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Imza; Dil; Tevdi i,levleri
(a)

14bu Protokol lngilizce, Fran:nzca ve tspanyolca dillerinde tek
ve Madrid'te im2aya a~11ma i,lemi tamamland1g1 zaman Genel
HUdure tevdi edilir. Her (19 dildeki metinler e4it 4ekilde gegerlidir.
(1)

nUsha olarak

imzalan~r

(b)
!.ljibu ProtokolUn resmi metn!, tigHi devletler ve kurulu!Jla.rla lsti.ljiare
edildikten ,sonra Genel MOdUr taraf1ndan Arap~a.
<;ince,
Al.manca,
ttalyanca,
Japonca, Portekizce ve RU$9a dillerinde ve Kurulun tayin edilebilecek diger diller

ile tespit edilebilir.
(2)

t~bu

Protokol

Madrid'te

31

A.call.k

1989' a

kadar

imzaya

a(;ak

tutulacaktl.r.
(3)

Genel

MUdOr

i~bu

Protokolun

1m2all.

rnetinlerinin

t::arafl.ndan ta$dik olunan iki kopyasl.nl., i4bu ProtokoHln
Devletlere ve devletleraraS1 resmi kurulu~lara iletilir.
I'll
ettirir.

tspanyol

tarafl.

HtikUmeti

olabilecek

Genel Mtidi.lr i;bu ProtoKolu Birle;rru.li Milletler Sekreteryanna

tum

te5cil

IS)
Genel Mudtlr, i;bu Protokole tara! alan veya olabilecek tUm Devletler
ve uluslararas1 kurulu;lara, imzalar1, anama, kabul ve benimseme veya giri;
belgeleri
tevdiat1n1,
i~bu
I?rotokolUn ve herhangi bLr tadilinin ytlrtlrl1.lqe
ve
feshi
ihbarlar1 ve
9iri~ini,
i;bu Protokolde hlikme baglanan ihbarlaC1
deklarasyonlar~ teblig eder.

Endiistriyel Tasanmlarm UluslararaSl SmIllandlnlmasma
ili§kin Locarno Anla§maSl
8 Ekim 1968 tarihinde Locarno'da imzalanan

Anla~manlD

28 Eylfil1919 taribli degi~ik .,ekli

MADDE 1

Ozel Bir" Birlik KUr"ulma.Sl, UJuslararasl SlDdlandlrmanlD OlulJturulmaSl
l·Bu anl~maYl uygulayan tllkeler tizel bir birlik al~~lardlr.
:ZMBu illkeler (Bundan sonra " uluslarara.'H slIUflandmna" denilecektir) Endtistriyel tasanmlar 1'(in tek
bir slruflandlrma kabul etrni~lerdir.
3-S6z konusu uluslararasl slnlfiandmna ~agldaki1eri i,(errnektedir:
(i) Simf ve alt struf listesi,
(ii) Endiistriyel tasanmlan da i'teren aJfabetik maJ listesi ve bunlann ait oldugu slmf ve alt siruflar,
(iii) A,(lklaYlcl nattar.
4· SlOlf ve aU slDlf listesi (~aglda "Uzmanlar Komitesi" <;Jiye amlacak olan ) Madde 3 '(e~evesi
i~inde kurulan Uzmanhk Komitesinin yapmaya yetkili buluiidugu degi!}~klikler ve ilavelere tabi, bu
Anl~marun ekindeki listedir.
5-Mallann alfabetik listesi He aylklaYlcl notlar Madde 3 ,(er,(evesi iyinde ongoriilen prosedUre uygun
olarak Uzmanlar Komitesi tarafmdan kabul edilir.

-1756·Uluslararasl slruflandlnna Madde 3 ~elYevesi ilYinde tlngOrUlen prosedtire uygun olarak Uzmanlar

kornitesince degi$irilebilir veya ilaveler yapllabilir,
7-8) Uluslararasl slruflandmna tngilizce ve Franslzca dilindedir.
b) Madde S'de

sow edilen Kurul'un ongoreceg;i b~ka dillerdeki resmi uluslararast slnlfiandlrma

metinleri. ilgili hUkUmetier ile

isti~arede

bulunularak

Miilkiyet Te~k.ilalmm temelini olu~turan

(~aglda "Te~kilat"

anl~mada

diye amlacak) Dtinya Fikri

sozU edilen "Uluslararasl sUro" denilen

Uluslararast Fikri Mtilkiyet Bilrosunca saptarur.
MADDE 2
UluslararaSl Simflandmnaom KullaDlml ve Yasal Kapsaml

1- Bu Anl~ada 6ngtlri.ilen ko~ullara tabi olmak Uzere, Uluslararasl smlflanduma yalruzca idari
mahiyettedir. Ancak, her tille, kendi UygWl g6recegi yasa! kapsmnl saptayabilir. Uluslarara51
slmflandlrmamn, soz konusu U1kelerde. tasanm iyin ongOrUlen korumamn niteligi ve kapsanu
aylsmdan Ozel Birli~e ilye iHkeleri baglamayacagJ ozellikle belirtilmelidir.
2~ Ozel Birlige liye her iHke, uluslararast smlflandmnayt esas ya da yardtmci bir sistem olarak
kullaruna hakJaru saleh tutar.

J ~6zel Bidige liye U1kelerdeki Ofisler tasanmlann emanetine veya tesciline ili~kin resmi evraklara,
resmen yaymladlklan taktirde de, ilgili yaymlara, tasanmlan kendi btinyesinde bulunduran mallann
ait oldugu uluslararasl slDlfiandlrmarun simflan ile altslruflannm numaralanru kaydedee.
4- Alfahetik mal listesine konulmak iizere terimleri seyerken. Uzmanlar Komitesi, mUnhasrr
haklan iyerebilecek terimlerin kullarulmamasl iyin makuI tilizlik gosterir. Bununla birlikte, alfabetik
endekse herhangi bir sozcu~Un konmu~ almasl, Uzmanlar Kamitesinin bunun mtinhaslf haklara tabi
alup olrnadlgl kanusundaki fikrinin beyanllU ol~tunnaz.

MADDE3
Uzmanlar Komitesi
l-Uzmanlar Kamitesi'ne Madde 1(4,) 1(5) ve 1(6)'da ongoIi1len gOrevler verilir. Ozel Birli~e ilye her
U1ke, ternsil olunan Ulkelerin salt yogunlu~ He kabul edilecek usul kurallan t;:eryevesi iyinde te~kkUl
edecek Uzmanlar Komitesinde temsil olunur.
2-Uzmanlar Kamitesi, Alfabetik liste ve at;:lklaYICI natlan Ozel Birllk. Oyesi Ulkelerin salt t;:ogunluk
oylan He kabul eder.
3-UluslararosJ slruflandmna ile ilgiH yapzlacak degi~iklikler ya da ilave i>nerileri, ozel Birlik Oyesi
herhangi bie U1kenin Otisi ya da Uluslararnst Billa tarafmdan talep edilebilir. Bir ofisten gelecek bir
Bneri, sOz kanusu Otis tarafindan Uluslararasl BUroya bildirilir. Ofislerden ve Uluslararasl Billodan
gelecek oneriler, bWllan inceleyecek Kamitenin oturumundan en get;: iki ay once Uzmanlar
Komitesine Bildirilir.
4- Uluslararast simflandmnada yaptlacak degi~ikljkler ve ilavelerin kabulilne i1i~kin Uzrnanlar
Komitesi kararlan, Ozel Birlige liye ulkelerin salt t;:ogWllugu i1e ahmr. Bunwlla birlikte bu gibi
kararlarda, yeni bir mat slmfinm tesisi ya da mallann bir sllufian bir digerine aktanlmasl sOz konusu
oldugunda ay birligi gerekir.
5-Bir uzman, dilerse, oyunu posta iJe gondenne hakkma sahiptir.

-1766-Bir ruke, Uzmanlar komitesinin belli bir oturumu ic;in temsilci tayin etmedigi takdirde ya da tayin

olunan uzman oyunn oturum sOresince veya Uzmanlar Komitesinin usul kura1lannda ongortilen sUre
ilfinde kullanrnadlgt taktirde. ilgili Ulke Komitenin karanm kabul etmi~ saylilL

MADDE 4
SlDlfiandlrmaOlD, SIDIflandlrlnada Yapdacak DegilJikliklerin

ve havelerio Bildirilmesi ve Yaymlanmasl

1- Mallann alfabetik listesi ile Uzmanlar komitesinin kabul ettigi ~lklaYlcl notlar ve Komitece kaear
verilen degi~ik1ikler veya ilaveler Uluslararast BUro tarafmdan Ozel Birlige Oye tilkelerdeki ofislere
bildirilir. Uzmanlar komitesi kararlan. bildiri ahmr ahnmaz ylirtillige girer. Ancak. sOZ konusu
kararlarda yeni bie mal SlDlfl tesisi ya da mallann bir Siruftan digerine aktanml s6z konusu ise, SDZ
konusu bildiri tarihinden itibaren altt ayhk bir slire iyinde ytirtirluge girer.

2· Uluslararasl slmflandmnarun emanetcisi slfauyle Uluslararasl Btiro yfuiirlUge girmi., bulunan
degi~iklikler de ilaveleri listeye dahil eder. Degi.,iklikler ve ilaveler Kurul'un belirleyecegi
gazetelerde yaytmlarur,

MADDE 5
fuel Birlik Genel Kurulu
I· a) Ozel Birligin, Birlige tiye tilkelerden olu.,an bir Genel Kurulu vardtr.
b) Ozei Birlige tiye her Ulke hiikilmeti, yardJmcl delegeler, daru.,manJar ve uzmanlardan yardun
alabilecek bir temsi1ci tarafindan temsil olunur.
c) Oelegasyonlann yapacagl masraflar onu tayin etmi~ bulunan ilgili htikilmet tarafindan tistlenilir.
2· a) Madde 3 htikiimleri 'rCff;cvesi iyinde, Genel Kurul:
(i)
Ozel Birligin idamesi ve geli.,imi ile ~bu Anla.,marun uygulanmasma ili..,kin biUiin i~lere
bakar;
(ii)
Revizyon konferanslanmn hazrrlarunasl konusunda Uluslararast BOroya yonerge verir;
(iii)
6ze1 Birlik hakkmda ("'lagld. "Genel MtidOr" diye aml.cak olan ) Tejkil.t Genel
Miidiirtintln raporlanru ve faaliyetierini inceler, onaylar ve Qzel Birligin yetkisi
yen;evesindeki konularla ilgili her tiirlU talimab kendisine verir;
(iv)
Programl saptar ve Ozel Birligin iki ytlhk buttresini kabul eder ve mali Yll sonu hesaplanm
onaylar;
Qzel Birligin mali yonetmelilderini kabul eder;
(v)
(vi)
tngilizce ve Frarunzca d~mdaki dillerde yazthnt~ bulunan ulusIararasl slIuflandmnarun resmi

metinlerinin haZl.rlanmasma karar verir;
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)

Madde 3' e gore kurulmw;: bulunan Uzmanlar Komitesine ilaveten, Qzel Birligm amaylanru
ger~ekle~tirmek i~in gerekli gorecegi b~ka uzman komiteleri ve 'Yah~a grupJan tesis eder;
Qui Birligin uyesi olmayan tilkelerden ve hillctirnetler arasl ve uluslararasl n:;smi olmayan
kurulu~lardan hangilerinin toplanulara gozlemci olarak katdacagma karat verir;
Madde 5·g'de yapllacak de~i.,iklilderi kabul eder;
Ozel Bidigin hedeflerini geryekle~tinneye yoneiik her tUrin uygun diger i~leri yapar;
Bu anl~ma yer~evesi i~indeki b~ka uyg\.Ul i.,levleri yerine getirir.

b) Te.,kilat tarafmdan yonetiien b~ka Birlilderide ilgilendiren konuJar hakkmda, Kurul, kararlanru
Koordinasyon Komitesinin go~tinti aldlktan sonra verir.

Te~kilat

-1773- a) Kurulun her bir tiye Ulkesi bir oy hakkm8 sahiptir.
b) Kurulun liye illkelerinin yansl yeter saYlyl ol\1'iiturur.
c) (b),Altparagrafhillctlm.lerine ragmen herhangi bir oturumda temsil olunan iilke saYlsl yandan
az, ancak Kurulu ollJ.'iituran Ulkelerin Ur.;:te birine e~it veya daha fazla ise. Kuru! karat alabilir. ancak
kendi prosedUrti hakkmdaki kararlar dl~mdaki bu gibi bilti1n kararlar a.,aguiaki ko~ullann yerine
getirilmesiyle yi.l.rUrlU~e girer. Uluslararasl Btica soz konusu kararlan. Kurul ilyesi temsil edilmemi.,
bulunan iilkelere bildirir ve bildiri tarihinden itibaren ili; ayhk bir sOre ir.;:inde oylanru vermeye veya

'tckimserliklerini bildinneye davet eder. Eg:er, bu d()nemm
~ek.imserlig:ini bildiren illke saylSl, oturumun kendindeki yeterli

SODWlda,

bu yolla oyunu veya

yo~uga

eri.,mek iyin eksik olan
buldu~u takdirde, aym zamanda yeterli yogunluk hala mevcut bulwunasl ~aruyla,

Ulke saYlSlnl
yUrUrliige girer.
d) Madde 8(2) htikiimlerine tabi olmak kaydtyia, Kurulun kararlanrun ger.;:crli

Oimasl

verilen

oylann ilyte ikisini gerektirir.
e) <";ekimserlik oy sayIimaz.
f) Bir delege ancak bir OIkeyi temsil edebilir ve

0

i.iIke adma oy kullanabilir.

4- a) Kurul Genel Mildiliiin ~nsl ilzerine ola~an olarak ,iki takvim ytlmda hir oturumunu yapar,
bunu, olaganilstU bir durwn Olmad.J.gl takdirde Te~kilatm Genel Kurul'unun topladtgl aym donem ve
yerde geryekle~tirir.
b) Kuru!, Kurul'a Uye Ulkelerin dllrtte birinin talebi Uzerine Genel MUdfuUn

,agnSl

ilzerine

olaganilstil toplamr.
e) Oturum giindemini Genel MUdilr hazrrlar.
5- Kuru! kendi ,all!ma kurallanm kendi belirler.

MADDE 6

VIuslannul Baro
'l-a) OzeI Birli~e ili~k:in idari gorevler Uluslararasl HUroca yapllu.
b) Ozellikle, Uluslararasl Bilra topiannlan hazrrlar ve Kurul sekreterlil1ini, Uzmanlar Komitesini ve
Kuru! veya Uzmanlar Komitesince geryekle~irilebilecek bu gibi dil1er uzman komitelerini ve .;:a11~ma
gruplanIll; dilzenler.
c) Genet MiidOr, Ozel Birligin en Ust kademe yoneticisi olup Qzel Birligi temsil edcr.
2- Genel Mlldiir ile kendisi tarafmdan tayin edilen herhangi bir llst kademe yOneticisi, Kurulun veya
Uzmanlar Komitesinin tesis edebilecegi bu gibi D~ka komiteler veya ~l~ma gruplanrun butiln
toplanuianna oy haldo. olmadan katJiabilir. Genel MUdnr veya onun taym edece~ ytiksek kademeli
bir yonetici soz konusu organJann resen selcreterlik ~~reveni i1stlenir.
3- a) Uluslararssl BUro, Kurul'Wl talimatlan uyannca, Madde 5~8 hari~, Anl~manm htikilmlerinin
revizyon konferanslan i~in hazJ.rhklar yapar.
b) Uluslararasl BUra revizyon konferanslanrun hazrrhklan konusunda hUkOmetler aDSl ve
uluslararasl resmi olmayan orgtiUerc daru~abilir
c) Genet MildUr ve Genel MUdUrce tayin ohman ki~i1er soz konusu konferanslardaki mUzakerelere oy
hakla olmadan kaohr.
4- Uluslararasl BUro kendisine verilen b~ka her tilrlil gOrevi yerine getirir.

-178MADDE 7

Gelider
1- a) Ozel Birligin bir btlt.;:esi alur.

b) Ozel Birligin bfit~esi Ozel Birli~e ait gelir ve giderleri, Birliklerin ortak gider bilttresine katkISUll
ve, soz konusu oldug:u takdirde, Te~kilat konferansmm bUlyesinin emrine veriten mebla~1 iyerir.

c) Sadece Oze1 Birligm o!mayan, aym zamanda Te~k.ilat tarafindan yonetilen bie yada birden yok
Birligw giderleri birliklerin ortak gideri addolunur. Ozel Birligm bu gibi ortak giderlerdeki paYI, bzel
Birligin soz konusu sendikalardaki menfaatl ile orantlh olacakllr.
2- O1.el Birligin biiti1esi, Te~ki\atm yonettigi diger birliklerin koordinasyon gereksinimleri gaz
onlinde tutularak saptamr.

3- bzel Birligin bilt~esi aii.gtdaki kaynaklardan finanse edilir:
(i) Ozel Birlige liye illkelerin aidatlan :
(ii) Uluslararasl Bilronlm, Qzel Birlik ite ilgili yaptlgl hizmetler ~lhgl aldlgl (icret ve baryJar:
(iii) Ozel Birlik ile ilgili. Uluslararasl Bilronun yaytnlanrun satl:,;mdan veya bunlann telif
haklanndan sagianan gdirler;
(iv) Hibder.6lfune bagh tasarrutla yaplJan bagl.~lar ve sUbvansiyonlar;
(v) Klralar, faiz ve di~er ~e:,;itli gelirler.

4-- a) Flkra (3) (i) de so2'i1 edilen aidatm saptanmasl amaclyla Ozel Birlik ilyesi her ilIke, Stnai
MOlkiyetin Korunmasma Dair Paris birliginde ait oldugu sllllfa dahil olacak ve ydhk aidatlaruu, s6zU
edilen Birlikteki s6z konusu sllllf iyin saptarum~ bulunan aym birim saylSI temeli Uzerinden
odeyecektir.
b) Oze( Birlik uyesi her bir ulkenin yIlhk aidatl, birimlerinin saYlsmm, tUm aidat ademeyen
top!am birimlere olan oram kadar tUm Uyelerce Ozel Birlik bi.it~esme odenecek toplam aidatm
orarundaki mebJag olacaktlr.
c) Aidatlar her Ylhn Ocak ayllllD birinde oderur.
d) Odenmemi~ geyrni:,; aidatlan bulunan bir lilke, eger birikmi~ aidatlanrun tutan , geyen tam iki
Ylla ait aidatlar tutanna e:,;itse veya bu tutan a~ay.orsa Ozel Birli~ my bir orgarunda oy kullanarnaz.
Bununla birlikte, Ozel Birligin herhangi bir orgam, odemedeki gecikmenin olagandJ.,l ve
onlenemeyecek durumlardan ileri geldigi karutlarursa, ve karutlandlgl stirece, SQZ konusu ilIkenin bu
organda oy kullanmaya devam ellB.esme miisaade edebilir.
e) Bi.itye, yem mali Yilm ~langtcmdan .once kabul edilmedigi takdirde. mali nizamnamelerde
6ng6rilldUg,U ilzere oneeki Ylhn biltcesi ile aym dtizeyde alue.
5~ Ozel Birlik ile ilgili olarak U1uslararasl BUronun yapacagl hizmetler kar~Illgl 6denecek lieret ve
har~lar. meblagl saptanarak Genel Mlidiir tarafmdan Kurul'a bildirilecektir.
6~ a) Ozel Birligin, her bir illkece Ozel Birlige yaptJacak tek bir ademe ile ol~acak bir i~letme
sennayesi fonu bulunacaktlf. Fan yetersiz kaldlgl takdirde, Kuru! anu anmna karan abr.

b) Herbir ii1kenin s5z konusu fona ilk olarak 6deyece~i meblag veya bunda yapl!acak artl~taki
paYI • soz konusu illkerun, [onun tesis edildigi ya da onu artmna karanrun ahndlgl yata ili.,kin alarak
6dedigi aidat ile oranhh olacaktlr.
c) Odemenin oraD! ve.ka~ul1an Gene! MUdiiriln 5nerisi ilzerine ve Te~kilatlD Koordinasyon
Komitesinin tavsiyesini aldilctan soma Kuruica tespit ohmacakur.

-1797- a) Te~kilat merkezinin bulundugu nlke ile imzalanan merkez ofis anl~asmda i~letme sermayesi
fonunun yetersiz oldugu durumlarda, Olkenin avans odemelerinde bulunacagl ongartllecektir. Su
avans odemelerinin tutan He ko$Ullan. her defasmda, sOZ konusu illke ile t~kilat arasmda
imzalanacak ayn ayn sOz1~elerin konusu olacaktlT.
b) Alt paragraf (a)'da som edilen (like ile T~kilat her biri yazdi ihbar ile avaIlS venne
yillctlmlillilgUnden imtina etme hakkmda sahiptir. Su itiraz ihbarda bulunulan yllm sonundan itibaren
yli sonra yilrUIliik kazarur.

ti,

8- Hesaplann denetimi Ozei Birlik ilyesi lilkelerin biri ya da daha 'togu tarafmdan yaptlabi1ece~i gihi,
mali yonetmeliklerde ongorilldUgil ~ek.ilde ~ekilde dl$ denetimcilerce de yapilabilir. Denetimciler.
k.endilerinin de muvafakatiyle Kurul tarafmdan saptarur.

MADDE 8

Madde 5 He 8'de Yapllacak De~ildikler
1- Madde 5,6,7 ile bu Maddede yapilmasl dili}UnUlen de~i~iklik oneriieri Ozel Birlige uye herhangi biT
alke tarafmdan yap!Iabilecegi gibi Genel Mildiir tarafmdan da yapilabilir. Bu gibi oneriler Genel
Mudilr tarafmdan, Ozei Birlik Uyesi illkelere, onerilerin Kurulca ele ahrunasmdan en az altI ay once
bildirilir.
2· Fzkra (1) de s6Zi1 edilen maddelerdeki degi~iklikJer Kuru! tarafmdan kabul olunur. Kabul, atdan
oylann dortte uyilnii gerektirir. ancal< Madde S'de ve bu fikrada yapdacak herhangi bir de~i~iklik
ablan oylann be~te dordllnu gerektirecektir.

3- Flkra (1) 'de soz edilen maddelerde yaptlacak herhangi biT degi~iklik. Y8Zih ihbann degi~ikligin
kabul edildigi SIr.l(ia Ozd Bulik (iyesi Ulkelerin dortte u.ytlnden gelecek mtitekabil anayasal sUrefj:leci
yer.yevesinde yapllacak kabutUn Genel MUdUrce teslim allDmasmdan bir ay sonra yiiriirluge girer. Bu
~ekilde kabul olWlan soz konusu maddelerde yapIiacak herhangi bir degi~iklik. degi~ikligin yiliiirlilge
girdigi tarihte Oze! Birlik ilyesi olan veya daha sonraki bir tarihte ilye olm~ olan bilttin illkeleri
baglar, ancak Ozel Birlik Uyesi illkelerin mali yiiktimli.iliUderini a.rtuan herhangi bir- degi~ikJik, soz .

konusu detilikli~i kabul ettiklerini bildirmil olan Ulkeleri batlar.

MADDE 9

Onaylama ve Kahlma, Yilri.irUige Girme
I-Bu Anl~maYl imzaJam.I~ buiWlan Smai MiHkiyetin Himayeslne Dair Paris Sozl~mesine taraf her
tilke anl~maYI onaylayabilir, imz.ala.nmarru~ ise. kattlabilir.
2- Onay ve katIlrna evralo Gene! MUdtire verHir.
3- a) Onay veya kaulma evraklanrn venni~ bulunan ilk be~ illke He ilgili olarak bu Anla:;;ma, bu gibi
evralan be~incisinin verilrnesinden il.y ay sonra yilrtlrlti~e girer.
b) Ba:;;ka bir illke soz konusu oldugunda. onay veya katlhm evrnlonda daha sonraki bir tarih
belirtilmedigi siirece, bu Anl~ma. onaymm veya kauilmmm Genel Mildiirce bildirilmesinden i1y ay
sonra yilnirlilge girer. Daha sonraki bir tarih belirtildigi takdirde, bu Anl~ma SQZ konusu illke i.yin
belirlenen SQZ konusu taribte ytirtirlilge girer.
4~ Onay veya katllun kendiliginden bu AnJ~marun bilton maddelerinin kabulilnii ve tilm
avantajlanndan yararlanmaYI ifade eder.

-180MADDE 10
Ania,maolD YfirUrIiigii ve Siiresi
Bu Anl~manm ytiriirliigii ve sUresi Smai Miilkiyetin Himayesine DalT Paris S6zle~mesi ile aynKbr.

MADDE 11
Madde 1-4 ve 9-15 Revizyonu
l-I~bu Anl~marun 1-4 ile 9-15 maddeleri. arzu edilen iyile~tirmelerin getirilebilmesi i~in revizyona
tabi tutulabilir.

2- Her biT revizyon Ozel Birli~e liye tilkelerin temsilcilerinin yapacagt toplanttda ele ahrur.

MADDE 12
Anla~ma Fesbi
I-Her (Uke Genel Mildilre ihbarda bulunarak Anl~madan ttekildigini bildirebilir. BOyle bir karar
aneak karan bildiren iilkeyi ilgilendirir, Anl8ima Oul Birligin diger illkeleri iein aym ~ekilde gecerli

kaliT,
2- Fesih, Genel MUdi.irtin fesih bildirimini aldlgl tarihten biT Yll sonra ge.,:erlik kazarur.
3- Bu Maddede ong6rtlien fesih hakkt herhangi bir lIlke tarafmdan Orel Birligin Uyesi oldugu
tarihten jtibaren be~ Ylf gecmeden kullam.lamaz.
MADDE \3
Ulkeler
Smai MOlkiyetin Himayesine Dair Paris Sijzle~mesinin Madde 24 hUkUmleri bu AnI~ma i'tinde
gefterlidir.

MADDE 14
imzalanma, Diller ve Bildirimler
1· a) Bu Anl~ma ikisinin de astl kabul edildi~i Ingilizce ve Franslzca olarak tek suret halinde
imzalanarak isvi~re Htiktimetine tevdi olunacakhr.
b) Bu Anl~ma 30 Haziran 1969 tarihine kadar Bern kentinde imzaya a91k tutulacaktlL
2- Resmi metinler, Kurulun tayin edebilecegi diger dillerde, ilgili hukilmetler He isti1jarede
bulunulduktan soma saptanarak Genel Mtidtirce 0 dilde hazulamr.
3- Genel MudOr, bu Anla~anm imzah metninin, tsviyre HUkiimetince tasdikli iki suretini, onu
imzaiayan illkelerin hiikilmetlerine, talep halinde de ba<,>ka herhangi bir iilkenin hilkUmetine iletir.
4- Genel MudUr, bu Anl~maYl Birle~mi1j MiUetler Sekreterligine teseil ettirecektir.
5- Genel Mtidtir, bzei Birlige uye tiim iilkelerin hiikiimetierine, Anl~marun yUriirliik, imza, onay ve
katlhm evraklan ile Anl~ma degi~ik1iklerinin kabulii tarihi ile soz konusu degi~iklikJerin yilrilrltik
tarihlerini ve fesih kararlanm bildirecektir.

MADDE 15
Ge~jcj

Hiikum

Birinei Genel MUdiir mevkiine ge9ineeye kadar bu Anl~mada Te~kilatm Uluslararasl BilrosWlB. veya
Genel MUdfue yapIlaeak ahflar, siraslyia Uluslararast Fikri MOlkiyet Haklan Uluslararasl Birl~ik
Bfuolanna veya Miidllrilne yaptlml~ addolunur.

