boruların sökümü 

ve Cr Ni boruların montajı; 18.074 Adet 

b) Yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Ham Fabrika Kısmı 

c) İşin süresi : 60 Takvim Günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 05/05/2017 Saat: 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek 

odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3 Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
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4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin, standart 

forma uygun belge sunulması zorunludur. 

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  

5.1 İş Deneyim Belgeleri: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

5.2 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

Kazan, ısıtıcı, buharlaştırıcı boru değişimi veya makinato işleri yaptığına dair işler. 

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

7 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir 

8 - İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Ankara Asfaltı 

üzeri Karakavak Mevkii Mevkii Yeşilyurt/Malatya adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı 

aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

9 - Teklifler, 05/05/2017 Cuma Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisi Özalper Mah. Ankara Asfaltı üzeri Karakavak Mevkii Yeşilyurt/Malatya 

adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede işin tamamına teklif verilecektir. 

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

13 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale 

kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 3647/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 29/12/2016 tarih ve 6827/24 sayılı Kararı ile ETS/5167-7/03088 sayılı tedarik 

lisansı sahibi Reon Enerji A.Ş.’nin, Kurul onayına tabi olan ortaklık yapısında değişiklik yapma 

işlemine ilişkin onay alınmamış olması nedeniyle 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 5 inci 

maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendine, aynı maddenin üçüncü fıkrasına ve Elektrik Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 57 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, 

konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi 

amacıyla, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükümleri uyarınca Reon 

Enerji A.Ş. hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Bu kapsamda, tespit edilen hususlara ilişkin Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler 

ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 

nci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın ve bahse konu yükümlülüğü yerine 

getirdiğinize ilişkin somut bilgi ve/veya belgelerin, yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün 

içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir, aksi takdirde süresi içinde gönderilmeyen 

savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 3690/1/1-1 

————— 

Kurul’un 02/02/2017 tarih ve 6900/3 sayılı Kararı ile ETS/2572-1/1629 sayılı Tedarik 

lisansı sahibi Ana Enerji Elektrik Toptan Satış Anonim Şirketinin; Elektrik Piyasası Dengeleme 

ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) kapsamında dengeleme ve uzlaştırma faaliyetleri neticesinde 

Eylül 2015 döneminde, 30.788,86 TL tutarındaki borcunu vade tarihi olan 27/10/2015 tarihinde 

ödemeyerek temerrüde düşmesi nedeniyle ihtar edilmesine karar verilmiştir. 

Bu kapsamda, ilgili Kurul Kararına göre bahse konu aykırılığın ve 07/01/2016 tarihli ve 

749 sayılı yazıda belirtilen aykırılığın 30 gün içerisinde düzeltilmesi ve düzeltildiğine ilişkin 

somut bilgi ve/veya belgelerin Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket edilmesi ve 

4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün 

içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 3690/2/1-1 

————— 

Kurulun 26/01/2017 tarihli ve 6889-44 sayılı sayılı Kararı ile 21/03/2005 tarihli ve 

BAY/462-1377/08530 sayılı bayilik lisansı kapsamında “Hisar Mahallesi Malgaç Çayı Sokak 

No:23 Sultanhisar / AYDIN” adresinde, 02/03/2012 tarih ve BAY/939-82/30662 numaralı 

istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Göktepe Petrol Madencilik Otomotiv 

Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 24/04/2013 

tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmalinde bulunması 

nedeniyle, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu 

maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına, karar 

verilmiştir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare 

Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 3690/3/1-1 

————— 

LPG-BAY/941-54/13561 nolu otogaz bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren UPS 

Petrol ve Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Tarım Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait 

tesiste 22.09.2014 tarihinde yapılan denetimde mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu 

müdür çalıştırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci maddesi ve 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi 

hükümleri ve 25/08/2016 tarih ve 6454-47 sayılı Kurul Kararı uyarınca yapılan soruşturma 

sonucunda tanzim edilen 17/01/2017-109 sayılı soruşturma raporu savunma alınmak üzere 

ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu soruşturma raporunda belirtilen mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde 

giderilmesi aksi halde, piyasa faaliyetinin 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca faaliyetin 

geçici olarak durdurulabilecek veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabilecektir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 

Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapılacak yazılı savunmanın yazımızın 

tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi 

içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası 

uyarınca ilanen tebliğ olunur. 3690/4/1-1 

————— 

LPG-BAY/941-54/15506 sayılı ve LPGBAY/941-54/13673 sayılı otogaz bayilik lisansları 

kapsamında faaliyet gösteren Mehmet Bozdemir - Fatih Bozdemir’e ait tesislerde 07/08/2015 ve 

05/08/2015 tarihlerinde yapılan denetimde mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür 

çalıştırılmaması nedeniyle yapılan soruşturma sonucunda; 12/01/2017 tarih ve 6861-26 ve 6861-

27 sayılı Kurul Kararları ile, yürütülmekte olan soruşturmaların idari yaptırım uygulanmadan 

sonlandırılmasına karar verildiği hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3690/5/1-1 

————— 

21/10/2009 tarihli ve BAY/939-82/26689 sayılı bayilik lisansı kapsamında "Niğde-

Kayseri Karayolu 15 Km, Ovacık Kasabası/NİĞDE" adresinde bayilik faaliyetinde bulunan ve 

bayilik lisansı 23/06/2015 tarihinde sonlandırılan Ray- Pet Taşımacılık Maden Petrol Ürünleri 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin istasyonunda 20/04/2010 tarihinde yapılan denetim sırasında 

bayinin dağıtıcı dışında akaryakıt ikmal ettiğinin tespit edilmesi nedeniyle söz konusu tüzel kişi 

hakkında 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca, 25/02/2016 tarih ve 6131-18 sayılı Kurul 
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Kararı kapsamında doğrudan soruşturma açılmış, yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 

17/03/2016 tarih ve 443 sayılı soruşturma raporu yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun 

olarak 17/03/2016 tarih ve 13588 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans sahibinin Ticaret Sicil 

adresi ile birlikte Kurumumuz kayıtlarında yer alan lisans adresine gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiştir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ 

tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve bahse konu Kurul kararında belirtilen 

aykırılığın, mezkûr Kanunun 20 nci maddesi uyarınca onbeş gün içerisinde giderilmesi ve 

sonucunun Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup, aksi halde, yapılmakta olan piyasa 

faaliyetinizin geçici bir süre için durdurulacağı veya firmanıza ait lisans doğrudan iptal edileceği 

konularının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3690/6/1-1 

————— 

“Tayakadın Köyü Köy Sokağı No: 439 Merkez Edirne” adresinde 22.03.2013 tarih ve 

BAY/939-82/32343 numaralı akaryakıt bayilik lisansı (istasyonlu) kapsamında faaliyet gösteren 

Özgüven Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ ne (Şirket) ait istasyonda Edirne İl 

Emniyet Müdürlüğü tarafından 03.08.2015 tarihinde yapılan denetimde, istasyonda fiilen 4 adet 

akaryakıt tankının olduğu ancak vaziyet planında 2 adet akaryakıt tankının olduğu ve istasyonda 

bulunan 4 adet yakıt tankından 1 tanesinin otomasyon sistemine bağlı olmadığı tespit edilmiş, 

bunun üzerine 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi 

ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ve 

09.03.2017 tarih ve 11596 sayılı Başkanlık Makamı Oluru kapsamında konu ile ilgili olarak 

Şirket hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 

gereğince düzenlenen 10.03.2017 tarih ve 350 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak 

üzere Şirket’ e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata 

aykırılıkların giderilmesi aksi halde faaliyetinizin geçici olarak durdurulabileceği veya doğrudan 

lisans iptali yaptırımının uygulanabileceği ve ilan tarihini izleyen 30 gün içinde yazılı 

savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ 

edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır. 

 3690/7/1-1 

————— 

Çalören Kasabası Altı Mh. Bağlar Mevkii 22. Km. (Pafta: 8 Ada: - Parsel: 719) 

Şereflikoçhisar/ANKARA" adresinde, 19/09/2012 tarih ve BAY/939-82/31517 numaralı 

istasyonlu bayilik lisansı (31.07.2013 Tarih ve 26684 Sayılı Olur ile sona erdirilmiştir) 

kapsamında faaliyet gösteren Şeyhmus ÇAPLIK'ın işlettiği akaryakıt istasyonunda 14/04/2013 

tarihinde yapılan denetimde kaçak akaryakıt satmak amacıyla lisansına esas teşkil eden belgelerde 

belirlenenlere aykırı tank, düzenek veya ekipman bulundurduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı 
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Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendi aykırılık teşkil ettiği 

değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki 

durumunun tespit edilmesi amacıyla, Ankara 14. İdare Mahkemesinin E.2015/1310 K.2016/4638 

sayı iptal kararı çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve 

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili hakkında 

16/02/2017 tarihli ve 7884 sayılı Olur kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 

yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 01/03/2017 tarihli ve 291 sayılı Soruşturma Raporu, 

Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin 
Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 
Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 
alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 3690/8/1-1 
————— 

Kurul’un 09/03/2017 tarihli ve 6964-15 sayılı kararı ile Sanayi Sitesi 33. Sokak No: 39 
ELAZIĞ” adresinde faaliyette bulunan 02.03.2010 tarih ve BAY/939-82/27318 sayılı istasyonlu 
bayilik lisansı sahibi Zafer Karagöl'ün; 14.02.2013 tarihinde bayisi olduğu dağıtıcı haricinde 
Ataşsalar Petrol İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt 
temin etmesinin, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci 
fıkrasının (a) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) 
bentlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından lisans sahibi hakkında, bayisi olduğu dağıtıcı 
haricinde akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 
maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar 
verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 
(VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 
5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma 
hakkınızın saklı olduğu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 3690/9/1-1 
————— 

LPG-BAY/941-54/13561 nolu otogaz bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren UPS 
Petrol ve Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Tarım Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait 
tesiste 22.09.2014 tarihinde yapılan denetimde mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu 
müdür çalıştırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi 
hükümleri ve 25/08/2016 tarih ve 6454-47 sayılı Kurul Kararı uyarınca yapılan soruşturma 
sonucunda tanzim edilen 17/01/2017-109 sayılı soruşturma raporu savunma alınmak üzere 
ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 
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Söz konusu soruşturma raporunda belirtilen mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde 

giderilmesi aksi halde, piyasa faaliyetinin 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca faaliyetin 

geçici olarak durdurulabilecek veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabilecektir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 

Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapılacak yazılı savunmanın yazımızın 

tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi 

içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası 

uyarınca ilanen tebliğ olunur. 3690/10/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/02/2017 tarih ve 6938-26 sayılı Kararı ile, 

İstiklal Mahallesi 21. Sokak No: 13/A Ulucak Mevkii, Kemalpaşa-İZMİR adresinde kurulu 

tesisinde 21.12.2010 tarih ve MYĞ/2940-5/28728 sayılı madeni yağ lisansı kapsamında faaliyet 

gösteren A Plust Kimya Petrokimya Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketinin; 2012 yılı hesap döneminde aldığı baz yağları taahhüt ettiği alanlarda olmak üzere 

imalatta kullanmadığı, söz konusu hammaddelerin basit bir karışım veya işlemle veyahut 

doğrudan satışa sunulduğu ve madeni yağ satışına ilişkin olarak tanzim etmiş olduğu satış 

faturalarında yazılı ürünlerin gerçekte üretilmediği hususunun Maliye Bakanlığı Vergi Denetim 

Kurulu Başkanlığı'nın 28/01/2014 tarih ve 2014-A-2357/9 sayılı Vergi Tekniği Raporu ile tespit 

edilmesi ve bu şekilde adı geçen lisans sahibinin lisansın verdiği haklar dışında faaliyet 

göstermesi nedeniyle, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki 

durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci 

maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca A Plust 

Kimya Petrokimya Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 

27/10/2016 tarih ve 6568-10 sayılı Kurul kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu 

düzenlenen 14/11/2016 tarih ve 1760 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi 

Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup; 

A Plust Kimya Petrokimya Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt 

bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ gereği belirlenen 339.814,-TL idari para cezası" uygulanmasına karar 

verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası 

T.A.O.(Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 
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5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma 

hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 

30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 3690/11/1-1 

————— 

Kurul 16/03/2017 tarihli ve 6976-20 sayılı Kararı ile 03.03.2005 tarih ve DAĞ/446-

265/01986 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi MMG Petrol Dağıtım ve Paz. İç ve Dış Ticaret Anonim 

Şirketi’nin bayisi UPS Petrol ve Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Tarım Reklam Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda otomasyon sisteminin çalışmaması ve bayide tespit 

edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari 

yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma 

ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca MMG Petrol Dağıtım ve Paz. İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında 

16.11.2016 tarihli ve 6600/19 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında 

düzenlenen 01.12.2016 tarihli ve 1834 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma 

Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan MMG Petrol Dağıtım ve Paz. İç ve 

Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla 

değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca 

belirlenen 850.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000.-TL (Sekizyüzellibin TL) tutarındaki idari 

para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili 

mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası 

Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 

5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, 

Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari 

para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen 

Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme 

talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması 

halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 3690/12/1-1 
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TCDD Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Malzeme Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/2221 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

TC ULAŞTIRMA VE DENİZCİLİK VE HABERLEŞEME 

BAKANLIĞI/TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

Adı TCDD 1. Bölge Malzeme Müdürlüğü İl/İlçe 
Haydarpaşa 

Kadıköy/İSTANBUL 

Adresi 
Gar Binası 3. Kat Komisyon Bürosu  

4 34716 
Tel-Faks 

0 216 337 82 14  

0 216 337 82 14 

Posta Kodu 4 34716 E-Mail 1 bolgealimsatim@tcdd.gov.tr  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ÖNDE GÜVENLİK SİSTEMLERİ 

TEMİZLİK TURİZM GIDA ARAÇ 

KİRALAMA BİLGİSAYAR 

OTOMASYON İNŞAAT SANAYİ 

VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

ÖNDER POLAT 

Adresi 

Tacettin Veli Mah. Halit Narin Cad. 

Bahadır Plaza No: 7/33           

MELİKGAZİ/KAYSERİ 

 

T.C. Kimlik No.  16835457414 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6560316857  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
39657  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 33951  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3571/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 03.06.400 
Toplantı Tarihi ve No : 22.12.2016 - 215 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 22.12.2016 - 4736 ESKİŞEHİR 
Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Gazlıgöl Beldesi, Belce Mahallesi sınırları içerisinde 

tespit edilen öneri Kundak Tümülüs I’in tesciline esas hazırlanan bilgi ve belgelerin 
değerlendirilmesi ve kaçak kazı çukurlarının kapatılıp kapatılamayacağı konusunun 
değerlendirilmesi istemine ilişkin Afyonkarahisar Valiliğinin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 
05.08.2016 tarih, 16586271-165/3205 sayılı ve 24.11.2016 tarih, 16586271-156.01/4539 sayılı 
yazıları, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 
(Maden İşleri Genel Müdürlüğü) 10.11.2016 tarih, 20913469-101.29.02-E.438045 sayılı yazısı, 
15.12.2016 tarih, 11330 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit 
sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan 
görüşmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Gazlıgöl Beldesi, Belce Mahallesi sınırları içerisinde 
tespit edilen ve 2863 sayılı Kanun’un 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür 
varlıklarından olan alanın “Kundak Tümülüs I” adıyla I.(Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak 
tesciline, hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral 
paftanın uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 
Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin yürürlükteki İlke Kararı’nın ilgili 
hükümlerinin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 
koşulları olarak belirlenmesine, alanda yer alan eski tarihli kaçak kazı çukuru konusunda 
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu Afyonkarahisar 
Valiliğinin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 24.11.2016 tarih, 16586271-156.01/4539 sayılı 
yazısından anlaşılmakta olup tekrar suç duyurusunda bulunulmasına gerek olmadığına, kaçak kazı 
çukurunun ilgili adli makamların uygun görüşü alınarak Müze Müdürlüğü denetiminde ilgili 
idarece kapatılmasına, alanda gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve Kurulumuzdan 
izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 03.06.401 
Toplantı Tarihi ve No : 22.12.2016 - 215 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 22.12.2016 - 4735 ESKİŞEHİR 
Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Gazlıgöl Beldesi, Belce Mahallesi sınırları içerisinde 

tespit edilen öneri Kundak Tümülüs II’nin tesciline esas hazırlanan bilgi ve belgelerin 
değerlendirilmesi ve kaçak kazı çukurunun kapatılıp kapatılamayacağı konusunun 
değerlendirilmesi istemine ilişkin Afyonkarahisar Valiliğinin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 
05.08.2016 tarih, 16586271-165/3205 sayılı ve 24.11.2016 tarih, 16586271-156.01/4539 sayılı 
yazıları, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, 15.12.2016 tarih, 11329 sayılı dosya inceleme 
raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, tescil fişi, 
fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Gazlıgöl Beldesi, Belce Mahallesi sınırları içerisinde 
tespit edilen ve 2863 sayılı Kanun’un 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür 
varlıklarından olan alanın “Kundak Tümülüs II” adıyla I.(Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak 
tesciline, hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral 
paftanın uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 
Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin yürürlükteki İlke Kararı’nın ilgili 
hükümlerinin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 
koşulları olarak belirlenmesine, alanda yer alan eski tarihli kaçak kazı çukuru konusunda 
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu Afyonkarahisar 
Valiliğinin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 24.11.2016 tarih, 16586271-156.01/4539 sayılı 
yazısından anlaşılmakta olup tekrar suç duyurusunda bulunulmasına gerek olmadığına, kaçak kazı 
çukurunun ilgili adli makamların uygun görüşü alınarak Müze Müdürlüğü denetiminde ilgili 
idarece kapatılmasına, alanda gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve Kurulumuzdan 
izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 03.00.2146 
Toplantı Tarihi ve No : 22.12.2016 - 215 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 22.12.2016 - 4721 ESKİŞEHİR 
Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Çıkrık Beldesi ve Çayırbağ Beldesi sınırlarında tespit 

edilen Çakmak Höyük ve Nekropolü’nün tesciline esas hazırlanan bilgi ve belgelerin 
değerlendirilmesi istemine ilişkin Afyonkarahisar Valiliğinin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 
27.09.2016 tarih, 16586271-165/3738 sayılı yazısı, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının(Maden İşleri Genel Müdürlüğü) 11.11.2016 tarih, 
20913469-101.29.02-E.438281 sayılı yazısı, 15.12.2016 tarih, 11346 sayılı dosya inceleme raporu 
okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta, tescil fişi, 
fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Çıkrık Beldesi ve Çayırbağ Beldesi sınırlarında tespit 
edilen ve 2863 sayılı Kanun’un 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından 
olan alanın “Çakmak Höyük ve Nekropolü” adıyla I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak 
tesciline, hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral 
paftanın uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 
Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin yürürlükteki İlke Kararı’nın ilgili 
hükümlerinin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 
koşulları olarak belirlenmesine, alanda madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına, alanda gerekli 
güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai 
müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 26.10.102 
Toplantı Tarihi ve No : 18.01.2017 - 219 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 18.01.2017 - 4821 ESKİŞEHİR 
Eskişehir İli, Mihalgazi İlçesi, Sakarıılıca Mahallesi’nde tespit edilen Ellez Mevkii Geç 

Roma-Bizans Nekropolü’nün tesciline esas hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi 
istemine ilişkin Eskişehir Valiliğinin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 16.08.2013 tarih, 
89783752-169-3387 sayılı yazısı ve ekleri, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığının (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) 17.09.2013 tarih, 20913469-
101.29.02/654640 sayılı yazısı, Bakanlığımızın (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü) 
21.10.2013 tarih, 356984/261110001-199791 sayılı yazısı, Eskişehir Valiliğinin (Kadastro 
Müdürlüğü) 02.12.2016 tarih, 82953731-821.99-E.2584250 sayılı yazısı, 13.01.2017 tarih, 621 
sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı 
kadastral pafta, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Eskişehir İli, Mihalgazi İlçesi, Sakarıılıca Mahallesi’nde tespit edilen ve 2863 sayılı 
Kanun’un 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın “Ellez 
Mevkii Geç Roma-Bizans Nekropolü” adıyla I.(Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, 
hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın 
uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik 
Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin yürürlükteki İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin 
geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak 
belirlenmesine, alanda gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz 
herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 03.12.46 
Toplantı Tarihi ve No : 25.11.2016 - 213 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 25.11.2016 - 4642 ESKİŞEHİR 
Afyonkarahisar İli, Başmakçı İlçesi, Yassıören Köyü’nde tespit edilen öneri Köyönü 

Mevkii Arkeolojik Yerleşimi’nin tesciline esas hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi 
istemine ilişkin Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 
13.04.2016 tarihli raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Afyonkarahisar Valiliğinin 
(Kadastro Müdürlüğü Dinar Kadastro Müdürlüğü) 05.08.2016 tarih, 94713656-170.03.01-E-
1759498 sayılı yazısı, OEDAŞ Afyonkarahisar il Müdürlüğünün 31.08.2016 tarih, 14197 sayılı 
yazısı, 17.10.2016 tarih, 9128 sayılı dosya inceleme raporu ve hazırlanan geçiş dönemi koruma 
esasları ve kullanma koşulları okundu, koordinatlı sit paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral 
pafta, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

 Afyonkarahisar İli, Başmakçı İlçesi, Yassıören Köyü’nde tespit edilen ve 2863 sayılı 
Kanun’un 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın “Köyönü 
Mevkii Arkeolojik Yerleşimi” adıyla III.(Üç) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, 
hazırlanan koordinatlı sit paftası, tescil fişi ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun 
olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, 
Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin yürürlükteki İlke Kararı’nın ilgili hükümlerin geçerli 
olduğuna ve söz konusu sit sınırlarına ilişkin hazırlanan geçiş dönemi koruma esasları ve 
kullanma koşullarının uygun olduğuna, sit sınırları içerisinde kolluk kuvvetlerince gerekli 
güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve alanda Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai 
müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 11.01.199 
Toplantı Tarihi ve No : 27.12.2016 - 217 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 27.12.2016 - 4788 ESKİŞEHİR 
Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Dodurga Beldesi sınırları içerisinde tespit edilen öneri 

Ardıçaltı Nekropolü’nün tesciline esas hazırlanan bilgi ve belgelerin ve alanda yer alan kaçak kazı 
çukurunun kapatılması konularının değerlendirilmesi istemine ilişkin Bilecik Valiliğinin (İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 21.06.2016 tarih, 85836379.168/1362 ve 12.10.2016 tarih, 
85836379/164/2018 sayılı yazıları ve ekleri, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Bilecik 
Valiliğinin(Kadastro Müdürlüğü) 10.11.2016 tarih, 47577019(Bozüyük)-120-10-E.2481901 sayılı 
yazısı, 23.12.2016 tarih, 11617 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, 
sit sınırlarının aktarıldığı koordinatlı kadastral kroki, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, 
yapılan görüşmeler sonucunda; 

Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Dodurga Beldesi sınırları içerisinde tespit edilen ve 2863 
sayılı Kanun’un 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın 
“Ardıçaltı Nekropolü” adıyla I.(Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil 
fişi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral krokinin ve tescil fişinin 
uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik 
Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin yürürlükteki İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin 
geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak 
belirlenmesine, alanda yer alan kaçak kazı çukuru konusunda Bozüyük Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu Bilecik Valiliğinin (İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü) 21.06.2016 tarih, 85836379.168/1362 sayılı yazısından anlaşılmakta olup tekrar suç 
duyurusunda bulunulmasına gerek olmadığına, kaçak kazı çukurunun ilgili adli makamların 
uygun görüşü alınarak Müze Müdürlüğü denetiminde ilgili idarece kapatılmasına, alanda gerekli 
güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai 
müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 11.05.119 
Toplantı Tarihi ve No : 23.11.2016 - 211 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 23.11.2016 - 4530 ESKİŞEHİR 
Bilecik İli, Söğüt İlçesi, Geçitli Köyü’nde yer alan tescilli Düzler Mevkii Arkeolojik Siti 

sınırlarının kaçak kazı sonucu ortaya çıkan yeni bulgular doğrultusunda güncellenmesi konusunda 
hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin Bilecik Valiliğinin (İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü) 13.07.2016 tarih, 85836379/168-1472 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığının(Maden İşleri Genel Müdürlüğü9 12.08.2016 tarih, 20913469-101.29.02-
E.428377 sayılı yazısı, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Bilecik Valiliğinin (Kadastro 
Müdürlüğü) 11.08.2016 tarih,47577019-190.99-E.1780035 sayılı yazısı, 14.11.2016 tarih, 10150 
sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı 
kadastral paftası, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Bilecik İli, Söğüt İlçesi, Geçitli Köyü’nde yer alan ve Kurulumuzun 25.11.2015 tarih ve 
3628 sayılı kararı ile tescilli Düzler Mevkii Arkeolojik Alanı I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitinin 
güncellenen tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral 
paftasının uygun olduğuna, söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 
Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke 
Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları 
ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine, alanda madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına, 
alanda gerekli güvenlik önlemlerinin arttırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve 
inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 03.11.5 
Toplantı Tarihi ve No : 22.12.2016 - 215 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 22.12.2016 - 4756 ESKİŞEHİR 
Afyonkarahisar İli, Bayat İlçesi, Merkez’inde yer alan ve Gayrimenkul Eski Eserler ve 

Anıtlar Yüksek Kurulunun 08.09.1978 tarih, A-1280 sayılı Kararı ile tescillenen, Eskişehir Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 20.10.2005 tarih ve 659 sayılı Kararı ile sit sınırları 
uygun bulunan İnpazarcık Kaya Yerleşimi, Alacain, Hamamini ve Örenyeri I.(Bir) ve III.(Üç) 
Derece Arkeolojik Sit Alanı sit sınırlarının ve isminin güncellenmesi konusunda hazırlanan bilgi 
ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin Afyonkarahisar Valiliğinin (İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü) 30.09.2016 tarih, 16586271-165/3800 sayılı yazısı, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği 
yazılar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) 11.11.2016 
tarih, 20913469-101.29.02-E.438276 sayılı yazısı, 16.12.2016 tarih, 11465 sayılı dosya inceleme 
raporu ve alana ilişkin hazırlanan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları okundu, 
koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, tescil fişi, fotoğrafları ve 
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar İli, Bayat İlçesi, Merkez’inde yer alan tescilli alanın “İnpazarcık 
Arkeolojik Kaya Yerleşimi” adıyla I.(Bir) ve III.(Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak güncellenen 
tescil fişinin uygun olduğuna, güncel sınırlara ilişkin hazırlanan koordinatlı sit paftası ve sit 
sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna, Sit sınırları içerisinde Kültür 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na 
ilişkin yürürlükteki İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna, sit sınırlarına ilişkin 
hazırlanan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının uygun olduğuna; sit sınırları 
içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına, gerekli güvenlik önlemlerinin arttırılmasına 
ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 64.00/779 
Toplantı Tarihi ve No : 08.04.2017-190 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 08.04.2017-3994 KÜTAHYA 
Uşak İli, Merkez İlçesi, Güre Köyü, Yoncalı Tümülüsünün I. (Birinci) derece arkeolojik 

sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 
27.09.2016 tarih ve 49969645.168.01/2482 sayılı yazısı ve ekleri, faaliyetlerinin etkilendiği 
kurumlardan kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğünün 07.11.2016 tarih ve 38092246-165.02-64.00/779-2214 sayılı yazısı 
ve eki, istenen kurum görüşlerinin iletildiği, İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama 
Dairesi Başkanlığının 17.11.2016 tarih ve 97880894-203.99-E.28552 sayılı yazısı, Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 18.11.2016 tarih ve 
18031414-045-232011 sayılı yazısı ve eki, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünü 22.11.2016 tarih ve 51091705-611.99-776761 sayılı yazısı ve 
ekleri, Uşak Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 25.11.2016 tarih ve 52720483-299-
E.5529 sayılı yazısı ve eki, Karayolları Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 02.12.2016 
tarih ve 86141515-611/E.285921 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler 
Genel Müdürlüğünün 02.12.2016 tarih ve 19177542-309.99(05)215060 sayılı yazısı, Uşak İl Özel 
İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 20.12.2016 tarih ve 26163249-754-
Otomatik/14788 sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 
09.11.2016 tarih ve 38092246-165.02-64.00/779-2232 sayılı yazısı ve eki, Uşak Valiliği, 
Kadastro Müdürlüğünün 17.11.2016 tarih ve 85297090-170.99-E.25396197 sayılı yazısı ve eki ile 
Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 
Müdürlük evrakına 04.04.2017 tarih ve 1366 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Uşak İli, Merkez İlçesi, Güre Köyü, Yoncalı Tümülüsü I. (Birinci) derece arkeolojik sit 
olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 
19.09.2016 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli 
harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Yoncalı Tümülüsünün I. (Birinci) 
derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parseller listesinin ve tescil fişinin 
onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar 
verildi. 



24 Nisan 2017 – Sayı : 30047 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 

 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 24 Nisan 2017 – Sayı : 30047 

 

 



24 Nisan 2017 – Sayı : 30047 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 

 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 24 Nisan 2017 – Sayı : 30047 

 

 
 3504/1-1 



24 Nisan 2017 – Sayı : 30047 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 64.04/93 
Toplantı Tarihi ve No : 08.04.2017-190 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 08.04.2017-3993 KÜTAHYA 
Uşak İli, Sivaslı İlçesi, Yayalar Köyü, Yayalar Tümülüsünün I. (Birinci) derece arkeolojik 

sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 
28.04.2015 tarih ve 49969645.168.01/1195 sayılı ve 06.03.2017 tarih ve 49969645.168.01/555 
sayılı yazıları ve ekleri, faaliyetlerinin etkilendiği kurumlardan kurum görüşlerinin bildirilmesinin 
istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 28.09.2015 tarih ve 
38092246-165.02-64.04/93-1779 sayılı yazısı ve eki, istenen kurum görüşlerinin iletildiği, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 14.10.2015 tarih ve 19177542-
309.99(640520001)-192858 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 
13.10.2015 tarih ve 86141515- 611/199029 sayılı yazısı, İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal 
Planlama Dairesi Başkanlığının 07.10.2015 tarih ve 44812147.202.99-24303 sayılı yazısı, Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 06.10.2015 tarih ve 
18031414-045-203504 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünü 20.10.2015 tarih ve 51091705-611.99-681618 sayılı yazısı ve 
eki, Uşak Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 23.10.2015 tarih ve 52720483-250-
E.5122 sayılı yazısı, Uşak İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 20.11.2015 
tarih ve 26163249-754-Otomatik/15742 sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğünün 21.10.2015 tarih ve 38092246-165.02-64-04/93-1971 sayılı yazısı ve eki, 
Uşak Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 14.10.2015 tarih ve 62903469-170.03.01/290 (Sivaslı) 
sayılı ve 16.10.2015 tarih ve 62903469-170.03.01/E.564089 sayılı, Kütahya Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 14.01.2016 tarih ve 38092246-165.02-64.04/93-124 sayılı 
yazısı ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 
Müdürlük evrakına 04.04.2017 tarih ve 1363 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Uşak İli, Sivaslı İlçesi, Yayalar Köyü, Yayalar Tümülüsünün I. (Birinci) derece arkeolojik 
sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 
22.04.2015 ve 28.02.2017 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 
1/25000 ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Yayalar Tümülüsünün 
I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parseller listesinin ve 
tescil fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli 
olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 57.02/342 
Toplantı Tarihi ve No : 29.03.2017-176 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 29.03.2017-4213 SAMSUN 
Sinop İli, Boyabat İlçesi, Gazideretabaklı Köyü, Beşdeğirmenler Mevkii, özel mülkiyete 

ait 206 ada, 3 parselde bulunan su değirmeninin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescil edilmesine ilişkin, Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 09.01.2017tarih ve 96 
sayılı yazısı, 13.01.2017 tarih ve 98 sayılı yazımız ile kurum görüşü sorduğumuz yazımıza 
cevaben,Karayolları Genel Müdürlüğü 7.Bölge Müdürlüğünün 19.01.2017 tarih ve 18954 sayılı, 
Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 25.01.2017 tarih ve 341 sayılı, Orman ve Su 
İşleri bakanlığı DSİ 7.Bölge Müdürlüğünün 15.02.2017 tarih ve 105583 sayılı, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 13.02.2017 tarih ve 405381 sayılı, Sinop 
İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 20.03.2017 tarih ve 3098 sayılı yazıları, 
Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanının hazırladığı 16.03.2017 tarih ve 113 
sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonunda; 

Sinop İli, Boyabat İlçesi, Gazideretabaklı Köyü, Beşdeğirmenler Mevkii, özel mülkiyete 
ait 206 ada, 3 parselde bulunan su değirmeninin 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında 
kaldığı anlaşıldığından “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmesine, 
korunma alanının 1/1000 ölçekli haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar 
doğrultusunda kabul edilmesine,206 ada 3 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı”, 205 ada 1,2 parsel ve 206 ada 1,2 parselin tapu kütüğünün 
beyanlar hanesine tescilli yapının korunma alanı sınırı içinde kaldıklarına dair şerh konulması 
gerektiğine, tescilli değirmenin koruma grubunun II olarak belirlenmesine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 57.05/133 
Toplantı Tarihi ve No : 29.03.2017-176 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 29.03.2017-4216 SAMSUN 
Sinop İli, Gerze İlçesi, Sorkun Köyü, Körüklü Mevkii Köy Tüzel Kişiliğine ait 178 ada, 5 

parselde bulunan su değirmeninin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 
edilmesine ilişkin, Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 08.12.2016tarih ve 4011 
sayılı yazısı, 19.12.2016 tarih ve 2801sayılı yazımız ile kurum görüşü sorduğumuz yazımıza 
cevaben, Karayolları Genel Müdürlüğü 7.Bölge Müdürlüğünün 30.12.2016 tarih ve 312119 sayılı, 
Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 09.01.2017 tarih ve 84 sayıl yazıları, Samsun 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanının hazırladığı 16.03.2017 tarih ve 114 sayılı 
dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Gerze İlçesi, Sorkun Köyü, Körüklü Mevkii Köy Tüzel Kişiliğine ait 178 ada, 5 
parselde bulunan su değirmeninin2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığı 
anlaşıldığından “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmesine, korunma 
alanının 1/1000 ölçekli haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda 
kabul edilmesine, 178 ada 5 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine, “korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı” olduğuna dair şerh konulması gerektiğine, tescilli değirmenin koruma 
grubunun II olarak belirlenmesine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 78.04/257 Y.Y 
Toplantı Tarihi ve No : 31.03.2017 - 222 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 31.03.2017 - 3587 SAFRANBOLU 
Karabük ili, Eflani ilçesi, Gelicek Köyü, 105 ada, 6-7 parselde yer alan tümülüsü konu 

alan Eflani İlçe Jandarma Komutanlığının 26.08.2016 tarih ve 0410-1872-16/ sayılı yazısı, 
Safranbolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 03.11.2016 tarih ve 2016/273 sayılı yazısı, Maden İşleri 
Genel Müdürlüğünün 07.03.2017 tarih ve 20913469-101.29.02-E.408267 sayılı yazısı, Eflani 
Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 08.03.2017 tarih ve 58384087-529-E214 sayılı 
yazısı ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 27.03.2017 
tarih ve 258 sayılı rapor formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Karabük ili, Eflani ilçesi, Gelicek Köyü, 105 ada, 6-7 parselde yer alan tümülüsün 
kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada sınırlarının belirlendiği şekliyle 1. derece arkeolojik sit alanı 
olarak tescil edilmesine, kararımız eki haritaya göre sit alanında kalan 105 ada 6 ve 7 parselin 
tapu kütüğünün beyanlar hanesine bir bölümü "1. derece arkeolojik sit alanıdır" şerhi 
konulmasına, söz konusu alana ilişkin hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;  

Bu alanda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve 
mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmesi gerektiğine, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, arkeolojik sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke 
kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi yapılanma koşulları olarak belirlenmesine; 

Söz konusu tümülüste meydana gelen kaçak kazı sonucu oluşan 5 metre derinliğinde, 2 
metre genişliğindeki çukurun halen açık durumda olması nedeniyle tehlike oluşturduğu 
hususunda ise; meydana gelen kaçak kazı olayına ilişkin devam etmekte olan mahkeme süreci 
doğrultusunda gerekli izinlerin alınmasından sonra bu çukurun ilgili müze müdürlüğü 
denetiminde kapatılabileceğine, bu süre zarfında can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik 
gerekli önlemlerin kolluk kuvvetleri ve köy muhtarlığı tarafından alınması gerektiğine karar 
verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Dosya No : 50.06.0.657 
Toplantı Tarihi ve No : 29-30-31/03/2017-179 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 29/03/2017-2537 NEVŞEHİR 
Nevşehir İli, Kozaklı İlçesi, Kanlıca Köyü Sarıağıl Mevkii Kadastro harici alanda 

kalmakla beraber yayılım alanının 3794-3665-3810-3802 ve 3893 parsele etki ettiği anlaşılan 
Kanlıca II höyüğün tesciline ilişkin hazırlanan Müdürlüğümüzün 17.03.2017 gün ve 860 sayılı 
uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Nevşehir İli, Kozaklı İlçesi, Kanlıca Köyü Sarıağıl Mevkii Kadastro harici alanda 
kalmakla beraber yayılım alanı 3794-3665-3810-3802 ve 3893 parsele etki ettiği anlaşılan 
Kanlıca II höyüğün “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermesi nedeniyle; 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7.maddesi uyarınca ekli 
kadastral kroki üzerinde koordinatları ile gösterilen alanın 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 
tescil edilmesine ve hazırlanan sit fişinin uygun olduğuna karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2017/10082 Mardin İli, Mazıdağı İlçesinde Gerçekleştirilecek Metal Geri

Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet
Yardımı Verilmesi Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI
— Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Ekonomi Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme

Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
— Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Bölümü

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

— Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bingöl Üniversitesi Kıraat İlmi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

— Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Pamukkale Üniversitesi Coğrafi Bilgi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Pamukkale Üniversitesi Denizli Yöresi Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Pamukkale Üniversitesi Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Pamukkale Üniversitesi Rekabet Hukuku ve Rekabet İktisadı Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Pamukkale Üniversitesi Stratejik Araştırma, Geliştirme ve Entegrasyon

Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına
Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


