GENEL GEREKÇE

22.04.2004 tarihli ve 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında
Kanunun, hukuki yaptırımlar ile ilgili maddelerinin Avrupa Birliği Mevzuatı arasında yer alan
“2004/48/EC sayılı ve 29 Nisan 2004 tarihli Fikri Mülkiyet Haklarının Uygulanması
Hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi”nin mukabili olan hukuki yaptırımlarla
ve yürürlükteki Türk Ceza Yasasında yer alan cezai hükümlerle uyumlu olmaması nedeniyle
karşılaşılabilecek sorunları gidermek amacıyla değiştirilmesine dair Kanun hazırlanmıştır.
Ayrıca bu Kanun değişikliğinde, yürürlükteki Kanunun uygulanmasında görülen eksiklikler
ve sorunların da giderilmesi amaçlanmıştır.
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MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen cümle ile, entegre devre
topoğrafyası hakkı, tasarlayıcısına ait olduğundan, tasarlayıcı ile başvuru sahibinin farklı
olması halinde tasarlayıcısının adının başvuruda belirtilmesi hükmü getirilmiştir. Bu hüküm
tasarım nedeniyle şahsiyet hakkına ilişkindir.
MADDE 2- Kanunun başvuru şartları ile ilgili olarak düzenlenmiş olan 14 üncü maddesinin
birinci fıkrası, değişen 7 nci maddeye paralel olarak tasarlayıcının kimlik bilgilerini içeren bir
bent eklenerek değiştirilmiştir.
Ayrıca, maddenin ikinci fıkrası da daha anlaşılır biçimde yeniden düzenlenmiştir.
MADDE 3- Kanunun 16 ncı maddesi “Tescil ve Yayımlama” başlığını taşımasına rağmen
madde hükmü içerisinde tescil ile ilgili hiçbir açıklama bulunmamaktadır. Bu nedenle madde
yeniden düzenlenerek, ikinci fıkrasına yönetmeliğe uygun olarak sicile kaydedilen entegre
devre topoğrafyasına, yine aynı yönetmeliğe uygun olarak bültende yayınlandıktan sonra
tescil belgesi düzenleneceği hükmü getirilmiştir.
Entegre devre topoğrafyasının yayını sadece bibliyografik bilgileri içerdiğinden topoğrafyanın
anlaşılabilmesini sağlayan kopya ve çizimler, tescil suretinin elde edilmesi suretiyle temin
edilebileceğinden üçüncü kişilerin, Yönetmelikte belirtilen koşullara uygun olarak entegre
devre topoğrafyası suretinin alabilmeleri hususundaki hüküm Kanunun 16 ncı maddesine 3
üncü fıkra olarak eklenmiştir.
MADDE 4- Avrupa Birliği Mevzuatı arasında yer alan “2004/48/EC sayılı ve 29 Nisan 2004
tarihli Fikri Mülkiyet Haklarının Uygulanması Hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Konsey
Direktifi”nin mukabili olan hukuki yaptırımlarla ve yürürlükteki Türk Ceza Yasasında yer
alan cezai hükümlerle uyumlaştırılması amacıyla Kanunun 39 uncu maddesi tümüyle
değiştirilmiştir.
MADDE 5- Kanunda öngörülen Yönetmeliğin, hangi tarihte yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.
MADDE 6- Maddede, bu Kanunun hangi tarihte yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.
MADDE 7- Maddede, bu Kanunun hükümlerinin Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceği
belirtilmiştir.
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