-181Patent i§lemleri Amaclyla Mikroorganizmalarm Tevdi
Edilmesinin UIuslararasl Kabuhi Konusunda
Budape§te Anla§masl

28 Nisan 1977'de Budapqte'de yapJlmlj
vc 26 EylUl 1980'da tadil edilmijtir.

Maddal

Birligin

Kurulu~u

!~bu Anla~man1n taraf1 clan Devletler
(bundan bayle ~Taraf Devletlern olarak
an11acakt1r) patent i~lemleri ~c1yla mikroorgani~lar1n tevdi edilmesinin
Qluslarara51 kabulU i~in bir Birlik olu~tururlar.

Madde2

Tan~mJ.ar

Bu

Anla~ma

(i)

ve

Y~netmeligin

uygulanrnas1nda;

deyind;
bulu~lara
faydall. model serCifikalarJ.,

.. patent....

sertifikalar1,

sertifikalar, eklere ait

bulu~

aie
patentler
faydall. modeller,

sahipleri sertifik!larl.

VI!

bulll;f
.sahipleri
ek patentler veya

eklere ait faydall. model

sertifikalarl. anlilIlUna gelir.

(il) ~mikroorganixm~larJ.n tevdi edilmesi .... deyirrd, bu s~zCUklerin yer ald10~
metinlere gore i~bu anla,ma ve Y~netmelik gergevesinde a~ag1daki i~lemlerin
yap~lma:!l. anlam.l.na qol!'!lir;
rn.ikroarganizmalar~n uluslarara.n bir emanet kurumuna
verilmesi, arada bunlan.n all.runasl. ve kabul edilrnesi, veya bu m1kraorganizmalar1n
uluslararas1 emanet kurumunda saklanmasl. ya da soz konu$u verrne VI! depolaman~n her
ihsi anlam.J.na gelir;
(iii)

hukuki

"patent i~lem.leri" patent ba.;;vurusu veya patent ile ilqili idare ve
anlam.J.na gelir;

i~lemler

(iv) "patent i~lem.leciyle ilqili yaY.l.n" patent ba~vurularlnln veya bir
patentin resmen yaYl.n.l. veya eoplumun incelenrnesine resmen a9l.1masl. anlaml.na gelir;
(vI
"devletlerarasl. unai rn1.llkiyet:. kurulu,u" deyimi, Madde 9 (1)
bir deklarasyonu dosyalayan kurulu~u ifade eder;

uyarl.nca

(vi) nSl.nai MUlkiyet Ofisi" deyimi, patent verrneye yetkili bir Taraf Oevlet
Dairesi veya devletleraras.l. Sl.nai mulkiyet kurulu,u anlarnl.na gelir;
(vii) "Tevdi Kurumu" mikroorgani:zmalarl.n all.nmasl., kabulG
saglayan ve bunlarl.n numunelerini saglayan kurwn anlarnl.no"1 gelir;

VI!

saklanmasl.nl.

-182(viii)
"Uluslararasl. Tevdi Kurumu"'''; madde 1'de hUme bagland~gl.
uluslararasl. Tevdi Kurumu statUsUnu ka%a~~ bir Tevdi kurumunu ifade eder;

Uzere,

fix)
"Tevdi eden kimse H deyim.i; m1kroorganizmalarl., onlarl. "alacak ve kabul
edecek hie uluslararasl. tevdi kurumuna veren ger~ek vaya tuzel bir ki~i ve onlarl.n

hak sahib! halefleri anlam1nl.

ta~l.r;

(x) "Birlik" Madde (I) 'de deginilen Birlik demektir.
(xi) "Meclis'" Madde IO'da deginilen Meclisi ifade eder.
(x).i) "Kurulu:," deyimii DUnya Fikr! Haklar Kurulul1u' nu ifade ederi
(xiii) "Uluslararasl. BUro" deyirni; Kurulu~un Ulu.slararasl. BUrosu anlanu.na
gelir ve varoldugu ~1..1rece Fikri Mulkiyeti Koruma Birle~ik Uluslararasl. BUrosudur
(BIR-PI) :

(xiv) "Genel .MUdOr";'
(xv)

~Y~netmelik",

Kurulu~

Genel MUdUrU'mJ. ifade eder;

Madde 12'de deqinilen Y5netmelik anlam1na gelir.

BOLUM 1
E:SAS flttKOMLER

Madde 3
~kroorqanizmalar~n

Kabu!u va

Tevdi Edilmesinin
Sonu~lar~

Il)
(a) Patent
ifllemleri atnzlcl.yla mikroorqanizmalar1.n saklanmasl.na 1zin
veren ya da talep eden Taraf Devletler, bu ama~la mikroorqanizmalar1.n uluslararasl.
bir Tevdi kurumunda saklanmasl.nl. kabul ederler. Bu kabul, saklanmanl.n tanl.nm8Sl.nl.
VII!! uluslararasl. tll!!vdl kurumunea belirlenen tevdi edilme tarihini kapS4<ll9'.1. gibi
nurnune olarak verilen !IIeyin. mikroorqanizmanl.n bir nu.munesi oldugu ger~e4"inin
kabulunu de i~erir.
(b)
Her Taraf Devlet (a) fl.kra$.l.nda de4"inilen uiuslararaslo Tevdi kurumu
taraf1.ndan verilen depozitoya makbuzunun bir kopyas1.nl. talep edebilir.
(e) !!IIbu Anla~mada Ve Yonetmelikte dUzenlenen konular bak~ndan hi~bir
Taraf Devletten bu Anlaflmada ya da Yonetmelikte hUJane bagianan hususlardan ba~ka
veya onlara ek kurallara uymaSl. istenemez.

Madde 4

Yeni Tevdi
(1)
(a) Uluslararas1.
Tevdi kururnunun, Ozellikle a~a~1.daki nedenler ile
emanetteki mlkroorganizmanl.n numunesini
verememesi halinde,
kurum.
numllne
veremeyecegi hususunu te~pit eder. Etmez, durumu nedenleriyle birlikte tevcii edene
bildirl.r ve tevdi eden (2). F1.kra He bu fl.kra huktlmleri ~er'Tevesinde. ilk olarak
verilen ml.kroorganizma yerine bir mikroocganizma tevdi etmek hakkl.nl. eide eder.
(11

soz konusu

(ii)

d.1.~1na
gonderilmesi
numune
verl.lmesi,
bunlar~n
yurt
gerektiriyor ve numunenin yurt cU.1f1nda teslimi ihracat ya da
ithalat kJ.s1tlamalarl. iIe·engelleniyorsa

~kroorganizrna

artl.k

ya~am1.yor5a,

veya

-183(b)
Yeni
verillr; ancak;

(1)

numune

ilk

numunanin

tevdiatln

edi1en
ile

ilk

ve.rildi~i

yapl.l~gl.

kurumun,

mikroorganizmalar~n

olarak

11q111

kl.smen

uluslarar.asl.

ister

tevdi

tamamen

ku.rumunca

1ster

tevcii

mensup oldugu bir mikroorganizma tUrU
uluslararasl.

kurumu

alma

statU:!Iilnden

uzakla,::.rnasl. veya tevdi edilen mikroorganizmalarla I1g111 olarak
faaliyetlerini geo;ici veya sUrekli ol.arak dUrdurrnaH hallnde,
ye~

(ii)

ken

numune
(a)

ba~ka

rii)

bir uluslararasl tevdi kurumuna verili!:;

bendinde

belirlenen du.rumda

da

yine

ba¥ka

bir

uluslararasl. tevdl kururnuna tevdi edilir.
(e)

Yeni tevdiatl.n,

tevdi eden k.1rruse tarafl.ndan imzall.

VI!!

yen! tevdi edilen

mikroorganizmanl.n, ilk tevdi edilen mikroorganizmanl.n aynl. oldugunu kanl.tlayan bir
beIge ile birlikte yapl.lmasl. gereklidir. Tevdi eden kimsenin kan1t1na
edi1digi takdixde ispat yUkQmlUIUgil ilg!1! yasa ile tespit edilix.

itixaz

{dl (a) ile (e) ve (e) bentlerlne tabi olarak yeni tevdiat. 11k olarak
emanete verilen rnikroorganlzmalarl.n can1111q1 ile ilg1li tUm Oncek1 belqelerln
m1kroorganizmalar1n can11 oldu/j"unu bellrtti/j"i ilk tevdiat1n yap11dJ.1J1 tarihte ve
(a) bendinde deginilen hildirimi aldl.~l. tarihten sonraki Utr ay itrinde verilm1~
qibi i~leme tabi tutulur.

(e) (h) (i) bildirimi (bendi hulanunun uyqularunaSl. ve tevdi eden kiIllSlenin All
benc.inde belidenen (b) bendinde deqinilen k191tlama veya durdurma L$lemlerinin
Uluslararasl. BUro tarafl.ndan yaYl.n1andl.gl. tarihten sonraki alt1 ay i~inde a1mamasl.
halinde,
(d) bendinde i~aret edilen Utr ay11k sUre limiti, s6z konusu yayln
tar~hinden itibaren hesaplanl.r.
(2) {1) (a) hkrallll.nda atr1klanlln hak, tevdi edilen mikroorganizmalann bafka b1r
uluslararasl. tevdi kurumuna aktarl.lml.f olmaSl. halinde, bu kUrum SQZ konusu
mikroor9ani~larl.n
numunelerini
verecek
pozisyonda
olduqu
sUrece
mevcut
olma yacaktl.r.

Madde 5

Ihracat va Ithalat ~s~tlamalar1
Her Taraf
Devlet,
belli tUrdeki mikroorganizmalarl.n Ulkesine ithalatl.
ve
lllkesinden ihracatl. kl.sl.tlandl.gl. zaman, bu k1s1tlamanl.n ifbu An.lafma <;er.;evesinde
tevdi edilen veya tevdi edilmek Uzere gonderilen mikroorganizmalara uygularunasl.
ancak, bu kl.s~tlamanJ.n ulusal gtlvenlik ya da sa~ll.k veya <;evre i<;:in teh1ike
olu!?t'..!rmasl. bakl.m.l.ndan qerekli oldugu takdirde yapl.!mas1nl.n arzu edildigini kabul
eder.

Madde 6

Oluslararas~

Tevdi Kurumunun Statusu

(1)
Uluslararas1 Tevdi kuru.'l1.unun statUsUml. niteleroek tlzer-e. herhangi bir tevdi
kur";llu!?unun bir Taraf Devlet ulkes1nde yerle!?ik olmasl. ve bu Devlet tarafl.ndan soz
konusu kurulu~un (2). Fl.krada belirtilen kurallara uydugu ve uymaya devam edecegi
hususunda
verilen
guvencelerden
yararlanmasl.
qerektigi
ifade
edebilir.
Bu
guvenceler keza.
devletlerarasl. bir s:J.nai mulkiyet kurulu.;1U
tarafl.ndan da

-184verilebilir;

Ulkesinde
(2)

bu

takdixde

yerle~ik

Tevdi

tevdi

kurulu~u,

bu

kuruiullun

Uyesi

olan

Devletin

olmal~~r.

kurulu~u,

uluslararasL Tevdl kurumu

s~tatLyla

Ii)

SULekl! bir

(ii)

!:Jbu .anla.,ma uyannca bilimsel ve idari qorevlerini yerina getin\ek
U~ere

kurulu~

O!maSL;

YOnetmelikte belirlenen personele va tesislere sahip bulunmak;

(iii)

tarafSL% ve objektif olmak

Ilv)

Tevdi

et:nek amacl.yla her tevdi

eden ki4iye

kar~p.

aytll.

ko~ullarla

hazl.r durumda olmak
Ivl

(vi)

herhangi
veya
belirl!
tUr
mikroocganizmalarl.
tanunlandl.ql. ,ekilde kabul etmek,
canll.hklacl.nl.
saklamalc.,

Yonetmelikte

belirtildigl

Utera

tevdi

eden

yonetnu!llkte

incelemek

ve

herhanqi

bir

k~eye

rnakbuz ve talep edilen herhanqi bie yao1lama ducurnuyla ilgili
vennek;
(vii)

Yonetmelikte belirlendi~i i.lzere, tevdi edi1en
ilgi1i olarak giz1111k gerek1erine uymak;

(viii I

yanetme1ikte aC;:l.klanan kO.!liulla= c;:er~eve!linde ve usullere
olarak tevdi edilen mikroorqanizma1ardan numuneler vermek,

rapor

mikroorganizma1ar1a
uygun

durwnundadl.r.

(3)

Y~netmelik,

a.!liaql.daki hallerde all.nacak

~n1emleri

belirler;

(i)

u1uslararasl. bir tevdi lrunmtu, tevdi edilen mikroorgani:nnalarla 119'111
i.!lilevlerinin ifa.sl.nl. qer;:ic1 ve ya kesin olarak bl.rakt.l.~.l. veya verilen
gUvenceler
r;:err;:evesinde
kabul
etmek
durumunda
oldu~
tUrdeki
mikroorqanizmalarl. reddetti~i zaman;

(ii)

:Oir

uluslararasl. tevdi lrurumunun, uluslararasl.
.sona erdi~i veya kl.sl.tlandl.}.l. zaman.

tevdi

kurumu

oIma

,catUsi.ln~

Madde 7

Uluslararas~

Tevdi Kurumu

Status~nfin Kazan~lmas~

(1)
(a) Bir tevdi kurulu:;;u, bu kurulu~un yerle:;;ik bulundu~ taraf Devlet
tarafl.ndan Genel Mi.ldi.lre qonderilen bir bildiri ile va bu bl1diriye elt.I! ve bu
kurulu~un Madde 6 (2 J' de belirtilen kurallara uydugunu va uyrnaya devant edeceqini
belgeleyen bir teminat deklarasyonu ile uluslararas~ tevdi kUrumu st.1.tUsuni.l
kazanl.r. Bu statu, .1.ynJ. zamanda, s~z konusu deklarasyonu i(j:eren Genel MUdUrl!!
gonderilen bi.::- bildirinin bir devletlerarasl. s~nai mtilkJ.yet kurulu:Ju tarafl.ndan
yapJ.lma~~ ~uretiyle de ~azan.l.labilir.

(b) Bu bildiri keza, tevdi kurulu~u ile Ugili Yonetmelikte hUkme
bilgileri i(j:erece~i gibi, uiuslararas.l. tevdi kurumu statusunun hanqi
yururlu¢e qirecegini de belirtir.

tarihte

Bu bildirinin qerekli
deklarasyonu i(j:erdigi ve 1stenilen butUn
alJ.ndJ.gl. hususlar~ Genel MUdUr tarafJ.ndan tespit edildiginde, bu
bildJ.ri. Uluslararasl. SUro tarafl.ndan derhal yaYJ.nlanJ.r.
(21

(a)

ba~lAnAn

bilg~lerin

-185lb) UluslararasL tevdi kurumu statusu, bildirinin yay1nL tarihinden itibaren
ve

(1)

(h)

f:l.krasLnda

bir

tarihinden sonraki bir tarih

belirlenmi~

tarih
iS8,

0

ve

bu

earih

bildidnin

yaYl.n

tarLhten itiharen kazanJ..IJ..I:.

(3)
(1)
ve
{21.
Fl.kralardaki
YBnetmelikte belirtilir.

hlemler

ile

ilgili

&c;:J.klayl.C:l.

bilg-iler,

Madde B

UluslararasJ.. Tevdi Kururnu
StatfisunOn Sona Ermesi va

~sJ..tlamasJ..

(I)
(a) Herhangi bil: Taraf Devlet veya devletlerara.!il. Sl.nai mUlkiyet kurulu!lu,
herhangi bir kurumun, uluslararasl. Tevdi kurumu stattlsUnUn, Madde 6' da belirtilen
esaslara uymadl.gl. veya artl.k uymamakta oldugu gerekgelerine dayanarak sone
erdirilm.esi ya da belli turde mikroorganizmalarla kl.Sl.tlantnasl.nl. Meclisden talep
edebilir. Aneak, boyle bir talep, Madde 7 (1) (aI' da del}inilen deklarallyonu veren
uluslararasl. tevdi ku.J:umu i~in bir Ta.J:af Devlet veya devletlera.J:asl. bi.J: s1nai
mulkiyet kurulu~u tarafl.ndan yapl.lama%.
(b) (a) bendi uyarlonea boyle bir talepte bulunmadan 8nee, taraf devlet veya
devletlera.J:asl. lIlonai mUlkiyet kurulu~u, Genel MUdUr a.J:ael.llgl. ile dU~UnUlen
talebin nedenlerini, Madde 7 (1) 'de deginilen bildiriyi veren Akit Deviete veya
devletlerara.Sl, sl.nal mulkiyet kurulu~una tebli~'" eder, boylece bu Devlet ya da
kurulu~ soz konusu tebllg&t ta.J:ihinden sonraki altl. ay l;inde, tasarianan talebln
yapllmasl.nl. onlemek 1;1n qerekli tedb1rleri all.r.
(el Meclis, yapl.lan talebin uyqun olduqunu tespit ederlle, (a) bendinde
deginilen kurumun, uluslararasl. tevdi kurumu statUsilnU sona erdi.rm.eye ya da belli
tUrdeki mikroorganizmalarla kl.sl.tlarnaya Itarar verir. Meclisin bu taleple 11gil!
kararl.nl.n all.nrnASl. 1;in U;te ik1 ;o~unluqunun olumlu oyu gereklidir.
(2)
(a) Madde 7 (1) (a) uyannca dek1arasyon verm.i~ bulunan Taraf Devlet veya
devletlerarasl. 5l.nai millkiyet kut::ulutu, teminatlarl.n tamamen veya belli tH;Ude
uygulanamayaeak dururna qelmes1 nedeniyle, evvelce vet::m.i~ olduklarl. deklarasyonu
Genel
MUdUre
q6nderdikleri
bir
yaz~
ile
tamamen
ya
da
belli
tUrdek!
mikroorganizrnalara munhasl.t:: olmak Uzet::e get::i all.rlar.
(b)
B5yle bir bildiri
deklarasyonun
tamanuna
ait
oldugu
takdirde,
Yonetrnelikte belirlenen tatihten itibaren uluslararasl. emanet kurumu statusUDlln
sona ermesini, yalnl.zca baz~ tar rnikroorganiunalarla i1g1li ise, bu statunUn 0
kl.sma tekabUl eden b51UmUnUn kaldl.r~lrnaslnl. gerektirir.
(3) (1) vo!! (2).
gaster!lir.

Fl.kradaki

i~lemler

ile

11g1li

aynntl.ll.

bilgilet::

YOnetmelikte.

Madde 9

Devletleraras~

S1~i

Mfilkiyet

Kurulu~lar~

(1)
(a) Bazl. Devletlerin bolgesel patentleri vermek Uzere gorO!!v verdikleri ve
Uye Devletlet::inin Sl.nai MUlkiyetln Korunmasl. i~in t1luslararasl. (Paris) 51rli91n1n
Uyesi bulundugu devlet.!..erarasl. kurulu~, Genel MUdilr tarafl.ndan dosyalanmak Uzere

-186Madde 3 (1) (a) , da hLilane baglanan

ytik1.lm.l.i..lli.l~unU,

Madde 3 (2) I de belixt.:..len esaslarla.

l1gili ytlktlmlU!Ukleti, va devletlet"arasl. !llonai mUlkiyet kurulu~lil.r:..na uyulan i,bu
Anla~ma ve YOnetmelik hukumlednin gereklerini kabul attig-ine dair bJ.t deklarasyon

veri:.

Madde

uyar~nca

16(1)

dosyalaruna.:'Il. b.alinde,

gl.rer.

soz

konusu

i~bu

anla~.an~n

yUrurlU~e

91rdi~i

tarihten

Once

Onceki c\lrn.lede belirtilen deklarasyonda 0 tarihte ytlrUrluc}e

deklarasyonun bu

tarihten

sonra dosyalanma.:n. durumunda

isa,

deklarasyonda daha lleri bir tarih belirlerunerni.:j: oldu~ takdi.cde, dosyalandl.ktan
\'h; ay son.ra ge~erlillk kazanl.r. Ayrl. bir ta.rih deklarasyonda gOst:erilmi~ ise,

gosterilen ta.rihte yUrUrlUqe qirer.
(b) SOzll geo;en kurululj', Madde 3(1)

(b)'de deg.inilen hakh haizdi:.

t~bu
AnlallManl.n
veya
"fonetrnelig-in
devletlerara51.
Sl.nai
millkiYE!t
kur~lu~larl.na etkili olan herhangi bir hUkrnunUn revize veya tadil edilmesi halinde

(2)

herhangi bir devletlerarasl. 51.nai mUlkiyet kUrulu,u,
(1).
Fl.krada deg-inilen
deklarasyonu Genell MUdUre yapacagl. bir tebliqat ile geri alabilir. Geri alma
a4ag-l.dakl. tarihlerde yururlUg-e qirer:
(i)

tebligat:l.n revizyon ya da tadilin yurUrluge gi.rmesinden
tarihte all.nm3sl. halinde, revizyon ya da tadil tarihinde,

Oneeki

biz:

(ii1

tebligatl.n (i) bendinde deginilen ta.rihten SOhra aluunaSl. durumunda
ise r teb1igatta be1ir1enen tarihte, veya bOyle bir tarih g6sterilmemiq
ise, tebliqatl.n all.ndigl. tarihten u~ ay 50nra.

{31
(21.
Fl.krada
deginilen
dunmta
1lave
olank
ayuel.,
herhanqi
bir
dev1etlerara51. unai mUlkiy,et kuru1u4u (1) 'a) fl.krannda deginilen deklarasyonunu
Genel Mticl1re muhatap biz: tebliqat ile ger! alabilir. SU ged alma, Genel MtidUriln
tebligat.:. ald1.91. tarihten !ki Yl.l sonra ge;erli olur. Deklaruyonun y1lrO.rlU~1!I
9irdi~1
earlhten itibaren be" Y1.111.k bir sUre i<;erisinde, bu !l.kra hUkmUne
dayanl.la~ak yapl.laeak deklarasyonu geri alma tebligatl. verilemez.

14)
Mac!de 7(1) uya.rl.nea yaptl.~l. blldir!nin bil: Tevd! kurulu4unun uluslararaSl.
tevdi kurumu statUsUnU kazanma.sl.na y01 a~tl.~l. herhanq1 bir devletlerarul. sl.nlli
mtllkiyet kurulu,unun (2) veya (3). rl.kralarda s~zU edilen ged alma i.demi. bu
statUnUn, Genel MUdUxUn ged alma tebliqatl.nl. aldl.~l. taribten bir Yl.l sonra sona
ermesi sonueunu dogurur.

(51
(1)
(aJ hkraSl.nda de~inilen deklarasyonunun (2) veya (3). Flkralarda sO:zU
edilen ged alma tebligatl., Madde 6(1)' in ikinei etl1\lJ.es! uyannca gOsterilen ve
Madde 7:l)'e gore verilen deklarasyona dahil bulunan teminatlar, Madde 8(1)
gere~inee yapl.lan talep ve Madde a (2)' de belirlenen ger1 alma bildirimi konularl.,
dev1etle=arasl. sl.nai rmllkiyet Iturulu,unun en Ust organ1nl.n, bu lcurulu,un Uyesi
bulunan :evletlerin htikumetlerinin resmi temsilcileri tarafl.ndan all.nan karar ile
istinat ettig-ine dair a~l.k On onayl.Dl. garektirir.

BOLUM II

i: DAR! HUKiJMLE R
Madde 10

Meclis

(1)

(a, Meelis Tara! Devletlerden olu,ur.

(c
Ker Taraf Devlet, yedek delegeler,
olabilec9~i bir deleqa ile te~il edillr.

danl.~manlar

ve uz:manlllrl.n yarchmcl.

[e
Her devleltlerarasl. 5l.nai trnllkiyet kurulu",u, Meeli" toplantl.larl.nda ve
Meell.S :.lrafl.ndan olullturulan kOml.te ve ~all.,ma gruplarl.nda ijzel gozlemeilerle
teIll.5l.1 e':..!.lir.

-187(d) Birli~e Uye olmaY1P Kurulu,un Uyeai veya S~nai MUlkiyetin Koruoma~~ 1;1n
Uluslararas~ Birli~in (Paris9 Uyesi bulunan her Oevlet VI! Madde 2(v)'de tan~&nan
devlecleraras~ s~nai mulkiyet kurulu,lar~ ~~~ndaki patent konular~nda uzmanla~m1~
bi: devletleraras~ kurulu,. Meclis toplant~lar~nda, ve e~er Meclisce karar al.~'
1se, Meclisin kuZ;du~ komte ve c;:alJ.4ID.a qrupla.Cl.nda,
qdzlem.cilerle teJrun.l

edilebiH.r.

(21

Mecli.sin i4tiqal konularJ.

(a)

(i)

Birli~ln

lIIunlar~r:

idarnesi

ve

geli$mesi

VI!

illlbu Anla,flMnUl

yUrllttllmesi

ile i19i11 tUm !conular;
(ii)

tlllbu Anl&$tna ile !3zel olank verilen hak.larl. kullanmak. verilen
q~revleri

liii)
(iv)

if a etrnek;

Revizyon konferanslarl.nl.D haZl.rll.klarl. konusWlda Genel MUdUre
talimat vermek;
BirHIe ile ilgil! faaliyetleri ve raporlar1n1
gec;:irmek ve onaylamak, ve bndisine eirli~in yetkileri
i~indeki konulara dair tUm gerekli talimatlar~ ver.mek;

Genel

Mi.ldUr1ln

q~%den

(v)

Bi.l:liQ'in ilfledni kolayla~t~rmak Utere uygun
komiteleri ve ~al~lfma gruplar~n~ olulfturmak;

(vi)

(ll (d) flkras.1 o;:er~evesinde, Tara! Devle-tler d~If~nda hang!
Devletler!n, Madde 2{v)'de tanLmlanan devletleraras1 s~nai
mUlkiyet kurulu~lar1 d~,~nda devletleraras~ kurulu~lar~n ve
hangi uluslararas~ resmi olma}l'an kurulu~lann g~zlemci olarak
toplant1lar~na
kabul
edileeegini
ve
uluslararaS1
tevdi
kurumlar1n1n da ne ol;ude toplant1lar1na kabul edileceqini
tespit.etmek;

(vii)

BidiQ'in ama'Tlann~ daha da iled gotUrmek Uzere belidenen
diqer uygun Ilfler! yapmak;

(viii) 1,bu anla,ma uyannca
getinnek.
Ib)

Me!:lis,
al.l..t:.

alan ba,kaca illlevieri

yerine

Kurulu, taraf1ndan yonetilen diger Sirlikler ile ilgili konularda da
Kurulu,un Koordinasyon }(omitesinin ogUtlerini almak suretiyIe, kan.rlar

(3) Sir dele-ge,
kullanabil!r.

yaIru.zca

bir Devleti

(4) Her Tara! De-vIet yaln1%Ca bir oy
(51

ge-rekli

gordUQ'U bilumum

(al Tara! Devietierin

yan.H~

ternsil

hakk1n~

eder

ve yaln1%Ca

onun ad..l.na

on

haizdir.

Yeterli o;:ogunluqu olulfturur.

(b) Yeterll -;oqunlugun bulunmad~g1 durumlarda Mecli:s, Kendi 1;1 prose-durU
ilgilendiren Konular ~t~nda, kararlar alabiIir, bu kararlar, yenetmelik~e
belirtildiQ'i Ifekilde ancak haberle~me yoluyla 0,/ toplayarak gerekli ;o~nluga
eri$ildiQ'i takdlrde g~o;:erlillk k&Zan1r.
(~)
(a) Madde B{l) (cl, 12(4) ve 14(2)
olumLu 0,/ ;oqunluqu g~rek~irlr.

(bl

~ekim3erlik

(b)'ye bagh olarak Meclis kararlan,

oy olarak saY1imaz.

(a) Meells, tereihen Kurulu,un Glenel Kuru1u ile ayru. donemde va ayn1 yerde ,
Genel MUdUrun ~agr~s~ Uzerine, her ikinci Y11da bir kez ola~an toplant1s1n~ yapar.
(7)

(bl Heelis, Genel MUdtl,rUn !tendi in1siyatifi i1e 'fa da Tara! Devletlerin
dertte birin!n talebi Uzerine yapacag~ ;aqr1 ile olaganustU olarak toplan1r.
(9) Mecli!, kendi

i~ 9al1~mas1na

ait kurallar1 belirler.
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Uluslararas1 BUre

(1) Ulu31araras~ BUronun gdrevleri ~unlard~r:

Birlikle

(i)

11g111

Ycnetmelikle
etmek;

ya

idari
cia

Meelis

g~revleri,
taraf~ndan

ozellikle

AnlaliJUa

kendisine

i~leri

v.

ifa

Me<:lisin revizyon konferanslarl.nda,
Meclis tarahndan olu~turulan
komiteler ve ~al~~rna gruplar~nda. Genel MUdur taraf~ndan Birlikle
11g111 konularda. sun-ulan ba;kaca toplantl.larda sekreter ya gorevini

(ii)

yapmak.
(2) Genel HUdUr Birli~in ust yoneticisi olup, Birli~i te~il eder.

(3) Genel MUdUr, Birlige ait konulardaki bOtUn

toplant~lar1n

yap1Lmasln1 saqlar.

(4)
(a)
Genel MUdUr veya gorevlendireceqi bLr yOnetid aye, Heelis!n tUm
toplantllanna Meclis'1=e olul\Iturulan komite ve 9a11:,rna gruplannl.n toplantl.la,r.lna

ve birlikte ilgili konularl. ele almak Uzere Genel M.Udo.r tarafl.ndan o:;:ai).nlan dii)er
herhangi bir ~oplant~ya, oy Kullanma hakkl. bulunmaksl.zl.D katl.ll.r.
(b1 Genel MUdUr veya gorevlendirecegi bir y~netici Uye, mevkileri nedeniyle,
Mecllsin, komitelerin. oyall.=?ma 9ruplilnn~n 'Ie la) bendinde deginilen dig-er
toplantl.larl.n sekreteridir.
(5)
(a) Genel MUdUr, Meclisin direktifleri uyarl.nca,
hazl.rll.klarl.nl. yapar.

revizyon konferanslarl.nl.n

(b) Gene! MudUr, revizyon konferanslarl.nl.n hanrl1.91.
devletlerarasl.
'Ie
gayri
resmi
ulu.slarar21sl.
kurulu::;1ar
bulunabilir.
(e)
Genel MudUr 'Ie g6revlendlrecegi ki!iiler,
muzakerelerine, oy haklarl. bulunmaksl.%l.n katl.11.rlar.
(d)
Genel MUdUr
veya
gorevlendirec.egi
konferansl.nl.n sekreterligini yapar.

bir

ile
ile

UgHi olarak
danl.!lIma1arda

revizyon

konferanslarl.

ycnetici

\lye,

revb;yon

Madde" 12

Yonetmelik

(1)

~a~l.daki hus~slar

ile i1gi1i kura11arl. tespit eder:

(i)

hbu Anla:;;manl.n aO:;:1.kc;:a Yonetmelige b.l.rakt::.g~ veya
veya dUzenlenme~i geregine hu~e baglad~g~ konular;

(ii)

!dari esaslar, konu1ar ya da usuller;

(iii) t=?bu

Anlaqrnan~n

uygulanmasl. iie i1gi1i

aoy::.ko:;:a

dUzenledigi

yararl~ ayr~nt1.1ar.

(2) Yonetmelik, !qbu Anla::;maya adapte edi1erek aynl. zamanda bu Anlaqmaya eklenir.
{31

~eelis,

Ycnetrne1igl. tadi1

edeb~lir.
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(al J (bl bendine tabi olmak
iKi olumlu oy gerektirir.

kayd~

ile- yenetmelikte tadilatlann ka]:mlO.

(bll
Uluslarara!lJ.. Tevdi kurtlll\larl.
tarafl.ndan,
tevdi
edilmi.,
mikroorganizmalann numunelerinin verilmesiyle 11gi11 tadilat~n kabulU,

tacile
(5)

hi~bir

u~te

bulunan,
one-rilen

taraf De-vIe-tin olumsuz oy vermeme!linl. gerektirir.

1.,bu Anla-1tna lle yonetme.l.ik bUkilinleri arasl.nda uyu;mazlJ..k bulunduqu durumc\a,
hUkmU UstUndUr.

Anla~ma

sCUlM III

REVtZYON VE TADtLAT
Madde 13

AnlaptanJ.n Revizyonu

(II

r.,bu Anla~ma.,

Taraf Devle-tle-rin zaman zaman dUzenleyecegl konferan.slar ile

revize edilebilir.
(2)

Herhangi bir revizyon konferansl.n.l.n toplantl.ya o:;:agrl.lmasl.na Mecliso:;:e karar

verilir.

(3)
10 ve 11. Maddeler ya
geregince tadil edilebiliL.

bir

televi%yon

konferansl.

ile

ya

da

14.

Madde

Madde 14

Anla~man~n

Belirli Maddalerinin Tadili

(1)
(a)
Bu Hadde uya.unca, 10 ve 11. Madde1edn tadil! konu5unda yapl.Iacak
teklifler, herhanqi blr Taraf Devlet ya da Genel MUdUr tarafl.ndan verilebilir.

(b)
n az
(2)

alt~

Bu Tekl!fler Genel MUdUr tarafl.ndan, bunlarl.n Mecliste ele all.nmasl.ndan
ay once Taraf tadili devletiere iletilir.

(a J 1. Fl.krada deginilen Maddelerin tad.ili, Meclis.;e kabul edil1r.

(bl 10. Maddenin tadilinin kabulU, be:tte dert olumlu eyu ve 11. Madd.nin
tadil! ise, dort~e U~ olumlu oyu gerektirir.
(3)
(a)
(1).
Fl.krada deginilen Maddelerin tad!l!,
Kendi yapl.sal usullari
geregince, Meclis~e tadilin kabuiU sl.ras~nda, Meel!!! uyesi Taraf Devletlerin
dOrtte U(f:Unden gel en ya:ll.IJ. kabul eebligatl.nJ.n Gene! MUdUr tarahndan all.ndl.ljl.
tarihten bir ay sonra yUrULIUge girer.
(b) Bu Maddelerln,
boylece kabul edilen tadllatl., Meclis~e bunlarl.n !tabuln
sl.rasJ.nda Taraf Devlet olan bUtUn Taraf Devletleri baglar, ancak, bu Taraf
Devletler Uzerinde mali yilkUmlillUkler getiren veya mevcut yOktimlUIUkleri artloran
tadliler, yalnuca bu tadilleri kabul ettikler!ni teblig eden Taraf Devletleri
baglar.
(e)

Kabul edilen ve (a) bendi uyannca yQrur!uge qiren tadiller, tadilat.l.n
kabul edildigi tarihten senra Taraf Devlet. durumuna gel en tUm Taraf
Devletleri baglar.

Meclis~e
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Madde 15
Anla;maya Taraf Olma

5l.nai MUlkiyetin Korunmau 1<;1n Ulu.:slararul.

(1]
~u

(Pads)

Blrliqinin her

devl~t.

yollarla i4bu Anla$manl.n tarafl. olabilir:

(2)

(1)

tmza ve onu izley@n bir onama belgesinin verilmesi; veya

(ii)

Giri~

belgesinin verilmesi

Onama VI!! 91=14 belges! Genel MUdUre verilir.
Madde 16

(I)
hbu anla~ma, onama ya da qiri!l belqesini ve.rml.,:, bulunan ilk. be4 Devlet
1;1n, be4inci onama veya 91r14 belgesinin verildi~i tarihten u<; ay scnra yUrUrlUqe

girer.
(2)

hbu Anlal1ma,

verdigi

diger herhangi bir Devlet 1<;1n, onama veya giri!1 belgesini
eger bu onama veya 911:111 belgesinde daha ge<; bir tarih
ise, lie;: ay sonra yUrurlUge girer. SonL'aki dur'.llIIda ise bu anla!iima, cd

tarihten,

gdsterilmemi~

devlet 1;1n, onama veya 911:1.4 belgesinde gOsterilen tarihe ore yUrUrlUge girer.

Madd" 17
Anla~man~n

(1)
Kerhangi bir Taraf Devlet,
Anla;man1n feshini bildirebilir.
(2)

Genel

Feshi

MUdUre

muhatap bir

tebligat

ile

i;bu

Fashi ihbar, Genel MUdtlIUn tebllgat1 ald191 tarihten iki Y11 sonra yUrUrlUge

girer.
j3)
(1). fJ.krada hi.1kme bag-lanan feshi ihbar hakk:., berhangi biL" tara! Devlet
taraf:.ndan, onun i;bu Anla;maya taraf oldugu tarihten itibaren be; Y1111k bir sUre
sonu~lanmadan ~nce kullan1lmaz.

(4)
Bir Tevdi kurulu-1unun uluslararasJ. bir Tevdi kurumu statUstlnU kaZanmaS1n.l.
saglayan Madde 7 (1)
(a)' da deginilen deklarasyonu veren hir Taraf Devlet
taraf1ndan i;bu Anla;rnan1n feshi ihbar1, S6z konusu statunUn, Genel MUdUrun (1).
Fl.krada sozu edilen tebliqatl. aldl.ql. tarihten itibaren bir 1l.1 sonra sona eomesine
ned~n olur.

Madda 18

~a~~n imzas~ va

Dilleri

(1)
(a)
hbu An1a.,m.a tngilizce ve FranS1zca dillerinde birer aS11 halinde
va irnzalaruru.; olup, her ilk metin de e;it: .,ekilde a511 metin oliu:ak
kabUL edilecektir.

ha:Zlrlanuu.;

-1911~bu Anl&~man~n

(b)

resmi metinlerl. 11g111

8Ukumetle~

lIe istifareden sonra

ve bu anla=!,man.1n imzas.1 tll,rihinden itibaren lki ay i;inde. Otlny& Fikri MUlkiyet
Kurululfunu Kuran Anla,manl,n imt:alandJ.~l. di~er dillerde de Genel MUdUr tarahndan

dUzenleni=.

t,bu

lei

Anlafman.1n

AIap~a,

Almanca,

dillerinde ve Meclis;e tay!n edilebilecek

1talyanca,

di~er

Japonca

ve

Portekit:ce

dillerdeki resmi metinleri ilgili

HUkUmetler lIe istilfareden sonra Genel MUdUr tarafl.ndan dUzenlenir.

(2)

!~bu

Anla,ma. 31 Arall.k 1977'ye Kadar Sudapelfte'ye imzaya

a~l.k

tutulacaktl.r.

Madde 19

Anla..$man1n -Verilmesi Kopyalarl.nl.n

iletiLmesi; Anla.$manl.n Tsseili

(1)

!~aya a~l.k

tutulma sona erdiqinde. !~bu Anla~manl.n &511. Genel MadUre verilir.

(2)
Genel MUdUr, kendbli tarafJ.ndan onaylanan 1.,bu Anla;manl.n ve '{Onet:DeliQ'in iki=lier
kopyannl. Madde 151n)'de 'Zl.krltdilen bUtun Dell'letlen.n HUkOmetlenne, Madde 9(1) (a)
uyarl.nca biz: deklara3yon vermi~ bulunan devletlerara~l. kuIulu~lara ve talep Uzerine
herhanql. ba~ka bir dev1etin HUkumetine iletill.r.

(3)

Genel MUdUr

t~bu anla~mayl. Birle~mi;

Milletler

Sekreterya~1na

tescil ettirir.

Genel Madar onayladl.gl. i.:j'bu Taraf ve Yonetmeligin herhangi bir tadilinin
iki~er
kopyas1nl. batUn Tara!
Devletlere
ve
devletleraras1
s1nai
mUlkiyet
kurulullanna ve taleb1 U:o:ecine ba~ka herhangi bir Devletin HUktirnetine ve Madde
9(1) (al uyannca deklarasyon vermi.::; bulunan herhangi ba;ka bir devletlerarasl.
kurulu;a 1letir.
(4)

Madde 20

Tebliqat

Genel Madar Taraf Devletlere, devletleraras1 sl.nai malkiyet kurulu;larl,na,
Birlik Uyesi olmamakJa birlikte Sl.nai Millkiyet Koruroa i<;:in Uluslararasl. (Paris)
Birliqi'ne tiye clan Devletlere, a;aql.daki hususlarl. teblig eder:
(i)

Madde 18' e g01:e 1mzalar:

(li)

Madde 15(2)'ye gore onama veya giri~ belgelerinin verilmesi

(Hi)

Madde 9(1) (a)'ya q6re dosyalanan dekla.rasyonlar
(3)'e gore geri alma tebligatl.i

(iv)

Madde 16(1)'e gore i~bu anla~manl.n ytirUrlUge giri; tarihi;

(v)

Madde 7 ve
kararla.r;

S'de

del)inilen

bildiriler

ve

V!!

Madde

Mad~e 9(2)

/
8 de

veya

50%a

geg en

ytl.rtlrlUl)e

giri.:;!

(vi)

Madde 14(3)'e gore 1~bu Anla~manl.n tadilat1nl.n kabulU;

(vii)

Y~netmelik

(viii)

hbu Anla:,manl.n
tarihleri;

ve

(ix)

Madde 17'ye qOre

al~nan

tadilatl.;
Yonetmeligin

tadillerinin

feshi ihbarlacl..

-192Y6netmelik (*)

Patent ±~lemleri Amac~yla ~kroorganizmalar1n Tevdi
Edi~esinin

Uluslararas1 Kabulu

Konusunda Budape.!ilte

Anla~mas.l..

Geregince Haz1rlanan Yonetmelik
Kural 1

~saltll~~

ifadaler va

~imzan Kelimasinin Yorumu

1.1.

"Anla~Tl\a'"

t,bu YOnetmel1kte "Anla~rna~ S~%CU~tl. Patent t,lemleri Amac~yla Mlkroorqanlrmalar~n
Teylt Edllmesinln UluslararaS1 KabulU Konusunda Budape,te Anla,mas1nl. l!ade eder.
1.2. "Madde"
t,bu yenetmelikteki "Madde'" SO%CU~U, Anla,man1n bel1rlenen Maddes1n! i,aret eder.
1. 3. "imza"

t,bu YOnetJTIe11kte kullanl.ldl.~1 uman "'lm:u" s6zcU~U, 1l1kuinde bir uluslararalll
kurumu yerle,lk buiunan Devletin mevzuatl.nl.n !mz. yedne IllUhUr kullanuu.

'!!!tnlHH!t

gerektlrd!~i

durumda. bu kurum

b&k~ndan ~mUhUr" anl~na

gel!r.

Kural 2
Uluslararas1 Tevdi

~rumlar1

2.1. 1asal StatU
Ulushnrul. Tevdi kurumu, merkezi hUkUmetten ba~ka bir kamu idareslne balJll. bir
kamu mUessesi dahil, bir reem1 kUrum ya da Ozel bie tUzel ki~i olabillr.
2.2. Personei ve Tesisler

Hadde 6(21 (iil'de bellrlenen esaslar, eze11ikle ,unlarl. kapsar:
(it

Uluslararasl. Tevdl Kururnunun persone1i ve tll!!sislll!!ri, bu lcurumun tevdi
edllen mikroorganlzmalarl.n canll. ve salJll.kll. bie tarzda muhafaza
edilecek
,ekilde depolaruna~!Il.nl. gUven aIt1na alabl1mesinl
temin
etmelldlr.

(li~

Mlkroorganizrnala.rln depolanmasl.
1.;:1n uiuslararu1
Tevdi
kurumu,
kendidne tevdi edUen mikroorgan12:ma1an katbll!!tme ridkosunu en aza
Indirll!!cek yeterli gUvenlik enlemlerin1 almall~r.

2.3. NurnuneIerln Verilmesl
(vlil r dek:i e!'Jular, Ozellikle uluslararul. bir Tevd! kU['\JJT1unun tevdl
mikroorqanizmalarl.n numunelerini ~abuk VI! uygun bir ,ekilde vermesi
gere~lni de kapsamall.dl.r.

Hadde
edilen

(-) 26

6(2~

~L5an

1977'de kabul

edilmi~

ve 20 Ocak 1981'de tad!l

edilmi~tir.
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Uluslararas1 Tevdi Kurumu Statfisunun
KazanJ..l.masl.

3.1. Bilclid

(a)

Madde

7lll'de

deginilen

bildiri,

biL

Taraf

Devlet

1;1n

diplomatik

kanallardan Genet MUdUre gOnderilir veya devletlera:r;asl. bir Sl.nai mulkiyet
kuru!u!iu sOz konusu oldugunda 15e, bu kurulu",un en o."t yoneticis! tarahndan
yap~l.l.r.

(b) Bildiride

a4a~.l.daki

hususlar dikkate al.l.n.l.r.

(i)

Bildlrinin ilg11i oldugu Tevdi Kururnunun isim ve adresi gosterilir;

(ii)

SOzU

edilen

kurumun

yasal

statUsU,

bilLmsel

konumu,

personeli

va

tesislere alt bilqilere ait bilgiler dahil. Madde 6/2) 'de belirtilen

kurallara uyma kapasitesi hakkl.nda ayr.l.nt.l.ll. bilqi
(iii)

Tevdi

Kurumu

yalnl.zca

belli

tUrdeki

i~erir:

mikroorqanizmalau

kabul

etme

niyetlnde ise, bu tUrleri belirler;

Ilv)

Bu KUrumun.

ul1.ls1ararasl. Tevdi Kurwnu statusUnU kazarunasl. Uzerine.
depolanmasl., ya~am kabiliyeti raporlarl.nl.n ve
numunelerin verilmesi i~in isteyecegi Ucretler belirlenir;

mikroorqani~alarl.n

(v)

Bu Kurumun resmi dili veya dilleri belirtiliri

Ivi)

11qi51 varsa, Madde 7(1) (b)'de bahsedilen tarih

3.2. Bildiri ile 119ili

9~sterilir.

!~lemler

Bildiri Madde 7 (1) ve Kural 3.1. ile uyumlu he, Genel HUdOr tarahndan derhal
bUtUn Taraf Devletlere ve devletlerara&l. sl.nai mUlkiyet kurulu~larl.na teblig
edil!r ve vakit ge~irmeksizin Uluslararasl. BUro tarafl.ndan yaYl.nlanl.r.
3.3. Kabul Edilen Mikroor9anizma TUrleri Listesinin Geni~letilmesi

Madde "I (I) , de deginilen bildiriyi yapan Taraf devlet veya devletlerarasl. nna!
malkiyet kurulu~u, bundan sonrak! herhanqi bir tarihte, tem1natl.n daha ~nce
verilmedigi ban. mikroorganizma turlerine de teminatla.nn geni~letild1.gini Genet
MadUre bildirebilir. Bu durumda, ve ilave edilen mikroorganizma. tUrleri konusunda
Madde 7 ve Kural 3.1. ve 3.2. gerekli degi~iklikler yapl.~~ olarak uygulan~r.

Ku:rCl.~

Uluslararas~

4

Tevdi Kurumu StatUsftnUn

Sona Erdirilmesi ya da
4.1. Ta1epi Talebin

t~leme

Konulmasl.

(a) Madde 8(1) (a) 'da degini1en talep,
Uzere, Genel MUdUre q~nderilir.
(b) Talepte
(i)

~u

~s~tlanmas~

hususlar yer

Kurd 3.1(a;)'da

i~aret

edildigi

al~r;

ilgili uluslararasl. Tevdi

kur~unun is~

ve

adr~si g6st@r~11r.
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~Urde

dayan~g~

(iii)

mikroorganizmalara ait 15e, bu tUrler
qer~ekler ayr~nt~lar~yla

a~~klan~r.

belirtilir.

Ie) Talebin (al ve (b) f~kralar1nda uygun olmasl. halinde, Genel MadUr
taraf1ndan derhal bUtUn Taraf devletlere ve devletlerarasl. sl.nai miUkiyet
kurulu~larLna tebli~ edilir.
(dl (el fl.b::asl.na bagll. olarak, Meclis, talebi, talebin bl1di,:;im tarihinden
ltibaren sekiz aydan daha geo;. ve 41t.1. aydan daha arken cUmayan bie sUre ic;inde
dikkate all.I.

Ie) Genel MQdUrUn kanaatine g~re (dl fl.krasl.nda zikredilen sUre 5l.nl.Il.
mevcut veya patansiyel amanat edenlerin t;l.karlarl.nl. tehlikeye 50kmakta ise, (dl
fl.krannda hilkrne bag-Lanan alh ayhk silrenin bitimi tarihinden oncalei bie tarihte
Meclisi toplantl.ya ~ag~rab~lir.
(f) Meclis, uluslararas~ Tevdi kurumu statUsunU feshetmek veya belli tUrdeki
mikroorganizmalarla sl.nl.rlamak karar~ al~r.sa, bu karar, all.ndl.9'~ tarihten U; 4y
sonra ytirtirluge gl.rer.
4.2. Bildiri; YUrUrlUk Tarihi; Bi1diri ile tlgi1l.
(a) Madde

!~lemler

(a)'da bahsedilen bUdiri Kural 3.1.{a)'da hti,Jane baglanci.l.'h
uzere, Genel MUdUre gonderillr.
8(2)

(b) Bi1diride

~u

hususlar bulunur:

(i)

ilgi1i u1uslararasl. tevdi kurumunun isim ve adresi qosteriliri

lii)

yalnl.zca belli turden mikroorganiunalara ili;kin ise,

bu tUrler

a~l.klanl.r!

(iii)

bildiriyi
yapan Taraf,
Oevle~
ya da devletlerarasl.
sl.nai
rnulkiyet kurulu.lllu Madde B(2) (b)"de yer alan sonu"larl.n bildiri
tarihinden itibaren U~ aYl.n bitiminden daha iler:. bir tarihte
meydana 7elmesini istiyorsa, eu ileri tarih gosterilir.

(b) (iii) hkran uyquland~1"l.nda, Madde 6(2) (b) 'de deginilen sonu~lar bu
uyarl.nc:a yaZl.."mada gosterilen tarihte vukua gelir; alesi takdirde bunlar,
yazl.~ma tarihinden itibaren u~ aY1n sonunda olur.
ie)

fl.kra

Genel MUdUr. Madde B(2) uyarl.nca aldl.g~ bildir1mleri ve ~ fl.lc.ras1
bunlarl.n yUrUrlUk tarihlerini tUm Taraf Devletlere ve devietlerarasl.
sl.nai rnulkiyet kuru~u;lar~na derhal teblig eder. Aynl. istikamette bir bildiri de
Vluslararasl. BUro taraf~ndan $uratle yaYl.nlanl.r.
(d)

uyar~nc:a

4.3

Tevdinin

Sonu~lar1

Madde B(l). B(2), 9(4) veya 17(4.)
sona erdirilir veya k~s~tlanl.rsa,
5.1. uyguIanl.r.

uyarl.nca uluslararasl. Tevd.i Kurumunun statllsU
gerekli degi.;iklikler yapl.1m.J.~ olarak. Rural

Rural 5

Uluslararas1 Tavdi Kurumunun Noksan11klar1
5.1. Tevdi Edilen Mikroorganizmalar Konusunda !~lemlerin Yapl.1masl.nl.n Kesilmesi
bir
uluslararas~
tevdi
le.urumu
lcendisine
emanet
edilen
ilg1li olarak i$bu Anla~ma ve Yanetmelik geregince yerine
geti.rmesi ic:ap eden gorevlerin YUrUtul.rnesini qet;;ic:i veya nihai olarale. keserse, bu
kurum
i~in
Madde
6 (1)
uyarJ.nc:a
terninat
vermi;
alan
taraf
Devlet
vey~
devletlerarasl. sl.nai mulkiyet I:.ur\llu~u;
(a) Her::hangi

mikroorganiz~larla
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azami derecede tum rnikroorganizmalar~n numunelerinin,
bozulrna ve kirlenmeye maruz kalrnaKs1z1n silratle bu kurumdan ("kusurlu
kurum")
all.oarak ba.,ka bir uluslararasl.
emanet
kurumuna
(ikame

(iJ

kurumu") aktarl.lmasl.nl. sa.;tlar;
(ii]

olabildiOince azami derecerle, SOl. konusu mikroorganizmalarla 11gili
olarak kusurlu kururna gelen tilin posta ve ditjer yazl..!;Imalarl.n ve bu
kurumun elinde bulunan bilurnum dosyalar ve dil}er alakall. bilgilerin

ikame kurumuna suratle aktarl.lmasl.Ol.

(iii) olabildiOince

azami

derecede,

sa~lar.

kusurlu

kurumun,

i~levlerin

yapl.lmaSl.ndaki kesintiden ve ger<;ekle;tirilen aktarl.mlardan etkileruni$

bulunan butUn tevdi edenlere duyuruda bulunmasl.ol.
(iv)

Ba~lar;

SOl. konusu kesintinin boyutunu ve (i) He ( i i i )
bu
Taraf
Devletin
veya
devletlerarasl.
sl.nai
kurulu~unun alml.S bulundu~u sUratle Genel MtidUre tebli~ eder.

olayl. ve
uyarl.nca

bentleri
mUlkiyet

(b)
Genel MtidUr la) (iv) hkra,sl. geregi alml.$ bulundu<;ju tebligatJ. Tarat
Devletlere, devletlerarasl. sl.nai mUlkiyet kurulu$lar~na ve aynl. zamanda 5l.na1
mulkiyet ofislerine derhal bildirir; Genel MUdUrQn yaptlQl. duyuru ve onun
taraflndan
all.nml$
bulunan
tebligat
Uluslararas1
BOro
tarafl.ndan
sUratle

(c)
ilgili patent prosedUril uyarl.nca, tevdi edenden Kural 7.5'de SQZU
edilen makbuzu all.r almaz,
baslangl.9taki
tevdiine
ait patent ba$vurusunun
dosyalandl.gl. sl.nai mulkiyet ofisine, Hearne kurumu tarafJ.ndan tevdi iein verilen
yeni giri$ numaraSl.n1 derhal bildirmesi istenir.
(d)
ikame kurumu,
uygun bir form Ozerinde,
kusurlu kurum taraf1ndan
verilen giri$ numaraSlnl., verilen yeni giris numaraS1 ile birlikte muhafaza eder.
(el
(a)
(i) fl.krasl. uyarl.nca gereekle$tirilen aktarl.m i$ine ak olarak
mikroorganizma
numunesini, (a)
(ii) hkras1nda belirtilen tilin posta ve diger
yaz1smaIar1n ve dosyalarl.n ve diQer ilgili bilgilerin kopyalarl.yla birlikte, ikame
kururnu dl..!$l.nda, tevdi edenin gtlsterdi~i ba$ka bir uluslararas1 emanet kurumuna
aktarl.r, bu transferden hasl.l olan tOm giderler emanet eden taraf1ndan kusurll.l
kuruma odenir. Tevdi eden, bu numunenin depolanmasl Ucretini, kendisi taraf1ndan
g6sterilen uluslararaSL kurumuna tlder.
(f)
Etkilenen herhangi bir tevdi eden in talebi uzerine, kusurlu kurum
kendisine emanet edilen mikroorganizma numunelerini, mOmki.ln olduQu tliciide elinde
tutar.
5.2. Belli Turdeki Mikroorganizmalar1n KabulUnU Reddetme
(a) Veri len
teminat muvacehesinde
kabul
etmesi
gerekli belli
tOrdeki
mikroorganizmalan.n emanetini almayl. reddeden bir uluslararas~ tevdi kurumu icin
Madde
711) (a) 'cie
deljinilen
deklarasyonu
veren
ilgili
Taraf
Devlet
veya
devletlerarasl. Sl.nai miHkiyet kurulu~u, cereyan eden olaylarl. va aIHllnJ.~ bulunan
onlemleri derhal Genel MUdUre ihbar eder.
(bl Genel Mildur (al
f1kras1 uyarl.nca all.nml.~
bulunan tebligatl, vakit
geci rme ksi zin
Taraf
di~er
sl.nai
miHkiyet
Devletlere
ve
devletleraJ:."asl.
kuruluslarl.na teblilj eder;
Genel MUdi.lrUn duyurusu v. anun aldl.ljl. tebligat
Uluslararas1 BUro tarafl.ndan derhal yaYl.nlanl.r.

ltural 6

11k Tevdi~nin veya Yeni Tevdiin~n Yap~Lmas1
6.1. 11k 'revdi
(a) Bir
tevdi
den
tarafl.ndan
uluslararasl.
tevdi
kurumuna
mikroorganizmaya, Kural 6.2' nin uygulanrnas~ hali hariy , ernanet edenin
ta$l.yan ve a$agl.daki bilgileri iceren bir yazlll.·rapor e$lik eder:
(i)

iletilen
irnZas1n1

tevdinin Anla.$maya
uygun
olarak
verildigine
ve
Kural
9.1' de
belirlene sure zarfl.nda geri al1nmayacag1n1n taahhut edildigine dair
bir kan1t;
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tevdi edenio ad1 ve adresi:

(iii) mikroorganizmanln bes!enmesi, depoianrnasl, ya~am kabiliyeti testinin
yapllmasl. lein gerekli ko~ullarl.n ve bir mikroorganizma karl.!;nml
emanet edildi~i takdirde, kar:c:pIlIl.n parcalarln1.n tanlmlar1 ve en
aZlodan bunlarlo mevcudiyetinin kontrolunu sa11ayan bir yontemin

ayrl.ntl.larl.
(iv)

tevdi eden
sembol, vb.

(v,

sagl1ga ve cevreye zarar11. olan veya olabilecek mikroorganizmalarln
tevdi
edenio
bu
Qzelliklsx-i
i1e
ilgili
bilgiler
olan
veya

bzellikleri

taraflndan mikroorganizmaya
referans!arl;

bilmedi~inin

verilen

tanltlm

(numara,

kaoltl.

(b)
(a)
fl.krasl.nda
de~inilen
yazlll
raporun,
tevdi
edilen
mikroorganizman1n billmsel an!atlml01 ve/veya 6neri1eo s~n~fIand~rma tespitini
i~ermesi onemle tavs~ye edilir.
6.2. Yeni Tevdii
(bj
f~kras~nda
tabi olarak,
4. Madde ~er~evesinde bir yeni emanet
durumunda, tevdi eden taraf~ndan uluslararas~ tevdi kurumuna verilen
mikroorgaoizmaya, daha onceki tevdinin makbuzunun bir kopyasl. ile oncelei emanete
kontl alan ve mikroorganizman~n canll oldtl~unu belirleyen mikroorganizmanln ya~am
kabiliyetine ait en son raporun bir k.opyasl ve a~ag~dakileri i<;:eren tevdi edenin
imzas~n~ havi bir yazlll rapar e~lik etmelidir:

(a)

yap~lmasl.

(il

Kural 6.1{a) (I) ile (v)'de

(ii)

Yeni tevdinin
nedeni
ifade

de~ini1en

kan1tlar;

yap~lmas~nl

gerektiren Madde 4(1)'ya gore uygun
eden bir delelarasyon,
yeni
emanete
konu
alan
mikroorganizman~n,
once lei
tevdi
kanusu mikroorganizmanln
ayn1
oldu~unu
kan1tlayan bir rapor ve tevdi eden in madde 4{1)(a.l'da
dellinilen
tebligat1
ald1~1
tarihi
veya,
duruma
gOre,
Madde
4(1) {e}'de bahsedilen yay1n tarihinin bir kanlt1;
ve/veya
onerilen
emanetle
ilgili
bilimsel
tarifname
onceki
tevdinin
tespitinin
kan1tl.
verildiljinde,
yapl.ldl.Ql. uluslararasl. tevdi kurumuna gonderilen en son bilimsel
tarifname ve/veya Onerilen s~nl.fland~rma tespitine dair bildiri.

(iii) Onceki

s~nl.fland1rma

tevdinin
yap1ldl.~1.
uluslararasl
halinde {a) (I) fl.kraS1 uygulanmaz.

(b) Onceki
yap~lmasl.

Ie) tal

deyimi

~u

...e (b) hkralar1
anlamlara gelir;

'Ie

Kural

7.4'On

kllrwnuna

uygulalUQas~nda

yeni

tevdinin

"onceki

tevdi"

yeni emanet bir veya birka<;: yeni tevdiden Once vaki olmu~ iae,
yeni emanetlerin en son yap~lanl.:

(i)
(ii)

yeni emanet bir veya birden fazla yeni tevdiden once vuku
ilk emanet.

bulmaml.~sa

6.3.Uluslararasl Tevdi Kurumunun Gereksinimleri
la) Uluslararasl. Tevdi kurumunun ~tlnlara gereksinimi bulunabilir;
(i)

mikraorganizman1n i~bu Anla~ma 'Ie Yonetmelik bak1ml.ndan gerekli form
ve miktarda emanet edilmesi

(ii)

bu kururoun idari i~lemlerinin yerine getirilmesi i~in farmun
kurum tarafl.ndan tespiti 'Ie tevdi eden taraf1ndan bun a uyulmas1!

bu

(iii) KUral 6.l{a) veya 6.2(a)'da de~inilen yaz1l~ raporun, bu kurum
taraf1ndan belirlenen dilde ya da dillerde kaleme al~nm<lSl, boyle
bir ko~ulun en a;undan Kural 3.1 (b) (v)' de i$aret edilen resmi dil
veya dilleri i~erdi~inin anla~11ml.$ olm3s1,
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Iv)

Kural 12.1{a) (i) 'de bahsedllen depolama Ucretinin
61~tlde,

ilgili yasanl.n iz10 verdi<\i

emanet

edenin

sOzle~me

ve

hem

de

Kurumun

odenmi~

olmas1; ve

tevdi edenin bu

kurum iIe,

hem

YUKtimlultiklerini

a~l.klayan

bir

yapmas1.

(b)Herhangi bir uluslararasl. tevdi kurumu bu gereksinimleri va bunlardaki
herhangi bie de~i~ikligi Oluslararas1 Buroya bildirir.

6.4 Kabul

t~lemleri

(a) UluslararasL

tevdi

kurumu

a~a~l.daki

hallerde

mikroorganizmayl.

kabulu

reddeder va bu ret keyfiyetini ve nedenlerini yazl11 olarak tevdi edene bildirir;
(i)

(ii)

mikroorganizma, Kural 3.1 (b)
veriIen tUrde mikroorganizma

(iii)

veya 3.3 kapsamlnda teminatlar1

de~ilse;

mikroorganizmanln ozellikleri 90k istisnai
ise ve bu nedenle
uluslararasl
tevdi
kururnu,
onunla
ilgili
olarak
Anla:;;ma
ve
Yonetme!ik uyar1nca yerlne getirmesi gereken gOrevleri teknik olarak
yerine getirecek bir pozisyondo bulunmuyorsa;

(iii) emanetin,
mikroorganizman1n kayboldulj'unu ar;:1k<;:a
durumda
a11nm1~
olmas1
veya
onun
bilimsel
mlkroorganizmanln kabulunu engellemesi.

kan1tlayan
nedenler

bir
ile

(b) (a)
f1kras1na tabi olarak uluslararas1 tevdii kururou, Kural 6.1. (a)
veya
6.2. (a)'Oln
ve
Kural
6.3{a)'nln
tum
icaplarlna
uyuldu~u
takdirde
mikroorganizmaYl kabul eder. Bu esaslardan herhangi birine uyulmadlgl zaman,
uluslararaS1 te~di kurumu, derhal yazl ile tevdi edene bildirecek ve ona
uyulmasln1 isteyecektir.

te) Mikroorganizma ilk veya yeni tevdi olarak kabul edildlginde, ilk veya
tevdinin tarihi~ mikroorganizman1n uluslararas1 tevdi kurumu taraflndan
al~ndl~l tarihtir.

yeni

(dl Uluslararasl tevdi kurumu, tevdi eden!n talebi Uzerine ve {b) f1kraslnda
de!)inilen butUn gereklere uyulmak kaydl ile, bu kuruma, uluslararasl tevdi kurumu
statusunu kazanmadan once emanet eden bir mikroorganizmay.t. Anla~ma ydnUnden, sdz
konusu statusUntln ka%an1ldl~1 tarihte allnm1~ sayar.

Kural 7

Makbuz

7.1. Makbuzun Verl1mesi
Uluslararasl. ern.anet kurwnu, Ttendisine yapl.lan her mikroorganizma emaneti veya
aktarl.ml. i~in,· rnikroorqanizroanl.n all.ndl.~l. ve kabul edildi~1 ger~e91ni kan.t.tIayan
blr makbuzu tevdi eden verir.

7.2. Form; Dil; tIltta
(a) Kural 7.1' de yer alan makbuz, Genel MUdUr tarafl.ndan Meclisin tayin
ettiqi dillerde tanzim edilmi~ hir tncdel olan "uluslarara.sl. form" adl.ndaki hir
for.n UZerinde dUzenlenir.
(b) Makbu% qzerinde kul1anl.lan sOzcUkler veya harfler Latin .lfabesi
dl..:gndakl karakterlerden olu~ntu~ i5e, Latin Alfabesi 1le yauln'll.lI lIekli de orada
yer all.r.
Ie) Makbuzda uluslararasl. tevdi kurumunu tems11e yetkili ki~i veya killl1erln
ya da ki~i veya killil~r taraf.t.ndan u$ulUne uyqun ~ekilde yetkilendirilmill ba~kaca
yooeticilerin imzalar1 bulunur.
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Kural 7.t'de

de~inilen

t~erik
i~in

ve ilk tevdl

verilen makbuz, tevdi

mU~5se5i tarat~ndan

uluslilraLaSl. tevdi Icurumu s~fat1yl8. anla.;ma uyarl.nca verildi~lni belirtec:elt VI!! en

a% tevdi

a~a~l.daki

biIqiler! igerecektir:

Ii)

uluslararasl. tevdi kurumunun adl.

Iii)

tevdi eden!n adl.

'iii I KULal

VI!!

6. <\. (c) 'de

VI!!

adresi;

adresil
tanunlanan

mikroorganizmaya

verilen

tan.lt11t1.

taraflndan mikroorganizmaya verilen tanl.tl.m

(numara,

lnumara. semboller vb.) ra!eranslarl.l
(Iv)

emanet eden

semboller
Iv)

uluslararasl.

tevdi

k.urumu tarafl.ndan yeni

tevd.iye

verilen

qiri~

nmnarasJ.;
(vi)

Kural
6.1(a)'da
bahsedilen
yazl.11
raporun
mikroorganizman1n
bili:m..sel tanJ.llUtl.l. va/veya cnerilen sl.nl.flanchnna tespitlni ic;:ermesi
halinde. bu dUruma bir referans.

7.4. Yeni Bir Tevdi Ha!inde

t~erik

Kural 7.1' de deginilen ve yeni tevdi i~in veri1en makbuza, Onceki tevdiye {Kural
6.2(c)'deki anlarnda) ait makbuz~n bir kopyas~, daha Onceki tevdinin (Kural
6.2 (c) 'deki anlamda) konusu olan mikroorganizman~n ya~am kabiliyeti ile 'ilgili ve
mikroorganizmanl.n canll. oldugunu kanl.tlayan en son raporun bir kOPY4Sl. e~lik eder
ve bu makbuzda en az a~agl.daki bilgiler bulunur;
(i)

u1uslararasl. tevdi kurumunun

(ii]

tevdi edenin adl. ve adresi;

a~

ve adresi;

(iiil kura1 6.4(c)'de tanl.mlanan yeni tevdinin tarihi;

(iv)

tevdi eden tarafl.ndan mikroorganizmaya
sembolier vo.) referans1arl.;

(v)

u1uslararasl.
numarasl.:

(vi)

emanet eden tarafl.ndan Kural 6.2. (a) Iii) uyarl.nca belirlenen uyqun
neden ve uygun tarihin kanl.tl.;

tevdi

kurumu

verilen

tarafl.ndan yeni

tanl.tl.m

tevdiye

(numara,

verllen

girl.,

(viii onceki emanete verilen glr1$ numarasl. (Kural 6.2(c)'deki anlamda).
7.5. Transfer Halinde Makbuz
Kend1sine Kural 5.1(a) (i) uyarl.nca mikroorqanizma numuneleri transfer edilen
uluslararasl. tevdi kurumu, akta.nlan bir numune ile i1qi1i her tevdi iein, tevdi
kur"J.IT\\l taraf1ndan Anlalima ve YBnet:nelik uyarl.nca uluslararasl. tevdi lturumu
sl.fatl.yIa ve.rl1digini kan~t1ayan bir makbuzu tevdi edene verir, Bu makbu,da en az
~u bilgller bulunur;
(i)

ulus1ararasl. tevdi kurumunun adl. ve adresi;

{ii)

tevdi edenin adl. ve adresi;

(iii)

transfer edilen numunenin uluslararasl.
all.ndl.gl. tarih (t=ansfer tarihi);

(iv)

tevdi eden taraf:.ndan
sembol vb.) referansl.;

mikroorqaniZIllaya

tevdi

kurumu

verilen

tarafl.ndan

tanl.tl.m

(numara,

(v)

uiuslarara:n tevdi kurumu tarafl.ndan verilen giri:, numarasl.:

(vi)

aktarl.ml.n kendisinden
adresi

(vii)

aktanInJ.n
kendisinden
yap.lldl.gl.
tara!l.ndan verilen g1rl:, numarasl.

yapl.I~ql.

uluslararasl. tevdi kurumunun adl. ve
uiuslararasl.

tevdi

kurumu

(viii I kural
6.1la)
veya
6.2(a)'da
deginilen
yazl.ll.
raporun
mikroorganizmanl.n bilim5el tanl.ml.nl.n ve/veya onerilen s~nl.f1andl.rma
tespitini ieennesi ve bu bilirrusel tan.l.I!Un ve/vt!ya \!Inerilen
sl.nl.flandl.rma tespitinin daha !led hir tarihte belirtilmesi veya
tadl.1 edilmesi- halinde. bu dUruma blr referans.
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7.6. Bilimsel

ve Onerilen

S1n1flan~rma

Te5pitlnin Bildirilme5i

Kural 11,1, 11.2, ya da 11.3 uyar1nca emanet edilmi~ mikroorganizmadan bir numune

almaya yetkili bir taraf1n talebi Uzerine, uluslararasl. tevdi kurumu, Kural
6.1 (bl t 6.2 (a) (iii)' de deginilen en 50n bilirnsel tan.uru. ve Bnerilen nnl.flanciJ.rma

tespitini. adl. gegen tara fa hildl.I1r.

Kural
Tan1~n

B11imsel

e

ve/veya 6nerilen S1n1fland1rma

Tespitinin Daha Sonra Belirtilmesi veya Tadili
a.1. Sildinne
(a) Mikroorganit.ma tevdi ile ilg111 bilim.sel tanJ..mlama ve/lIeya HnJ.f1ancUnna.
tespitinin belirtl.l.meme.:!li halinde, tevdi eden daha sonra bu belirlemeyi, halen
belirtilmi~ ise, bu tanJ.~n ve/veya tespitinin tadilini dana sonra yapl.labilir.

(bl BOyle bie sonradan bel.irtme veya tadil, tevdi eden taraf~ndan imzall. ve
uluslararasl. tevdi kurumuna muhat:ap yaz.l.ll. bir bildirim ile yapl.ll.r va ~unlarJ
i9 lH ir;

(il

tevdi edenin adJ. ve

adre5~:

(ii)

bu kurum

verilen

taraf~ndan

(iii) mik.roorganizmanl.n bili.m.sel
tespiti;
liv)

tadil

edildiginde,
bi.r
tespiti.

9iri~

numaras~:

tanl.UU
8nceki

ve/veya 6nerilen sJ.nl..fland..1.rma
bi.limse.l

taIll.m.

va

Onerilen

s~nJ.flandJ.rma

8.2. Al.l.nd.l. Belgesi

lIluslararasl. tevdi kuruImJ, Rural 8.1' de de~ini1en ya:tl.;mayl. yapan tevdi &denin
talebi tlzerine. Kural B.1.lb)
(1) ile liv)'te referans verilen veriler! ve
sOzkonusu bi1dirimi aldJ.gl.nl. gOsteren bir al1.nd1. belgesini emanet eden gOsterir.

Kural 9

Mlkroorqani~lar~n Depolanmas~

9.1. Oepolama SUresi
Uluslararasl. bir tevdi kurumuna emanet edi1en m1kroorgani%rna, bu kurum taraf~ndan
onu canil. ve sagl~kll. muhafaza etmek i9in zorunlu OzUne goste.rerek, emanet edilmd,
bulunan m1kroorganizmadan nWllune verilmes1 i~in vaki en son talepten itibaren en
az be; Y1.11l.k bir sUre,ile ve her ha1Ukarda emanet tarihinden sonra en az 30 Y1.1
sure ile depolanJ.r.

9.2. Gizlilik

uluslararasl. tevo:;li ku.rulu;u., An1a~rna uyarl.nca kendisine bir mikroorganiuna
edilip edilmed1gi konusunda herhangi biris1ne bi1gi veremez. Ayrl.ca,
kendisine Anla~ma·uyarl.nca emanet edilmi~ bu1unan mikroorganizma i1e ilg11i bilgi
de vereme::; Kural 11 uyarl.nca ve orada hUIcme baglanan ko~ullarla mikroorgani.zmadan
numune almaya yetk11i merc:i, gergek veya tUzel ki~iler bunu.n istisnasl.nl.
Hi~b1r

ema~et

oiu~turur.
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Ya~am

Kabiliyeti Testi va Raporu

10.1. Test YUkumlUgU
Uluslara.rasl. ernanet kUrwnu, kendisine tevd!
kabiliyetini a$aql.dakl zamanlarda test eder:
(iJ
(ii)

Rural 6 gere~inc:e yapl.lan
aktarLmdan hemen sanra;

edilen

emanetten

her mikroorganinnanl.n
ve

Rural

5.1.' de

ya,am

deQ'in.ilen

Mikroorganizman.l.n turUne ve olas~ depolama ko,ullarl.na baOll. olarak

makul arall.klarla ya da teknik nedenlerin qerektirdigi herhangi biz:
tarihte;

(ili) Emanet edenin talebi Uzerine herhanqi biz: tarihte;

10. 2

'[a~am

Kabiliyeti Raporu

(a) Uluslararasl.
tevdi
kurumu.
tevdi
kabiliyeti konusunda a~a~l.dakilere rapor verir.
(i)

Kural

mikroorganizman~n

edilen

6 geregince yapl.lan bir emanetten ve Kural

5.1.

ya~am

geregince

yapl.lan bir transferden hemen sonra tevdi edene;
(li)

Tevdiden veya transferden
herbangi ir tarihte

sonrl!.,

emanet

edenin

talebi

Uzerine

(iii) Kural
11' e
uygun
olarak
emanet
edilen
mi.kroo.rganizman~n
numunelerinin verildigi herhangi bir s1nai mUlkiyet of!.sine, b·a~ka
mercilere,
emanet
eden dl.:J1ndaki
ger~ek
ve
tlizel
ki.$ilere,
talepleri \lzerine nwnuneyi verirken veya hundan sonraki herhangi
hir tarihte,

(b) 'iallam kabiliyeti raporu mikroorganiZInan1n halen
gosterir ve llU bilqileri i~erir;
(i)

raporu veren uluslararaS1 emanet kurumunun

(ii)

emanet edenl.n adl. ve adresi;

canll.

ad~

olup olmaclJ.q1n.t.

ve adresi;

(lii) Kural 7.3(iii)'de deginilen tarih, ya da yen! bir emanet veya
aktaDlla durwnunda Kural 7.4 (iii) ve 7.S(iii)'de deginilen en son
tarthler;
gir~:J

(iv)

sozkonusu kurum tarafl.ndan ver!len

(v)

ilqili test tarihi;

(vi.)

ya:Jam kabiliyeti testlnin hanqi kO.$ullar alt1nda uygulandl.g1; bu
bilginin kenCisine ya.$am kabiliyetl raporu veri len v test sonu~lar1
olumsuz alan taraf~a talep edilmesi ;artt~r.

(e) E'l.kra (a) (ii) ve (iii) 'deki durumlarda,
ya:Jam kabiliyeti testi raporudur.
(dl E'or,
degi~iklikler

numarasl.;

ya:Jam kabiliyeti raporu en son

dll
ve
imza bakllnl.ndan
yaqam
katdliyeti
yap11dJ.ktan sonra, Kural 7.2. uygulanl.r.

raporuna,

gerekli

Ie) (a) (i) fl.krasl.ndaki duruma yiA da talebin bir unai mUlkiyet ofisince
yapl.lmaS1 ha1inde, ya.$aIll kabiliyeti raporu Ucretsiz verilir. Ballka herhanqi bir
ya.$attI kabiliyeti raporu l~in Kurd 12.1. (a) (iii) uyannca odenecek i.\cret. raporU
i3teyen tarafa yUklenir ve talep tarihinde veya daha ~nce odenir.
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Numune Verilmasi
11.1 Numunelerin 119i11
Uluslararas~

S~nai

MUlkiyet

Ofi~lerine

Verilmesi

tevdi kurwmu, talep Uzerine tevdi edilmi4 buiunan herbangi
mikroorganizman~n numunelerini biz: Akit Devletin 51nai mUlkiyet ofisine vey.
devletlerarasl. bir Slnai mUlkiyet kurululpma verir, bu talebe a.a~l.daki hususlarl.
i~eren biz: dexlarasyon 841ik eder;
Ii}

biz:

bu mikroorqanizmanl.n taw!
patent verllmesi it;ln bu

edildi~ini

ofiste

konusunun bu mikroorqanizma va onun

96sterir bir ba,vurusunun,
do.!llyaland.l.ql. ve lla.ljlvurunun

kullan~

ile 11g111 bulundugu:

(ii)

bu ba:;vurunun bu Ofis ne'1!d.1nde askl.da tutuldu4u veya. bir patent

(iii)

verilmesi ile sonut;land.l.gl.;
numunenin, adl. qet;en Tarat Devlette vaya kurulu,ta ya dOl kUrulu"un
uyes! Devletlerdeki ytirUrlUkte bulunan patent i~lemleri i1;in
gexekli oldugu;

(iv)

s6zkonusu numune ve ona
yalnl.zea s~zkonusu patent

e~lik

eden veya ondan <;l.kan bilgilerin

ve~ i~lemlerinde kullanl.laea~l..

11.2. Numunelerln Tevdi Edena veya Onun !zni ile

Ba~kala&l.na

Verllmesi

Uluslararasl. biz Tevdi kurumu. tevdi edilen m1k&oorganizma numunesini;
(i)

talebi Qzerine tevdi edena verir; ya da

(ii)

bir merc:iye, gert;ek ya dOl tQzel ki~iye :(bundan boyle "Yetkili
taraf" olarak aru.Iaeaktl.r), bu tarafl.n talebi Uzerlne, bu taleba,
numunenin verilmesine irin verdi~ine dair tevdi edanin verdi~i biz
belgenin e,lik etmesi kayd1yla, verir.

11.3. Numuneler1n Yasal Olarak Yetkili Taraflara Verllmesi
(a) UluslararalH ema.net kurull\u, emmet edilen m.ikroorganimaru.n numunesini,
Uzerine herhangi bir merely., ger;ek veya tatel kl,iye (bundan bayle
~ruhsatll. tarafH olarak anl.laeaktl.r)
veriz; ancak bu talep i1;eri~i Meclis'ce
bl!lirlenecek bir form ile verilecek ve bu form Uzerinde una! mUlkiyet oUsi
a,agl.daki huauSlarl. tayit edecektir:
ta1ep

(i)

(ii)

Bu ~kroorgani~n1n tevdi edildi~ini gaster!r bir ba,vurunu~,
patenc verilmesi amac~yla bu Ofiste doayalandl.~~ ve ba,vurunun
konusunun bu mikroo~ganizma ve onun kullan~ ile i1g111 bu1undu~u;
(iii) bendinin ikinci cumlesinin uygulandl.~l. haIler d1.41.nda, patent
yaYl.nl.n bu Otis tarafl.ndan yap1ldl.~1.;

1~1emlerinin gerektirdi~i

(iii) ruhsatll. taratl.n Otlai nezdlnde i,ll!mlerlnln ytlrUtUldUgu yasa
uyax1nea mikroorganizma numllnesi alma hakkl. bulundugu ve bu yasanl.n
bu hakkl.n bazJ. kO:jullann yerine getiril.meslne ba~ll. bulundu~unu
bQkme baglacil.g1 takdirde, bu ofiain, 50zkonusu ruhsatll. taraf~n bir
form Uoz:erinde bu ofis huzurunda ~ !mza.Sl.nl. vazettigi ve bu form
Uzerindl!ki imZan1n sonueu olarak ruhaatll. tarafa nUMUne verme
ko,;ullanni,n, bu ofisin patent 1,lemlerinin y~neten ya:sa uyannca
yerina get1rilmi.; saYl.ldl.~l.. ruhsatll. tarafl.n bu kanuna dayanan bu
bakkl., bu of is tarafl.ndan patent verme 1~lemlerl ~cl.yla yap11acak
yaYl.ndan ance elde etmesi ve bu yayl.n~n henU:z gl!r;l!k11!~memi.; olmas~
halinde 15e muameles1, herhangi bir mahkeme ilaml. dahil bu yasanl.n
11gi1i hUkmUnUn all.~l.lm1.~ ~eklide iktibas etmek auretiyle, bu
hususa 41;1kll.k getirir.
(b) Patentlerin
bir
sl.nai
mUlkiyet
ofisi
taraf~ndan
verilmesi
ve
yaYl.nlanrna:!ll. konusu lIe 11gi1i olarak bu of is, s6zkonuau patentlerde gostl!rilen
mikroorganizrna emanet1erine verilen giri~ numaralarl.nl.n listeleri it;in bu
numaralarl. veren uluslararasl. tevdi kurumu ile zaman zaman yaZl.,maya girer.
Uluslararasl. tevdi kururnu. herhangi bir merci, ger(j:ek veya tU,el ki!}inin (blUldan
boyle "talep den taraf" olarak anl.lacaktl.r) talebi U2:erine, giri" nwnaras~ bu
~ekilde btldirilen mikroorgani~ numunesi
verir. Glri~ numaralar~ bu ,ekilde
bildirilen mikroorganizmalar konusunda bu of is ten Kural 11.3(al'da belirtl1en
teyit iatenmez.
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(al Kural 11.1,
bildiriln;

11.2

VI!!!

11.3'de deginilen bi.:

talep,

deklarasyon,

teyit

ya

dOl.

(i)

resrni dili ya dOl. dilled 1ngilizce,
Franuzca,
Rus~a
veya
1spanyolca' ylo kapsayan uluslarara:n tevdi kurumlar~na muhatap ise
tnqillzce, Frans~zca, Rus~a VI!!! tspanyolca olacak, Rus~a veya
!spanyolca olmas~ gerektiginde, tnqilizce veya FranSl.zca olarak
dosyalanabilecek bu dur'.nru:la., Ulu.slararasl. BOre bu Kuralda atl.f
yapl.lan ilgill tarafl.n veyl1 uluslararasl. tevdi kururnunun talebi
llze=ine derhal
VI!!!
llcretsiz
olarak bir
ta.s<tikli
Rus9a
veya
tspanyolca tercUmesini temin edilecektl.r;

Iii)

butun diger hallerde, !nqilizce veya F=ansl,zca olacak. ancak bunlar
y!'!rine 'lluslararasl. t.evdi kururnunun I:l:!!smi dilinde veya resmi
dillerinden herhangi birl.nde de olabilec~ktir.

(b) (al fl.kra.sl.na bak.:..l.maksl.zl.n, r~!imi dili Rus<;:a veya !spanyo1ca olan hir
sl.nai mUlkiyet kUDUlu!lIunun Kural 11.' de de~inilen bir talepte bulunmaSl. ve bu
talebin Ru.s<;:a ya da !.spanyolca yapl.lmasl. durumunda, Ulus1ararasl. Bi..Iro, bu ofis in
l.3t~gl.ne
ya da s~z konusu talebi alan uluslararasl. tevdi kurumunun 1st~ne
dayanarak onayll. bir !nqilizce veya. Fransl.zca teccUrnesini derhal ve Ucretsiz
olarak t~n eder.
fe) Kurd 11.1, 11.2, ve 1L:3'te deqinilen her ta1ep, deklarasyon, teyit ya
da bildirim yazl.ll. o1acak. Unzal1. olacak ve tarin at:..~~ olaeaktl.r.
(d) Kural 11.1, 11.2 ve 11.:3(aJ'da de~inilen her talepte, deklarasyonda veya
teyitte a~aql.daki bilgiler bulunur:

(il

talebi yapan luna! lIIlllkiyt!lt ofisinin, izinli tarahn veya ruhsatll.
tarafl.n hanqisi s~zkonusu ise adl. ve adrest;

(il)

emanete verilen qiri~ numarasl.;

(iii) Kural 11.1
numaras.l.;
(iv)

i<;:in,

emanete

ait,

ba$vuru

veya

patentin

tarih

va

Kural 11.3{a) icin,
(iii)'de de9in~len bllgiler, ve s6zkonusu
Kuraldaki teyidi yapan 5l.nai mllikiyet of1s1nin adJ. ve adresi.

(e) KULal 11.3(b)'de konu 01an bir talepte
~a%afl.n ad~

ve

a~a9l.daki

bilgiler bulunur:

ad~e~i;

(i)

talep eden

(ii)

tevdi edilerek veri1en giri, numarasl.

(f) Verilen numunenin konulduqu kap ulus1ararasl. tevdi kurumu taraf~ndan
tevdi ir;:1n verilen qiri~ numarau ile 1,aretlenecek ve Kura1 7'de bahsi qe~en
makbuzun
bir
kopyasl.
ile
sac}ll.ga
veya
cevreye
zararll.
olabileeek
m1kroorqanizmalar1n Ozelliklerini ve,
talep Uterine,
ulus1ararasl.
kur'.lmunun
mikroorqanizman1n beslenml!!si ve depolanma.sl. 11;in kul1and1.9l.nl. g/;!lstel:en bir
bildirim b~na e,lik edeccktir.
(g) Tevdi edenden ba,ka bir 119111 tarafa numune veren hir ulus1araru1
tevdi kurumu, du.turnu, numunenin verildiqi tarih 11e birlikte ve numunenin
veri1digi l11.nai mUlkiyet ofisinin yetkili taraf1n ruhllat11 tarl.f1n veya talep dl!!n
tarafl.n isim ve adresini yaz11l. olarak derhal tevdi edene alakal.l olarak Kural
11.1 veya 1l.2{ii) qeregi sunu1an deklarasyonun bir kopyasl. ve ta1ep eden tara!l.n
Kura1 11.3 uyarl.nca imZASl.nl. ta~l.yan talep formunun bir kopyasl. ekli olacaktl.r.
(h) Kural 11.'de degini1en nwnuneler Ucretsiz olarak ver!lir.
Kural 11.2
veya 11.3 uyarl.nca verilecek nurnunelerden Kural 12.1(a) (ivl gel:egi all.nacak UCl:~t;
tevdi edene, yetkili tara fa onaylar.rn.l.~ tacafa ya da ta1ep eden tarafa -hangisi
sdzkonusu ise- yi..\klenir ve bu talebtn yap11dl.g~ tarihte veya ondan Once Odenir.

11.5. Uluslararasl.

Ba.$vul:ulara

Uygulandl.~l.nda

Kural

11.1

ve

1l.3'teki

Degi~ikl1kler

Patent !;birligi An1a~masl. uyar.lnca bir uluslarara:!I1 ba;vuru olarak dosyalanan
ba~vuru
1t;in,
Kural
11. rI)
ve
11.3(a) (IJ'deki
s.lnai
rnUlkiyet
ofisindeki
dosyalamaya yap1.1an rl!!ferans, bu Anla;ma bak~ndan s.lnai mu1kiyet ofisinin
"at~nnu; of is" olduqu Taraf Dev1etin ulus1ararasl. ba;vurudaki belirtmesine bir
refe.r:ans saYl.l.lr ve Kural 11.3(a)'ya 9~re yap:1.lan yay1nl.n teyidi, Sol.nat trrtllkiyet
ofisinin opsiyonuna g<Sre, ya bu Anla;ma o;err;:evesinde ulualararasl. yay1nl.n teyidi
veya yay1n1n s.lnai roUlkiyet ofisince teyidi olur.
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12

Ocretler
12.1. Ocret TUrleri va

Tutarlar~

(al Anla.![lma ve YOnetmelikte yet: illan prosedUr bakl.lDl.ndan uluslararasl. tevdi

kurumu

a~agl.daki

konularda ucret

al~r;

(1)

depolama 1;1n;

(il)

Kural 9.2'de deginilen all.ndl. 191n:

{iii) Kural

10.2. (e)'nin
birinci
kabiliyeti raporu 1;10;

cUmlesl

geregince

verilen

ya.tam.

(iv)

Rural It.4(h)'nJ.n birinci cUmlesine gdte verilen numuneler 1;1nl

(v)

Kural 7.6 uyannca bUg.! ileti~irni t91n.

(b) Oepolama
depolama sUres!n!n

Ucreti,
t~

Kural

9t.'de

belirtildigi

Uzere,

mikxoorganizman1n

1;1n all.nl..r.

(e) Ucret
tutarlan,
tevdi eden!n rnilliyetine veya ikametgahJ.na g~re
g1bi, ya.,am kabiliyeti raporu ya da numune verilme:!lini tale!:' eden
herhangi bir merci!ll, ger;elc veya tuzel kiofinin tabiiyeti veya ikametgahl.na g~re
de degi~ik!ik g~stermez.
degi.~rneyecegi

12.2. Tutar!arda Oegi,ik1ik
(a) Uluslarara.sl.
bir Tevdi kurwm.mun aldl.g1. Ocretlerin
tutar1arl.ndaki
herhangi bir degi~ik1ik, Taraf Oevlet veya OlJ. kurum ic;:in Madde 7 (1) uyannea.
deklarasyonda bulunan Sinai malkiyet kurulu~u 'tarafl.ndan ~nel MCdOre tebli~
edilir. Bu teb1igat (e) fl.krasina tabi alup, yeni Ucretin uygu1anacagi tarih! de
ic;:erir.
(b) Genel MUdur
(a) fl.krasl.na g~re all.nan tebligatl. derha1 bi1umurn Tara!
Devletlere ve Devletlerarasl. IHnai mu1kiyet kurulu~larl.na,
a e) fl.kra.:!Il.nda
degini1en yilr\lrltlk tarihi ile bir1ikte i1etir; Gene1 MUdUIUn bildiri.si VI! onun
aldigl. tebligat sUratle U!uslaIarasi SUra tarafl.ndan yayin1anir.

(el Yeni bir Ucret (a) fl.kra:nnda belir1enen tarih itibadyle uygularu.r;
bununla beraber. deqi~iklik Ucretin miktarl.nda bir az::tl.;'I getirmekte veya herhanqi
biz:: tarih be1irtilmemi$ bulunmakta ise, yeni Ucret. degi;'lik1igin Uluslararasi BUra
tarafl.ndan yaYl.n1anmaSini izleyen otuzuneu g~n Itibariyle uygu1an1.r.

Kural. 12/A

Zaman

S~n~rlar~n~n Hesaplanmas~

12/A.l. Yil Olarak lfade £dilen D~nemler
B1.Z' d~nem bil' y~l v~ya faz1a say::l.da Yillar 01arak ifade edildiginde. hesaplama,
i1gl.11. alay~n vukuu tarih1.nl. ~zleyen ql.lnden ba~ar ve den em, sonraki 11gi11 Yl.I1.n
ala yin vukua geldigi ay~n ayn1. adl.nl. ve gUnUn aym. numaraSLnl. ta-$l.yan ay1. ve
gununde 50na erer, ancak sonraki 11gil1 xx. AYl.n. donem.in gilnU lIe aynl. numaraYi
ta~l.yan bir qUeu yaksa, d~nem bu ayl.n son gunU sana erer.

12A.2. Ay Olarak lfade Edilen Donem1er
Bl.r denem bi!"" ay veya daha fazla saYida aylar alarak 1fade edi:'diginde, hesaplama
ilgi1i 01aY1.n vukuu gunu01.1 1z1eyen. g~nden baoillar ve donem, sonrak1 ilg1.11 aYl.~.
olaYl.n VUk"c!a ge1digi gtin'Jn ayrn. numaraSl.rll.. ta~1.yan gtlntlnqe sona erer,;
anc:ak.
1.1g111 sonraki ay aynl. m.unaraYi ta-1l.yan g~ne sahip degilse, donem, bu aY1.n 50n
91101.1 sona erer.
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Sir dBnem, belli

say~da

gUn olarak ifade edildiqinde. hesaplama 11g111

buldugu gURu izleyen gUnden

ba~lar

ve

hesab~n ula~t~9~ 30n

olay~n

vuku

qUnde sona erer.

Kural 13
UIU51araras~

13.1. YaY1n1n
Anla~mada

BUra

Taraf~ndan

Yayln

~ekli

ve 't6netmelikte deginilen Uluslararasl. Buro tarafJ.ndan yapl.laCak yay1.o,

Sl.nai MUlklyetin Korunmasl. HakkJ..nda E'aris Konvanstyonunda so'ZU ger;en Uluslararasl.

BUronun ayll.k dergisinde yapl.ll.r.
13.2. t;erik
(al eu derginin en az her 11.11.0 ilk saYl.,Sl.ndan,
uluslararasl. emanet
ku.rumlarl.n:1.D hir qUncelleli'tirilmilJ listesi yaY101a01c; bu yaYl.mda buralara emanet

edilen mikroocganizmalacl.n tUrleri ve bunlar

i~in

(b) ~aql.daki olaylarl.n her biri 01aY1D
saY1sl.nda bir kez geni~ ~ekilde yaYl.nlanl.r;

ucretler de gosterilir.
vukuundan

sORraki

derginin

ilk

(i)

uluslararul.
tevdi
kurumu
stattls1.lnUn
kazalU1mas1
feshi
veya
kl.sl.tlarunasl. ve bu feslh ya da kl.s].tlama ile 11911i alarak ahnan
Onlemler;
de~inilen geni~leme;

(ii)

Kural 3.3'de

(iii)

Uluslararasl. bir tevdi kurumunun i~levlerinin kesilmesi, belli
tUrde mikroorgani~1arl.n kabu1UnUn reddi ve bu kesilme ve ret iIe
11g111 a11nan onlemler;

(iv)

Uluslararasl.

bir

emanet

kurumu

taraf1ndan

a11.nan

Ueretlerde

degi~ikli!q

(v)

Kural 6.3(b) uyarl.nca bildirilen istekler ve bUnlarl.n tadilleri.

Kural 14
Oeleqasyon Giderleri

14.1. Giderlerin

Kaps~

Meelisin ve herhangi bir komitenin 9a11~ma grubunun ve Birlig-in alanl.na giren
konularl.n ele aI1n<il.~1. di~er toplantl.lara katl.lan her delegasyonun giderleri,
oniarlo atayan Oevlet ya da kurulu~9a kart11anl.r.

Kural lS
Mecliste Yeterli

15.1.

Haberle~me Yo~u

~ogunluqun OlmaY1~1

ile Oy Kullanma

(a) Madde 10 (5 {b}' de belirtilen bir durwnda Genel MUdUr Meclisin herhangi
bir kararJ.nl. (Meclis'in kendi ie;: usullerine ait kararlar- harie;:l ka.rar all.ndl.gl.
sl.rada ternsil edilmeyen Tara! Devletlere tebliq eder ve teblig tarihinden itibaren
il9 ayhk: bir silre i<;:inde oylan.n1 veya <;:ekirnserliklerini yazl.h olarak a<;:l.klamaya
davet eder.
(bl Bu :!Iurenin sonunda. bu .,ekilde oylar~nl. ve gekimserliklerini a<;:~klayan
Taraf Devletlerin sayl.s~. 'karar al~ndl.~~ s~radaki yeterli 90qunlu~a ula.,mada eksik
kalan Taraf Devletler say1s~na ula~makta ise, karar. ayn1 zamanda qerekli 90gunluk
saqlarum1$ olmak kaydAyla yUrurlUqe g1rer.

