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18 Mayıs 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30070

YÖNETMELİK

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU PATENT VEKİLLERİ VE MARKA
VEKİLLERİ MESLEK KURALLARI VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, sına� mülk�yet hakları ve geleneksel ürün adları �le �lg�l�

danışmanlık yapma ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezd�nde başvuru sah�pler� adına �şlem yapma yetk�s�nde olan
patent vek�ller� ve marka vek�ller�n�n meslek kurallarına, Patent ve Marka Vek�ller� D�s�pl�n Kuruluna, d�s�pl�n
cezasını gerekt�r�r f��ller�n tesp�t�nde �zlenecek yönteme ve d�s�pl�n konusundak� d�ğer hususlara �l�şk�n usul ve esasları
düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�, sına� mülk�yet hakları ve geleneksel ürün adları �le �lg�l�

danışmanlık yapma ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezd�nde başvuru sah�pler� adına �şlem yapma yetk�s�nde olan
patent vek�ller� ve marka vek�ller� hakkında uygulanır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 6/11/2003 tar�hl� ve 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve

Görevler� Hakkında Kanunun 30 ve 30/A maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) D�s�pl�n Kurulu: Patent ve Marka Vek�ller� D�s�pl�n Kurulunu,
b) Kanun: 6/11/2003 tar�hl� ve 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevler� Hakkında

Kanunu,
c) Kurum: Türk Patent ve Marka Kurumunu,
ç) Marka vek�l�: Marka, coğraf� �şaret, geleneksel ürün adı ve tasarım konularında danışmanlık yapma ve bu

konularda Kurum nezd�nde başvuru sah�pler� adına �şlem yapma yetk�s�nde olan gerçek veya tüzel k�ş�ler�,
d) Patent vek�l�: Patent, faydalı model, tasarım ve entegre devre topoğrafyaları konularında danışmanlık

yapma ve bu konularda Kurum nezd�nde başvuru sah�pler� adına �şlem yapma yetk�s�nde olan gerçek veya tüzel
k�ş�ler�,

e) S�c�l: Kurum tarafından, patent vek�ller� ve marka vek�ller� �ç�n ayrı ayrı tutulan Patent Vek�ller� S�c�l� ve
Marka Vek�ller� S�c�l�n�,

f) Tüzel k�ş� vek�l: İşletme konusunun patent vek�ll�ğ� veya marka vek�ll�ğ� faal�yet�n� kapsadığı, gerçek k�ş�
vek�l veya vek�ller tarafından tems�l ed�len, Türk�ye Cumhur�yet� kanunlarına göre kurulmuş l�m�ted veya anon�m
ş�rket�,

g) Vek�l: Patent vek�l� veya marka vek�l� olan gerçek veya tüzel k�ş�ler�,
ğ) Yönet�m Kurulu: Türk Patent ve Marka Kurumu Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Vek�ll�k Meslek Kuralları

Vek�ll�k meslek kuralları
MADDE 5 – (1) Vek�ll�k meslek kuralları aşağıda sayılmıştır:
a) Vek�l mesleğ�n �t�barını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorunda olup görev�n� kötüye

kullanamaz.
b) Vek�l, �ş sah�pler�ne güven�l�r b�r vek�l olarak h�zmet sunmak, müvekk�ller�n�n çıkarları doğrultusunda,

objekt�f b�r şek�lde, kend� k�ş�sel duygularını ya da çıkarlarını gözetmeks�z�n bağımsız b�r vek�l olarak davranmak
zorundadır.

c) Vek�l, zamanının ve yetenekler�n�n yetmed�ğ�n� baştan b�ld�ğ� b�r �ş� kabul edemez.
ç) Vek�l, herhang� b�r talep olmaksızın salt kend�ne �ş sağlamak amacıyla, muhtemel müvekk�llere saldırgan

b�r pazarlama yöntem�yle yaklaşamaz.
d) Vek�l, �şyer�nde, yazışmalarda ve tanıtım araçlarında ya da başka herhang� b�r yerde kamuyu yanıltacak

b�lg�lere yer veremez.
e) Özel mevzuat hükümler� saklı kalmak kaydıyla vek�l, gerçek ve tarafsız olması, dürüstlük �le meslek sırrına

uygunluk g�b� temel �lkelere uyumlu olması koşuluyla genel olarak reklam yapma hakkına sah�pt�r. Ancak,
müvekk�l�n�n açıkça �zn� olmaksızın k�ml�ğ�n� açıklamak, kurumların açıkça �zn� olmaksızın adını ve logosunu
kullanmak, müvekk�l�n�n tal�matı dışında sına� mülk�yet haklarının alım satımını veya pazarlığını yapmak,
meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açacak şek�lde, �nternet kullanıcılarını kend� s�tes�ne veya kend� s�tes�nden b�r
başka s�teye yönlend�recek �nternet kısa yollarını kullanmak reklam hakkının kapsamı dışındadır.

f) Vek�l, mevzuatın öngördüğü veya müvekk�l�n�n b�lmes� gereken konularda müvekk�l�n� zamanında, tam ve
doğru b�r şek�lde b�lg�lend�rmek zorundadır.

g) Vek�l, geç�c� b�r süre �ç�n dah� olsa mesleğ�n� �fa edemez hale geld�ğ� takd�rde veya verd�ğ� h�zmetler� ger�
çekmek �stemes� hal�nde müvekk�ller�n� derhal b�lg�lend�rmek ve müvekk�ller�n�n çıkarlarını koruyacak şek�lde
önlemler almak zorundadır.

ğ) Vek�l, gerek kend�s�ne tevd� ed�len görevler� gerekse başka şek�lde öğrenm�ş olduğu müvekk�le �l�şk�n
b�lg�ler� açıklamamakla ve sır saklamakla yükümlüdür. Vek�l�n bu sorumluluğu vekâlet �l�şk�s� sona erd�kten sonra da
devam eder. Vek�l�n bu sorumluluğu, müvekk�l�ne karşı olduğu g�b� tems�l etmed�ğ� halde kend�s�ne b�lg� verm�ş olan
k�ş�lere karşı da bulunmaktadır.

h) Vek�l, kend� h�zmet� karşılığı dışında müvekk�l�nden herhang� b�r ücret talep edemez.
ı) Vek�l, müvekk�l�ne yüklend�ğ� �ş �le �lg�l� görüşünü açıklayab�l�r. Ancak �ş veya �şlem�n sonucuna yönel�k

h�çb�r taahhütte bulunamaz.
�) Vek�l, her türlü �ş �l�şk�s�nde meslek dayanışmasına ve onuruna uymayan davranışlardan kaçınmak

zorundadır.
j) H�çb�r vek�l, b�r meslektaşı hakkında küçük düşürücü n�tel�kte açıklama yapamaz.
k) H�çb�r vek�l, b�r meslektaşının meslek� tutum ve davranışları hakkındak� düşünces�n� kamuoyuna

açıklayamaz. Bu konudak� ş�kayetler�n merc�� yalnız Kurumdur.
l) Vek�l, hal� hazırda başka b�r vek�l tarafından ele alındığını b�ld�ğ� veya b�lmes� gerekt�ğ� bell� b�r dosya

hakkında, dosya sah�b�n�n bağımsız b�r görüş alma veya vek�l�n� değ�şt�rme �steğ�n� açıkça beyan etm�ş olması
dışında, dosya sah�b�yle görüş alışver�ş�nde bulunamaz.

m) Vek�l �le tak�p ed�len b�r dosyada, başka b�r vek�l�n dosyanın tak�b� konusunda b�r tal�mat alması hal�nde,
yen� vek�l dosyanın tak�b�yle görevl� hal�hazırdak� vek�le yazı �le b�lg� ver�r. Hal�hazırdak� vek�l �se dosyanın tak�b�
�ç�n gerekl� tüm belgeler� gec�kmeden yen� vek�le �let�r.
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n) Vek�l, sına� mülk�yet konularında uzmanlaşacak olan b�r çalışanının doğru ve uygun eğ�t�lmes� görev�n�
üstlenmek zorundadır.

o) Vek�l, Kurum çalışanları �le olan �l�şk�ler�nde meslek onuruna ve nezaket kurallarına uygun tutum ve
davranışlarda bulunmak zorundadır.

ö) Vek�l, Kurum adına yazılı veya sözlü h�çb�r açıklamada bulunamaz.
p) Gerçek k�ş� vek�l, b�rden fazla tüzel k�ş� vek�l�n ortağı veya çalışanı olsa dah� vek�ll�k yetk�s�n� sadece tek

b�r tüzel k�ş� vek�l� tems�len kullanab�l�r. Vek�ll�k yetk�s�n� bu şek�lde kullananlar, gerçek k�ş� vek�l olarak vek�ll�k
yapamaz.

(2) Vek�l�n meslek kurallarını b�ld�ğ� kabul ed�l�r. H�çb�r vek�l, vek�ll�k meslek kuralları hakkında b�lg�s�
olmadığını mazeret olarak �ler� süremez ve meslek kurallarının �hlal�n� müvekk�lden aldığı tal�matlara atıfta bulunarak
haklı gösteremez.

(3) Vek�l, yanında çalışanların da b�r�nc� fıkrada sayılan meslek kurallarına uyması konusunda gerekl�
tedb�rler� almak zorundadır. Bu konuda gerekl� tedb�rler�n alınmaması vek�l�n meslek kurallarını �hlal� olarak kabul
ed�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
D�s�pl�n

D�s�pl�n cezaları ve ceza uygulanacak f��ller
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�nde sayılan vek�ll�k meslek kurallarına uymayan tutum ve

davranışlarda bulunanlar �le vek�ll�ğ�n gerekt�rd�ğ� görevler� yapmayanlar hakkında uygulanacak d�s�pl�n cezaları
aşağıda bel�rt�lm�şt�r:

a) Uyarma: Vek�ll�ğ�n �crasında ve meslek� tutum ve davranışlarda daha d�kkatl� davranılması gerekt�ğ�n�n yazı
�le b�ld�r�lmes�d�r. Meslek kurallarına uymayan tutum ve davranışta bulunan vek�ller hakkında uyarma cezası
uygulanır.

b) Kınama: Vek�ll�ğ�n �crasında ve meslek� tutum ve davranışlarda kusurlu olunduğunun yazı �le
b�ld�r�lmes�d�r. Uyarma cezası alıp da �k� yıl �ç�nde aynı cezayı gerekt�ren f��lde bulunan veya vek�ll�ğ�n gerekt�rd�ğ�
yükümlülükler� yer�ne get�rmeyen veya Kurum nezd�nde yürütülen herhang� b�r �şlemde menfaat� zıt olan taraflara
vek�ll�k edenler hakkında kınama cezası uygulanır.

c) Geç�c� olarak vek�ll�k faal�yet�nden alıkoyma: Üç aydan az ve b�r yıldan çok olmamak üzere vek�ll�k
faal�yet�nden yasaklanmadır. Kınama cezası alıp da beş yıl �ç�nde aynı cezayı gerekt�ren f��lde bulunan veya
vekâletname aslına aykırı örnek �le vek�ll�k hak ve yetk�ler�n� kullanan veya Kuruma a�t unvan, �nternet alan adı ya da
d�ğer tanıtma vasıtalarını �lt�basa meydan verecek şek�lde kullanan vek�ller hakkında geç�c� olarak vek�ll�k
faal�yet�nden alıkoyma cezası uygulanır.

ç) Vek�ll�kten çıkarma: Vek�ll�k faal�yet�nden süres�z olarak yasaklanmadır. Geç�c� olarak vek�ll�k
faal�yet�nden alıkoyma cezası alıp da beş yıl �ç�nde aynı cezayı gerekt�ren f��lde bulunanlar hakkında vek�ll�kten
çıkarma cezası uygulanır. Kes�nleşm�ş b�r d�s�pl�n kararı sonucunda patent vek�ll�ğ�nden veya marka vek�ll�ğ�nden
çıkarılanlar b�r daha patent vek�l� veya marka vek�l� olamaz.

(2) B�r vek�l�n aynı ya da farklı f��ller�ne �l�şk�n olarak b�rden çok ş�kâyet�n bulunması durumunda, bunlar
b�rleşt�r�leb�l�r, ancak her b�r ş�kâyet ayrı ayrı karara bağlanır.

(3) D�s�pl�n Kurulunun aldığı kararlar Kurum �nternet s�tes�nde yayınlanab�l�r, ş�kâyet eden veya ed�len�n
k�ml�k b�lg�ler�n�n açıklanması hususunda �lg�l� tarafın açık rızası aranır.

D�s�pl�n Kurulu
MADDE 7 – (1) D�s�pl�n Kurulu; B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığından b�r üye, Kurumdan üç üye �le

mesleğ�n� en az beş yıl b�lf��l �cra eden ve D�s�pl�n Kurulunca ver�len b�r kararla Kanunun 30/A maddes�n�n �k�nc�
fıkrasında bel�rt�len cezalardan b�r�n� almamış olan patent vek�ller�nden veya marka vek�ller�nden üç üye olmak üzere
toplam yed� k�ş�den oluşur. Aynı sayıda ve aynı esasla yedek üye bel�rlen�r. Tüm üyeler B�l�m, Sanay� ve Teknoloj�
Bakanı tarafından üç yıl �ç�n atanır. Kurum Başkanı, patent vek�ller� veya marka vek�ller� arasından seç�lecek üyeler�
Bakanlığa öner�rken en fazla üyeye sah�p �k� t�caret odası �le en fazla üyes� bulunan vek�ll�kle �lg�l� �k� dernekten görüş
alır.

(2) Üyeler kend� aralarından b�r başkan ve b�r başkan yardımcısı seçer. Başkan yardımcısı başkanın
bulunmadığı zamanlarda D�s�pl�n Kuruluna başkanlık eder. D�s�pl�n Kurulu, Kuruma yapılan ş�kâyetler�
değerlend�rmek üzere en az dört üyen�n hazır bulunmasıyla toplanır. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu �le
ver�l�r. Oylarda eş�tl�k hal�nde başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. Süres� dolan üye yen�den seç�leb�l�r. Süres�
dolmadan üyel�kten ayrılan üyeler�n yerler�ne yedek üyeler get�r�l�r.

(3) D�s�pl�n Kurulu üyeler�nden b�r� hakkında Kanunun 30 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (d) bend�nde
bel�rt�len b�r suçtan dolayı kamu davası açılmışsa dava sonuna kadar bu üye toplantılara katılamaz ve yer�ne yedek
üye get�r�l�r.

(4) Geçerl� b�r mazeret� neden�yle toplantıya katılamayacak üyen�n, toplantı tar�h�nden önce mazeret�n�
b�ld�rmes� gerek�r. Toplantıya katılmayan üye vekaleten tems�l ed�lemez. Mazeret� olmaksızın üst üste �k� toplantıya
katılmayan veya seç�lme yeterl�ğ�n� kaybeden üyen�n üyel�ğ� sona erer ve yer�ne yedek üye get�r�l�r.

(5) Kurumu tems�l eden yedek üyeler �le marka ve patent vek�ller�n� tems�l eden yedek üyeler, kend� �ç�nde ve
sıralı şek�lde gruplandırılır. As�l üyen�n bu madden�n üçüncü fıkrası veya 8 �nc� madde uyarınca toplantıya
katılamaması durumunda, bu üyen�n yer�ne aynı gruptak� b�r�nc� yedek üye toplantıya çağrılır. B�r�nc� yedek üyen�n
bu çağrıdan �t�baren yed� gün �ç�nde toplantıya katılamayacak olduğunu b�ld�rmes� veya h�çb�r b�ld�r�mde
bulunmaması hal�nde, sırasıyla d�ğer yedek üyeler�n toplantıya çağrılması aynı usul ve esasla yapılır. As�l üyen�n
üyel�ğ�n�n sona ermes� durumunda, bu üyen�n yer�ne aynı gruptak� b�r�nc� yedek üye D�s�pl�n Kurulunda görev almak
üzere çağrılır. B�r�nc� yedek üyen�n bu çağrıdan �t�baren yed� gün �ç�nde D�s�pl�n Kurulunda görev alamayacak
olduğunu b�ld�rmes� veya h�çb�r b�ld�r�mde bulunmaması hal�nde, sırasıyla d�ğer yedek üyelere çağrı aynı usul ve
esasla yapılır. Bakanlığı tems�l eden as�l üyen�n bu madden�n üçüncü fıkrası veya 8 �nc� madde uyarınca toplantıya
katılamaması durumunda Bakanlığı tems�l eden yedek üye toplantıya çağrılır. Bakanlığı tems�l eden as�l üyen�n
üyel�ğ�n�n sona ermes� durumunda, bu üyen�n yer�ne Bakanlığı tems�l eden yedek üye D�s�pl�n Kurulunda görev
almak üzere çağrılır.

(6) D�s�pl�n Kurulunun sekretarya h�zmetler� Kurum tarafından yürütülür.
D�s�pl�n Kurulu üyeler�n�n toplantılara katılamayacağı durumlar
MADDE 8 – (1) D�s�pl�n Kurulu üyes�, soruşturma konusunun, ş�kâyetç�n�n veya soruşturulanın kend�s�yle,

boşanmış olsa dah� eş�yle, üçüncü dereceye kadar, bu derece dâh�l, kan ve kayın hısmıyla veya ekonom�k ya da
yönetsel �l�şk� �ç�nde olduğu b�r�yle �lg�l� olması hal�nde �lg�l� konunun görüşüldüğü toplantıya katılamaz ve yer�ne
yedek üye çağrılır.

Ş�kâyet ve soruşturma
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamında vek�ller hakkındak� ş�kâyetler, ş�kâyet eden ve ed�len�n k�ml�k

b�lg�ler� bel�rt�lerek, ş�kâyet gerekçeler� ve del�ller�yle b�rl�kte yazılı ve �mzalı olarak Kuruma yapılır. D�s�pl�n Kurulu,
ş�kâyet�n Kuruma yapıldığı tar�hten �t�baren otuz gün �ç�nde öncel�kle ş�kâyet �le �lg�l� b�r d�s�pl�n soruşturması
açılmasına yer olup olmadığına karar ver�r.

(2) D�s�pl�n soruşturması açılmasına yer olmadığına karar ver�ld�ğ� takd�rde gerekçel� karar, karar tar�h�nden
�t�baren b�r hafta �ç�nde ş�kâyetç�ye gönder�l�r.

(3) D�s�pl�n soruşturması açılmasına karar ver�ld�ğ� takd�rde, ş�kâyet d�lekçes� �le ekler� karar tar�h�nden
�t�baren b�r hafta �ç�nde hakkında ş�kâyet yapılan vek�le gönder�l�r ve savunma yapab�lmes�n� tem�nen tebl�ğ
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tar�h�nden �t�baren yed� günden az olmamak üzere süre ver�l�r. Bu süre �ç�nde savunmasını yapmayan vek�l, savunma
hakkından vazgeçm�ş sayılır. D�s�pl�n Kurulu, gerekl� gördüğü takd�rde ş�kâyet �le �lg�l� tanıkları d�nlemek ve
taraflardan ek b�lg� ve belge �stemek suret�yle ş�kâyet�n Kuruma yapıldığı tar�hten �t�baren en geç altı ay �ç�nde n�ha�
kararını ver�r.

(4) Aynı olaydan dolayı vek�l hakkında hukuk mahkemes�nde devam eden b�r dava olması veya soruşturmaya
ya da kovuşturmaya başlanmış olması, d�s�pl�n soruşturmasını gec�kt�rmez. Vek�le ceza mahkemes� tarafından b�r ceza
ver�lmes� veya ver�lmemes� hal�, ayrıca d�s�pl�n cezası ver�lmes�ne engel olmaz.

(5) 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrası kapsamındak� cezaların soruşturmanın tamamlandığı günden �t�baren otuz
gün �ç�nde ver�lmes� zorunludur. D�s�pl�n Kurulunca 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler� uyarınca
ver�len cezalar gec�kmeks�z�n, (c) ve (ç) bentler� uyarınca ver�len cezalar �se aynı gün Kuruma b�ld�r�l�r ve S�c�le
�şlen�r. D�s�pl�n Kurulunun n�ha� kararı, taraflara gec�kmeks�z�n tebl�ğ ed�l�r.

(6) D�s�pl�n cezaları ver�ld�ğ� tar�hten �t�baren hüküm �fade eder. D�s�pl�n Kurulu kararlarına karşı �dar� yargıya
başvurulab�l�r. Açılan davalarda husumet Kuruma yönelt�l�r.

Zamanaşımı
MADDE 10 – (1) 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasında sayılan f��l ve haller� �şleyenler hakkında bu f��l ve

haller�n �şlend�ğ�n�n öğren�ld�ğ� andan �t�baren üç ay �ç�nde soruşturmaya başlanmadığı, her halde cezayı gerekt�ren
f��l ve haller�n �şlend�ğ� tar�hten �t�baren �k� yıl �ç�nde d�s�pl�n cezası ver�lmed�ğ� takd�rde d�s�pl�n cezası verme yetk�s�
zamanaşımına uğrar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmel�k 10/1/2017 tar�h�nden geçerl� olmak üzere yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.

 
 


