GÖRSEL ANLATIM SAYFASININ HAZIRLANMASI

Bir uluslararası başvuru ile birlikte sunulan görsel anlatımlar, düz ve beyaz A4 kâğıdına basılmalı ya da
yapıştırılmalıdır. Her bir sayfa diklemesine kullanılmalı ve 25’ten fazla görsel anlatım içermemelidir.
Başvuru sahibi, görsel anlatımları, yayınlanmasını istediği haliyle düzenlemelidir. Her bir görsel
anlatımın çevresinde en az 5 milimetre boşluk bırakılmalıdır.
Her bir görsel anlatım dik açılı bir dörtgen içinde ve başka bir görsel anlatımı veya parçasını ve
numaralandırma içermeyecek şekilde olmalıdır. “Dik açılı dörtgen” ifadesi çerçevenin kare veya
dikdörtgen olabileceği anlamına gelmektedir. Görsel anlatımlar katlanmamalı, zımbalanmamalı ve
işaretlenmemelidir.
Görsel anlatım sadece tasarımı oluşturan ya da tasarımın uygulanacağı ürünü içermelidir. Görsel
anlatımda diğer nesneler, aksesuarlar, insan ya da hayvan görüntüleri yer almamalıdır. Örneğin; tescil
edilmek istenen bir kâse ise bu kâse üzerinde meyve olmadan veya eğer bir çerçeve ise içinde resim
olmadan sunulmalıdır.
Kesit ve plan görüntü, özellikle de eksenli, boyutlu ya da açıklayıcı yazı veya işaret içeren teknik çizimler
kabul edilmez.
Görsel anlatımların fotoğraf olması durumunda, fotoğrafların profesyonel standartlarda ve kenarları dik
açılı şekilde kesilmiş olması gerekmektedir. Bu durumda fotoğraf, nötr ve düz bir arka plana sahip olmalı
ve mürekkep veya düzeltici sıvılarla rötuşlanmamalıdır.
Görsel anlatımların grafik olması durumunda, grafiklerin profesyonel standartlarda, çizim aletleri veya
elektronik araçlarla, düz ve beyaz kâğıda çizilmiş ve kenarları dik açılı şekilde kesilmiş olması
gerekmektedir. Bu grafiklerde kolaylık olması için gölgelendirme ve tarama kullanılabilir. Grafikler
elektronik araçlarla elde edilmişse, bunların nötr ve düz bir arka plana sahip ve kenarlarının dik açılı
olarak kesilmiş olmasına dikkat edilmelidir.
Görsel anlatımlarda yer alan, ancak koruma talep edilmeyen unsurlar, noktalı veya kesikli çizgilerle ifade
edilir ve/veya tarifnamede belirtilebilir.
Bir uluslararası başvuruda yer alacak görsel anlatımların sayısında bir kısıtlama bulunmamaktadır. Her
bir görsel anlatım için tek suret sunulmalıdır (başvuru sahibi görsel anlatımların renkli yayınlanmasını
istiyorsa verilecek kopyanın da renkli olması gerekmektedir). Görsel anlatımlarda görünen unsurlar
koruma altına alınacağından, başvuru sahibi tasarımını bütün öğeleriyle korumak istiyorsa, tasarımını tam
olarak gösteren bir görsel anlatım sunmalıdır. Bu sebeple, bir nesneyi farklı açılardan gösteren birkaç ek
resim de sunulması gerekebilir. Fakat bunlar tek bir görsel anlatımda yer almamalıdır. Her bir ek resim
ayrı ayrı sunulmalıdır.
Bir uluslararası başvuruda birden fazla tasarımın yer alması durumunda, her bir görsel anlatım
numaralandırılmalıdır. Aynı tasarıma ait ek resimler için numaralandırma; birbirlerinden nokta ile ayrılan
iki rakamla yapılır. ( 1. tasarım için 1.1, 1.2, 1.3 ....; 2. tasarım için 2.1, 2.2, 2.3.....vb).
Her bir tasarıma ait fotoğraf ya da grafik formatındaki görsel anlatımların boyutları en fazla 16x16 cm
olabilir ve bir kenarı en az 3 cm. olmalıdır.
Görsel anlatımlar tasarımlara ait tüm detayların kolaylıkla görülmesini sağlayacak kalitede olmalı ve
yayınlamaya uygun olmalıdır. Koruma kapsamı görsel anlatımların kalitesine ve içeriğine bağlı kalınarak
belirleneceğinden, uluslararası başvuruda sunulan görsel anlatımlar mümkün olan en üst kalitede
sunulmalıdır.

