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GİRİŞ 

Fikri ve sınai hakların gümrüklerde korunmasına ilişkin düzenlemeler 4458 sayılı 

Gümrük Kanununun 57nci maddesi ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 100 ila 111inci 

maddelerinde yer almaktadır. Mezkur Yönetmeliğin “Gümrük İdarelerine 

Başvuru” başlıklı 103üncü maddesinde hak sahipleri tarafından gümrük 

idaresine yapılacak başvurunun usul ve esasları düzenlenmiştir. 

Anılan maddenin birinci fıkrası “Fikri ve sınai hakları ihlal eder nitelikteki eşyanın 

alıkonulması veya gümrük işlemlerinin durdurulması talebi ek-13’te yer alan 

Fikri ve Sınai Hakların İhlali İle İlgili Olarak Gümrük İdaresinin Harekete 

Geçmesine İlişkin Başvuru Formu ile elektronik olarak gümrük idaresine yapılır. 

Başvurular elektronik veri değişimi sistemi aracılığı ile de yapılabilir.” hükmünü 

amirdir.  

Bu kapsamda, Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar neticesinde hak sahiplerinin 

1/4/2013 tarihinden itibaren Bakanlığın kurumsal internet sayfasında yer alan 

“Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Programı”  kullanılarak elektronik imza ile giriş 

yapmak suretiyle “Fikri ve Sınai Hakların İhlali İle İlgili Olarak Gümrük İdaresinin 

Harekete Geçmesine İlişkin Başvuru Formu”nu elektronik ortamda doldurarak 

Bakanlığımıza gönderebilmesi ve ilgili başvuru sonucundan e-posta aracılığıyla 

bilgilendirilmesi mümkün kılınmıştır. 

İşbu rehber, bu kapsamda Bakanlığımıza elektronik yolla yapılacak 

başvurularda izlenmesi gereken adımları göstermektedir. 
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I- FİKRİ VE SINAİ HAKLARIN İHLALİ İLE İLGİLİ OLARAK GÜMRÜK İDARESİNİN 

HAREKETE GEÇMESİNE İLİŞKİN BAŞVURU 

 

A. İLGİLİ MEVZUATA GENEL BİR BAKIŞ 

4458 Sayılı Gümrük Kanununun 57nci maddesi fikri ve sınai haklar mevzuatına göre 

korunması gereken haklarla ilgili olarak genel bir çerçeve çizmiş, detaylı düzenleme ise 

7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük 

Yönetmeliğinin 100 ila 111’inci maddeleri ile hüküm altına alınmıştır.1 

 

İlgili Yönetmelik maddelerinde konuya ilişkin kavramlar tanımlanmış, kapsam belirlenmiş, 

gümrük idaresince re’sen yapılacak işlemler, başvuru usulü, gümrük idaresince yapılacak 

işlemler, kolaylaştırılmış imha hususları ile birlikte yetkili mahkemenin hak ihlalinde 

bulunduğuna karar verdiği eşyaya ilişkin yapılacak işlemler düzenlenmiştir. 

 

Kanun ve Yönetmelik maddelerinin yanında, işbu rehber konusu elektronik başvuruya ilişkin 

düzenlemeyi de içeren Tebliğ (Gümrük Genel Tebliği (Fikri ve Sınai Haklar) Seri No:1) 

26/3/2013 tarih ve 28599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1/4/2013 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir.2 

 

B. BAŞVURUYU YAPABİLECEK KİŞİLER VE BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER 

Fikri ve sınai hakların ihlali ile ilgili olarak gümrük idaresinin harekete geçmesine ilişkin 

başvurular elektronik olarak Gümrükler Genel Müdürlüğüne yapılır. Bu başvuru, hak sahibi, 

hak sahibinin temsilcisi, hakkı kullanmaya yetkili kişi ya da hakkı kullanmaya yetkili kişinin 

temsilcisi tarafından yapılabilir. 

 

C. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

İş bu rehberde bahsi geçen ve hak sahiplerinin elektronik olarak başvuru yapabilmelerine 

imkan sağlayan programın ilgili ekranlarında hak sahipliğini kanıtlayan belgenin, başvurunun 

hak sahibinin temsilcisi tarafından yapılması durumunda temsil yetkisini kanıtlayan belgenin, 

hak sahibinin tüzel kişilik olması ve başvurunun hak sahibince yapılması durumunda tüzel 

kişiliği temsilen başvuru yapan kişinin tüzel kişiliği temsil yetkisini kanıtlayan imza sirkülerinin 

uygun formatlarda sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

                                                           
1
 Söz konusu Kanun ve Yönetmelik maddeleri EK-1 ve EK-2’de yer almaktadır. 

2
 Söz konusu Tebliğ EK-3’te yer almaktadır. 
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II- PROGRAMIN KULLANIMINA İLİŞKİN EKRAN GÖRÜNTÜLERİ VE BAŞVURU 

ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

 

A. OTURUM AÇMA 

Programa giriş için Bakanlığımız resmi internet sayfası üzerinden (www.gtb.gov.tr) ana 

sayfada görülen “E-İşlemler” sekmesi altında yer alan “Uygulamalar” sekmesine girilmesi 

gerekmektedir. Burada yer alan “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Programı” çalıştırıldığında 

program giriş için öncelikle T.C. Kimlik Numarası ile elektronik imza şifresinin ilgili alanlara 

yazılması gerekmektedir. Oturum Açma ekranına ilişkin ekran görüntüleri aşağıdaki gibidir. 

 

 

http://www.gtb.gov.tr/
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Programa girildiğinde karşılaşılan ilk ekranın incelenmesinden de anlaşılacağı üzere program 

üç ana menüden oluşmaktadır: 

1. BAŞVURU EKLEME 

2. BAŞVURU YENİLEME 

3. BAŞVURU SORGULAMA 

Bu menülere ilişkin açıklayıcı notlarla birlikte ekran görüntüleri aşağıdadır. 

B. BAŞVURU EKLEME 

 

1. EKRAN 

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, “Başvuru Ekle”  bölümünden yeni başvuru yapılabilmektedir. 

“Başvuru Ekle” seçeneğine girildiğinde Gümrük Yönetmeliğinin 13 no.lu ekinde yer alan “Fikri 

ve Sınai Hakların İhlali İle İlgili Olarak Gümrük İdaresinin Harekete Geçmesine İlişkin Başvuru 

Formu”nun adım adım veri girişine imkan sağlayan elektronik versiyonu ekrana gelecektir. 

Hak Tescil No Kontrol: Yeni bir başvuru eklenmek istendiğinde karşımıza gelecek olan ilk 

ekran “Hak Tescil No Kontrol” ekranı olup bu ekranda başvuru konusu hak için Türk Patent 

Enstitüsü tarafından verilmiş olan tescil belgesinde yer alan tescil numarası ve geçerlilik tarihi 

belirtilmelidir. Ancak, yıl bilgisi bulunan tescil numaraları için (Örn; 2007 16245) yıl ile 

devamındaki numara arasında bir boşluk bırakılmalıdır.  

Not 1: Tescil numarası ve geçerlilik tarihinin, 8 no.lu ekranda verilen bilgi ile uyumlu olması 

gerekmektedir. 

Not 2: Başvuru konusu hak türü telif hakkı ise “Hak Tescil No” kısmına “TELİF” yazılacak; “Hak 

Tescil Geçerlilik Tarihi” ise başvuru tarihinden bir yıl sonrası olarak belirtilecektir. 
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2. EKRAN 

Başvuru sahibine ilişkiler bilgiler: Başvuran kişi/firmaya ait tüm bilgiler doldurulmalıdır. 

Başvurunun doğrudan hak sahibi tarafından yapılması halinde “Hak Sahibi”; temsilcisi/vekili 

tarafından yapılması halinde “Hak Sahibinin Temsilcisi”; hakka ilişkin kullanım yetkisinin 

sözleşme ile bir başka kişi/firmaya verilmesi durumunda “Hakkı Kullanmaya Yetkili Kişi”, bu 

kişi/firmanın temsilcisi/vekili tarafından başvuru yapılması durumunda “Hakkı Kullanmaya 

Yetkili Kişinin Temsilcisi”  işaretlenmelidir. Başvuru sahibinin durumunu kanıtlayan belgeler 

(Vekaletname, lisans sözleşmesi vs.) “Ekle” butonu ile sisteme yüklenmelidir.  

 

Bu ekranda, sisteme elektronik imza ile giriş yapıldığından, “Adı-Soyadı”, “Tc Kimlik No” ve 

“Ülke” kutucukları, imza kartında kayıtlı bilgilere uygun şekilde dolu olarak gelmektedir. 

Dolayısıyla, elektronik imza ile sisteme girildikten sonra başvuru sahibine ilişkin otomatik 

olarak gelen bu bilgilerde herhangi bir değişiklik yapılamamaktadır.  

E-Mail bilgisi başvuru sonucuna ilişkin bilgilendirmenin yapılacağı e-posta adresi olduğundan 

aktif olarak kullanılan bir e-mail adresi bilgisi girilmesi başvurunun sonucu hakkında bilgi 

alınabilmesi açısından önemlidir. 

Diğer taraftan başvuru sonucuna ilişkin bilgilendirme mailinin Gelen Kutusuna düştüğünden 

emin olmak için info_fsmh@gtb.gov.tr adresini “Adres Defteri”ne ekleyebilirsiniz. 

mailto:info_fsmh@gtb.gov.tr
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3. EKRAN 

İrtibat Kurulacak Kişi Bilgileri: Gümrük idaresince ihtiyaç duyulan hallerde irtibat kurulması 

istenilen kişiye ilişkin bilgiler bu ekranda girilmelidir.  

İrtibat kurulacak kişi ile başvuru sahibinin aynı kişi olması durumunda “Başvuru Sahibi ile 

Aynı ise Tıklayınız” kutucuğu işaretlendiğinde başvuru sahibine ilişkin 1 no.lu ekranda girilen 

bilgiler otomatik olarak bu ekrana getirilecektir.  

Teknik konularda irtibat kurulacak kişi ile idari konularda irtibat kurulacak kişinin aynı olması 

durumunda ise bu kez “İrtibat Bilgileri Aynı ise Tıklayınız” kutucuğu işaretlenmelidir. Bu 

durumda da idari konular için belirtilen irtibat kişisi bilgileri otomatik olarak teknik konular 

için belirtilen irtibat kişisi alanına getirilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 



______________Fikri ve Sınai Hakların Gümrüklerde Korunmasına İlişkin E-Başvuru Rehberi_______________ 

 

6 
 

4. EKRAN 

Başvuru Konusu Hak Türü:  Korunmak istenilen hak türü bilgisi seçilecek (bir marka ise 

“Marka” seçeneği, bir tasarım hakkı ise “Tasarım Hakkı” seçeneği) ve başvuru konusu hak 

türüne ilişkin gerekli açıklamalar “Açıklama” alanına yazılacaktır. Başvuru konusu hakkın 

marka olması durumunda bu alana marka adının yazılması gerekmektedir. 
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5. EKRAN 

Orijinal Eşya İle İlgili Bilgiler: 5inci ve 6ncı ekranda başvuru konusu hakkın sahibi tarafından 

üretilen/ürettirilen orijinal eşyaya ilişkin ayırt edici tüm bilgilerin girilmesi gerekmektedir.  

 Ürün Grubu: Eşyanın bulunduğu ürün grubuna ilişkin seçenek seçilmelidir. Türk 

Patent Enstitüsü tarafından verilen hak tescil belgesinde “Emtiası” olarak belirtilen 

ürün grupları ile sınırlı kalmak suretiyle birden fazla ürün grubu seçilerek 

eklenebilecektir. 

 Üretim Ülkesi: Eşyanın üretim ülkesi seçilip eklenmelidir. Birden fazla ülkede 

üretilmesi mümkün eşyaya ilişkin olarak birden fazla ülke seçilip eklenebilecektir. 

 GTİP: Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki yerini belirten gümrük tarife istatistik 

pozisyonu bilgisi 6, 8, 10 ya da 12 hane olarak girilmelidir. 

 Cins: Eşyanın tanınmasına imkan verecek şekilde tam ve ayrıntılı teknik tanımı 

yapılmalı, orijinal eşyanın tam adı yazılmalıdır. (ayakkabı, X çizgi film karakteri vs.) 

 Lisanslı Üretim Hakkına Sahip Firmalar: Orijinal eşyayı üretim hakkına sahip olan firma 

bilgileri belirtilmelidir. 
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6. EKRAN 

Orijinal Eşya İle İlgili Bilgiler: Orijinal eşyaya ilişkin başvuruya eklenmesine gerek görülen 

diğer teknik bilgi ve belgeler ile orijinal eşyaya ait ayırt edici özellikteki fotoğraf ve resimler 

bu ekranda yer alan ilgili başlığa eklenmelidir.  

Not: Bir başvuru kapsamında sisteme eklenebilecek doküman (belge, fotoğraf vs.) toplamının 

100 MB’ı geçemeyeceği unutulmamalıdır. Programa yalnızca .jpeg, .jpg, .bmp, .png, .gif, .tiff, 

.tif, .pdf, .doc, .docx uzantılı belgeler eklenebilmektedir. 
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7. EKRAN 

Sahteciliğin Tür ve Şekline İlişkin Olarak Verilebilecek Her Türlü Bilgi: Hak sahibi tarafından, 

bilinmesi durumunda, sahteciliğe ilişkin verilebilecek her türlü yararlı bilgi, belge ve 

fotoğrafın bu ekranda ilgili başlığa eklenmesi gerekmektedir. 
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8. EKRAN 

Hak Sahibine İlişkin Bilgiler: Bu ekranda hak sahibine ilişkin istenilen bilgiler belirtilir ve hak 

sahibine Türk Patent Enstitüsü tarafından verilmiş hak sahipliğini kanıtlayan Tescil Belgesi 

“Ekle” butonu ile eklenir ve sisteme kaydedilir. Bu bölümde belirtilen hak sahibinin              

ad-soyad veya ünvan bilgilerinin, programa yüklenecek Tescil Belgesinde yer alan ad-soyad 

veya ünvan bilgisi ile aynı olması gerekmektedir. 
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9. EKRAN 

8inci ekranda hak sahibine ilişkin bilgiler girildikten ve hak sahipliğini kanıtlayan TPE 

tarafından verilmiş tescil belgesi eklendikten sonra “İleri” butonu tıklandığında karşımıza 

gelecek ekranda görünen “Taahhütname” başvuru sahibi tarafından “İmzala” butonuyla 

elektronik olarak imzalanmalıdır. Aksi takdirde başvuru sisteme kayıt edilemeyecek, 

dolayısıyla da ilgili gümrük personeli tarafında değerlendirmeye alınamayacaktır.   
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Taahhütnamenin imzalanmasının ardından, girilen başvuru daha sonra Bakanlığımıza 

gönderilmek üzere kaydedilebilir ya da “Başvurunuz Bakanlığa Gönderilsin mi?” şıkkı 

işaretlenerek ve “Kaydet” butonuna basılarak Bakanlığa gönderilebilir.  

Bakanlığa gönderilen başvurular, sonraki sayfada yer alan ekran görüntüsünde olduğu gibi 

“Başvurularım” bölümünde “İşlemde” olarak gözükmekte olup, bu başvurular üzerinde 

değişiklik yapılamamaktadır. “Bakanlığa Gönderilmedi” statüsünde olan başvurular sağ 

tarafta görülmekte olan “Düzenle” seçeneği ile değiştirilebilir, kaydedilen değişikliklerin 

ardından formun sonunda tekrar ekrana gelen “Başvurunuz Bakanlığa Gönderilsin mi?” şıkkı 

işaretlenerek Bakanlığa gönderilebilir. 

Aşağıdaki ekran görüntüsünde girilen başvuru kaydedilmiş ancak “Başvurunuz Bakanlığa 

gönderilsin mi?” kutucuğu işaretlenmeden kaydet butonuna basıldığından başvuru 

kaydedilmiş ancak değerlendirilmek üzere henüz Bakanlığımıza gönderilmemiştir. Bu şekilde 

kaydedilen başvurulara “Başvurularım” menüsünden ulaşıldıktan sonra yukarıda anlatıldığı 

gibi Bakanlığımıza gönderilebilir.  
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“BAŞVURULARIM” menüsünün görünümü aşağıdaki gibidir. Kaydedilip Bakanlığımıza gönderilen 

başvurular “İşlemde” olarak görülürken, kaydedilmiş ancak henüz Bakanlığımıza gönderilmemiş 

başvurular “Bakanlığa Gönderilmedi” statüsü ile görülmektedir. Benzer şekilde Bakanlığımıza 

gönderilip onaylanan başvurular “Kabul Edildi” olarak; eksik bilgi, belge gibi nedenlerle reddedilen 

başvurular “Reddedildi” olarak görülecektir. Reddedilen başvuruların “Başvurularım” ekranından 

“Düzenle” seçeneğinin seçilmesi ile eksikliklerinin düzeltilip yeni bir başvuru olarak gönderilmesi 

mümkün bulunmaktadır. 

 

Tüm bu adımların gerçekleştirilerek Bakanlığımıza başvurunun gönderilmesi durumunda ilgili 

personel tarafından değerlendirilen başvurular için başvuru sahibine başvuru sonucu 

hakkındaki bilgilendirme e-posta mesajı gönderilmektedir. Bilgilendirme e-posta mesajının 

gönderildiği mail adresinin gelen kutusu aktif olmadığından bu adrese mail gönderilemeyecektir. 
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C. YENİLEME BAŞVURUSU 

Programda geçerlilik süresi dolan başvurular için “Yenileme Başvurusu” ekranından tekrar 

başvuru yapma imkanı bulunmaktadır. Bir önceki bölümde açıklandığı üzere, programa 

kaydedilmiş ancak henüz Bakanlığımıza gönderilmemiş başvurular ile ilk defa yapılacak 

başvurular için bu ekran kullanılmayacaktır. 

Yenileme başvurusu için, süresi dolan başvuru konusu hak tescil numarası ve geçerlilik 

tarihinin aşağıda ekran görüntüsü verilen ilk ekranda belirtilmesi gerekmektedir. 

 

Yenileme başvurusu yapılacak hakka ilişkin bu ilk ekranda istenilen bilgiler girildikten sonra 

“İleri” butonuna tıklandığında daha önce Bakanlığımızca kabul edilmiş ancak geçerlilik süresi 

dolmuş başvuruya ait “Başvuru Ekleme” başlığında belirtilen tüm ekranlar (programın veri 

tabanından alınmış ilk başvuru esnasında girilen bilgiler ile birlikte) ekrana gelecek olup, 

gerekli olması durumunda bu ekranlarda yer alan bilgiler üzerinde düzeltme yapılabilecektir. 

Tüm ekranlar üzerinde (gerekliyse) düzeltmeler ve değişiklikler yapıldıktan sonra başvurunun 

Bakanlığımıza gönderilmesi ya da “Başvuru Ekleme” bölümünde olduğu gibi, yine daha sonra 

Bakanlığımıza gönderilmek üzere sisteme kaydedilmesi mümkün bulunmaktadır. 

Not: Başvuru konusu hak türü telif hakkı ise, geçerlilik süresi dolmuş telif hakkı için yenileme 

başvurusu ekranı kullanılmayacak olup, bu hak türüne ilişkin korumanın devam etmesi için ilk 

kez başvuru yapılıyormuş gibi “Başvuru Ekle” menüsü kullanılacaktır. 
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D. BAŞVURU SORGULAMA 

“Başvurularım” ekranında Bakanlığımıza gönderilmiş ya da daha sonra gönderilmek üzere 

kaydedilmiş tüm başvuruların görüntülenmesi mümkündür.  

Bakanlığımıza gönderilmiş ancak henüz değerlendirmesi sonuçlandırılmamış olan başvurular 

“İşlemde” olarak gözükmekte olup, bu başvurular görüntülenebilmekte ancak Bakanlığımıza 

değerlendirilmek üzere gönderildiğinden herhangi bir düzeltme işlemi yapılamamaktadır. 

Bakanlığımıza gönderilmiş ve değerlendirilme sonucunda onaylanmış başvuruların durumu 

“Kabul” olarak görünmektedir.  

Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda eksik bilgi, belge ya da geçerliliğini yitirmiş 

belge gibi nedenlerle onaylanmamış başvurular “Red” olarak görünmektedir. 
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EK-1: Gümrük Kanununun 57nci maddesi  
 
Madde 57 – (Değişik: 18/6/2009-5911/10 md.) 1. a) Fikri ve sınaî haklar mevzuatına göre korunması 
gereken haklar ile ilgili olarak hak sahibinin yetkilerine tecavüz eder mahiyetteki eşyanın alıkonulması 
veya gümrük işlemlerinin durdurulması hak sahibinin veya temsilcisinin talebi üzerine gümrük 
idareleri tarafından gerçekleştirilir. Durdurma veya alıkoyma kararı hak sahibi veya temsilcisi ile 
beyan sahibi veya 37 nci maddede belirtilen kişilere bildirilir. 
b) Gümrük idaresine henüz bir talepte bulunulmadığı durumda ve söz konusu eşyanın fikri ve sınaî 
mülkiyet haklarını ihlal ettiğine dair açık deliller olması halinde, hak sahibinin geçerli bir başvuruda 
bulunabilmesini teminen, gümrük idareleri tarafından eşya üç işgünü süresince re’sen alıkonulabilir 
veya eşyanın gümrük işlemleri durdurulabilir. 
 
2. Fikri ve sınaî hakların ihlal edildiği gerekçesi ile gümrük idaresine yapılan başvurunun kabulü, söz 
konusu eşyanın gümrük idaresince gereğince muayene edilmeden bırakıldığı veya eşyanın 
alıkonulması için herhangi bir önlem alınmadığı gerekçesi ile hak sahibine tazminat hakkı doğurmaz. 
Fikri ve sınaî hakları ihlal eden eşya ile mücadele kapsamında, gümrük idaresince başvuru üzerine 
veya re’sen hareket edilmesi nedeniyle ilgili kişilerin zarara uğramasından gümrük idaresi ve yetkilileri 
sorumlu tutulamazlar. 
 
3. Gümrük idaresince alınan durdurma veya alıkoyma kararının hak sahibine tebliğinden itibaren 
çabuk bozulabilir eşya için üç iş günü, diğer eşya için on iş günü içinde hak sahibince ihtiyati tedbir 
kararı getirilmemesi halinde, eşya hakkında beyan sahibinin talepte bulunduğu gümrük rejimi 
hükümlerine göre işlem yapılır. Haklı bir mazeretin bulunması halinde, hak sahibinin talebi üzerine, 
gümrük idaresince on iş gününe kadar ek süre verilebilir. 
 
4. Gümrük idaresince gümrük işlemleri durdurulan veya alıkonulan eşya, yetkili mahkemece alınan 
karar doğrultusunda imha veya asli nitelikleri değiştirilerek tasfiye edilir. 
 
5. Yolcuların kendi kullanımlarına mahsus kişisel eşya ile ticari mahiyette olmayan ve gümrük vergisi 
muafiyeti sınırları içinde kalan hediyelik eşya için bu madde hükümleri uygulanmaz. Aynı şekilde, fikri 
ve sınaî haklar mevzuatına göre korunması gereken haklar ile korunmuş ve hak sahibinin izni ile 
üretilmiş eşyanın; hak sahibinin rızası dışında bir gümrük işlemine tabi tutulması veya hak sahibinin 
onayladığından farklı şartlarda üretilmesi veya başka şartlarda bir marka taşıması halinde, söz konusu 
eşya bu madde hükümleri kapsamı dışında tutulur. 
 
6. Gümrük idaresince gümrük işlemleri durdurulan veya alıkonulan eşyanın mahkemece fikri ve sınaî 
hakları ihlal ettiğinin tespitine gerek olmaksızın kolaylaştırılmış imha kapsamında gümrük kontrolü 
altında imhasına gümrük idaresi tarafından izin verilebilir. Kolaylaştırılmış imhaya ilişkin usul ve 
esaslar yönetmelikle belirlenir. 
 
7. Gümrük idaresince gümrük işlemleri durdurulan veya alıkonulan eşyanın hak sahibinin belirlediği 
tutarda teminatla iadesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 
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EK-2: Gümrük Yönetmeliğinin 100-111 inci maddeleri 
 

İKİNCİ KISIM 
Fikri ve Sınai Hakların Korunması 

Tanımlar 
MADDE 100 – (1) Bu kısımda geçen; 
a) Fikri ve sınai hakları ihlal eder nitelikteki eşya: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 

5147 sayılı Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanun, 5042 sayılı Yeni Bitki 
Çeşitleri Üzerinde Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun, 551 sayılı Patent Haklarının 
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 
fikri ve sınai hakların korunması mevzuatına göre korunması gereken hakları düzenleyen diğer 
mevzuat ile korunan hakları ihlal eder nitelikteki eşyayı, 

b) Hak sahibi:  
1) Fikri ve sınai hakların korunması mevzuatına göre korunması gereken haklara sahip olan 

kişiyi, 
2) Birinci alt bentte sayılan fikri ve sınai hakları kullanmak için yetki verilen kişi veya temsilcisi 

ile hak sahibinin temsilcisini, 
c) Sahte eşya: 
1) Ambalajı da dahil olmak üzere, yetkisiz olarak hak sahibinin aynı tip eşya için geçerli tescilli 

markası ile aynı ticari markayı veya esas yönleri itibariyle bu ticari markadan ayırt edilemeyen bir 
ticari markayı taşıyan ve bu yolla fikri ve sınai hakların korunması mevzuatına göre güvence altına 
alınan hakkı ihlal eder nitelikteki eşyayı, 

2) Sahte eşyayla birlikte veya ayrı olarak birinci alt bentte belirtilen eşya ile aynı koşullarda 
gümrüğe sunulan logo, etiket, stiker, broşür, kullanım kılavuzu, garanti belgesi gibi her türlü marka 
simgesini,  

3) Birinci alt bentte belirtilen eşya ile aynı koşullarda ve sahte eşyadan ayrı olarak gümrüğe 
sunulan, sahte eşyanın markalarını taşıyan ambalaj malzemelerini, 

ç) Korsan eşya: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre tescil edilmiş , telif 
hakkı veya bağlantılı haklar veya tasarım hakkına konu eşyanın hak sahibinin veya bu hak sahibi 
tarafından üretim yapılan ülkede yetkilendirilen kişinin rızası dışında kopyalanan veya bu kopyaları 
içeren eşyayı,  

ifade eder. 
(2) Fikri ve sınai hakları ihlal eder nitelikteki eşyayı üretmek amacıyla özellikle tasarlanan veya 

uyarlanan ve kullanılması halinde hak sahibinin fikri ve sınai hakların korunması mevzuatına göre 
güvence altına alınan hakkının ihlal edilmesine sebep olacak kalıp ve matrisler de birinci fıkrada 
sayılan eşya olarak kabul edilir. 

 
Kapsam 
MADDE 101 – (1) Gümrük idareleri, Türkiye Gümrük Bölgesinde taşıt değiştiren eşya da dahil 

olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma konu, fikri ve sınai hakları ihlal ettiğinden 
şüphe edilen veya bu hakları ihlal eder nitelikteki eşya ile ilgili olarak 102 ila 104 üncü madde 
hükümlerine göre işlem yapar. 

(2) Hak sahibinin izni ile ticari markaya sahip olmuş, patent veya faydalı model hakları, telif 
veya bağlantılı haklar, tasarım hakları, entegre devre topografyası hakkı, yeni bitki çeşitlerine ait 
ıslahçı hakkı veya coğrafi işaret hakkı ile korunmuş ve hak sahibinin izni ile üretilmiş eşyanın hak 
sahibinin rızası dışında birinci fıkrada belirtilen durumlardan birine tabi olması veya hak sahibinin 
onayladığından farklı koşullarda üretilmesi veya başka koşullarda 107 nci maddenin birinci fıkrasında 
belirtilenden farklı bir fikri ve sınai hak ile korunması halinde söz konusu eşya bu madde hükümleri 
kapsamı dışında tutulur. 
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Gümrük idaresince re’sen yapılacak işlemler 
MADDE 102 – (1) Gümrük idaresince Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 

uyarınca re’sen alıkonulan veya gümrük işlemleri durdurulan eşya için beyan sahibi veya eşyayı elinde 
bulundurana da takip eden ilk iş günü içerisinde bildirimde bulunulur. 

(*1) “(1) Gümrük idaresince Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 
re’sen alıkonulan veya gümrük işlemleri durdurulan eşya için, 103 üncü madde uyarınca başvuruda 
bulunmak üzere hak sahibine; ayrıca beyan sahibi veya eşyayı elinde bulundurana alıkoyma veya 
durdurma işlemini takip eden ilk iş günü içerisinde bildirimde bulunulur.”(*1)02.12.2010-27773 Resmi 
Gazete ile değişen şekli) 

(2) Gümrük idareleri, hak sahibine olası hak ihlaline ilişkin tebliğde bulunmadan önce eşyanın 
fikri ve sınai haklarını ihlal eder nitelikte olduğuna dair şüphe duyulan hususları desteklemek amacıyla 
hak sahibinden gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri talep edebilir. Bu aşamada, hak sahibine eşyanın 
miktarı ve niteliği dışındaki bilgiler açıklanmaz. 

 
Gümrük idarelerine başvuru 
MADDE 103 – (1) Fikri ve sınai hakları ihlal eder nitelikteki eşyanın alıkonulması veya gümrük 

işlemlerinin durdurulması talebi ek-13’te yer alan Fikri ve Sınai Hakların İhlali İle İlgili Olarak Gümrük 
İdaresinin Harekete Geçmesine İlişkin Başvuru Formu ile elektronik olarak gümrük idaresine yapılır. 
Başvurular elektronik veri değişimi sistemi aracılığı ile de yapılabilir. Ayrıca hak sahibinin yurtdışında 
yerleşik olması halinde 100 ila 111 inci maddeler kapsamındaki işlemler, ancak Türkiye’de yerleşik 
temsilcisi aracılığıyla yapılabilir. 

(2) Başvurularda, söz konusu eşyanın gümrük idaresince tanınmasına imkan verecek şekilde; 
a) Eşyanın tam ve ayrıntılı teknik tanımı,  
b) Hak sahibince sahteciliğin tür ve şekline ilişkin olarak verilebilecek her türlü bilgi,  
c) Hak sahibince belirlenen irtibat sağlayacak kişinin isim ve adres bilgisi, 
bulunması zorunludur. 
(3) Başvurunun ayrıca, ikinci fıkraya göre başvuru sahibinden istenilecek beyan ile söz konusu 

eşya ile ilgili olarak kendisinin hak sahibi olduğunu kanıtlayan bir belgeyi de içermesi gereklidir. 
(*1)“(3) Bu madde uyarınca yapılacak başvurulara, başvuru sahibinin söz konusu eşya ile ilgili 

olarak hak sahibi olduğunu ve hakkın Türkiye’de tescil edildiğini kanıtlayan bir belgenin de eklenmesi 
gerekir.” (*1)02.12.2010-27773 Resmi Gazete ile değişen şekli) 

(4) Başvuru sırasında, bilindiği takdirde, hak sahiplerince;  
a) Orijinal eşyanın başvurunun yapıldığı ülkenin piyasasındaki vergi öncesi kıymeti, 
b) Eşyanın gönderildiği veya gönderilmesi planlanan yer, 
c) Sevkiyata veya ambalaja ilişkin ayrıntılar, 
ç) Planlanmış olan varış veya yola çıkış tarihi, 
d) Taşıyıcı firma ve taşımada kullanılan araca ilişkin bilgi, 
e) İthalatçı, ihracatçı veya eşyanın zilyedine ilişkin bilgiler, 
f) Eşyanın üretildiği ülke veya ülkeler ve eşya sevkiyatında kullanılan güzergahlar, 
g) Orijinal eşya ile bu eşyaya ilişkin hakları ihlal ettiğinden şüphe edilen eşya arasındaki teknik 

farklılıklar, 
bildirilir. 
(5) Ayrıca, başvuruda belirtilen fikri ve sınai hakkın niteliğine mahsus olarak ayrıntılı bilgi 

istenilebilir. 
(6) Hak sahibi, başvuru dilekçesinde, gümrük idaresinin harekete geçmesini istediği sürenin 

uzunluğunu tam olarak belirtmelidir. Ancak bu süre bir yılı geçemez. Sürenin başlangıcında başvuru 
dilekçesinin gümrük idaresinin kaydına girdiği tarih esas alınır. Başvuru dilekçeleri ile ikinci fıkrada 
belirtilen zorunlu bilgilerden herhangi birini içermeyen dilekçeler işleme konulmaz. Başvuru, 
içeriğinde bulunması gerekli unsurlar eksiksiz olarak tamamlandığında yenilenebilir.  

(7) Başvurunun yapıldığı tarihten itibaren otuz iş günü içinde başvuru incelenerek sonucu 
başvuru sahibine bildirilir.  

http://www.orgtr.org/tr/gumruk-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik-3
http://www.orgtr.org/tr/gumruk-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik-3
http://www.orgtr.org/tr/gumruk-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik-3
http://www.orgtr.org/tr/gumruk-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik-3
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(8) Başvurunun kabul edilmesi halinde, gümrük idaresi söz konusu kararın ne kadar süre ile 
geçerli olduğunu da açıkça belirtir. Bu süre hak sahibinin başvurusu ile uzatılabilir. Sürelerle ilgili 
olarak altıncı fıkra hükümleri geçerlidir.  

(9) Gümrük idaresi tarafından başvurunun kabul edilmemesi halinde, söz konusu karar 
gerekçeleri belirtilmek ve Kanunun 242 nci maddesine istinaden itiraz yolu açık olmak suretiyle hak 
sahibine bildirilir. 

(10) Başvurunun işleme konulması sırasında ortaya çıkan idari masrafların hak sahibince 
karşılanması talep edilemez.Ancak, eşyanın fikri ve sınai hakların korunmasına ilişkin mevzuat 
hükümlerini ihlal eder nitelikte olduğunun tespiti amacıyla gerçekleştirilen tahlil ve ekspertiz ücretleri 
ile fazla mesai ücretleri hak sahibi veya temsilcisi tarafından karşılanır.  

(11) 105 inci maddede belirtilen işlemlere hak sahibinin kendi tasarrufu veya ihmali ile devam 
edilememesi veya söz konusu eşyanın fikri ve sınai haklarını ihlal eder nitelikte olmadığının tespit 
edilmesi halinde, 101 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca gümrük işlemlerini gerçekleştiren kişilere 
karşı sorumluluğu kabul ettiğine dair elektronik beyanı da başvuruya eklenir. Bu beyanda hak sahibi 
104 ve 105 inci maddelerde belirtilen eşyanın gümrük gözetimi altında tutulmasına ilişkin tüm 
masrafları üstlendiğini belirtmelidir. 

(12) Eşya üzerindeki fikri ve sınai hakların korunması mevzuatına göre güvence altına alınan 
hakkın sona ermesi veya süresinin bitmesi hallerinde,durumun hak sahibi tarafından gümrük 
idaresine bildirilmesi zorunludur. Ayrıca, bu madde kapsamında gümrük idaresine verilen yanlış veya 
eksik bilgilerden ya da mevcut verilerin güncellenmemesinden dolayı ortaya çıkabilecek yanlış 
uygulamalardan hak sahibi sorumludur.  

 
Gümrük idarelerince yapılacak işlemler 
MADDE 104 – (1) Hak sahibinin başvurusu üzerine, 101 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca 

gümrük işlemlerine tabi eşyanın fikri ve sınai hakları ihlal eder nitelikteki eşya tanımına uyması 
halinde gümrük idaresi eşyanın gümrük işlemlerini durdurur veya eşyayı alıkoyar.  

(2) Gümrük idaresi hak sahibi veya temsilcisi ile beyan sahibi veya Kanunun 37 nci maddesine 
göre eşyanın zilyedine eşyanın alıkonulduğunu veya gümrük işlemlerinin durdurulduğunu takip eden 
ilk iş günü içerisinde bildirir. Gizli nitelikte ve mesleki sır kapsamında olan bilgiler ile ticari ve 
endüstriyel tasarımlara ilişkin hakların ihlalini oluşturan bilgiler"Sır niteliğindeki"hariç olmak üzere, 
alıcı, gönderici, beyan sahibi ve eşyanın zilyedine ilişkin isim ve adres bilgileri ile söz konusu eşyanın 
menşe ve kaynak ülkesi, gibi bilgiler yetkili yargı merciine müracaatta kullanılmak amacıyla talepte 
bulunan hak sahibine verilir.  

(3) Gümrük idaresi, 101 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca gümrük işlemlerinden herhangi 
birinde yer alan kişilerin ve başvuru sahibinin gümrük işlemleri durdurulan veya alıkonulan eşyayı 
kontrol etmesine izin verir ve hak sahibinin talebi üzerine eşyanın muayenesi sırasında sadece tahlil 
edilmek ve sonraki işlemleri kolaylaştırmak amacıyla hak sahibine teslim etmek için söz konusu 
eşyadan numune alabilir. 101 inci maddede yer alan şartlara uygun olarak alınan numuneler tahlilin 
sonuçlanmasının ardından ve eşyanın gümrük işlemlerinin tamamlanmasından önce gümrük 
idaresine geri gönderilir. Numunelere ilişkin her türlü tahlil hak sahibinin sorumluluğu altında 
gerçekleştirilir. 

 
Kolaylaştırılmış imha 
MADDE 105 – (1) Gümrük idaresince101 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca gümrük işlemleri 

sırasında fikri ve sınai bir hakkı ihlal ettiğinden şüphe edilen eşya Kanunun 53 üncü maddesine 
istinaden mahkemede dava açılmaksızın veya mahkeme kararı beklenmeksizin bu maddede belirtilen 
usul ve esaslar çerçevesinde imha edilebilir. 

(2) İmha işlemi, gümrük idaresince eşyanın gümrük işlemlerinin durdurulduğunun veya 
alıkonulduğunun tebliğ edilmesini takip eden on iş günü, bozulabilir eşya için ise üç iş günü içerisinde, 
hak sahibi tarafından; 

a) Eşyanın 100 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan fikri ve sınai 
hakları ihlal eder nitelikteki eşya tanımına uyduğuna ilişkin olarak hazırlanmış ve fikri ve sınai hakları 
ihlal eden unsurlarına detaylı şekilde yer veren bir dilekçenin, 
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b) Eşyanın imha edilmek üzere gümrüğe terk edildiğine ilişkin eşya sahibi veya eşya sahibince 
yetkilendirilen ve bu konuda resmi makamlarca onaylanmış bir belge ibraz eden beyan sahibi 
tarafından verilmiş bir muvafakatnamenin, 

gümrük idaresine ibraz edilmesi ve bu süreler içerisinde eşya sahibi veya beyan sahibi 
tarafından itiraz edilmemesi halinde uygulanır. Gümrük idaresinin kabul etmesi şartı ile eşyanın imha 
edilmek üzere gümrüğe terk edildiğine ilişkin olarak hazırlanan muvafakatname beyan sahibi veya 
eşya sahibince doğrudan gümrük idaresine ibraz edilebilir. On işgünlük süre haklı bir mazeretin 
bulunması halinde on işgünü daha uzatılabilir. 

(3) İmha işlemi, gümrük idaresinin gözetimi ve hak sahibinin sorumluluğu altında 
gerçekleştirilir. İmha ile ilgili tüm masraflar hak sahibinden alınır. İmha sırasında eşyadan gümrük 
idaresince numune alınır. 

(4) Beyan sahibi, eşyanın zilyedi veya eşya sahibinin fikri ve sınai hakları ihlal ettiğinden 
şüphelenilen eşyanın mahkeme kararı olmaksızın imha edilmesine karşı çıkması durumunda 107 inci 
madde hükümleri uygulanır.  

 
Eşyaya ilişkin bilginin gizliliği 
MADDE 106 – (1) İşlemleri durdurulan veya alıkonulan eşyaya ilişkin olarak gümrük 

idaresinden temin edilen 104 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılan bilgiler hak sahibince sadece 
105 ila 107 inci maddelerde belirtilen amaçlar için kullanılır. Bilginin bu amaçlar dışında kullanıldığının 
tespit edilmesi halinde geri kalan başvuru geçerlilik süresi boyunca hak sahibinin başvurusu askıya 
alınabilir. Bu maddenin tekrar ihlali halinde talebin yenilenmesi reddedilebilir. 

 
Eşyanın gümrük işlemlerinin durdurulması veya alıkonulması kararından sonra yapılacak 

işlemler  
MADDE 107 – (1) 104 üncü maddeye istinaden hak sahibinin başvurusu üzerine gümrük 

idaresince, eşyanın gümrük işlemlerinin durdurulması veya alıkonulmasına ilişkin alınan kararın hak 
sahibine belgegeçer ile veya ilgili idarenin elektronik posta adresinden yapılacak bildirimden itibaren 
veya 102 nci maddeye istinaden res’en gümrük işlemleri durdurulan veya alıkonulan eşyaya ilişkin 
olarak da hak sahibinin başvuru tarihinden itibaren on iş günü içinde, hak sahibinin; yetkili 
mahkemede dava açması ve ihtiyati tedbir kararı alması veya yetkili mahkeme dışında bir 
mahkemeden ihtiyati tedbir kararı alması ve ihtiyati tedbir kararının alındığı tarihten itibaren on gün 
içinde yetkili mahkemede dava açması ve bu durumu gösterir bir belgenin gümrük idaresine ibrazı 
gerekir. Haklı bir mazeretin bulunması halinde gümrük idaresi bu süreyi en fazla on iş gününe kadar 
uzatabilir. 

(2) Bozulabilir eşyada birinci fıkrada belirtilen süre üç iş günüdür ve bu süre uzatılamaz.  
(3) Birinci fıkra uyarınca işlem yapılmaması veya 105 inci maddede yer alan usul çerçevesinde 

anlaşma sağlanamaması halinde eşya hakkında beyan sahibinin talepte bulunduğu gümrük rejimi 
hükümlerine göre işlem yapılır.  

 
Gümrük işlemleri durdurulan eşyaya ilişkin teminat 
MADDE 108 – (1) Bir tasarım hakkını, patenti, ek koruma sertifikasını veya bitki çeşitliliği 

hakkını ihlal ettiğinden şüphe edilmesi nedeniyle el konulan veya gümrük işlemleri durdurulan eşya;  
a) Söz konusu eşya hakkında fikri mülkiyet hakkını ihlal ettiğinin tespitini teminen yasal 

prosedürün başlatıldığına ilişkin olarak durdurma kararını alan gümrük idaresine bildirimde 
bulunulmuş olması, 

b) Yargı mercilerinin on işgünü süre içerisinde ihtiyati tedbir kararı vermemiş olması, 
c) Eşyanın tüm gümrük işlemlerinin tamamlanmış olması, 
halinde beyan eden, eşya sahibi, ithalatçısı, taşıyıcısı veya elinde bulundurana bir teminat 

karşılığında teslim edilir. 
(2) Bu madde kapsamında verilecek teminat, hak sahibinin menfaatini korumaya yeterli 

olmalıdır. Söz konusu teminatın ödenmiş olması, hak sahibinin bu konudaki diğer yasal haklarını 
kullanmasına engel değildir.  
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(3) Fikri mülkiyet haklarını ihlal eden eşyaya ilişkin işlemler hak sahibi dışındaki bir kişi 
tarafından başlatıldığında, eşyanın gümrük işlemlerinin durdurulduğuna ilişkin bildirimin kendisine 
ulaştığı tarihten itibaren yirmi işgünü içinde anlaşmazlığa ilişkin yasal süreci başlatmaması halinde 
alınan teminat çözülür.  

(4) Yetkili mahkemede dava açmak ve ihtiyati tedbir kararı almak için verilen sürenin 107 nci 
maddenin birinci fıkrasına göre on işgünü daha uzatılması halinde, bu maddede belirtilen süre en 
fazla otuz işgününe kadar uzatılabilir.  

 
 
İşlemleri durdurulan veya alıkonulan eşyanın depolanması 
MADDE 109 – (1) Fikri ve sınai hakları ihlal ettiği şüphesiyle gümrük işlemleri durdurulan veya 

alıkonulan eşya, risk ve mali yükümlülükleri hak sahibine ait olmak üzere gümrük gözetimi altında 
depolanır. 

İzin verilmeyecek işlemler  
MADDE 110 – (1) Fikri ve sınai hakları ihlal ettiği gerekçesiyle işlemleri durdurulan veya 

alıkonulan eşyanın, 
a) Türkiye Gümrük Bölgesine girişine, 
b) Serbest dolaşıma girişine, 
c) Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesine, 
ç) İhracına, 
d) Yeniden ihracına, 
e) Şartlı muafiyet düzenlemesine tabi tutulmasına, 
f) Serbest bölgeye konulmasına, 
İzin verilmez. 
 
Fikri ve sınai hakları ihlal ettiği kesinleşen eşyaya ilişkin işlemler  
MADDE 111 – (1) Yetkili mahkemenin söz konusu eşyanın sahte veya korsan olduğuna karar 

verdiği hallerde, aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılır.  
a) Eşyanın imhasına karar verildiği takdirde, masraflar eşya sahibine ait olmak üzere eşya 

tasfiye hükümlerine göre imha edilir.  
b) Eşyanın niteliklerinin değiştirilmesinden sonra eşya sahibine teslimine karar verilmesi 

halinde, eşyanın nitelikleri hiçbir şekilde ilk haline gelemeyecek şekilde değiştirilir. Marka ve 
etiketlerinin sökülmesi eşyanın niteliklerinin değişmesi için yeterli kabul edilmez. Bu işlemlere ilişkin 
masraflar eşya sahibi tarafından karşılanır. Eşyaya ilişkin, niteliklerinin değiştirilmesinden önce bir 
gümrük beyannamesi verilmiş olması halinde, söz konusu beyanname iptal edilir. Eşyanın nitelikleri 
değiştirilmeksizin yeniden ihraç edilmesi şeklindeki talepler reddedilir. 

c) Sahte veya korsan eşyanın müsaderesine karar verilmesi halinde, eşyanın tasfiye 
hükümlerine tabi tutulmasından önce (b) bendinde belirtildiği şekilde nitelikleri değiştirilir.  
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EK-3:                                                       
 

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ 
(FİKRİ VE SINAİ HAKLAR) 

(SERİ NO: 1) 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Fikri ve sınai hakların ihlali ile ilgili olarak gümrük idaresinin harekete geçmesine 

ilişkin yapılacak başvuru işlemlerinin esaslarının tespit edilmesidir. 
 
Dayanak 
MADDE 2 – (1) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 57 nci maddesi ile 

7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 100 
ila 111 inci maddelerine istinaden hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen; 
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını, 
b) Başvuru formu: Gümrük Yönetmeliğinin 13 nolu ekinde yer alan Fikri ve Sınai Hakların İhlali 

ile İlgili Olarak Gümrük İdaresinin Harekete Geçmesine İlişkin Başvuru Formunu, 
ifade eder. 
 
Fikri ve sınai hakların ihlali ile ilgili olarak gümrük idaresinin harekete geçmesine ilişkin 

yapılacak başvuru 
MADDE 4 – (1) Fikri ve sınai hakların korunmasına ilişkin başvuru, Gümrük Yönetmeliğinin 103 

üncü maddesinde belirtilen hükümlere uygun şekilde ve Yönetmeliğin 13 nolu ekinde yer alan 
başvuru formundaki bilgiler çerçevesinde elektronik olarak Bakanlığın kurumsal internet sayfasında 
yer alan Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Programı kullanılarak yapılır. 

(2) Söz konusu başvurunun yapılmasına ilişkin rehber Bakanlığın kurumsal internet sayfasında 
ilan edilir. 

(3) Başvuru formunun 4 nolu bölümünde yapılan beyana uygun olarak başvuru sahibinin 
durumunu kanıtlayan bir belge ile 10 nolu bölümünde yer alan bilgilere uygun olarak hakkın 
Türkiye’de tescil edildiğini gösteren belge başvuruya eklenir. 

 
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 5 – (1) 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 70 seri nolu 

Gümrük Genel Tebliğinin  (Gümrük İşlemleri)  9/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce Bakanlık tarafından kabul edilmiş olan başvurular 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce Bakanlık (Gümrükler Genel 

Müdürlüğü) tarafından kabul edilmiş olan başvurular verilen süre sonuna kadar geçerlidir. 
 
Yürürlük 
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/4/2013 tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 
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