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12 Mayıs 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30064

YÖNETMELİK

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU YENİDEN İNCELEME VE
DEĞERLENDİRME DAİRESİ KURULLARI YÖNETMELİĞİ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, sına� mülk�yet haklarının ve geleneksel ürün adlarının tesc�l

�şlemler� �le �lg�l� olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ver�lm�ş kararlara yapılacak �t�razları �ncelemek ve
n�ha� karara bağlamakla görevl�, Yen�den İnceleme ve Değerlend�rme Da�res� Başkanlığı bünyes�nde yer alan Yen�den
İnceleme ve Değerlend�rme Kurullarının teşk�l� �le çalışma usul ve esaslarını bel�rlemekt�r.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 6/11/2003 tar�hl� ve 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve

Görevler� Hakkında Kanunun 15/C maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Başkan: Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanını,
b) Da�re: Yen�den İnceleme ve Değerlend�rme Da�res�n�,
c) Kurum: Türk Patent ve Marka Kurumunu,
ç) Kurul: Yen�den İnceleme ve Değerlend�rme Kurulunu,
d) Kurul Başkanı: Yen�den İnceleme ve Değerlend�rme Kurulu Başkanını,
�fade eder.
İt�raz sah�pler�
MADDE 4 – (1) Sına� mülk�yet hakları ve geleneksel ürün adları �le �lg�l� �şlemlere �l�şk�n Kurumun �lg�l�

da�res�n�n n�ha� olarak almış olduğu kararlara karşı, kararın b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren �k� ay �ç�nde �şlemler�n tarafı
olan ve karar neden�yle menfaat� etk�lenen k�ş�ler �t�raz edeb�l�r.

Kurulun teşekkülü ve çalışma usulü
MADDE 5 – (1) Kurul, Yen�den İnceleme ve Değerlend�rme Da�res� Başkanı ve �t�raza konu kararda görevl�

bulunmayan en az �k� uzman üyeden oluşur. Da�re başkanı, Kurulun da Başkanıdır. Da�re bünyes�nde �ht�yaca göre b�r
veya daha fazla kurul oluşturulab�l�r. Da�re başkanı gerekl� görmes� hal�nde bu kurulları numaralandırab�l�r.

(2) Kurullar, da�rede görevl� uzmanlar arasından da�re başkanı tarafından oluşturulur. İht�yaç duyulması
hal�nde Kurumun d�ğer da�re ve b�r�mler�nde görevl� uzmanlar da Kurum Başkanı tarafından kurullarda üye olarak
görevlend�r�leb�l�r.

(3) İt�razların üyelere dağıtımı, da�re başkanının bel�rled�ğ� yöntem çerçeves�nde �t�raza konu kararın alındığı
da�re, a�t olduğu alan ve üyeler�n uzmanlık alanı da d�kkate alınarak gerçekleşt�r�l�r.

Kurul kararları
MADDE 6 – (1) Kurul, sına� mülk�yet hakları ve geleneksel ürün adları �le �lg�l� �şlemlere �l�şk�n Kurumun

�lg�l� da�res�n�n almış olduğu kararlara karşı 4 üncü maddede bel�rt�len k�ş�ler tarafından yapılan �t�razları �nceler ve
karara bağlar.

(2) Kurul, �t�razları �ncelerken taleple ve gerekçeyle bağlıdır. Ancak, öneml� ve ağır usul hataları �le �t�raza
konu kararı veren da�ren�n resen �ncelemes� gereken hususları, taleple ve gerekçeyle bağlı olmaksızın, resen d�kkate
alab�l�r.

(3) Kurul, karara etk� edecek b�r konunun beklet�c� sorun yapılması hakkında ara karar vereb�l�r.
(4) Kurul, şekl� yönden eks�kl�k �çermeyen b�r �t�razla �lg�l� olarak uyuşmazlığı kend�s� sonlandıracak şek�lde

n�ha� karar vereb�leceğ� g�b�, esas hakkında sağlıklı ve eks�ks�z b�r �nceleme ve değerlend�rme yapılmasını engelleyen
ya da n�ha� karar ver�lmes�n� ve uyuşmazlığın çözüme kavuşturulmasını c�dd� derecede etk�leyen b�r usul hatası veya
eks�kl�k bulunması durumunda, gerekçeler�n� bel�rtmek suret�yle dosyanın �lk kararı veren b�r�me gönder�lmes�ne de
karar vereb�l�r.

Karar yeter sayısı
MADDE 7 – (1) Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eş�t olması hal�nde Kurul

Başkanının oyunu kullandığı yönde karar tes�s ed�l�r.
Madd� hataların düzelt�lmes� ve kararlara karşı dava açılması
MADDE 8 – (1) Kurul kararları Kurumun n�ha� kararı olup, bu kararlara karşı Kurum nezd�nde tekrar �t�raz

ed�lemez. Ancak, Kurul kararının tarafı olan k�ş�ler, gerekçeler�n� yazılı olarak bel�rtmek suret�yle karardak� madd�
hataların düzelt�lmes�n� �steyeb�l�r. Kurul, herhang� b�r talep olmaksızın madd� hata tesp�t etmes� hal�nde, madd�
hataları resen düzelt�r.
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(2) Kurul, madd� hata düzeltme talepler�n�, taleb�n �lg�l� kurula havale ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren b�r ay �ç�nde
karara bağlar ve sonuç �lg�l�s�ne tebl�ğ ed�l�r.

(3) Kurulun n�ha� kararlarına karşı, kararın ve varsa madd� hataların düzelt�lmes�ne �l�şk�n kararın
b�ld�r�m�nden �t�baren �k� ay �ç�nde Ankara F�kr� ve Sına� Haklar Hukuk Mahkemes�nde dava açılab�l�r.

Kurul sekretaryası
MADDE 9 – (1) Kurul bünyes�nde, Kurul Başkanının denet�m� ve yetk�s� altında b�r sekretarya kurulur.

Sekretaryada Kurum �ç�nden yeterl� sayıda memur görevlend�r�l�r. Sekretarya, Kurul nezd�nde yürütülen �şlemlere
�l�şk�n f�z�k� ortamda sunulmuş tüm belgeler�n tesl�m alınması,  �lg�l� kurula havale ed�lmes�, Kurul nezd�ndek�
�şlemler� b�tene kadar muhafaza ed�lmes� g�b� görevler�n yanı sıra Kurul Başkanı tarafından ver�len d�ğer görevler�
yer�ne get�r�r.

(2) Sekretarya, özell�kle karara �t�razın süres� �ç�nde yapılıp yapılmadığına ve �t�raz ücret�n�n süres�nde ve tam
olarak öden�p ödenmed�ğ�ne da�r şekl� �ncelemey� yapar. Şekl� yönden b�r eks�kl�k tesp�t ed�lmes� ve bu eks�kl�ğ�n
g�der�lmes�n�n mümkün olmaması hal�nde, sekretarya bu tesp�t� bel�rterek vak�t kaybetmeden �t�razı �lg�l� kurula
havale eder. İt�razın şek�l veya usul yönünden redd�ne da�r n�ha� karar Kurul tarafından ver�l�r.

Kararların saklanması
MADDE 10 – (1) Kurul kararları, Kurumun elektron�k ver� tabanında saklanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 11 – (1) 16/10/2015 tar�hl� ve 29504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enst�tüsü

Yen�den İnceleme ve Değerlend�rme Kurulu Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.

 
 


