ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARININ KORUNMASI
HAKKINDA KANUNDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN TASARISI
TASLAĞI

MADDE 1 - 22.04.2004 tarihli ve 5147 Sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun 7 nci
maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“ Entegre devre topoğrafyası tasarlayıcısının, başvuru sahibi veya entegre devre topoğrafyası belge sahibinden
tasarımı yapan olarak adının belirtilmesini isteme hakkı vardır.”
MADDE 2 – 5147 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
(h) bendi eklenmiş ve eski (h) bendi (ı) bendi olarak teselsül ettirilmiştir. Ayrıca, maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“ h) Tasarlayıcı veya tasarlayıcılarının adı, soyadı ve adresi
ı) Entegre devrenin yerine getirdiği elektronik işlevleri tanımlayan bilgileri de içeren entegre devre
topoğrafyası kopya veya çizimleri.”
“Ayrıca ibraz edilen kopya veya çizimlerin entegre devre topoğrafyasının tanınmasına yeterli olmaması
durumunda, entegre devre topoğrafyasının anlaşılmasına yardımcı olacak ilave kopya veya çizimler verilir.”
MADDE 3 - 5147 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16- Başvurunun kesinleşmesiyle Enstitü; başvuruyu, başvuru dilekçesinde belirtilen bilgilerin
doğruluğunu, başvuru yapanın başvuru yapma hakkına sahip olup olmadığını, entegre devre topoğrafyasının orijinal
olup olmadığını incelemeksizin, Yönetmelikte belirtilen koşullara uygun bir şekilde Sicile kaydeder. Sicil alenidir.
Sicile kaydı yapılmış entegre devre topoğrafyası, Yönetmeliğe uygun bir şekilde Bültende yayınlandıktan
sonra tescil belgesi düzenlenir.
Entegre devre topoğrafyası tescil belgesi sureti, Yönetmelikte belirtilen koşullara uygun olarak üçüncü
kişilere verilir.”
MADDE 4- 5147 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Entegre devre topoğrafyalarına ilişkin cezai hükümler
MADDE 39- Korunan bir entegre devre topoğrafyasının sağladığı haklara tecavüz ederek mal üreten kişi, iki
yıldan üç yıla kadar hapis ve binbeşyüz günden üçbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
Korunan bir entegre devre topoğrafyasının sağladığı haklara tecavüz suretiyle üretilen malı satan, satışa
sunan, depolayan, ithal eden, gümrükçe onaylanmış bir işlem ya da kullanıma tabi tutan, gümrük bölgesine, gümrük
gözetiminde geçici depolama alanlarına, serbest liman ya da bölgelere yerleştiren veya her ne şekilde olursa olsun
ticari amaçla elinde bulunduran kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya ikiyüzelli günden ikibin güne kadar adli para
cezası veya her ikisi ile birden cezalandırılır. Ancak, bu fıkrada belirtilen eylemleri işleyen kişi iddianamenin kabul
edildiği tarihe kadar bu malı nereden temin ettiğini bildirerek üretenlerin ortaya çıkarılmasını sağlarsa, hakkında
cezanın yarısına hükmolunur.
Korunan bir entegre devre topoğrafyasının, korunan bir entegre devre topoğrafyasını içeren entegre devrenin
ya da koruma altında olan bir entegre devre topoğrafyasını içeren ürünün veya ambalajının üzerine konulmuş entegre
devre topoğrafyası koruması olduğunu belirten işareti, yetkisi olmadan kaldıran kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis
veya sekizyüz günden binbeşyüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
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Hak sahibi olmadığı veya üzerinde tasarruf yetkisi bulunmadığı halde, devretmek, lisans vermek veya
rehnetmek suretiyle entegre devre topoğrafyası üzerinde tasarrufta bulunan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve bin
günden ikibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
Entegre devre topoğrafyası hak sahibi olmadığı halde, hak sahibi olduğu anlamına gelecek yazı, işaret veya
ifadeleri kullanan kişi, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve binbeşyüz günden üçbin güne kadar adli para cezası ile
cezalandırılır.
Yukarıdaki fıkralarda sayılan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, bunlara özgü
güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
Yukarıdaki fıkralarda sayılan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. Şikayet, dava
zamanaşımı süresi içinde kalmak kaydıyla fiil ve failden haberdar olma tarihinden itibaren altı ay içinde yapılır.
Şikayetçi, temin edilebilir olması halinde orijinal ürünü, aksi takdirde ayırt edilebilir nitelikte görüntüsünü
veya fotoğrafını şikayet anında ibraz eder. Hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısı,
arama kararında bilirkişi görevlendirebilir ve bu durumda bilirkişi, dosyaya sunulmak üzere, arama sırasında olayın
niteliğine göre görüntü veya fotoğraf çekimi yapar.
Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen suçlarla ilgili olarak entegre devre topoğrafyası hak
sahibi ile 18 inci maddede belirtilen koşulları sağlayan lisans sahipleri, beşinci fıkrada belirtilen suçlarla ilgili olarak
ise Enstitü, ilgili resmi makamlar 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve
Borsalar Kanununa veya 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi
kuruluşlar ve tüketici dernekleri şikayet hakkına sahiptir. Şikayetten vazgeçme nedeniyle davanın düşmesi halinde
şikayetçi veya katılan, cezanın ortadan kaldırılması halinde ise sanık yargılama giderlerinden sorumlu olur.”

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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