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FAYDALI MODEL BELGESI
ilo: TR 2016 08946 Y
Bulug Baglrgr

Yoharu sagaldan sahlp yuuarlak t0l6tll lillnll
Bagvuru sahibi

BAY ZARA

TEI$TI SAnAYi yE TIGARET
urrTErr $rRrGTr

Bu belge, 6769 sayrh Srnai Mulkiyet Kanununun Gegici 1 nci maddesi uyannca
Mulga 551 sayrlr Patent Haklarrnrn Korunmasr Hakkrnda Kanun Hukmunde
Kararname kapsamnda 2710612016 tarihinden itibaren 10 yrl sure ile korunmak
izere 21 107 12017 tarihinde verilmigtir.
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1) BuluSun tasnif srrufr

DMD 5/00

(22) Bapvuru Tarihi
20t6106/27
(43) Bapvuru Yaytn Tarihi

2017l0rD3
(11) Bapvuru Yayn No.

TR 2016 08946 U
(45) Faydah Model Belgesinin Verilig Tarihi

2017l07Dl
(30) Riishan Bilgileri (32) (33)
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(7a) Vekil

y-ttsnF omeuan UAKRo PATENT MARKA VE Ffi(Rl
HAKLARDAIT. ORG. LTD. $TI.)
TOPRAKLIK MAH, KAYALIK CAD. NO:17 K:4 D:4}lDENiZLi
(71) Faydah Model Sahibi

BAY 7AII.A TEKSTI, SANAYI \E TICARET LIMITED $iRKETi
Organize Sanayi Bdlgesi 2. Krstm ibrahim QaIh Caddesi No:1 Honaz Denizli TURK|YE
(72) BuluSu Yapan

uoce oz.Bn
Organize Sanayi B\lgesi 2. Krctm lbrahim QaIh Caddesr

No;/

Honaz Denizli TURK|YE

(54) BuluS BaSl$r
Yekpale sagaklara sahip yuvarlak tolstil itr0nt
(57) Ozet
Bulug konusu lir0n yuvarlak telstil trUnU oftrp; yuvarlak veya
yrvarlaErmsr hatlara sahip kuma (l) ve bukumagm (l) kenanndaki
dikigsiz yekpare olan safalra (2) sahiptir.

TARiFNAME
YEKPARE SAqAKLARA SAHiP YUVARLAK TEKSTiL UnuNtJ
Bulug, tekstil tirtinlerinde kullanrlan yuvarlak olarak i.iretilmig dikigsiz, yekpare sagakh
kumaglar hakkrndadrr.

Gtintimi.izde ticaretin gittikge zorlagtr[r, miigteri memnuniyetinin esas almdrpt pazarlama,

tiretim sektciriinde iiri.in gegitlilikleri gittikge artmaktadrr. Bu da tireticileri yeni bulug veya
tasartmlara sevk etmektedir. Miigterinin ilgisini gekecek ve daha kullamgh tiri.inler elde etmek
amaglanmaktadrr. Tekstil sektciriinde iiretimi yaprlan kumaglar, cjrtiiler, masa 6rttileri, koltuk
10

ortiileri, bagorti.isti veya pango gibi iirtinlerde estetik katmak amagh

sagaklar

kullanrlmaktadrr. Bu sagaklar genelde kumaga sonradan dikilme ydntemiyle yaprlmaktadrr.

Kare veya dikddrtgen yani diz hatlara sahip tiriinlerde sagaklar dikigsiz

olarak

iiretilebilmektedir. Ancak yuvarlak hatlara sahip iiriinlerde sagaklar sonradan dikilerek
iiretimi yaprlabilmektedir.
l5

Buluq konusu tiriin yuvarlak ya da yuvarlak hatlara sahip (elips vb.) kumaglarda dikigsiz
yekpare sagaklara sahip olmasrdrr. Dikig kullanrlmadan tiretilmesi sayesinde tiretim stiresi
daha krsadrr, maliyeti de oldukga dtigtikttir.

Bulugun amacma ulagabilmesi igin yaprlan sistem ekteki gekle atrf yaprlarak, agafrda
agrklanmrgtrr. Bu gekil;

$ekil 1- Yekpare sagaklara sahip yuvarlak tekstil tirtini.ini.in goriintimti

25

$ekildeki pargalar tek tek numaralandrnlmrg olup bu numaralann kargrh[r olan pargalar
agalrda agrklanmrgtu:
1- Kumag

2- Sagak

Buluq konusu iiriin yuvarlak tekstil iiriinti olup; yuvarlak veya elips gibi yuvarla[rmsr hatlara
sahip kumag (1) ve bu kumagrn (1) kenarrndaki dikigsiz yekpare olan sagapa (2) sahiptir.

Yuvarlak veya yuvarlak hatlara sahip kumaglardan (1) meydana gelen drttiler, masa rirttileri,

koltuk drtiileri, bagdrttisti veya pango gibi tiriinlerde, tirtiniin kendi iplerinden yekpare olarak
sagaklt (2) olmasrdrr. Sagaklar ayrt olarak kumaga dikilmedi[i igin estetik bir gcirtintim elde

edilir, iiretim stirecini oldukga krsaltmaktadrr.

Bulug konusu sistem burada anlatrlanlarla ve resimde gristerilen modelle smrh tutulamaz.
Bu-lug i.izerinde malzemeye

ve dlgiiye baph kalmadan gekle ydnelik de[igiklikler yaprlabilir,

Bunlarm bulug kapsamrnda oldulu agikardrr.
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ISTEMLER
1) Bulug tekstil iirtinii olup ozelli$; tekstil iirtinii olan yuvarlak veya yuvarlalrmsr hatlara
sahip kumagm (1) kendi iplerinden olugan dikigsiz yekpare sagala (2) sahip olmasrdu.
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OZF..T

YEKPARE SACAKLARA SAHIP YUVARLAK TEKSTiL UNTJXU
Bulug konusu tiriin yuvarlak tekstil i.iri.inii olup; yuvarlak veya yuvarla[rmsr hatlara sahip
kumaq (1) ve bu kumagrn (1) kenarrndaki dikigsiz yekpare olan saga[a (2) sahiptir.
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