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KOlay B‹lgi Seti'ne, KOB‹'lerimizin ilgi duyaca¤› ve
baflvuru kayna¤› olarak istifade edece¤i yeni
k›lavuzlar eklenmesine yönelik çal›flmalar›m›z
devam etmektedir. Bu çal›flmalar sonucu “Sanayide
‹novasyon Yönetimi” (16), “5S K›lavuzu” (17),
“Stratejik Yönetim K›lavuzu” (18) ve “‹nsan
Kaynaklar› Yönetimi” (19) adl› kitapç›klar seriye
eklenmifltir.

‹stanbul Sanayi Odas› olarak, sanayimizin rekabet
gücünün art›r›lmas›na yönelik çal›flmalar› için KOlay
B‹lgi Seti'nde yer alan k›lavuzlar›n haz›rl›¤›nda
eme¤i geçen ‹SO-KATEK üyelerine teflekkür
ediyoruz.

Kolay B‹lgi Seti içerisinde yer alan kitapç›klar›m›z›n
üyelerimize ve tüm sanayi kurulufllar›m›za yararl›
olmas›n› diliyoruz.

Sayg›lar›m›zla,

C.Tan›l KÜÇÜK

‹stanbul Sanayi Odas›

Yönetim Kurulu Baflkan›

‹stanbul Sanayi Odas› Kalite ve ‹htisas Kurulu
(‹SO-KATEK), baflta ‹stanbul Sanayi Odas› 
üyeleri olmak üzere Türk sanayiinin, kalite

ve teknoloji konular›nda ihtiyaç duyduklar› bilgiye,
çabuk, etkin ve verimli bir flekilde ulaflabilmelerine
katk›da bulunmak amac›yla 1999 y›l›nda
kurulmufltur ve o tarihten bu yana çal›flmalar›n›
aral›ks›z olarak devam ettirmektedir.

“Türk sanayiinin yüksek ve sürdürülebilir bir rekabet
gücü kazanmas›” misyonu do¤rultusunda, sanayi,
üniversite ve kamu temsilcilerinin gönüllü kat›l›m›yla
oluflan ‹SO-KATEK bünyesinde, geçti¤imiz
dönemde, KOB‹'lere yönelik kolay anlafl›l›r ve
uygulanabilir baz› temel kavram ve teknikleri içeren
rehber kitapç›klardan oluflan “Kolay Bilgi Seti”
haz›rlanm›flt›r.

‹lk bask›s› 2004 y›l›nda gerçeklefltirilen “Kolay Bilgi
Seti”ne her y›l yeni kitapç›klar ilave edilmektedir.
Hâlihaz›rda Set içerisinde, KOB‹ Yönetim Yaklafl›m›
(1), Endüstriyel Tasar›m (2), Ürün Gelifltirme (3),
Yeni ‹fl Gelifltirme (4), Fikrî Haklar (5), Sanayiye
Sa¤lanan Devlet Destekleri (6), Sanayide
Özde¤erlendirme (7), AB Çerçeve Programlar El
Kitab› (8), Proje Yönetimi (9), Yenilikçilik ve Ar-
Ge Destekleri (10), Sanayide Sürekli Geliflme için
Kaizen (11), Markalaflma (12), Toplam Verimli
Yönetim (13), Alt› Sigma (14) ve Yeni Ürün ve
Tesis Yat›r›mlar›nda Fizibilite (15) kitaplar›
kitapç›klar› yer almaktad›r.

9

Önsöz‹
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GiriflBir iflletmenin kuruluflunda baz› gerekler
bulunmaktad›r. Özellikle tüzel kifli bir ‹flletme
için kullan›lacak ilk gereklili¤in “Ticaret Unvan›”
oldu¤u söylenebilir. Giriflimcilerin bir iflletme
kurarken neler yapmas› gerekti¤i konusunda
k›lavuz niteli¤inde baz› yay›nlar bulunmaktad›r.
Ana sözleflmenin haz›rlanmas›, kurulufl için gerekli
belgelerin listesi, Ticaret Sicili, Vergi Dairesi,
Belediye kay›tlar› ile di¤er baflvurulacak yerler
bu yay›nlarda belirtilmektedir.

Giriflimcinin kuraca¤› flirkette kullanaca¤›
ticaret unvan› ve iste¤e ba¤l› olarak seçece¤i
iflletme ad›n›n seçimi konusunda yeterli bilgi
bulmak zordur. ‹flletme sahiplerini birbirlerinden
ay›rt eden Ticaret Unvan› konusundaki bilgi
yetersizli¤i ayn› ya da benzer unvanl› iflletmelerin
oluflmas›na yol açm›flt›r. ‹flletme sahiplerinin
kullanaca¤› marka gibi, çok önemli konularda
nas›l davranaca¤›, nelere dikkat edilece¤i, daha
önceki iflletmeler taraf›ndan kullan›lan ticaret
unvanlar› [1], iflletme adlar› ve markalar› nas›l
ö¤renece¤i; ticaret unvan›,  iflletme ad› ve markay›
seçerken dikkat etmesi gereken öteki konular
hakk›nda ise yay›n bulunmamaktad›r.

Fikir Ürünleri ve Fikir Ürünleri Üzerindeki
Haklar aç›s›ndan giriflimci için afla¤›daki sorular›n
karfl›l›klar›, ticaret yaflam›nda karfl›laflmas› olas›
sorunlar aç›s›ndan önemlidir:

     • Kuraca¤› iflletmeyi di¤er iflletmelerden ay›rt
edecek Ticaret Unvan› nas›l seçilmelidir?

     • Üretece¤i ya da sataca¤› üründe ya da
verece¤i hizmette kullanaca¤› ay›rt edici iflaret
olan Marka (Ticaret Markas› ya da Hizmet
Markas›) nas›l oluflturulmal›d›r?

• Marka tescilinin ihracat yap›lan ülkelerdeki
durumu nedir? Yurt d›fl›nda marka nas›l tescil
ettirilir? Uluslararas› ve Topluluk Marka Tescili
nas›l yap›l›r?

     • Ürünün iki ya da üç boyutlu görünüflü ve
ürünün ambalajlar› (Endüstriyel Tasar›m) nas›l
olmal›d›r?

     • Ürünün ya da hizmetin tan›t›m›na yönelik
bilgiler, aç›klamalar, reklâmlar vb. konularda,
Fikir ve Sanat Eserleri sahiplerine karfl› sayg›l›
olmak ve Haks›z Rekabet yaratmamak için nelere
dikkat edilmelidir?

     • Araflt›rma-Gelifltirme faaliyetleri sonucunda
emek, para ve zaman harcanarak ortaya ç›kacak
teknik nitelikli yeni fikir ürünleri (Bulufllar) nas›l
korunmal›d›r? (Patent ya da Faydal› Model
Belgeleri, Ticaret S›rlar› ve Know - How)

     • Zaman kazanmak ve ekonomi sa¤lamak
bak›m›ndan sat›n al›nmas› gereken baz› teknik
bilgilerin sat›n al›nmas› (Teknoloji Transferi)
aflamas›nda nas›l davran›lmal›d›r?

      • Bir rakibin üretti¤i ürünün teknik özellikleri,
yeni üretilecek üründe serbestçe kullanabilir mi?
Bulufllar kapsam›nda olan bu yeni teknik özellikler
konusunda bir koruma var m›d›r? Bunlar nereden
ve nas›l ö¤renilir?

     • Kaç›n›lmaz olan Elektronik Ticaret için
gerekli WEB sitesi ile elektronik posta adresi
olarak kullan›lacak ‹nternet Alan Adlar› nas›l
seçilmelidir? ‹nternet alan adlar›n›n tahsisini
hangi kurum yap›yor? (com.tr) ve (com) aras›nda
ne fark var?

Giriflimcinin önündeki zorluklar aras›nda
say›labilecek yukar›daki konular› ve sorular›
ço¤altmak olas›d›r. ‹flletmenin kuruluflu s›ras›nda,
özellikle küçük ve orta ölçekli iflletmelerin
(KOB‹’lerin), fikir ürünleri yönünden olas›
sorular›n› yan›tlayacak ve bu yönden onlara
dan›flmanl›k yapacak kurulufllara ve uzmanlara
gereksinim oldu¤u aç›kt›r.

Bu çal›flman›n amac›, iflletmelerin, fikir

[
1
] ‹flletme sahiplerini

birbirinden ay›rt etmek
için kullan›lan “Ticaret
Unvan›”, genellikle
“Ticaret Ünvan›” fleklinde
“Ü” harfi ile yanl›fl
kullan›lmaktad›r. Do¤ru
kullan›m, “U” harfi ile
olan kullan›md›r.
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Tablo 1 - Fikir Ürünü Sahipli¤inin Temel
Yap›s›

Aflama Kavram     Yap›
    ‹nsan

Bafllang›ç Yarat›c›l›k     Ak›l

    Fikir

    Ürün
Korunabilirlik Biçimlendirmek     Sahip

    Hak

1.
Fikir

Ürünü
Sahipli¤inin

Temel
Yap›s›

ürünleri ve fikir ürünlerinin korunmas›
konusundaki bilgi aç›¤›n› kapatacak bir k›lavuz

haz›rlanmas›na bafllang›ç yapmakt›r. ‹flletme
sahiplerinin ve yöneticilerinin, hangi fikir
ürününün hangi yasal düzenlemelere göre
korunaca¤› ve nas›l davran›laca¤› konusunda
yeterli bilgileri olmad›¤› ve fikir ürünlerinin
çeflitlili¤i, her bir fikir ürünü için ayr› ve ayr›nt›l›
k›lavuzlar haz›rlanmas›n› gerektirmektedir.

Fikri Haklar K›lavuzu’nda önce, Fikir Ürünü
Sahipli¤inin Temel Yap›s› ile baz› önemli konular
girifl bölümünde aç›klanacakt›r. Ayr›ca, Ticaret
Unvan› ve ‹flletme Ad›, Bulufllar ve Patent,
Endüstriyel Tasar›mlar, Markalar, Fikir ve Sanat
Eserleri, Aç›klanmam›fl Bilgiler/Ticaret S›rlar›,
Entegre Devrelerin Topografyalar›, ‹nternet Alan
Adlar›, Sözleflmeler, ‹flletmelerde Fikri Haklar
Yap›lanmas› konular›nda bilgi verilecektir.

1. F‹K‹R ÜRÜNÜ SAH‹PL‹⁄‹N‹N TEMEL YAPISI

1.1.  Temel Yap›n›n Fikir Ürününe Uygulanmas›

Bir biçim kazand›r›larak ifade edilmifl
fikirler fikir ürünü olarak adland›r›l›r. Korunabilir
fikir ürünleri, biçimlenme flekillerine göre; eserler,
bulufllar, endüstriyel tasar›mlar, entegre devre
topografyalar›, markalar, co¤rafi iflaretler, ticaret
unvanlar›, iflletme adlar›, internet alan adlar›
olarak örneklenebilir. Bilgisayar yaz›l›mlar› eserler
kapsam›nda de¤erlendirilmektedir.

Eser, bulufl, endüstriyel tasar›m, marka,
co¤rafi iflaret, vb. fikir ürünlerini oluflturan kifli
ya da kifliler fikir ürünü sahibi olarak adland›r›l›r.

Fikir ürünü üretenler ile üretmeyenler
aras›nda bir denge kurulmas› ve üretenlerin
özendirilmesi, fikir ürünü üretenleri korumak
yoluyla olmufltur. Bu koruma fikir ürünleri

sahiplerine fikir ürününün kullan›m›na iliflkin
tan›nan özel hak ve yetkiler ile sa¤lanm›flt›r.

Fikir ürünü sahibinin fikir ürününe iliflkin
manevi ve ekonomik (malî) haklar›, fikir ürününün
oluflmas› ile birlikte do¤ar.

Fikir ürünü sahibinin haklar›; fikir
ürününün topluma sunulmas›, hak sahibi olarak
belirtilmek, fikir ürününde de¤ifliklik yap›lmas›n›
önlemek gibi manevi haklar (Tablo 2) ile fikir
ürününden ekonomik olarak yararlanma amaçl›
ekonomik (malî) haklard›r. (Tablo 3)

Manevi haklar devir edilemez iken, ekonomik
(malî)  haklar devir edilebilir, kiraya (lisans)
ya da ödünç verilebilir.

Yukar›daki Tabloda verilen, fikir ürünü
sahipli¤inin temel yap›s›, “‹nsan  Ak›l  Fikir” ve
“Ürün  Sahip Hak”  fleklinde iki aflamal› olarak
örneklenebilir. Temel yap›n›n bafllang›c›n› “insan
ve ak›l” belirlemektedir. Düflünce yetisine sahip
insan›n belle¤i, deneyimi ve yarat›c›l›¤› ile fikirleri
oluflturmas› yasal koruma düzeninde koruma
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Tablo 3 - Ekonomik (Mali) Haklar

Fikir Ürünü Eser Bulufl Tasar›m Marka

‹fllem Yay›m Patent Tasar›m Tescili Marka Tescili

Hak Sahibi Yay›mc› Patent Sahibi Tasar›m Tescilinin Marka Tescili 
Sahibi Sahibi

Haklar Yay›mc›n›n Patent Tasar›m Tescili Marka Tescili
Haklar› Sahibinin Haklar› Sahibinin Haklar› Sahibinin Haklar›

Fikir Ürünü Eser Bulufl Tasar›m Marka

Fikir Ürünü Eser Sahibi Bulufl Sahibi Tasar›m Sahibi Marka Sahibi
Sahibi (Buluflçu) (Tasar›mc›)

Fikir Ürünü Eser Sahibinin Bulufl Sahibinin Tasar›m Sahibinin Marka Sahibinin
Sahibinin Haklar› Haklar› Haklar› Haklar›
Haklar› 

Tablo 2 - Manevi Haklar

için yeterli kabul edilmemektedir. 

Korunabilirlik, fikirlerin bir biçim verilerek
ifade edilmesi sonucu üretilen, fikir ürünü ile
bafllamaktad›r. Yasal koruman›n tan›m›,  “fikir
ürününü üreten kifliye; di¤er kiflilere kullan›m
için izin vermek ve izinsiz kullan›m› yasal
yollara baflvurarak önlemek haklar›” fleklinde
belirtilebilir.

Patent Verilerek Korunacak Bulufllar (Madde 5),

Bulufl Sahibi (Madde 8), Patent ‹steme Hakk›
(Madde 11), Patent Sahibi (Madde 14, 15, 60,
62, 73, vd.), Buluflu Yapan›n Belirtilmesi (Madde
15), Patentten Do¤an Hak (Madde 73, 140),
Patent Hakk› (Dokuzuncu K›s›m ‹kinci Bölüm),

• 554 say›l› Endüstriyel Tasar›mlar›n
Korunmas› Hakk›nda Kanun Hükmünde
Kararname’de;

Tasar›m (Madde 3), Tasar›mc› (Madde 13), Hak
Sahipli¤i ve Bedel (Madde 13 -14), Tasar›mc›
Olarak Belirtilme Hakk› (Madde 18 ve 25),

• 556 say›l› Markalar›n Korunmas›
Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname’de;

Marka (Madde 2), Marka Sahibi ve Marka
Tescilinden Do¤an Haklar (Madde 9).
Söz konusu yasal düzenlemelere
www.turkpatent.gov.tr adresinden ulafl›labilir.

Türkiye’de fikir ürünü sahipli¤inin temel yap›s›na
iliflkin örnekler yasal düzenlemelerde de yer almaktad›r:

• 5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu’nda;

Eser (Madde 1),  Eser Sahibi (Madde 8), Eser
Sahibinin Haklar› (Madde 13).

• 551 say›l› Patent Haklar›n›n
Korunmas› Hakk›nda Kanun Hükmünde
Kararname’de;
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1.2. Korunabilir Fikir Ürünleri

Fikirler de¤il, fikir ürünleri
korunmaktad›r. Bir biçim kazand›r›larak bir ürün
fleklinde ifade edilmemifl fikirler için herhangi bir
yasal koruma söz konusu de¤ildir. Dünya Ticaret
Örgütü Kurulufl Anlaflmas› eki Ticaretle Ba¤lant›l›
Fikri Haklar Anlaflmas›’n›n (TRIPS) 9/2 maddesinde
[
2
]; "Eser sahibinin haklar›; fikirleri, usulleri,

iflletme yöntemlerini ya da buna benzer
matematiksel kavramlar› de¤il, ifadeleri
kapsayacakt›r."  fleklinde belirtilmifltir.

1.3. ‹fade Edilmek

‹fade Edilmekten amaçlanan, fikir
ürününün bir biçim kazand›r›larak oluflturulmas›d›r.
Koruman›n bafllamas› için fikir ürününün oluflmas›
ön kofluldur. Henüz yaz›lmam›fl bir roman ya da
senaryo, tamamlanmam›fl bir bulufl, görsel anlat›m›
oluflmam›fl bir endüstriyel tasar›m, henüz
kullan›lmam›fl bir marka için bir yasal koruma
bafllamam›flt›r.

Örne¤in, "bir ya¤l› boya resim yapaca¤›m
ve bu resimde flunlar, flunlar, ...  yer alacak, flu
renkleri kullanaca¤›m” ya da “sabah günefl
do¤arken Nemrut Da¤›’ndaki heykellerin resmini
yapaca¤›m", “bir TV dizisi düflünüyorum. Bu
dizide ........ roman›n›n kahramanlar› ele al›nacak,
kiflilikleri vurgulanarak romanda biçimlenen
yaflant›lar› canland›r›lacak”, “birekranda ayn›
anda iki ayr› yay›n› izleyebilecek televizyon
yapaca¤›m”  ifade edilmemifl, bir biçim
kazand›r›lmam›fl fikirlerdir.

‹fade edilmemifl fikirlerin korunmas›,
ancak bu fikirlerin aç›klanmamas› durumunda
söz konusu olur. Korunmak istenen fikirlerin,
ifade edilmeden önce aç›klanmamas›, fikirlerin
baflkalar› taraf›ndan kullan›m› nedeniyle ortaya
ç›kabilecek sorunlar› önleyecektir.

1.4. Fikir Ürünü Korunmas›n›n Ön Koflulu ve
Yorumu

“‹fade Edilmek” ya da  “Bir Biçim
Kazand›rmak”  olarak aç›klayabilece¤imiz fikir
ürünü korunmas›n›n ön koflulu; s›naî haklarla
ilgili yasal düzenlemelerde,

•“uygulanabilmeyi sa¤layacak nitelikte
aç›kl›k ve yeterlilik”,

•“ay›rt edici niteli¤e sahip olmak”,

•“belirgin bir farkl›l›k olmas›”,

•“ay›rt etmeyi sa¤lamas› kofluluyla”

ifadeleriyle tan›mlanmaktad›r.

‹fade edilmenin ön koflulu olarak,
bulufllar›n patent ya da faydal› model belgesi
verilerek korunmas›na iliflkin 551 say›l› Patent
Haklar›n›n Korunmas› Hakk›nda KHK’da,
“Tarifname, bulufl konusunun ilgili oldu¤u
teknik alanda uzman olan bir kifli taraf›ndan
buluflun uygulanabilmesini sa¤layacak
nitelikte aç›k ve yeterli yaz›l›r” (Madde 46)
olarak belirtilmifltir. Bu tan›ma göre,
uygulanabilmesini sa¤layacak nitelikte aç›k ve
yeterli aç›klanmayan ya da ifade edilmeyen bir
bulufl korunmayacakt›r. Patent verilebilirlik ile ilgili
ölçütler, bu ön kofluldan sonra de¤erlendirilmelidir.

554 say›l› Endüstriyel Tasar›mlar›n
Korunmas› Hakk›nda KHK’n›n 5. maddesinde
“yeni ve ay›rt edici niteli¤e sahip tasar›mlar belge
verilerek korunur”  hükmü, koruman›n koflulu
olarak “yenilik” ile birlikte “ay›rt edici niteli¤i”
de belirtmifltir.  7. maddede, “ay›rt edici niteli¤e
sahip olmak” koflulu, “tasar›m›n bilgilenmifl
kullan›c› üzerinde yaratt›¤› genel izlenim ile
herhangi bir tasar›m›n kullan›c›da yaratt›¤› genel
izlenim aras›nda belirgin bir farkl›l›k olmas›” fleklinde

[
2
] TRIPS 9/2.�Copyright

protection shall extend to
expressions and not to ideas,

procedures, methods of
operation or mathematical

concepts as such.
http://www.wto.org/englis

h/docs_e/legal_e/27-trips.pdf
WIPO: Are ideas, methods or

concepts protected by
copyright?

Copyright protection extends
only to expressions and not

to ideas, procedures,
methods of operation or

mathematical concepts as
such.� This principle has been
confirmed by�the Agreement
on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights
(TRIPS Agreement) of the
World Trade Organization

(WTO) as well as the WIPO
Copyright Treaty (Article 2).
http://www.wipo.int/copyri

ght/en/faq/faqs.htm
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tan›mlam›flt›r. Bu durumda, “ay›rt edici nitelik” ve
“belirgin bir farkl›l›k” koflullar›n› sa¤layacak flekilde
ifade edilmeyen endüstriyel tasar›mlar
korunmayacakt›r. Bu aflamada baz› fikir ürünlerinin
birden çok yasal düzenlemeden ve farkl› ön
koflullarla korundu¤u da de¤erlendirilmelidir.

556 say›l› Markalar›n Korunmas› Hakk›nda
KHK’n›n Markan›n ‹çerece¤i ‹flaretler bafll›kl› 5.
maddesindeki “ay›rt etmeyi sa¤lamas›
kofluluyla” hükmüne göre, önceki markalardan
ya da ticaret s›ras›nda kullan›lan bir baflka iflaretten
ay›rt edilebilir olacak flekilde ifade edilmeyen
iflaretler marka olarak korunmayacakt›r.

Bilim, edebiyat, sanat eserlerinde, eser
sahibinin manevi ve ekonomik haklar›,  koruman›n
yasal tan›m›n› vermektedir. Bu tan›m, fikir ürünlerinin
sahipleri için, fikir ürünlerinden di¤er kiflilerin
yararlanmas›na izin vermek ve izinsiz
yararlan›lmas›n› önlemek olarak yorumlanmaktad›r.

Örne¤in, roman, fliir, senaryo, beste,
bilgisayar yaz›l›m›, vb. hangi biçimde olursa olsun
bir eserin topluma sunulmas› eser sahibinin yaz›l›
iznini gerektirir. Eser sahibi izin vermedi¤i sürece
eser topluma sunulamaz.  ‹zinsiz olarak topluma
sunulan bir eserin sahibi, önlemek hakk›n›
kullanmak için tek yol olan yasal yollara
baflvurabilir izinsiz kullan›m›n önlenmesini ve
yapt›r›m uygulanmas›n› isteyebilir.

1.5. Gerçek Hak Sahibi

Eserin, buluflun, tasar›m›n gerçek hak sahibi,
o fikir ürününü oluflturan kiflidir. Bütün fikir ürünleri
üzerindeki manevi haklar, do¤al olarak fikir
ürünlerini oluflturan kifliye aittir.  Markalarda ise,
bir markay› ilk kez oluflturan ve bir ürün ya da
hizmet için kullanan kifli gerçek hak sahibidir

1.6. Fikir ve Sanat Eserleri’nde Manevi Haklar

Yaln›z gerçek hak sahibi taraf›ndan
kullan›labilen hak türü manevi hak olarak
adland›r›l›r.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda, manevî haklar

• Topluma Sunmak Hakk›

• Ad›n Belirtilmesini ‹stemek Hakk›

• Eserde De¤ifliklik Yap›lmas›n›
Yasaklamak Hakk›

• Eser Sahibinin Zilyed ve Malike Karfl›
Haklar› (Eser sahibi ile eseri elinde bulunduran
aras›ndaki iliflki) olarak tan›mlanmaktad›r.

551 say›l› Patent Haklar›n›n Korunmas›
Hakk›nda KHK’n›n 15. maddesindeki “Buluflu Yapan›n
Belirtilmesi” ve 554 say›l› Endüstriyel Tasar›mlar›n
Korunmas› Hakk›nda KHK’n›n 18. maddesindeki
“Tasar›mc› Olarak Belirtilmek Hakk›” manevi haklara
örnektir.  Örne¤in, buluflu yapan kiflinin belirtilmedi¤i
bir patent baflvurusu için inceleme ifllemi bafllat›lamaz
(551 say›l› KHK Madde 44)

Manevi haklar devir edilemez. Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’nun 14 ve 16. Maddelerindeki
manevi haklarla ilgili hükümlerde “Bu haktan
sözleflme ile vazgeçmek hükümsüzdür”
ifadesi, eserle ilgili manevi haklar›n devir
edilemeyece¤ini belirlemifltir.

551 say›l› KHK Madde 11’de, patent isteme
hakk›n›n, buluflu yapana veya onun haleflerine ait
oldu¤u ve baflkalar›na devir edilebilece¤i belirtilmifltir.
Burada dikkat edilecek konu bulufla patent istemek
hakk›n›n devridir. Bu ifadeden bulufl sahipli¤inin
devri anlafl›lmamal›d›r.

Endüstriyel Tasar›mlarla ilgili 554 say›l› KHK Madde
18’de, “Bu hakk›n devri ve haktan feragat
hükümsüzdür.”  ile benzer bir hüküm geçerlidir.
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1.7. Fikir ve Sanat Eserleri’nde Ekonomik
(Mali) Haklar

5846 say›l › Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu’nda ekonomik haklar;

• ‹fllemek Hakk›

• Ço¤altmak Hakk›

• Yaymak Hakk›

• Temsil Hakk›

• ‹flaret, ses, görüntü iletimine yarayan
araçlarla kamuya iletim hakk› olarak belirtilmifltir.

1.8. Ekonomik Haklar›n Devir Edilebilirli¤i

Tablo 2 ve Tablo 3’te görülece¤i gibi,
manevî hak sahipleri ile ekonomik hak sahipleri
farkl› kifliler olabilir.

Eser sahibi, buluflçu, tasar›mc›; fikir
ürününden ekonomik olarak yararlan›lmas›n› bir
baflka gerçek ya da tüzel kifliye verebilir. Örne¤in,
fikir ürünü olarak belirtilen eserlerde, manevi
hak sahibi eser sahibi, ekonomik hak sahibi ise
yay›mc› olarak örneklenmifltir. Bir roman› yazan
eser sahibi, yazd›¤› roman› ço¤altmak ve yaymak
haklar›n› bir yay›mc›ya bir sözleflme ile devir
edebilir. Bu durumda eseri yay›mlayan yay›mc›n›n,
eser üzerinde ço¤altmak ve yaymak haklar› oluflur.
Bu olayda, ekonomik haklardan ifllemek ve temsil
haklar› sakl›d›r, yay›mc›ya devir edilmemifltir.
Yay›mc›, bu amaçla yeni sözleflme yapmaz ise,
bu haklar› kullanamaz.

1.9. Haklar›n Devir ya da Kiralanmas›nda
Yaz›l› Olmak Koflulu

Haklar›n devir ya da kiralanmas›n›n yaz›l›
olarak yap›lmas› zorunludur. Bu durum ilgili yasal
düzenlemelerde afla¤›daki gibi belirtilmifltir:

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu  “Mali
haklara dair sözleflme ve tasarruflar›n yaz›l›
olmas› ve konular› olan haklar›n ayr› ayr›
gösterilmesi flartt›r” (Madde 52),

551 say›l› Patent Haklar›n›n Korunmas›
Hakk›nda KHK “Patent baflvurusu ve patent
üzerinde sa¤lararas› ifllemler yaz›l› flekle tabidir”
(Madde 86),

554 say›l› Endüstriyel Tasar›mlar›n
Korunmas› Hakk›nda KHK Baflvuru ve tasar›m
hakk›n›n üzerinde sa¤lararas› ifllemler yaz›l› flekle
tabidir.” (Madde 39).

Uygulanacak yaz›l› ifllemlerin koflullar›
yasal düzenlemelerde belirtilmemifltir. Bununla
birlikte, bir hakk›n kullan›m›na iliflkin tasarruf
(devir, lisans ya da ruhsat) ifllemlerinde
sözleflmelerin Noterlikte düzenlenmesinde yarar
vard›r. Noter düzenlemesi, taraflar›n
kimliklerinin ve yetkilerinin do¤rulanmas›
aç›s›ndan yararl› olabilir. Taraflar›n, haklar›n
kullan›m›na iliflkin yapacaklar› noter düzenlemesi
olmayan bir sözleflme taraflar aras›nda geçerlidir
ve taraflar› ba¤lar. Sözleflme sonras›nda iki taraf
aras›nda ortaya ç›kacak, kimlik ve yetki sorunu
somut olaya göre genel hukuk kurallar› içinde
çözümlenecektir. Baz› yasal düzenlemeler, devir
ve lisans haklar›n›n üçüncü kiflilere karfl› ileri
sürülmesi için, noter düzenlemesi ve sicile kay›t
gibi koflullar belirlemifltir.[3]

1.10. Devir ve Lisans Aras›ndaki Fark

Bir hakk›n devri ile bir hakk›n kiraya verilmesi
(lisans) ifllemleri birbirlerinden çok farkl›d›r.
Hakk›n devri, süreye ve koflullara ba¤›ml› olmad›¤›
halde, lisans ifllemi, süreye ve koflullara ba¤›ml›d›r.
Koflullar yerine getirilmedi¤i zaman lisans ifllemi
sözleflmede belirtilen flekilde sona erer. Hakk›n
devri olay›nda ise, koflullar yerine getirilmedi¤i

[
3
] 554 say›l› KHK nin Uygulama

fieklini Gösterir Yönetmelik
Madde 21: “a) Devir alan ve

verenin imza ve beyanlar›n› havi
tasar›m ve tasar›mc› ad›n›n geçti¤i

noter tasdikli devir senedi”
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zaman sözleflmenin geçersizli¤i, her iki taraf›n
kabul edece¤i yeni bir sözleflme ya da görevli
mahkemenin verece¤i karar ile sa¤lanabilir.

Marka, tasar›m ve patent devir ve lisans
ifllemlerinde önemli bir konunun not edilmesinde
yarar bulunmaktad›r. Bir markan›n devri veya
lisans al›nmas› için düzenlenen sözleflmenin Türk
Patent Enstitüsü’ne verilmesi ve ilgili harc›n
ödenmesi ile devir ya da lisans marka siciline
ifllenir. Bulufllar ve endüstriyel tasar›mlarda da
durum benzerdir. Bu olay devir ya da lisans al›nan
markan›n üçüncü kiflilere karfl› ileri sürülmesinde
ön kofluldur. (Bak›n›z: KHK 551 Madde 92, KHK
554 Madde 39, KHK 556 Maddeler 16 ve 21) Sicile
ifllenmeyen devir veya lisans iyiniyetli üçüncü kiflilere
karfl› ileri sürülemez.

1.11. Devir Bedeli

Devir iflleminde, devir için bir bedel söz
konusu oldu¤u halde; devir bedeli, devir öncesinde
ya da devir ifllemi s›ras›nda ödenmemifl ve devir
sözleflmesi imzalanarak tamamlanm›fl ise,
sözleflmenin imzalanm›fl olmas› devir iflleminin
gerçekleflti¤i anlam›na gelebilir. Söz konusu
ödemenin yap›lmamas› ile ortaya ç›kacak
anlaflmazl›k bedelin ödenmemesine iliflkindir.
Ödemenin yap›lmamas›, devir sözleflmesinin
geçersizli¤i sonucunu do¤urmaz ve ödeme ile
s›n›rl› olan bu anlaflmazl›¤›n,  hukuk kurallar› içinde
bir borç-alacak olay› olarak çözümlenmesi gerekir.

1.12. Fikir Ürünlerinde Koruma Kriterleri ve
Yasal Dayanaklar›

Eserlerin, bulufllar›n, endüstriyel
tasar›mlar›n, markalar›n ve di¤er fikir
ürünlerinin tümü korunacak m›d›r? Bu
sorunun yan›t›, hiç flüphesiz, “hay›r” olacakt›r.
Fikir ürünlerinin korunmas› için ölçütler belirlenmifl
ve baz›lar› tan›mlanm›flt›r. Örne¤in, bir eserin

korunmas› için sahibinin özelli¤ini tafl›mas› ve
yasada say›lan eser türleri kapsam›nda olmas›
gerekir. Bir baflka ifade ile s›n›rl› say›da fikir
ürünü için eser  korumas› tan›nmaktad›r. Örne¤in,
eser niteli¤inde olan bilgisayar yaz›l›mlar› yasa
metninde yer almad›¤› için 1995 y›l›nda yap›lan
ek ile kapsama al›nm›flt›r.

Bir buluflun korunmas›nda; “yenilik,
sanayiye uygulanabilirlik ve bir bulufl basama¤›n›
içermek (tekni¤in bilinen durumunu aflmak)”
fleklinde üç ölçüt vard›r. Bu üç ölçütün öncesinde,
soyut bir kavram olan buluflun olmas› gerekir.

Endüstriyel tasar›mlarda, tescil için ölçütler
“yenilik” ve “ay›rt edici olmak”; markalarda ise,
ay›rt edici olmak ölçütüne ek olarak, “Çizimle
Görüntülenebilen” ya da “Benzer Biçimde ‹fade
Edilebilen”, “Bask› Yoluyla Yay›nlanabilen ve
Ço¤alt›labilen” ölçütleri 556 say›l› Markalar›n
Korunmas› Hakk›nda KHK ile düzenlenmifltir. Baz›
ülkelerde marka olarak korunan “koku markalar›”
 bu ölçütle, Türkiye’de koruman›n d›fl›nda
b›rak›lm›flt›r. Ses markalar› ise “benzer biçimde
ifade edilebilen” ölçütüne uygun olarak notalarla
ifade edilerek Türkiye’de de tescil
edilebilmektedir.

Topluluk Marka Tüzü¤ü Madde 5:
(“Çizimle Görüntülenebilen” ya da “Benzer
Biçimde ‹fade Edilebilen”, “Bask› Yoluyla
Yay›nlanabilen ve Ço¤alt›labilen”) ölçütleri yerine
yaln›z “grafikle gösterilebilen ya da grafik
olarak sunulabilen” ölçütünü tercih etmifltir.[4]

1.13. Fikri Hak

Fikir ürünlerinin yasal korunmas› fikir
ürünleri üzerindeki haklar ya da k›saca fikri
haklar terimi ile ifade edilir. Dünya Fikri Haklar
Örgütü (WIPO), fikri haklar› iki ana bafll›k alt›nda
de¤erlendirmektedir (Bkz. Tablo 5).

[
4
] Article 4: Signs of

which a Community
trade mark may
consist
A Community trade
mark may consist of any
signs capable of being
represented
graphically, particularly
words, including
personal names,
designs, letters,
numerals, the shape of
goods or of their
packaging, provided that
such signs are capable
of distinguishing the
goods or services of one
undertaking from those
of other undertakings.
http://oami.europa.eu/
en/mark/aspects/reg/r
eg4094.htm#0160
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Tablo 4 – Fikir Ürünü Sahipli¤inin Kriterleri

Fikir Ürünü Korunman›n Ölçütleri     Yasal Düzenlemeler
Eser Sahibinin özelli¤ini tafl›mas› 5846 say›l› Fikir ve Sanat

Yasada say›lan eser türleri Eserleri Kanunu (FSEK)
kapsam›nda olmas›

Bulufl Yeni olmas› Patent Haklar›n›n Korunmas›
Sanayiye uygulanabilir olmas› Hakk›nda KHK 551
Bir bulufl basama¤›n› içermesi
(Tekni¤in bilinen durumunu aflmas›)

Endüstriyel Tasar›m Yeni olmas› -Tasar›m Haklar›n›n Korunmas›
Ay›rt edici nitelikte olmas› Hakk›nda KHK 554

-FSEK [5]

-Haks›z Rekabet 6762 say›l› TTK
Maddeler 56 ve devam›
-Markalar›n Korunmas› Hakk›nda
KHK 556

Marka Ay›rt edici olmas› -Haks›z Rekabet 6762 say›l› TTK 
Çizimle görüntülenebilmesi veya Maddeler 56 ve Devam›
Benzer biçimde ifade edilebilmesi -Markalar›n Korunmas›
Bask› yoluyla yay›nlanabilmesi Hakk›nda KHK 556
ve ço¤alt›labilmesi

Haks›z Rekabet Baflkas›n›n eflyas›, ifl ürünü, -Haks›z Rekabet 6762 say›l› TTK
Faaliyeti ve iflletmesi ile kar›fl›kl›k Maddeler 56 ve devam›
yaratmamas› (TTK 57/5)

Bilim, edebiyat ve sanat eserleri ile
ilgili haklar eser sahibinin haklar›;  bulufllar,
endüstriyel tasar›mlar, markalar ve co¤rafi

iflaretler, vb. ile ilgili haklar s›naî haklar olarak
yorumlanmaktad›r. Eserleri yorumlayan
sanatç›lar,  ses-görüntü kayd› yapan yap›mc›lar
ve radyo - televizyon kurulufllar›n›n eserler ile
ilgili haklar› ise eser sahibinin haklar› ile
ba¤lant›l› haklar olarak adland›r›lmaktad›r.

Avrupa Birli¤i’nin 2006 y›l›nda yenilenen
Web Sitesi’nin “EU Single Market” bölümünde

Fikri Haklar konusu “Protection of
rights” bafll›¤› ile sunulmaktad›r.

http://ec.europa.eu/internal_market/top_
layer/index_52_en.htm

Avrupa Birli¤i’nde yap›lan ay›r›m WIPO
ay›r›m› ile benzerdir. Bu tan›mlar›n orijinali
flöyledir:

[
5
] FSEK Madde 2: “3.

Bedii vasf› bulunmayan her
nevi teknik ve ilmi

mahiyette… endüstri,
çevre ve sahne tasar›m ve

projeleri” ifadesi ile
“teknik ve ilmi mahiyeti”
eser korumas› için ek koflul

olarak belirlemifltir.
http://www.mevzuat.ad

alet.gov.tr/html/957.html
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Tablo 5 - Dünya Fikri Haklar Örgütü’nün Fikri Haklar Ay›r›m›

Kaynak : World
Intellectual Property
Organization
(WIPO) 2009
http://www.wipo.int
/about-ip/en/
Türkçesi : M. Kaan
DER‹C‹O⁄LU, 2009

S›nai Haklar
(Industrial Property)

Fikri Haklar
(Intellectual Property)

Bulufllar
Inventions (Patent)

Endüstriyel Tasar›mlar
(Industrial Designs)

Markalar
(Trademarks)

Co¤rafi Kaynak ‹flaretleri
(Geographical Indications of Source)

Eser Sahibinin Haklar› ve
Ba¤lant›l› Haklar

(Copyright And Related Rights)

Eser Sahibinin Haklar›
(Copyright)

Eser Sahibinin Haklar› ile
Ba¤lant›l› Haklar

(Rights Related To Copyright)
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[
6
]Özgün,

“original” karfl›l›¤›
olup, “taklit

olmayan”
anlam›ndad›r.

benimsenmemesi nedenleri ile oluflan, kendi
tasar›m› olmayan ya da yenili¤i olmayan
tasar›mlar için baflvuru yapmak yan›lg›s›n›n
onlarca örne¤i görülebilir. Endüstriyel tasar›m
tescili için baflvuran kifli, baflvurusu s›ras›nda
“yeni/özgün bir fikir ürünü tasarlad›m” fleklinde,
kendisini ba¤layan ve 5194 say›l› yasada bir suç
olarak tan›mlanan, gerçe¤e ayk›r› bir beyanda
da bulunmaktad›r.

Resmi Endüstriyel Tasar›mlar Bülteni’ndeki
olumsuz örnekler Faydal› Model Belgelerinin
yay›mland›¤› Resmi Patent Bültenleri’nde de
rastlamak mümkündür. Bir baflkas›na ait önceden
bir baflka ülkede patent alm›fl ya da uygulanm›fl
bulufllar için faydal› model belgesi al›nmas› 5194
say›l› yasadaki hükümlere suç oluflturmakta ve
söz konusu belgenin her zaman mahkeme
taraf›ndan hükümsüz say›lmas›na yol açmaktad›r.

Sar›msak difllerini kabuklar›ndan ay›ran
boru biçiminde araç, difl macunu vb. tüplerin
içindeki malzemeyi s›y›ran, iki küçük silindirden
oluflan araç, baflkalar›na ait olan bulufllara
Türkiye’de Faydal› Model Belgesi almaya yönelik
somut örneklerdir.

1.15. Korunacak Kifliler ve Gasp Olay›

Fikir Ürünlerinin Korunmas› Düzeni;

• yeni bir buluflu yapan,

• yeni/özgün bir tasar›m› tasarlayan,

• ay›rt edici bir iflaret olan bir markay› ilk kez
oluflturan ve ürün ya da hizmette kullanan,

• özgün bir roman›, bir fliiri yazan,

• özgün bir besteyi yapan gibi

gerçek kiflilerin fikir ürünlerini koruyan, evrensel
nitelikli bir düzendir. Bu evrensel nitelikli düzende,

“Intellectual property is divided into two
categories: industrial property, which includes
inventions, trademarks, industrial design, and
geographical indications of source; and , which
includes literary and artistic works such as
novels, films, musical works, paintings,
photographs, and architectural designs. Rights
related to copyright include those of performing
artists in their performances, producers of
phonograms in their recordings, and those of
broadcasters in their radio and television
programs.”

1.14. Yeni/Özgün [6] Kavramlar›

Fikir ürünü sahibinin haklar› ile ilgili iki
kavram, evrensel boyutu belirten “yeni” ve
“özgün” kavramlar›d›r.

“Yeni/özgün bir fikir ürünü tasarlad›m”
iddias› ileri sürüldü¤ü zaman, bu iddia konusu
fikir ürününün, herhangi bir ülkede, pazarda
sat›lan ya da fuarda sergilenen ya da herhangi
bir ortamda önceden yay›nlanan bir fikir ürünü
ile ayn› olmamas›, b›rakt›¤› genel izlenim olarak
bir baflka kifliye ait bilinenlerden ay›rt edilebilir
olmas› gerekmektedir. Bu koflulun sa¤lanamamas›
durumunda, korunabilir bir fikir ürünü söz konusu
olmayacakt›r.

Türkiye’de ya da baflka bir ülkede var
olan, bir baflkas›na ait fikir ürünü art›k yeni ve
özgün de¤ildir. Yurt d›fl›nda var olan fikir
ürününü Türkiye’ye ilk kez getirmek, bir
baflka ifade ile fikir ürününe sahiplenmek,
söz konusu kiflilere fikir ürünü korumas›
sa¤layamaz.  

Türk Patent Enstitüsü taraf›ndan
yay›nlanan Resmi Endüstriyel Tasar›mlar Bülteni
incelendi¤inde, yenilik ve özgünlük kavram›n›n
Türkiye’de yeterince bil inmemesi ya da
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Konu Eser Bulufl Tasar›m Marka

Yasal  - FSEK - Patent KHK - FSEK - Marka KHK
Düzenleme    - Tasar›m KHK - Haks›z Rekabet

- Marka KHK
- Haks›z Rekabet

‹fade Gerekli Gerekli Gerekli Gerekli

Kan›t Var Var Var Var
Sorunu

Do¤al Var Yok Var Var
Koruma

Kiflisel Evet Evet Evet Evet
fiikayet

fiikayet Mahkeme Mahkeme Mahkeme Mahkeme
Yeri Savc›l›k Savc›l›k Savc›l›k Savc›l›k

Tablo 6  - Koruma fiekillerinin Karfl›laflt›r›lmas›

hak sahibi olmayan kiflilerin haklara sahiplenmelerine
karfl› önlemler de oluflturulmufltur. Gerçek fikir
ürünü sahibi olmad›¤› halde, kendisini fikir ürünü
sahibi olarak ileri süren kifliler “Hakk› Gasp
Eden” olarak tan›mlanmaktad›r.

1.16. Do¤al Koruma / Belgeli Koruma / Çoklu
Yasal Koruma

Fikir ürünlerinin korunmas›, fikrin ifade
biçimine göre, de¤iflik yasal düzenlemelerle
sa¤lanmaktad›r. Baz› fikir ürünleri bir yasadan,
baz›lar› ise birden çok yasadan yararlanarak, belgeli
ya da do¤al olarak korunmaktad›r (Bkz. Tablo 6).

Eserler yaln›z Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu’na göre do¤al olarak [7]; yeni bulufllar,
yaln›z Patent Haklar›n›n Korunmas› Hakk›nda

KHK’ya göre patent ya da faydal› model belgeleri
ile belgeli olarak korunmaktad›r. Endüstriyel
tasar›mlar (ürünün iki ya da üç boyutlu
görünümleri) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
Endüstriyel Tasar›mlar›n Korunmas› Hakk›nda KHK,
Türk Ticaret Kanunu Haks›z Rekabet Hükümleri,
Markalar›n Korunmas› Hakk›nda KHK’ya göre,
do¤al ve belgeli olarak, çoklu yasal korumadan
yararlanmaktad›r. Markalar,  Türk Ticaret Kanunu
Haks›z Rekabet Hükümleri ile Markalar›n Korunmas›
Hakk›nda KHK’ya göre, do¤al ve belgeli olarak,
çoklu yasal korumadan yararlanmaktad›r.
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Fikri Ürünü Süre

Eser Eser Sahibinin Yaflad›¤› Süre + 70 Y›l [8]

Ba¤lant›l› Hak 70 Y›l

Bulufl [9] ‹ncelemeli Patent: 20 y›l (Her y›l yenileme gerekli)
‹ncelemesiz Patent: 7 y›l  (Her y›l yenileme gerekli)
Faydal› Model Belgesi: 10 y›l (Her y›l yenileme gerekli)

Endüstriyel Tasar›m Tescili: 5X5 y›l
Tasar›m Eser: Eser Sahibinin Yaflad›¤› Süre + 70 Y›l

Marka  Tescili: Yenilenebilir 10 Y›l
Haks›z Rekabet:  Süre Yok

Marka Yenilenebilir 10 Y›l

Tablo 7 – Fikir Ürünlerinde Koruma Süreleri

1.17. Fikir Ürünlerinde Koruma Süreleri

Fikir ürünlerinin koruma süreleri ilgili yasal
düzenlemelerle belirlenmifltir. Türkiye’deki koruma
süreleri Tablo 7’de gösterilmifltir.

• Eserler, eser sahibinin yaflad›¤› süre ve
eser sahibinin ölümünden sonra 70 y›l devam
eder. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda eser
sahibinin haklar› ile ba¤lant›l› hak sahipleri için
koruma süreleri 70 y›l olarak belirtilmifltir.

• Bulufllarda üç ayr› koruma süresi söz
konusudur. ‹ncelemeli Patent 20 y›l, ‹ncelemesiz
Patent 7 y›l, Faydal› Model Belgesi 10 y›l
korunmaktad›r.

• Çoklu yasal korumadan yararlanan
endüstriyel tasar›mlarda koruma, endüstriyel
tasar›m tescili ile ve her befl y›lda bir yenileme
kofluluyla 25 y›ld›r. Eser, Marka Tescili, Haks›z
Rekabet ile sa¤lanan korumalar, tescilli tasar›m
korumas›ndan ba¤›ms›zd›r.

• Tescilli markalarda koruma süresi
yenilenebilir 10 y›ld›r.

1.18. Koruman›n Koflullar›

• Eserlerdeki do¤al koruma olay›, herhangi
bir koflula ba¤l› de¤ildir.

• Bulufllar›n korunmas›nda her y›l
ödenmesi gereken bir harç söz konusudur. Bu
harc›n belirli bir süre içinde ödenmemesi bulufl
üzerindeki patentle sa¤lanan koruman›n sona
ermesine yol açar.

• Endüstriyel tasar›m tescillerinde befl y›ll›k
sürelerde tasar›m tescilinin yenilenmesi gerekir.
Yenilenmeme ya da yirmi befl y›l›n bitimi
durumunda tescilli koruma sona erer.[10

]

• Ticaret ve Hizmet markalar›nda,
markan›n her on y›lda bir ve süre bitiminden
önceki ya da sonraki alt› ayl›k sürelerde
yenilenmesi gerekir. Markalarda yenilemeye
ba¤›ml› olarak sürekli koruma söz konusudur.

[
8
] WIPO, ölümden

sonraki bu süreyi 50 y›l
olarak önermekte ve baz›

ülkelerde bu öneri
uygulanmaktad›r.

 [
9
] ‹htira Berat›

Kanunu’na göre 15 y›l için
korunan ve TRIPS

Anlaflmas› yürürlü¤e
girdi¤i tarihte koruma

süresi sona ermemifl ‹htira
Beratlar›ndaki süre, TRIPS

Anlaflmas›n›n yürürlü¤e
girdi¤i tarihten sonra 20
y›l olarak uygulanm›flt›r.
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Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile de¤ifltirilirken
bu terime yer verilmemifltir. Yasada yer alan
“Eser, Eser Sahibi ve Eser Sahibinin Haklar›”
s›ralamas› de¤erlendirildi¤inde do¤ru terim “Eser
Sahibinin Haklar›” olmal›d›r. Uluslararas›
platformda eser sahibinin haklar›n›n korunmas›
anlam›nda kullan›lan “Copyright” terimi karfl›l›¤›
olarak da telif sözcü¤ü kullan›lmaktad›r.
“Copyright” teriminin Türkçedeki karfl›l›¤› da
Eser Sahibinin Haklar› olmal›d›r.   Bir eser üzerinde
yer alan “Telif Hakk› ………… 2006” yerine “Eser
Sahibi ……….. 2006” kullan›lmas› amaca daha
uygun olacakt›r. Devlet Planlama Teflkilat› taraf›ndan
haz›rlanan ve yay›mlanan Dokuzuncu Kalk›nma
Plan› Fikri Mülkiyet Haklar› Özel ‹htisas Komisyonu
Raporu’nda, “Eser Sahibinin Haklar›” terimi
kullan›lm›flt›r.

(Kaynak:http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/Do
wnload/3182/oik680.pdf

• Fikri Haklar

Fikir Ürünleri Üzerindeki Haklar
anlam›ndaki Fikri Haklar terimi yabanc› dildeki
“Intellectual Property” teriminin karfl›l›¤›d›r. Bu terim,
“Eser Sahibinin Haklar›” ile “S›naî Haklar›” birlikte
kapsar.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Edebiyat
ve Sanat Eserlerinin Korunmas›na ‹liflkin Bern
Sözleflmesi kapsam›nda tan›mlanan eserlerin
korunmas›, fikri haklar de¤il, fikri haklar
kapsam›ndaki Eser Sahibinin Haklar›’d›r. Baz›
yazarlar bu terim yerine “eser üzerindeki hak”,
“eserler üzerindeki haklar” terimlerini
kullanm›fllard›r.

• Fikrî ve S›nai Haklar

“Intellectual Property” karfl›l›¤› fikri haklar oldu¤u
için, bu flekliyle kullan›m, fikri haklar kapsam›nda

Marka tescili sahibi markay› befl y›l
kullanmaz ise, tescilli marka mahkeme karar› ile
hükümsüz say›labilir.

1.19. Tescilli Koruman›n Bitmesinde Do¤al
Koruma Olay›

Endüstriyel tasar›mlar›n ve markalar›n
birden çok yasal düzenlemeden yararlanarak
korunmas› nedeniyle, tescilin yenilenme
ifllemlerinin yap›lmamas› yaln›z tescilli koruman›n
sona ermesi anlam›na gelir. Koruma olay›,
tasar›mlarda koflullar› karfl›l›yorsa fikir ve sanat
eseri olarak  ve haks›z rekabet hükümlerinden;
markalarda, markan›n kullan›m› devam ediyorsa,
haks›z rekabet hükümlerinden, yararlanarak
devam eder.Yenilenmeyen ya da 25 y›l›k koruma
süresi biten bir endüstriyel tasar›m, eser olarak
koruman›n koflullar›n› sa¤l›yorsa, eser korumas›na
iliflkin süreler bitmeden üçüncü bir kifli taraf›ndan
izinsiz kullan›lamaz.

5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
konuya bir baflka yönden de aç›kl›k getirmifl ve
“Krokiler, resimler, maketler, tasar›mlar ve benzeri
eserlerin endüstriyel model ve resim olarak
kullan›lmas›, düflünce ve sanat eserleri olmak
s›fatlar›n› etkilemez” hükmü yasan›n 4. maddesinde
yer alm›flt›r.

Bu maddede belirtilen “endüstriyel model
ve resim”, “endüstriyel tasar›m” terimini
karfl›lamaktad›r. “Model” üç boyutlu ve “resim”
iki boyutlu tasar›mlar› ifade etmektedir. S›naî
Haklar›n Korunmas› için Paris Sözleflmesi’nde
(1883), endüstriyel tasar›mlar yerine “s›naî resim
ve modeller” terimi kullan›lm›flt›r.

1.20. Yanl›fl Kullan›lan Terimler

• Telif Hakk›

Hakk› Telif Kanunu (1910), 1952 y›l›nda

[
10

] Yazar›n Notu:
Endüstriyel Tasar›mlarda
koruma süresinin
bitiminde tescilli
koruman›n sona ermesi
olay› yerine baz› yazarlar
endüstriyel tasar›mlar için
“kamu mal› olur” ifadesini
kullanmaktad›r.
Kat›lmad›¤›m ve yanl›fl
oldu¤unu düflündü¤üm
bu konunun aç›klamas›
çoklu yasal korumada yer
almaktad›r. Bir endüstriyel
tasar›m, niteli¤i
bak›m›ndan koruman›n
koflullar›n› karfl›l›yorsa,
eser olarak yaflam boyu,
marka olarak yenilendi¤i
sürece süresiz korunabilir.
Ayr›ca her zaman haks›z
rekabet konusu olabilir.
Tescilli tasar›m hakk›n›n
sona ermesi, di¤er
koruma yöntemlerini
etkileyemez.



24

olan s›naî haklar›n, kapsam d›fl›nda gibi ya da
baflka bir kavram gibi alg›lanmas›na yol
açmaktad›r. Fikir ürünleri olan ve s›naî haklar
kapsam›nda de¤erlendirilen yeni bulufllar,
tasar›mlar, markalar, vb. kavramlar da fikri haklar›n
kapsam›ndad›r. “Fikri ve S›naî Haklar Hukuk
Mahkemesi”, “Fikri ve S›naî Haklar Araflt›rma ve
Uygulama Merkezi” yanl›fl kullan›m örnekleridir.
Bunlar yerine, “Fikri Haklar Hukuk Mahkemesi”,
“Fikri Haklar Araflt›rma ve Uygulama Merkezi”
olmal›d›r. Avrupa Birli¤i’nde 2000 y›l›ndan önce
“Intellectual and Industrial Property” olarak
kullan›lan kavram, önce “Intellectual Property”
olarak de¤ifltirmifl ve 2006 y›l›nda ise, konuyu
“Protection of Rights” bafll›¤› ile web sitesine
yerlefltirmifltir.

(Kaynak:http://ec.europa.eu/internal_market/
top_ layer/index_52en.htm ) Avrupa Birli¤i söz
konusu sitesinde Dünya Fikri Haklar Örgütü
(WIPO) ay›r›m›na uygun olarak “Intellectual
Property” kavram›n› kullanm›flt›r.

• Fikri Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Hakk›

“Maddî Olmayan Mallar” üzerinde var
olan fley, mülkiyet de¤il bir hakt›r. Mülkiyet
“Maddi Mallar” kapsam›ndaki varl›klar için
kullan›l›r. Bir baflka ifade ile fikir ürünleri “soyut”
ve fikir ürünlerinin biçimlendi¤i mallar “somut”
varl›klard›r. Fikri Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Hakk›
terimleri yerine Fikri Haklar terimi kullan›lmal›d›r.
Prof. Dr. Ernst HIRSCH, Prof. Dr. Nuflin AY‹TER,
Prof. Dr. ‹lhan ÖZTRAK, Hayri DER‹C‹O⁄LU
yaz›lar›nda mülkiyet yerine hak kavram›n›
önermifllerdir.

• Patent

Patent, yeni bulufllara verilen belgenin
ad›d›r. Marka, Endüstriyel Tasar›m, Co¤rafi ‹flaret,
Entegre Devre Topografyalar› gibi öteki fikir
ürünlerini korumak için verilen belgeler patent
de¤ildir. Bir istisna olarak Birleflik Devletlerde
bulufllara verilen belge için “Utility Patent”,
tasar›mlar›n tescili için verilen belge, “Design
Patent” olarak adland›r›lmaktad›r.  Baz› ülkelerde
de benzer uygulama bulunmaktad›r.

Örne¤in, bir eser türü kabul edilen ve
teknik niteli¤i olmayan bilgisayar yaz›l›mlar› için
patent verilmesi söz konusu de¤ildir.

Marka, Endüstriyel Tasar›m, Co¤rafi ‹flaret,
Entegre Devre Topografyalar› tescil edilir ve
bunlara verilen belge Tescil Belgesi’dir. Marka
Tescil Belgesi, Endüstriyel Tasar›m Tescil Belgesi,
Co¤rafi ‹flaret Tescil Belgesi do¤ru terimlerdir.
Patent bir belge türü oldu¤u için, yeni bulufllara
verilen bu belge yerine tescil belgesi terimi
kullan›lmamaktad›r.

Bu terimin yanl›fl kullan›m›, tüketicinin
yan›lmas›na yol açabilmektedir. Örne¤in, Tasar›m
Tescil Belgesi ald›¤› halde, ürün ya da ambalaj›nda
patentlidir aç›klamas›n› koyan bir üretici, 5194
say›l› yasa hükümlerine göre suç ifllemektedir.

• Lisans Al›nmas›

Özgün bir eseri ya da buluflu oluflturan
kifliler, bu eserin ya da buluflun de¤erlendirilmesi
aflamas›nda “lisans›n› ald›n›z m›?” ve benzeri
sorularla karfl›laflmaktad›r. Özgün olan bir eserin,
örne¤in bir bilgisayar yaz›l›m›n›n ya da yeni bir
buluflun de¤erlendirilmesi, pazarlanmas›,
kullan›lmas› için herhangi bir kurumdan izin
al›nmas› söz konusu de¤ildir. Maddî olmayan
mallar kapsam›ndaki soyut kavramlar olan
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2.
Ticaret
Unvan› ve
‹flletme
Adlar›

münhas›r haklard›r. Uluslararas› platformda,
örne¤in Topluluk Marka Tüzü¤ü’nde, “Exclusive
Right” olarak tan›mlanan bu konu Türkiye’de
inhisari olarak kullan›lmaktad›r.

Kullan›lmas› gereken terimler:

— Münhas›r Hak,

— Münhas›r Olmayan Hak,

— Münhas›r Lisans,

— Münhas›r Olmayan Lisans,

olmal›d›r.

2. T‹CARET UNVANI VE ‹fiLETME ADLARI

2.1. Ticaret Unvan›

Ticaret unvanlar› konusu 01.01.1957 tarihinde
yürürlü¤e giren 6762 say›l› Türk Ticaret Kanunu’nun
(TTK) 18, 19, 23 ve 41– 55 inci maddelerinde
düzenlenmifltir.

Ticaret unvan›, iflletme sahibi gerçek ya
da tüzel kifliyi di¤er iflletme sahibi gerçek ya
da tüzel kiflilerden ay›rt eder. Ticaret unvan›n›n,
kendili¤inden bir de¤eri olmad›¤› halde belirgin
özellikleri nedeniyle ba¤l› oldu¤u ticari iflletmenin
çevresindeki durumu ile orant›l› ekonomik bir de¤eri
vard›r. Ticari iflletmeler genellikle ticaret unvan› ile
tan›n›r.

Uygulamada ticaret unvanlar› ile ilgili en
önemli sorunun, mükerrer veya birbirine çok benzer
unvanlar›n kullan›lmas› oldu¤u gözlenmektedir.

Sermaye flirketleri d›fl›nda kalan ticaret
unvanlar›n›n Ticaret Sicil Memurlu¤u bölge s›n›rlar›
esas al›narak korunmas› ve sermaye flirketlerinin
kurulufllar› s›ras›nda ticaret unvan› konusunun
önemsenmemesi gibi nedenlerle Türkiye'de bu

eserlerin ve bulufllar›n, biçimlendikleri somut
ürünlerden farkl› de¤erlendirilmesi gerekir.

Bilgisayar yaz›l›m›n› bir gerçek ya da tüzel
kifliden izin alarak kullanan ya da pazarlayan kifli
“ ……. n›n lisans› ile” ifadesini kullanabilir. Kendisi
özgün bir yaz›l›m› gerçeklefltirmifl kiflinin, eser
sahibi olarak ad›n› belirtmesi yeterlidir. Fikir ve
Sanat Eserleri Yasas›, bu yetkiyi eser sahibine
do¤al olarak vermektedir. Eserin de¤erlendirilmesi
için ilgili Bakanl›¤›n ilgili biriminde kay›t
yapt›r›lmas› ya da bu birimden izin al›nmas›
zorunlu ve gerekli de¤ildir. Örne¤in, bir eser
sahibi eserinin yay›mlanmas› için bir yay›m
kuruluflu ile anlaflma yapmas› aflamas›nda bir
kurulufltan kay›tl› oldu¤una iliflkin izin al›nmas›
gerekli de¤ildir. Ancak, yay›mc›n›n eserin
pazarlanmas›ndan önce almas› gereken bandrol
farkl› bir kavram ve zorunluluktur.

Eserler için yukar›da aç›klanan olay yeni
bulufllar için de söz konusudur. Bir buluflun bir
teknik alanda kullan›lmas› için Türk Patent
Enstitüsü’nden Patent ya da Faydal› Model Belgesi
al›nmas› bir zorunluluk de¤ildir. Bu belgelerin
al›nmas› iste¤e ba¤l›d›r. Buluflu yapan kifli ya da
kifliler, buluflun kullan›m›n› gizlilik sözleflmeleri
kapsam›nda de¤erlendirebilir ya da buluflun
kullan›m›n› üçüncü kiflilere serbest b›rakabilir.
Bu seçenek, bulufl sahiplerinin ve ondan izin
alarak üretim yapacak kiflilerin do¤al hakk›d›r.
Yeni bulufl ile yeni bulufla göre üretilecek
ürünlerin birbirlerinden farkl› de¤erlendirilmesi
gerekmektedir.

• ‹nhisari Hak – ‹nhisari Olmayan Hak
‹nhisari Lisans – ‹nhisari Olmayan Lisans

Maddi Olmayan Mallar (Intangible Assets)
üzerindeki haklar tekel (monopol) nitelikli de¤ildir.
Bu haklar kendi tan›mlar› içinde koruma sa¤layan
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konuda istikrarl› bir uygulama sa¤lanamam›fl,
pek çok mükerrer ticaret unvan›n›n ortaya ç›kt›¤›
ve bunun kar›fl›kl›klara yol açt›¤› söylenebilir.

TTK’n›n 19 uncu maddesindeki “Limited,
Anonim ve Kooperatif flirketler, iflletmelerinin
ne iflle u¤raflt›¤› gösterilmek ve 18 inci madde
hükmü yerine getirilmek flart›yla ticaret
unvanlar›n› serbestçe seçebilirler.”  hükmü
nedeniyle Türkiye’de çok uzun ticaret unvanlar›
sorunu ortaya ç›km›flt›r.

Ticaret unvanlar›, gerçek kiflilerin ticaret
unvanlar› ile tüzel kiflilerin ticaret unvanlar› olmak
üzere iki grupta toplanabilir. Gerçek kiflilerin ticaret
unvanlar› ad ve soyadlar›ndan oluflur. Günümüzde
tüzel kifli türü olarak tercih edilen Anonim, Limited
ve Kooperatif flirketlerin ticaret unvanlar›, standart
denilecek bir çekirdek bölümüne eklenen ay›rt edici
eklerden oluflmaktad›r.

TTK’ n›n 19 uncu maddesindeki “Limited,
Anonim ve Kooperatif flirketler, iflletmelerinin
ne iflle u¤raflt›¤› gösterilmek ve 18 inci madde
hükmü yerine getirilmek flart›yla ticaret
unvanlar›n› serbestçe seçebilir.”  hükmüne göre
ticaret unvanlar›n›n çekirdek bölümünde,
iflletmelerin ne iflle u¤raflt›klar›n› göstermeleri
zorunlulu¤u vard›r.[11

]

TTK Madde 19 ve 45 madde hükümlerine
göre serbestçe seçilebilen ticaret unvanlar›nda:

• Ticaret unvanlar›nda anonim flirket
kelimesinin bulunmas› zorunludur.

• Gerçek kiflinin ad ve soyad› unvanda
bulundu¤u takdirde flirket nev’ini gösteren
ibareler rumuzlu veya k›salt›lm›fl olarak yaz›lamaz.

[
11

] ‹flletmenin ne iflle
u¤raflt›¤›n›n gösterilece¤i
yer ticaret unvan› de¤il,

iflletmenin ana
sözleflmesinin ifl

konular›n›n belirtilece¤i
bölüm olmal›d›r.

• Tüzel kifli tacirlerin ticaret unvanlar›
Türkiye düzeyinde korundu¤undan tespit edilen
unvan›n daha önce herhangi bir sicil dairesinde
tescil edilmemifl olmas› gerekir.

• Ticaret unvan›, flirketin geniflli¤i ve
ehemmiyeti veya mali durumu hakk›nda üçüncü
kiflilerde yanl›fl bir kanaatin meydana gelmesine
yol açacak nitelikte veya gerçe¤e ve kamu
düzenine ayk›r› olmamal›d›r.

• Ticaret unvanlar›na “Türk”, “Türkiye”,
“Cumhuriyet” ve “Milli” kelimeleri Bakanlar
Kurulu Karar› ile konulabilir.

• Ticaret unvan› Türkçe olarak tespit edilir.
Unvanda yer alan muhayyel adlar da Türkçe
olmal›d›r. Ancak kanuna, milli, kültürel ve tarihi
menfaatlerimize ayk›r› olmamas›, flirketin faaliyet
konusuna giren mal veya hizmetin tan›t›c› ad
veya markas›n›n yabanc› dilde olmas› ve yabanc›
ortak bulunmas› halinde, ticaret unvan›nda
yabanc› kelime bulundurulmas›na izin verilebilir.

fieklindeki kurallar,  Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤›’nca yay›mlanan ‹ç Ticaret 2003/3 say›l›
Tebli¤de aç›klanm›flt›r.

2.2. ‹flletme Adlar›

 ‹flletme ad›  "iflletme sahibini hedef
tutmaks›z›n do¤rudan do¤ruya iflletmeyi tan›tmak
ve benzeri iflletmelerden ay›rt etmek için
kullan›lan" bir add›r. Bu tan›ma göre; ticaret
unvan›, iflletme sahibi gerçek ya da tüzel kifliyi
di¤erlerinden ay›rd›¤› halde, iflletme ad› do¤rudan
do¤ruya bir iflletmeyi di¤erlerinden ay›r›r. Ticaret
unvan›n›n kullan›lmas› zorunlu oldu¤u halde,
iflletme ad›n›n kullan›lmas› zorunlu de¤ildir.
Ancak, bir iflletme ad› seçilerek kullan›lmaya
bafllan›rsa Ticaret Siciline tescil edilmesi gerekir.
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Di¤er ülkelerdeki ticaret unvan› uygulamalar›n›n
Türkiye’den çok farkl› oldu¤u söylenebilir. Bu
farkl›l›k uzun y›llard›r vard›r ve ticaret unvanlar›
genellikle ay›rt edici bir iflaret ile flirket çeflidinden
oluflmaktad›r.

Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) marka
veri taban›nda marka sahipleri aras›nda yap›lan
araflt›rmada saptanan baz› ticaret unvan› örnekleri:

Adidas-Salomon AG,

Nike International Ltd.

Sony Overseas SA

General Motors Corporation

Toshiba Europe GmbH,

Nokia Corporation,

Siemens Schweiz AG,

Schweppes International Limited,

Robert Bosch GmbH,

Inter IKEA Systems B.V.,

Ford Motor Company,

Reckitt Benckiser N.V.,

Procter & Gamble Holding GmbH,

Bayerische Motoren-Werke AG,

Daimler-Chrysler AG,

Société Des Produits Nestlé S.A.,

(Kaynak: http://www.wipo.int/ipdl/en/)

Yukar›da verilen örnekler, özellikle Avrupa
Ülkelerinde kullan›lan ticaret unvanlar›nda
“Sanayi” , “Ticaret”, “Sanayi ve Ticaret”, “ifl
konusu” vb.kavramlar›n kullan›lmad›¤›n›
göstermektedir.

Bu ticaret unvanlar›ndaki ay›rt edici iflaret

2.3. Paris Sözleflmesi

Türkiye’nin 1925 y›l›nda üye olarak kat›ld›¤›
bir Uluslararas› Sözleflme olan “S›naî Haklar›n
Korunmas› için Paris Sözleflmesi”, 1 inci
maddesinde korunacak s›nai haklar içinde "Ticaret
Unvanlar›" da say›lmaktad›r. Paris Sözleflmesi'nin
8 inci maddesi Ticaret Unvanlar› ile ilgili afla¤›daki
genel nitelikli hükmü içermektedir:

"Ticaret unvan›, bir fabrika ya da
ticaret markas›n›n parças› olsun ya da
olmas›n, baflvuru ya da tescil zorunlulu¤u
olmadan, birli¤e dâhil ülkelerin tümünde
korunacakt›r."

Bu hükme göre üye bir ülkede kay›tl› bir
ticaret unvan› di¤er ülkelerde de kay›t olmadan
korunacakt›r.

Yasa d›fl› olarak kullan›lan ticaret
unvanlar›n› tafl›yan ürünlere ithalat s›ras›nda el
konulaca¤› hükmü, Paris Sözleflmesi'nin 9 uncu
maddesinde düzenlenmifltir.

2.4. Uygulama Örnekleri

Örne¤in, (E¤itim Hizmetleri Anonim
fiirketi) ticaret unvan›n›n çekirdek bölümü olarak
varsay›ld›¤›nda, ticaret unvan›ndaki bu çekirdek
bölümü, ayn› alandaki birçok iflletmede ayn›
olabilir. “‹SO” ve “KATEK” sözcükleri örnek
olarak ele al›nd›¤›nda ticaret unvan›n›n ek
sözcükleri olarak ay›rt edicili¤i sa¤lar.  “‹SO
E¤itim Hizmetleri Anonim fiirketi”, “KATEK
E¤itim Hizmetleri Anonim fiirketi” örnekleri
yasal düzenlemelere uygun seçilmifl örneklerdir.

Ticaret Unvan›, ‹flletme Ad›, Marka’da ayn›
sözcük yer alabilece¤i gibi, birbirinden farkl› da olabilir.
Örne¤in, ticaret unvan› ‹SO E¤itim Hizmetleri
Anonim fiirketi olan bir iflletmenin kulland›¤› hizmet
markas› KATEK ya da ‹SO KATEK olabilir.
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örnekleri; “Adidas-Salomon”, “Nike”, “Sony”,
“General Motors”, “Toshiba”, ”Nokia”,
“Siemens” vb. iflaretlerdir. Ay›rt edici iflarete ek
olarak bu unvanlarda yaln›z fiirket çeflidini
gösteren iflaret yer almaktad›r. Burada dikkat
edilmesi gereken bir konu, Türkiye’de uyguland›¤›
gibi, flirketin ifl konusu ile ilgili terimlerin,
genellikle, unvanda yer almamas›d›r.

Türkiye’deki “HSR Çikolata fiekerleme
Bisküvi G›da Maddeleri ‹nflaat Tekstil Otomotiv
Sanayi Ticaret Limited fiirketi” fleklindeki uzun
ticaret unvanlar›ndan bir örnek olarak ele
al›nd›¤›nda, bu unvan Avrupa ülkelerindeki bir
flirket için “HSR Limited” fleklinde olacakt›.

Yeni haz›rlanan Türk Ticaret Kanunu
Tasar›s›’nda da (Madde 43) “iflletme konusu
gösterilmek” hükmüne, maalesef tekrar, yer
verilmifltir.  Bu hüküm yasalafl›rsa de¤iflen bir
fley olmayacakt›r.

Ticari iflletme kurmak isteyenlerin,
kullanmak istedikleri ticaret unvan› için önce
araflt›rma yapmalar› ve daha sonra seçecekleri
ticaret unvan›n› Ticaret Sicili’ne bildirmeleri
gerekmektedir.

2.5. Ticaret Unvan› Sorgu Veri Tabanlar›

Ticaret unvanlar› konusunda bilgi al›nacak
ve araflt›rma yap›labilecek adresler afla¤›da
sunulmaktad›r:

2.5.1. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Ticaret
Unvan› Sorgu

http://www.sanayi.gov.tr/Sirket/UnvanSorgulam
a.aspx

http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.asp
x?sayfaNo=1397

2.5.2. Ticaret Sicil Gazetesi Ticaret Unvan›
Sorgu

http://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr/sorgu_acik.php

2.5.3. ‹stanbul Ticaret Odas›

http://www.ito.org.tr/wps/portal

2.5.4. ‹TO Bilgi Bankas›/Firma Bilgileri/Sicil
Kay›tlar›/Ticaret Unvan›na Göre Sorgu

http://www.ito.org.tr./ITOPortal/SDMMain.as
px?tabid=511

2.5.5. Türk Patent Enstitüsü Marka Sorgu

http://online.turkpatent.gov.tr/

Bu adreste MARKA menüsünde Araflt›rma
t›klanarak ve Firma Ad› karfl›l›¤› yaz›larak, marka
sahibi olan firmalar›n ticaret unvanlar› görülebilir.

Not: ‹nternet ortam›nda hizmet veren
arama motorlar›nda sorgu yap›larak web sitesi
olan firmalar›n ticaret unvanlar› sorgulanabilir.

Kaynaklar:

Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Bilgi

http://www.sanayi.gov.tr/wedit/gozlem.aspx?
tabid=511

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi WEB S‹TES‹

http://www.tobb.org.tr/organizasyon/bilgihiz
metleri/ticaretsicil/genelhukumler.php

Ticaret Sicili Tüzü¤ü

http://www.tobb.org.tr/organizasyon/hukuk
musavirligi/digeryonetmelikler/T‹CARET%20SI
CILI%20TUZUGU.doc

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi

http://www.tobb.org.tr/organizasyon/hukuk
musavirligi/mevzuat/tobb/sicilnizam.pdf

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Yönetmeli¤i

http://www.tobb.org.tr/organizasyon/hukuk
musavirligi/digeryonetmelikler/SICIL%20GAZE
TESI%20%20YONETMELIGI.doc
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           • Buluflun teknik bir sonuç do¤urmas›,

            • Buluflun gerçeklefltirilmesinin teknik
yaklafl›mlarla mümkün olmas›,

            • Buluflun teknik bir sorunu çözmesi,

            • Buluflun belirgin bir flekilde ya da en
az›ndan dolayl› olarak somut teknik yöntemlerle
tan›mlanmas›.

Patent verilerek korunabilir bir bulufl olup
olmad›¤› konusundaki de¤erlendirme, buluflun;
yenilik, sanayiye uygulanabilirlik ve bir bulufl basama¤›
içermek ölçütleri aç›s›ndan incelenmesinden ayr›
yap›lmal›d›r.

Afla¤›da, bu konunun Avrupa Patenti
Sözleflmesi’nin ilgili maddelerindeki yorum
verilmektedir:

Article 52(1) EPC reads (bold-printing added):

"(1) European patents shall be granted for any
inventions which are susceptible of

industrial application, which are new and
which involve an inventive step."

From this article, it follows that there are four
basic requirements for patentability:

(i) there must be an invention;

(ii) the invention must be new;

(iii) the invention must involve an inventive
step; and

(iv) the invention must be susceptible of
industrial application.

Avrupa Patenti Sözleflmesi’nin 52(1)
maddesinden ç›kar›lan bu yoruma göre her
fleyden önce bir bulufl olmal›, daha sonra bu
bulufl, patent verilebilmesi için gerekli üç
ölçütü karfl›lamal›d›r. E¤er bir bulufl söz konusu
de¤ilse, patent verilebilirlik ölçütlerinin varl›¤›
araflt›r›lmayacakt›r.

3. BULUfiLAR VE PATENT

Araflt›rma ve teknoloji gelifltirme faaliyeti
sonucunda oluflturulan yeni ürünler olan
bulufllar, bir iflletmenin pazar de¤erini do¤rudan
etkileyen unsurlardand›r. Pazar de¤erleri
s›ralamas›nda ilk s›ralarda yer alan iflletmelerin,
y›ll›k ArGe harcamalar›n›n da yüksek oldu¤u, en
çok patent alan iflletmeler s›ralamas›nda da ön
s›ralarda olduklar› görülür. Bu iflletmelerin
teknolojiyi yaratan ve yöneten iflletmeler olduklar›
da bilinmektedir.

Türkiye’deki patent sistemi 23 Mart 1879
tarihli ‹htira Berat› Kanunu ile bafllam›fl, 551 say›l›
Patent Haklar›n›n Korunmas› Hakk›nda Kanun
Hükmünde Kararname 27.06.1995 tarihinde
yürürlü¤e gitmifltir.1879 ilâ 1928 y›llar› aras›nda
verilen patentlere iliflkin siciller bulunamad›¤› için
1928 y›l›ndan itibaren Türkiye’de verilen
patentlerin özet bilgilerine ve son y›llarda tam
metinlerine ulafl›labilmektedir.

3.1. Bulufl, sanayide belirli bir teknik sorunun
çözümüne iliflkin yeni teknik çözümlerdir.
Bulufllarla ilgili yasal düzenlemede buluflun
patentle korunabilmesi için;

• yeni olmas› (baflvurudan önce
yay›nlanmam›fl ya da kamuya aç›klanmam›fl olmas›),

           • bir bulufl basama¤›n› içermesi “tekni¤in
bilinen durumunun afl›lmas›”  (buluflun ait oldu¤u
teknik alanda uzman bir kiflinin bilgisi dahilinde
olmamas›) ve

           • sanayiye uygulanabilir olmas› (birden
çok üretilebilir olmas›) gerekir.

Bir buluflun patentle korunabilmesi için teknik bir
özelli¤inin olmas› ön kofluldur. Bir buluflun teknik
özelli¤inin olup olmad›¤›na karar verilebilmesi için,
bulufla, bir örnek olarak, afla¤›da aç›klanan ölçütler
aç›s›ndan yaklafl›labilir.

3. Bulufllar
ve Patent
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Yukar›da aç›klanan ölçütlere ek olarak “bulufl
konusunun ilgili oldu¤u teknik alanda bir
uzman›n onu uygulamaya koyabilmesini
mümkün k›lacak yeterlikte, aç›k ve tam olarak
tan›mlanmas›” gerekmektedir.

3.2. Patent, sanayi alan›nda uygulanabilir yeni
bir buluflun sahibine bir kamu kurumu taraf›ndan
verilen belgedir. Bu belge buluflun baflkalar›
taraf›ndan kullan›lmas›na izin vermek ve  izinsiz
kullan›lmas›n› engellemek hakk›n› sa¤lar.

Bulufllar›n patent belgesi ile
korunmas› baflvurunun yap›ld›¤› tarihten
itibaren 20 y›ld›r. Bu süre uzat›lamaz. Bulufl,
20 y›ll›k süre dolduktan sonra, herkes
taraf›ndan serbestçe kullan›labilir.

Baflvuru gereklerini sa¤lamak kofluluyla,
patent korumas›n›n üçüncü kiflilere karfl› ileri
sürülmesi için kurallar olmakla birlikte, patent
baflvurular›n›n yap›ld›¤› andan itibaren bulufllar›n
korunmas› sa¤lan›r.

Türkiye’de bulufllar›n korunmas›; Patent
ya da Faydal› Model Belgesi olmak üzere, iki
ayr› belgelendirme sistemi ile sa¤lanmaktad›r.

Türkiye’de uygulanan Patent Sistemi,
yedi y›ll›k koruma sa¤layan ‹ncelemesiz Patent
ve yirmi y›ll›k koruma sa¤layan ‹ncelemeli Patent
olmak üzere, birbirlerini tamamlayan iki patent
belgesi ve on y›ll›k koruma sa¤layan Faydal›
Model Belgesi ile korumay› sa¤lamaktad›r.

‹ncelemesiz patent sistemi baz› ülkelerde
“incelenmesi ertelenen patent sistemi” olarak
uygulanmaktad›r.

Faydal› Model Belgesi ile sa¤lanan
koruma, usuller ve bu usuller sonucunda
elde edilen ürünler ve kimyasal maddelere
uygulanmamaktad›r. (551 KHK - Madde 155)

 3.3. Patent Ön Araflt›rmas›

Patent baflvurusunu haz›rlamaya bafllamadan
önce bulufl ile ilgili teknik alanda kapsaml› bir ön
araflt›rma yap›lmas› ve konu ile ilgili yay›nlar›n
derlenmesi gerekmektedir. Söz konusu ön
araflt›rman›n birinci aflamas› olan Türkiye’de verilmifl
patentler aras›ndaki ön araflt›rma, Türk Patent
Enstitüsü bilgisayar sistemlerinde yap›labilir. Bu ön
araflt›rmay› konu ya da firma ya da IPC kodlar
baz›nda yapmak mümkündür.

Patentlere iliflkin bilgiler topluma aç›kt›r.
Patent Veri Tabanlar›’ndan online ulafl›m mümkündür.

http://ep.esespacenet.com adresi,
Avrupa Patent Ofisi’nin Patent Veri Taban› olup,
Avrupa Patent Baflvurular›, Uluslararas› Patent
Baflvurular› ve  bir çok ülkenin patent  ve patent
baflvurular›n› içermektedir.

http://www.uspto.gov/patft/index.html
adresi, Birleflik Devletler Patent ve Marka Ofisi’nin
patent veri taban›d›r.

http://tr.espacenet.com/ adresi, Türk Patent
ve Patent Baflvurular›n›n bir k›sm›n› içermektedir.

http://www.wipo.int/pctdb/en/search-
jsp adresi Patent ‹flbirli¤i Andlaflmas›’na göre
yap›lan Uluslararas› Patent Baflvurular› konusunda
araflt›rma olana¤› vermektedir.

Ön araflt›rmada öncelikle buluflun bafll›¤›,
tarih, s›n›f, buluflçu, patent sahibi vb. bilgiler ve
ön araflt›rma konusu ile çak›flan konularla çok
benzer konular›n özetleri elde edilmeli, daha
sonra bunlar aras›ndan do¤rudan ilgili olanlar
seçilerek, bunlar›n tam metinleri temin edilmelidir.

Baz› ülkelerin adresleri afla¤›dad›r:

‹ngiltere Patent Ofisi:
(http://www.ipo.gov.uk/patent.htm)

Japonya Patent Ofisi:
(http://www.jpo.go.jp/guick_e/index_search.htm)
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Almanya Patent ve Marka Ofisi:
(http://www.dpma.de/suche/patentdatenban
ken.html)

Macaristan Patent Ofisi:
(http://www.hpo.hu/English/)

Kore Fikri Haklar Ofisi: 
(http://www.kipo.go.kr/en/)

‹talya Patent Ofisi:
(http://www.fildata.it/ricercae)

Kanada Fikri Haklar Ofisi: 
(http://brevets-patents.ic.gc.ca/opic-
cipo/cpd/eng/search/basic.html)

Online Patent Araflt›rmas› yap›lan bir site:
(http://www.freepatentsonline.com/)

3.4. Patent Baflvurusunun Haz›rlanmas›

Ön araflt›rma sonuçlar› elde edildikten
sonra, e¤er ön araflt›rma sonuçlar› olumlu ise,
patent baflvurusunun haz›rlanmas› ifllemleri
bafllat›l›r. Bu ifl için öncelikle bulufl konusunu
ayr›nt›l› olarak aç›klayan bir tarifname
haz›rlanmas› gerekir. Bulufl konusunun
korunmas› bu tarifnamede anlat›lacak bilgi
ile s›n›rl› olaca¤› ve burada aç›klanmayan
hiçbir fley korunamayaca¤› için, korunmas›
istenilen buluflun tarifnamede çok iyi
aç›klanmas› gerekmektedir.

3.5. Patent Tarifnamesi

Patent tarifnamesi genellikle, bulufl bafll›¤›,
buluflun ilgili oldu¤u teknik alan, önceki teknik,
amaçlar, resimlerin k›sa aç›klamas›, esas
aç›klamay› içerir. Bulufl ile elde edilen teknik
çözüm, bir bafllang›ç noktas›ndan sonuca kadar
ayr›nt›l› olarak yaz›lmal›d›r. Tarifname, bulufl
konusunun ilgili oldu¤u teknik alanda uzman
olan bir kifli taraf›ndan buluflun uygulanabilmesini
sa¤layacak nitelikte aç›k ve yeterli yaz›lmal›d›r.

Tarifnameyi oluflturan bölümler ve
aç›klamalar› afla¤›da örneklenmifltir.

Buluflun bafll›¤›: Buluflu k›sa olarak tan›tacak
bir bafll›kt›r.

Buluflun ilgili oldu¤u teknik alan: K›saca ilgili
teknik alan belirtilmektedir. Örnek: “Bu bulufl,
...ile ilgilidir.”

Önceki teknik: Bulufl konusu ile ayn› teknik
alandaki daha önceki çal›flmalar hakk›nda,
karfl›laflt›rma yapabilmek bak›m›ndan, bilgi
verilmektedir. Gerek yap›lan araflt›rmada elde edilen

bilgiler ve gerekse bilinen teknikler bu bölümde
aç›klanmaktad›r. Bu aç›klama s›ras›nda önceki
teknikteki uygulamalar›n dezavantajlar› varsa bunlar
özellikle belirtilmektedir.

Amaçlar: Bulufl konusunun ana amac› ve varsa
tali amaçlar› yaz›lmaktad›r.

Resimlerin K›sa Tan›m›: Bulufl konusunun
aç›klanmas› s›ras›nda resim ya da flema ya da
formül ya da çizelge ya da bir baflka sunufl
gerektiriyorsa bunlar k›saca aç›klanacakt›r.

Esas Aç›klama: Bulufl konusu buluflun amaçlar›
do¤rultusunda, bafllang›çtan amaçlara ulafl›l›ncaya
kadar gerçeklefltirilen ifllemler itibariyle ele al›n›p
aç›klanmaktad›r.

3.6. Patent ‹stemleri

Tarifnamede aç›klanan söz konusu buluflun
patent ile korunmas› istenen yeni unsurlar›n›n
yaz›ld›¤› bölümdür. Bulufl ile tekni¤e kazand›r›lan
yenilikler bu bölümde yaz›lmaktad›r. ‹stemler
patent korumas›n›n s›n›rlar›n› belirleyece¤i için
çok önemlidir. ‹stemlerde yaz›lanlar, önceki
teknikte bilinen uygulamalar yerine, tarifnamede
belirtilen ve tekni¤e kat›lan yenilikleri
kapsamaktad›r. Örnek olarak verilen gözlük
çerçevesinde ilk istemde gözlük çerçevesini
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Buluflun bafll›¤› Buluflu k›sa olarak tan›tacak bir bafll›kt›r.

Buluflun ilgili K›saca ilgili teknik alan belirtilmektedir. Örnek: “Bu bulufl, ...

oldu¤u teknik alan ile ilgilidir.”

Önceki teknik Bulufl konusu ile ayn› teknik alandaki daha önceki çal›flmalar hakk›nda, 
karfl›laflt›rma yapabilmek bak›m›ndan, bilgi verilmektedir. Gerek yap›lan 
araflt›rmada elde edilen bilgiler ve gerekse bilinen teknikler bu bölümde 
aç›klanmaktad›r. Bu aç›klama s›ras›nda önceki teknikteki uygulamalar›n 
dezavantajlar› varsa bunlar özellikle belirtilmektedir.

Amaçlar Bulufl konusunun ana amac› ve varsa tali amaçlar›  yaz›lmaktad›r.

Resimlerin K›sa Bulufl konusunun aç›klanmas› s›ras›nda resim veya flema veya formül veya 
Tan›m› çizelge veya bir baflka sunufl gerektiriyorsa bunlar k›saca aç›klanacakt›r.

 Esas Aç›klama Bulufl konusu buluflun amaçlar› do¤rultusunda, bafllang›çtan amaçlara 
ulafl›l›ncaya kadar gerçeklefltirilen ifllemler itibariyle ele al›n›p aç›klanmaktad›r.

‹stemler Tarifnamede aç›klanan söz konusu buluflun patent ile korunmas› istenen yeni
unsurlar›n›n yaz›ld›¤› bölümdür. Bulufl ile tekni¤e kazand›r›lan yenilikler bu 
bölümde yaz›lmaktad›r. ‹stemler koruman›n s›n›rlar›n› belirleyece¤i için çok 
önemlidir. ‹stemlerde yaz›lanlar, önceki teknikte bilinen uygulamalar yerine,
tarifnamede belirtilen aç›klamalar›n tekni¤e kat›lan yenilikleri kapsamaktad›r.

Resimler (210X297 mm) boyutlar›nda ka¤›t üzerinde gösterilmektedir. Resim vb.lerin
üzerinde, parça numaralar›n›n d›fl›nda yaz› bulunmamaktad›r.

Özet Tarifname ve istemlerin temel özelliklerinin k›saca aç›kland›¤› bölümdür.  
Üçüncü kiflilerin buluflun temel özellikleri ile ilgili k›sa bilgi edinmelerini sa¤lar.
Özet koruman›n içeri¤inin belirlenmesinde kullan›lmamaktad›r.

 Tablo 8 - Tarifnamenin Bölümleri

oluflturan unsurlar belirtilmifl ve di¤er istemlerde
ayr›nt›lar belirtilmifltir.

‹stemlerin yeni olup olmad›¤› ya da bir
bulufl basama¤› içerip içermedi¤i
de¤erlendirilirken, önceki patentlerin yaln›z
istemleri de¤il, önceki yay›mlanan bilgilerin tümü
de¤erlendirilmektedir. Örne¤in, önceki bir
patentin resimlerinde belirtilen bir teknik özellik

bir istemin yeni olmad›¤›n›n kan›t› olarak
gösterilebilir. Yukar›da verilen adreslerde, örne¤in
http://ep.espacenet.com adresinde yap›lacak bir
patent araflt›rmas›nda, “bölümlere ayr›lm›fl içecek
kutusu” konulu GB 2320007 say›l› Birleflik Krall›k
Patent Baflvurusu için düzenlenen Araflt›rma
Raporu’nda, bu baflvurudaki 13 istemin
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tamam›n›n GB 2127376 say›l› Birleflik Krall›k Patent
Baflvurusunda aç›klanan Resim 1 karfl›s›nda yeni
olmad›¤› belirtilmektedir.

3.7. Patent Resimleri

(210X297 mm) boyutlar›nda kâ¤›t üzerinde
gösterilmektedir. Resim vb.lerin üzerinde, parça
numaralar›n›n d›fl›nda yaz› bulunmamaktad›r.
Örne¤in afla¤›da örnek olarak verilen gözlük
çerçevesinde, gözlük çerçevesinin genel görünüflü
verildikten sonra, telin bükülmesi ve ortadaki
ba¤lant›s›n›n ayr›nt›lar› da çizilmifltir.

3.8. Özet

Tarifname ve istemlerin temel özelliklerinin
k›saca aç›kland›¤› ve genellikle 100 kelimelik
bölümdür. Üçüncü kiflilerin buluflun temel özellikleri
ile ilgili k›sa bilgi edinmelerini sa¤lar. Özet bilgi
vermek amaçl› oldu¤u için koruman›n içeri¤inin
belirlenmesinde kullan›lmaz. Örnek olarak verilen
gözlük çerçevesi 109 kelimeden oluflmaktad›r.

3.9. Örnek Bulufl Metni

Patent tarifnamesinin haz›rlanmas›
örne¤i olarak, yukar›da belirtilen formata uygun
oldu¤u düflünülen ve bir patent baflvurusu örne¤i
seçilmifltir.

ÖRNEK BULUfi METN‹ (2)

‹TME VE ÇIKMA EL‹PS DÜ⁄ME GRUBU

TEKN‹K ALAN

Bu bulufl, belirli bir hareket alan› içerisinde
yay kuvvetine ba¤l› olarak istenilen çal›flma
pozisyonlar›nda durdurulabilen, elips fleklindeki
gösterge parças› ile tutma alan› oluflturan ve
dü¤me grubundaki kam yard›m›yla makina
çal›flma program›na göre yönlendirici
mekanizmay› hareket ettiren çok fonksiyonlu
dü¤me ile ilgilidir.

ÖNCEK‹ TEKN‹K

Pazarda bulunan itme ve çekme
dü¤melerde hareket, komple yuvarlak formdaki
dü¤me kapa¤›n›n hareketiyle sa¤lanmakta ve
y›kama program›n›n hangi ad›mda oldu¤unu
gösterimi ise bask›yla ya da dü¤me kapa¤›n›n
çevresinde veya dü¤me grubundan ayr› bir
gösterge parças›n›n üzerinde yap›ld›¤›
bilinmektedir.

93110933.4 no’lu Avrupa Patent
Baflvurusu’nda oldu¤u gibi yuvarlak formdaki
dü¤me strok hareketi d›fl›nda tutucu k›sm›
d›flar›ya ç›karan düzeneklerde de bu strok
hareketi gösterge parças› ile birlikte oldu¤u
bilinmektedir.

Pazarda bulunan, tutmay› kolaylaflt›r›c›
formun ele gelmesi fleklindeki di¤er bir tür
dü¤me grubu flekli de yay kuvvetine dayanan
ve dü¤menin tek kapal› pozisyonda serbest
durabildi¤i düzenek olarak bilinmektedir.

Çamafl›r makinesi program cihaz› dönüfl
aç›s›na göre su yönlendirici mekanizmas›n›n
uygun pozisyona gelmesini sa¤layan kam ile
çal›flan makinalarda kam parças› dü¤me
grubundan ayr› bir parça olarak program cihaz›
miline montaj› yap›lmas› da pazarda
görülmektedir.

BULUfiUN AMACI

Bu buluflun bir amac›, program cihaz›n›n
iç mekanizmas›ndan kaynaklanan, çevirme
torkunun, dü¤menin rahat çevrilmesini
zorlaflt›rmas› nedeniyle, çevirme s›ras›nda ›slak
elin kaymas› problemlerini aflmak, su yönlendirici
mekanizmas›n›n hareketini kolaylaflt›ran ve elle
tutulan parçan›n aç›k hareketinden daha fazla
tutma yüzeyi elde etmektir.
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Bu buluflun bir baflka amac›, y›kama program›n›n
hangi ad›mda oldu¤unu gösteren program ak›fl
flemas› bask›s›n›n rahat okunabilmesini sa¤lamak,
kullan›lan parça say›s›n› azaltmak ve montaj›
kolaylaflt›rmakt›r.

RES‹MLER‹N KISA AÇIKLAMASI

Bu buluflun amac›na ulaflmak için gerçeklefltirilen
düzen flekillerde flekillendirilmifl olup, bu
flekillerden;

fiekil 1 – Dü¤me grubunun patlam›fl
görüntüsüdür.

fiekil 2 – Dü¤me aç›k durumda iken perspektif
görünüfltür.

fiekil 3 – Dü¤me aç›k durumda iken kesit
görünüfltür.

fiekil 4 – Dü¤me kapal› durumda iken perspektif
görünüfltür.

fiekil 5 – Dü¤me kapal› durumda iken kesit
görünüfltür.

fiekillerdeki parçalar tek tek numaraland›r›lm›fl
olup, bu numaralar›n karfl›l›¤› afla¤›da verilmifltir.

(1) Elips tutamak parças›

(2) Gösterge Parças›

(3) Pano

(4) Kam

(5) Ara parça

(6) Merkezleme ç›k›nt›s›

BULUfiUN AÇIKLANMASI

Y›kama program›n›n hangi ad›mda oldu¤unu
gösteren program ak›fl flemas› bask›s›n›n daha
rahat okunabilmesi için, kontrol panosunun
d›fl›na do¤ru ve gözle rahat alg›lanabilecek bir

aç›da ç›kart›lan dü¤menin gösterge parças› (2),
itme ç›kma mekanizmal› bir dü¤me grubu ve
kontrol panosu (3) aras›na tutturulmufltur.
Merkezleme ç›k›nt›s› (6) ile istenilen yerde ara
parça (5) ve kama (4) tutturulan elips tutamak
parças› (1) yay ve tel sayesinde aç›k ve kapal›
pozisyon hareketini sa¤lamaktad›r. Program
ak›fl flemas›n› gösteren gösterge parças›,
program dönüfl aç›s›na göre su yönlendirici
mekanizmay› da yönlendiren kam (4) formunu
da içinde bulunduran dü¤me grubu ile saat
hareketi yönünde hareket ettirir.

Program cihaz› dönüfl aç›s›na göre su yönlendirici
mekanizmas›n›n uygun pozisyona gelmesini
sa¤layan kam formunu (4) ayr› bir parça olmas›
yerine dü¤me parçalar› içerisine dahil edilmesi
ile birlikte mekanizman›n hareket alan› (stro¤u)
artt›r›lm›fl ve bu flekilde elle tutulan parçan›n
aç›k hareketinde daha fazla tutma yüzeyi elde
edilmifltir. Ayr›ca bu yöntemle kullan›lan parça
say›s› azalt›lm›fl ve montaj kolaylaflt›r›lm›flt›r.

‹STEMLER

1. Elips tutamak parças›n›n (1), merkezleme
ç›k›nt›s› (6) yard›m› ile ara parça (5) ve kama
(4) tutturuldu¤u itme ç›kma mekanizmal›
dü¤menin, kontrol panosu (3) ile birlikte; y›kama
program›n›n hangi ad›mda oldu¤unu gösteren
program ak›fl flemas› bask›n›n daha rahat
okunabilmesi için, gözle rahatça alg›lanabilecek
bir aç›da kontrol panosunun d›fl›na do¤ru
ç›kart›lan; gösterge parças›n› (2) sabitledi¤i ve
elips tutamak parças›n›n (1) gösterge parças›
(2) içerisinde aç›k ve kapal› pozisyon hareketini
yay (7) ve takip teli (8) yard›m› ile yap›lmas›yla
 karakterize edilen bir itme ve ç›kma elips dü¤me
grubu.
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2. Program cihaz› dönüfl aç›s›na göre su
yönlendirici mekanizmas›n›n uygun pozisyona
gelmesini sa¤layan kam›n (4) dü¤me parçalar›
içerisine dahil edilmesi ile karakterize edilen
‹stem 1’deki gibi itme ve ç›kma elips dü¤me
grubu.

ÖZET

 ‹TME VE ÇIKMA EL‹PS DÜ⁄ME GRUBU

Elips fleklindeki tutma formunun, itme ve ç›kma
dü¤me mekanizmas›ndaki yay kuvveti ile hareket
sa¤lanmas› ve ergonomik kullan›m kolayl›¤› ve
bu dü¤me sistemine  yönlendirici mekanizmay›
kontrol eden kam formunun eklenmesi ile
oluflturulan komple dü¤me grubudur.

Buluflu Yapanlar : Alp Karahasano¤lu, Bora
Bükülmez, Ümit Altun (Arçelik A.fi.)

fiekil 1

fiekil 2

fiekil 3
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3.10. Patent Baflvurusu ‹çin Gereken Belgeler

Patent baflvurusunun ilk aflamas›nda,
baflvuru tarihinin kesinleflmesi için, gereken
belgeler flunlard›r:

a ) Baflvuru dilekçesi,

b ) Bulufl konusunu aç›klayan tarifname,

c ) Patentle korunmas› istenilen buluflun unsur ya
da unsurlar›n› kapsayan istem ya da istemler,

d ) Tarifnamede, istem ya da istemlerde at›f yap›lan
resimler,

e ) Özet,

f  ) Baflvuru harc›n›n ve ücretinin ödendi¤ini gösterir
belge.

Gerekli di¤er bilgi ve belgeler ikinci
aflamada, Yönetmelikte belirlenen süreler içinde,
verilebilir.

 3.11. Patent Korumas›n›n S›n›rlar› ve Rüçhan
Hakk›

Türkiye’de al›nan bir Patent ya da Faydal›
Model Belgesi ile sa¤lanan koruma, do¤al olarak,
Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› içinde geçerli
olmaktad›r. Söz konusu buluflun di¤er ülkelerde
de korunmas› istenilirse, koruma düflünülen
ülkelerde de Patent ya da Faydal› Model Belgesi
al›nmas› için baflvuru yap›lmas› gerekmektedir.

Faydal› Model Belgesi korumas› olmayan
ülkelerde Türkiye’deki faydal› model belgesi için
yap›lan baflvurunun rüçhan hakk› ile patent
baflvurusu ya da Türkiye’de patent almak için
yap›lan bir baflvurunun rüçhan hakk› ile faydal›
model belgesi için baflvuru yap›labilir.

Di¤er ülkelere baflvuru yap›lmas› için,
Türkiye’de yap›lan baflvurunun, baflvuru
tarihinden itibaren bafllayan 12 ay zaman söz
konusudur.[12

] Türkiye’deki baflvuru tarihinden

[
12

] Not: Bulufllarda 12
ay olan bu süre, marka

ve tasar›m baflvurular›nda
6 ayd›r. Genellikle
kar›flt›r›lan ve hak

kay›plar›na yol açan bu
konuya dikkat edilmelidir.

fiekil 4

fiekil 5
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itibaren 12 ay içinde, Paris Sözleflmesi’ne üye
di¤er ülkelere de baflvuru yap›lmas› ve bu baflvuru
s›ras›nda Rüçhan Hakk› (Priority) talep edilmesi
halinde, Türkiye’deki baflvuru tarihi ile di¤er
ülkelere yap›lan baflvuru tarihi aras›nda, üçüncü
kiflilerin ayn› bulufl için yapacaklar› baflvurular
ve alacaklar› patentler hükümsüz say›lacakt›r.

Rüçhan hakk› süresinin bir baflka yarar› da,
12 ayl›k sürede di¤er ülkeye baflvuru yap›lmadan
önce buluflun aç›klanmas› halinde bu aç›klaman›n
buluflun yenili¤ini etkilememesidir. Uluslararas›
Patent Baflvurusu ve Avrupa Patenti Baflvurusu,
bulufl sahipleri için, gerek süreler aç›s›ndan ve
gerekse ekonomik yönden olumlu yaklafl›mlar
sa¤lamaktad›r. Her iki sistemde de, patentin
geçerlili¤i ulusal yasalara göre saptanmas›na
karfl›l›k, baflvuru ifllemlerinin bir dilekçe ve bir
kurumda yap›lmas› büyük kolayl›kt›r.

Her iki sistem aras›ndaki en belirgin farkl›l›k,
Avrupa Patenti düzenlendikten sonra, önceden
belirlenen ülkelerde ulusal aflamaya geçifl
olay›ndad›r. Uluslararas› Patent Baflvurusu
sisteminde, araflt›rma ve ön inceleme raporu

düzenlendikten sonra ulusal aflamaya geçifl,
yaklafl›k otuzuncu ayda yap›lmakta ve patent
ulusal ofisler taraf›ndan düzenlenmektedir.

3.12. Patent Baflvurular›

Patent baflvurular›, ulusal, uluslararas› ve
bölgesel olmak üzere üç ayr› sistemde
de¤erlendirilmektedir. Bu sistemler aras›nda 12
ayl›k süre içinde geçifller söz konusu
olabilmektedir. Ulusal yap›lan bir patent
baflvurusuna dayanan bir Avrupa Patent
Baflvurusu ya da Uluslararas› Patent Baflvurusu
yap›labilir. Bu seçenek her üç sistem için
benzerdir.

Bir baflka seçenek olarak, yap›lacak bir Uluslararas›
Patent Baflvurusu’nda Avrupa Patenti ve bunun
d›fl›ndaki üye ülkeler belirlenerek geçifl yap›labilir.

Türkiye’den ve ayn› zamanda Avrupa Patenti
sistemine üye ülkelerden patent al›nmas› için bir
baflka seçenek olarak,  yap›lacak bir Avrupa
patenti baflvurusunun sonuçlanmas›ndan sonra
istenilen ülkelere geçifl yap›lmas›, belirtilebilir.

3.13. Patent Baflvurusu ‹çin Seçenekler

ULUSAL PATENT
BAfiVURUSU

TÜRK‹YE YADA
B‹R BAfiKA ÜLKE

BÖLGESEL PATENT
BAfiVURUSU

AVRUPA PATENT‹
BAfiVURUSU YA DA
AVRASYA PATENT‹

BAfiVURUSU

ULUSLARASI
PATENT

BAfiVURUSU

(PCT S‹STEM‹)

RÜÇHAN
HAKKI
12 AY

Tablo 9 - Patent Baflvurusu Seçenekleri
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[
13

] Avrupa Patenti bir
yasal düzenleme olarak

Avrupa Birli¤i
düzenlemesi  de¤ildir.

3.13.1. Ulusal Patent Baflvurusu

Ulusal sistem, bir ülkeye yap›lan ve yaln›z
o ülkede koruma istenilen baflvuru sistemidir.
Bir baflka ülkede yap›lan bir baflvuruya dayal›
olarak 12 ayl›k rüçhan hakk› süresi içinde rüçhan
hakk› talep edilerek ya da e¤er ilk baflvuru henüz
yay›nlanmam›fl ise rüçhan hakk› talep edilmeden
yap›lan baflvuru ulusal patent baflvurusudur.
Ulusal baflvurular, baflvuru yap›lan ülkelerde
birbirinden ba¤›ms›z olarak de¤erlendirilir. (Paris
Sözleflmesi Madde 4 Mükerrer 1)

3.13.2.  Uluslararas› Patent Baflvurusu (Patent
‹flbirli¤i Andlaflmas›)

1 Ocak 1996 tarihinden itibaren Türkiye’nin
de üye oldu¤u, Patent ‹flbirli¤i Andlaflmas›,
Uluslararas› Patent Baflvurusu yap›lmas›na olanak
sa¤layan bir sistemdir. Türkiye’ye baflvuru
yap›ld›ktan sonra ve 12 ay içinde, bir Uluslararas›
Patent Baflvurusu yapmak ve bu baflvuru s›ras›nda
koruma istenilen ülkeleri belirlemek mümkündür.
Yap›lan tek baflvuru ve tek ifllem ile andlaflmay›
onaylayan üye ülkede koruma sa¤lanmaktad›r.
Patent ‹flbirli¤i Andlaflmas›’na üye ülke say›s› 19
Ekim 2009 tarihinde 142’dir.

Bu ülkelerin listesine afla¤›daki adresten
ulafl›labilir:

http://www.wipo.int/treaties/en/registration/
pct/

Uluslararas› Patent Baflvurusu, uluslararas›
aflamada yap›lan yay›n, araflt›rma ve ön inceleme
ifllemlerinden sonra, (Bak›n›z: 3.19. Yaz›l› Görüfl)
önceden belirlenen ülkelerde ulusal aflamaya
geçilerek, ulusal patentler al›nabilmektedir. Bu
sistemde uluslararas› patent verilmesi söz
konusu de¤ildir. Patent belgesi ikinci aflamada
ulusal ofisler taraf›ndan verilmektedir. ‹lk

baflvuru tarihinden itibaren ulusal aflamaya geçifle
kadar, ilk baflvuru tarihinden bafllayan yaklafl›k
30 ay süreyle (baz› ülkelerde bu süre daha
uzundur), Uluslararas› Patent Baflvurusu koruma
sa¤lanmaktad›r. Buradaki koflul 30 ayl›k süre
içindeki ifllemlerin yap›lmas›d›r.

  3.13.3. Bölgesel Patent Baflvurusu (Avrupa
Patenti Sözleflmesi)

     Türkiye, Avrupa Patenti Sözleflmesi’ne 1
Kas›m 2000 tarihinde kat›lm›flt›r. Avrupa Patenti,
Sözleflmeye üye ülkelerden, baflvuru sahibi taraf›ndan
belirlenen ülkelerde geçerli bir bölgesel patent
sistemi olup, Avrupa Patenti düzenlendikten sonra
her ülkenin ulusal patenti olarak korunmaktad›r.

Avrupa Patent Sistemi’ne 36 ülke üyedir. 2 ülke bu
sistemi ulusal olarak uygulamaktad›r.[13

]

Kaynak: http://www.epo.org/about-
us/epo/member-states.html

            Avrupa Patent Sistemine benzer bir
sistem olan Avrasya Patent Sistemi, Rusya ve
eski Sovyetler Birli¤i bünyesindeki ülkelerde
uygulanmaktad›r. (Ermenistan, Moldova,
K›rg›zistan, Türkmenistan, Belarus, Tacikistan,
Rusya Federasyonu, Kazakistan, Azerbaycan)

3.14. Patent Baflvurusunun fiekli Koflullar
Aç›s›ndan ‹ncelenmesi

Patent verilmesi için yap›lan baflvurular;
verilmesi gerekli bilgi ve belgelerin varl›¤›,
kurallara uygun haz›rlan›p haz›rlanmad›¤›, bulufl
aç›klamas›n›n uygulanacak nitelikte aç›k yaz›l›p
yaz›lmad›¤›, yenilik ölçütünün aç›kça bilinir olup
olmad›¤› vb. gerekler aç›s›ndan fleklen incelenir.
551 say›l› Kanun Hükmünde Kararname Madde
54 bu konuyu düzenlemektedir. Bu maddede
flekli incelemenin Maddeler 42 ila 52 deki
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gereklere göre yap›laca¤› belirtilmifltir. (Ayr›nt›l›
bilgi için 3.21 bölümündeki aç›klamalara bak›n›z.)

3.15. Patent Baflvurusunun Yay›mlanmas›,
Gizlili¤i, Geri Çekilmesi

Patent baflvurular›n›n yay›n› için 18 ay
süre söz konusudur. Bu 18 ayl›k süre içinde ve
yay›mlan›ncaya kadar bir patent baflvurusu gizli
tutulur ve üçüncü kiflilere içeri¤i aç›klanmaz.
Baflvuru yap›ld›ktan sonra, ayn› teknik alanla
ilgili yeni yap›lacak bir baflka baflvuru kapsam›na
ilk baflvurudaki teknik özellikler, ilk baflvurunun
geri çekilmesi halinde, aç›klanmad›¤› için

eklenebilecektir. Baflvuru yay›mland›ktan sonra,
ilk baflvurudaki bulufl niteli¤indeki teknik özellikler,
yenilik özelliklerini yitirecekleri için tekrar bir baflka
baflvuruda kullan›lamayacakt›r. Bu nedenlerle, buluflun
gelifltirilmesi ve gizli tutulmas› amac›yla patent
baflvurular›n›n 18 ayl›k süreden önce yay›mlanmas›
düflünülmemelidir. Patent baflvurular› yay›mland›ktan
sonra üçüncü kiflilere karfl› ileri sürülebilece¤i için baz›
patent baflvurusu sahipleri yan›lg› ile erken yay›m talep
edebilmektedir. Baflvurudan haberdar edilen kiflilere
karfl› da haklar›n ileri sürülebilmesi nedeniyle erken
yay›m tercih edilmemelidir.

Patent baflvurusu yap›lmas›na ra¤men,
çal›flman›n sürmesi ve yeni teknik sonuçlar elde edilmesi
halinde, ek patent ya da yeni bir patent baflvurusu
yap›labilir. E¤er yeni sonuçlar patent baflvurusu yap›lan
aflamadaki tekni¤i afl›yorsa, ilk baflvuru geri çekilebilir.

Ekonomik ya da bir baflka nedenle,
yay›mlanmadan önce baflvurunun geri çekilmesi halinde,
baflvurunun üçüncü kiflilere karfl› gizlili¤i sa¤lan›r.

3.16. Araflt›rma Raporu ve Yay›m›

Araflt›rma Raporu, patent baflvurusu

yap›lan buluflun yenili¤i, sanayiye uygulanabilirli¤i
ve bir bulufl basama¤› içerip içermedi¤i
konusunda inceleme yap›lmas›n› sa¤layacak
referans patentler ve di¤er aç›klanm›fl bilgilerin
saptand›¤› ve uzman görüflünün yer ald›¤› yetkili
araflt›rma kurulufllar› taraf›ndan düzenlenen bir
rapordur.

Patent ‹flbirli¤i Andlaflmas›’na göre
Uluslararas› Araflt›rma ve ‹nceleme Yetkilisi Olan
Kurulufllar; Avustralya, Avusturya, Brezilya, Kanada,
Çin, Finlandiya, Japonya, Güney Kore, Rusya
Federasyonu, ‹spanya, ‹sveç, Birleflik Devletler ve
Avrupa Patent Ofisleri ile Nordic Patent
Enstitüsü’dür.  M›s›r ve ‹srail Patent Ofisleri 25
Eylül 2009 tarihi itibariyle WIPO’dan bu kapsamda
yetki alm›flt›r.

Araflt›rma raporlar› Resmi Patent Bülteni’nde
yay›nlan›r. Patent baflvurusunun yay›n›ndan ayr› olarak
araflt›rma raporunun yay›nlanmas› üçüncü kifliler için
önemlidir. Üçüncü kiflilerin patent baflvurusuna görüfl
bildirmeleri ya da itiraz etmeleri Araflt›rma Raporu’nun
yay›n›ndan sonra mümkün olmaktad›r.

3.17. Görüfl Bildirimi

Türkiye’de uygulanan sistemde,
incelemesiz patent verilmesi aflamas›nda, buluflun
patent verilebilirlik ölçütlerine uygun olup
olmad›¤› konular›nda araflt›rma raporunun
yay›mlanmas›ndan sonra alt› ay içinde üçüncü
kifliler görüfl bildirebilir. Bu görüfller, incelemeli
sisteme geçifl halinde de¤erlendirilir.

3.18. ‹tiraz

Türkiye’de uygulanan sistemde, incelemeli
patent verilmesi aflamas›nda, üçüncü kifliler,
araflt›rma raporunun yay›nlanmas›ndan sonra alt›
ay içinde, buluflun patent verilebilirlik ölçütlerine
uygun olup olmad›¤› konular›nda itiraz edebilir.
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3.19. Yaz›l› Görüfl (Written Opinion) ve Patent
Verilebilirlik Konusunda Uluslararas› Ön Rapor
(International Preliminary Report on Patentability)

Uluslararas› Patent Baflvurular›nda
uygulanmaya bafllayan yeni bir kurala göre,
Uluslararas› Patent Baflvurular›’nda düzenlenen
Araflt›rma Raporu, patent verilebilirlik ölçütlerinin
de¤erlendirildi¤i bir yaz›l› görüfl (written opinion)
ile birlikte haz›rlanmaktad›r.

Bu aflamada e¤er inceleme talebi
yap›lmaz ise, Araflt›rma Raporu ve Yaz›l› Görüfl,
Patent Verilebilirlik Konusunda Uluslararas›
Ön Rapor’a (International Preliminary Report
on Patentability) dönüfltürülmekte ve  inceleme
raporu düzenlenmeden uluslararas› aflama sona
ermektedir.

3.20. ‹nceleme Raporu

Bulufl konusunun yeterli tan›mlanmas›,
buluflun yenili¤i, bulufl konusunun sanayiye
uygulanabilirli¤i, bir bulufl basama¤› içermesi
konular›nda yap›lan incelemenin raporudur.
‹nceleme raporu, araflt›rma raporunda belirtilen
kategoriler ve karfl› referanslar incelenerek bulufla
patent verilip verilemeyece¤i evet/hay›r
yan›tlar›yla düzenlenmekte ve gerekçeleri
aç›klanmaktad›r.

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, belirli
uluslararas› tasnif s›n›flar› (IPC) için araflt›rma ve
inceleme raporlar› düzenlenmesi Türk Patent
Enstitüsü taraf›ndan da yap›lmaya bafllanm›flt›r.
Bu eylem Uluslararas› Araflt›rma ve ‹nceleme
Yetkilisi olmak için alt yap›n›n oluflturulmas›nda
bir aflama olarak kabul edilmektedir.

Rusya, Danimarka, ‹sveç, Avusturya
Patent Ofisleri ile Türk Patent Enstitüsü aras›nda,
Araflt›rma ve ‹nceleme Raporlar›n›n düzenlenmesi
konusunda anlaflmalar yap›lm›flt›r. Türkiye'ye

yap›lan ulusal patent baflvurular›n›n Araflt›rma
ve ‹nceleme Raporlar›, iste¤e ba¤l› olarak bu
ofislerden biri taraf›ndan düzenlenmektedir.
Türkiye’den yap›lan uluslararas› patent baflvurular›
için söz konusu raporlar Avrupa Patent Ofisi
taraf›ndan düzenlenmektedir.

3.21. ‹ncelemesiz Patent
‹ncelemesiz Patent Sistemi'nde, patent

almak için yap›lan baflvuru, önce flekli flartlar
yönünden incelenir. fiekli flartlara uygun olan

baflvurulara ait tarifname, resimler ve istemler
ile düzenlenen Araflt›rma Raporu yay›mlan›r. Bu
aflamaya kadar incelemesiz ve incelemeli sistemler
aras›nda bir fark yoktur. Baflvuru sahibi bu
aflamada Sistem Tercihini yapar. Herhangi bir
tercih yap›lmamas› halinde, incelemesiz sistemin
tercih edildi¤i varsay›l›r.

         ‹ncelemesiz Patent Sisteminde, üçüncü
kiflilerin yay›mlanan baflvuru ve araflt›rma raporu
ile ilgili olarak, araflt›rma raporunun yay›m
tarihinden itibaren alt› ay içinde, bildirecekleri
görüfller baflvuru sahibine bildirilir. Belirlenen
süre dolduktan sonra, inceleme yap›lmadan,
‹ncelemesiz Patent yedi y›l için verilir.

         Belge ad›n›n incelemesiz olmas›, hiçbir
inceleme yap›lmadan belge verildi¤i gibi yanl›fl
bir alg›lamaya yol açabilmektedir. Bu sistemde
flekli flartlara uygunluk aç›s›ndan inceleme
yap›lmakta, patent verilebilirlik ölçütleri aç›s›ndan
araflt›rma yap›larak araflt›rma raporu
düzenlenmekte, baflvuru ve araflt›rma raporu
yay›mlanmakta, yaln›z inceleme yap›lmas› ve
inceleme raporu düzenlenmesi ertelenmektedir.

          Baflvuru sahibinin incelemeyi talep
etmemesi durumunda, üçüncü kiflilerin söz
konusu yedi y›ll›k süre içinde, inceleme yap›lmas›n›
ve inceleme raporunun düzenlenmesini istemek
haklar› da bulunmaktad›r.
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Baflvurunun fiekli fiartlara Uygunluk
Aç›s›ndan ‹ncelenmesi

          551 say›l› Kanun Hükmünde Kararname'nin
flekli flartlara uygunluk ile ilgili 54 üncü maddesinde,
Enstitü taraf›ndan, aç›k ve flüpheye yer vermeyecek
flekilde yeni ve sanayiye uygulanabilir

olmayan bulufllara patent verilmesinin ret
edilece¤i belirtilmifltir. ‹lgili madde flöyledir:

Madde 54 - Baflvuru tarihinin kesinleflmesinden
sonra, Enstitü baflvurunun 42 inci ila 52 inci
maddelerde belirtilen ve Yönetmelikte öngörülen
flekli flartlara uygunlu¤unu inceler.

         Tarifname, istem veya istemler ve
resimlerin, patent verilebilirlik flartlar› aç›s›ndan
yeterli olup olmad›¤› konusu, bu incelemenin
kapsam› d›fl›ndad›r. Enstitü, baflvuru konusunun
bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ›nc› ve
10 uncu maddelerine göre, patent verilerek
korunamayacak konular ve bulufllar kapsam›na
girip girmedi¤ini ve sanayiye uygulanabilir olup
olmad›¤›n› inceler. Ancak, baflvuru konusu bulufl,
aç›k ve flüpheye yer vermeyecek flekilde, yenilik
veya sanayiye uygulanabilir olma niteliklerinden
yoksunsa, ilgilisinin de karfl› görüflleri al›nd›ktan
sonra, Enstitü, ret gerekçesinin dayanaklar›n›
da bildirmek suretiyle, baflvuruyu reddeder.

         ‹nceleme sonucunda, 53 üncü madde
hükmüne göre, baflvurunun fleklen bir eksikli¤i
oldu¤u anlafl›l›rsa veya baflvuru konusunun
patent ile korunabilir bir bulufl olmad›¤› sonucuna
var›l›rsa, inceleme ifllemi durdurulur ve baflvuru
sahibinden, Yönetmelikte öngörülen süre içinde,
eksikli¤i gidermesi veya bu konudaki itirazlar›n›
Enstitü'ye bildirmesi istenir.

         Baflvuru sahibi, bu ifllemler s›ras›nda istem
veya istemleri de¤ifltirebilir veya baflvuruyu
birden fazla baflvuruya ay›rabilir.

         Baflvuru konusunun patent ile korunabilir
bir bulufl olmad›¤› karar›na baflvuru sahibinin
itiraz›n›n Enstitü taraf›ndan kabul edilmemesi veya
mevcut eksikli¤in, Yönetmelikte öngörülen

flekil ve flartlara uygun olarak giderilmedi¤inin
tespit edilmesi ile Enstitü, istem veya istemler
itibariyle baflvuruyu k›smen veya tamamen
reddeder.”

54 üncü madde hükmünde, buluflun;

- fiekli flartlara uygun olup olmad›¤›

- Patent verilerek korunamayacak konular ve
bulufllar kapsam›na girip girmedi¤ini

- Sanayiye uygulanabilir olup olmad›¤›
konular›nda incelenece¤i belirtilmektedir.

        Patent Verilmesi Sistemi'nde, inceleme
iste¤inden önceki aflamada, yenilik kriteri
aç›s›ndan nas›l bir incelemenin yap›laca¤›
konusundaki en önemli hükmün 54. maddede
yer alan afla¤›daki hüküm oldu¤u söylenebilir:

“baflvuru konusu bulufl, aç›k ve flüpheye yer
vermeyecek flekilde, yenilik veya sanayiye
uygulanabilir olmak niteliklerinden yoksunsa,
ilgilisinin de karfl› görüflleri al›nd›ktan sonra,
Enstitü, ret gerekçesinin dayanaklar›n› da
bildirmek suretiyle, baflvuruyu reddeder.”

         Di¤er ülkelerde örnekleri bulunan
incelenmesi ertelenen patent sisteminin bir
karfl›l›¤› olan incelemesiz patent verilmesi
sisteminde, yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik
kriterleri aç›s›ndan incelemenin yap›laca¤›, yeni
ve sanayiye uygulanabilir olmayan bulufllara
patent verilmesinin ret edilece¤i belirtilmektedir.
Bu sistemde yap›lmayan inceleme; tarifname,
istemler ve resimlerin yeterlili¤i ile tekni¤in bilinen
durumunun afl›lmas› kriterinin incelenmesidir.
Aç›k ve flüpheye yer vermeyecek flekilde yeni



42

olmayan d›fl›ndaki durumlarda yenilik
incelemesinin yap›laca¤› da bu duruma
eklenebilir.

3.22. ‹ncelemeli Patent

         ‹ncelemeli Patent Sistemi'nde, Araflt›rma
Raporunun yay›mlanmas›ndan sonra ve alt› ay
içinde, üçüncü kifliler, patent verilebilirlik flartlar›
aç›s›ndan itiraz edebilir. Baflvuru sahibinin
incelenerek patent verilmesini tercih etmesinden
ya da bir üçüncü kiflinin inceleme yap›lmas›n›
talep etmesinden sonra, esas inceleme yap›l›r.
‹nceleme Raporunun olumlu olmas› ya da
olumsuzluklar›n giderilmesi halinde ‹ncelemeli
Patent, baflvuru tarihinden itibaren,  20 y›l için
verilir.

3.23. Faydal› Model Belgesi

        Yeni bulufllar› korumak için verilen bir
baflka belge türü Faydal› Model Belgesi'dir.
Faydal› Model Belgesi ile Patent aras›ndaki bafll›ca
farklar yenilik ölçütü, koruma süresi, inceleme
ve de¤erlendirme flekli olarak özetlenebilir.
Faydal› model belgesi verilerek sa¤lanan koruma,
patente göre daha k›sa (10 y›l) sürelidir. Faydal›
Model Belgesi ile sa¤lanan koruma, usuller ve
bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ve
kimyasal maddelere uygulanmamaktad›r (KHK
551, Madde 155).

Faydal› Model Belgesi Sisteminde, patent
verilebilirlik flartlar›ndan üçüncüsü olan ve k›saca
“bulufl basama¤› - inventive step” olarak
adland›r›lan, “tekni¤in bilinen durumunun
afl›lmas›” ölçütü yoktur. Bu sistemde Araflt›rma
ve ‹nceleme Raporlar› düzenlenmez.

fiekli flartlara uygunluk aç›s›ndan incelenen faydal›
model belgesi baflvurular›, yay›nlanarak üçüncü

kiflilerin itirazlar›na aç›l›r. Üçüncü kifliler taraf›ndan
yap›lan itirazlar›n baflvuru sahibi taraf›ndan
dikkate al›nmas› zorunlu de¤ildir. Baflvuru sahibi,
itirazlardan sonra, tarifnamede de¤ifliklik yapabilir
ya da baflvuruyu geri çekebilir ya da itirazlar›
dikkate almadan belge düzenlenmesini isteyebilir.
Faydal› Model Belgesi 10 y›l için verilir.

551 say›l› Kanun Hükmünde Kararname'de “fiekli
fiartlara Uygunluk”, baflvuru ve flartlar› ile ilgili
42 ila 52 inci maddelerin hükümleri bak›m›ndan,
dar anlamda ele al›nmam›flt›r. Bu madde
hükümlerine ek olarak, 160 ›nc› maddedeki
“..154 üncü ve 155 inci madde hükümlerine
göre, faydal› model belgesi verilecek nitelikte
olmad›¤› tespit edilirse” hükmüne göre,
baflvurular›n yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik
kriterleri (Madde 154) ile faydal› model belgesi
verilemeyecek bulufllar ve konular (Madde 155)
aç›s›ndan  incelenece¤i belirtilmifltir. (Patent
baflvurular›nda benzeri konu 54 üncü madde
hükmünde yer almaktad›r)

Bu sistemde, üçüncü kifliler taraf›ndan ileri
sürülen, faydal› model belgesi konusu buluflun
yeni olmad›¤› ve/veya sanayide uygulanabilir
olmad›¤› konular›, hükümsüzlük davas› aç›lmas›
halinde, ‹htisas Mahkemeleri taraf›ndan
de¤erlendirilir. Aç›lacak hükümsüzlük davalar›
s›ras›nda ilgili mahkemenin, yenilik ve sanayiye

uygulanabilirlik konular›ndaki araflt›rma ve
incelemeyi, Türk Patent Enstitüsü'nde ya da Türk
Patent Enstitüsü arac›l›yla, anlaflma yap›lm›fl
patent ofislerinde yapt›rmas› gerekir. Bu
yap›lmadan yaln›z bilirkifli raporlar›na göre karar
verilmesi amaca uygun olamayacakt›r.
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‹ncelemesiz Patent Belgesi Örne¤i
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‹ncelemeli Patent Belgesi Örne¤i
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Faydal› Model Belgesi Örne¤i
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3.24. Sistemler Aras›nda De¤ifltirme

‹ncelemesiz olarak al›nan bir patent yedi
y›ll›k süre içinde talep edilmek kofluluyla
‹ncelemeli Patente de¤ifltirilebilir. ‹ncelemeli
sisteme geçifl iste¤i, patent sahibi ya da üçüncü
bir kifli taraf›ndan yap›labilir. ‹ncelemenin talep
edilmesi ile incelemesiz patent bir patent
baflvurusuna dönüflür ve incelemeli patent olarak
art›k ileri sürülemez. Bu baflvurunun tekrar bir
patent olarak de¤erlendirilmesi için inceleme
raporunun olumlu gelmesi ve incelemeli patentin
düzenlenmesi gerekir.

Yedi y›ll›k süre geçtikten sonra, de¤ifltirme
olanaks›zd›r. ‹stek yap›lmad›¤› için, ‹ncelemesiz
Patent korumas› sona erer. Bu bulufl için yeniden
bir baflvuru yap›lamaz.

Patent Baflvurusu Faydal› Model
Baflvurusu’na ya da Faydal› Model Baflvurusu
Patent Baflvurusu’na, belirli süreler içinde
istenilme kofluluyla de¤ifltirilebilir. Bu de¤ifliklikler
afla¤›daki süreler içinde yap›lmal›d›r:

           • ‹ncelemesiz patent sisteminde, araflt›rma
raporunun yay›mland›¤› tarihten itibaren 6 ay
içinde;

           • ‹ncelemeli patent sisteminde, itirazlara
cevap verme süresi olan 3 + 3 ay içinde.

     Patent baflvurusunun Faydal› Model
baflvurusuna de¤ifltirilmesini, Türk Patent
Enstitüsü’nün de önerme hakk› vard›r. Ancak,
baflvuru sahibi Enstitü’nün önerilerini kabul edip
etmemekte serbesttir.

3.25. Buluflun Tan›mlanmas›na ‹liflkin
Aç›klamalar/Örnekler

 Bulufla patent al›nmas› amaçl› araflt›rma
yap›l›rken;

         • Önce ilgili teknik alandaki sorunlar
saptanmal›,

         • ArGe öncesinde, sorunun çözüm yollar›
için, bir ön araflt›rma ile daha önceki çözümler
bulunmal›,

         • Karfl›laflt›rma yap›lmal›,

         • Düflünülen çözüm yollar› mevcutlardan
farkl› ise, ya da yeni

bir teknik sonuç ortaya ç›k›yor ise, mevcut
proje patent baflvurusu yap›lmas› yönünde
sonuçland›r›lmal›d›r.

    Mevcut uygulamalardan örnekler verilmifl
ve daha sonra bulufl konusunda ayr›nt›l› aç›klama
yap›lm›flt›r. Ayr›nt›l› aç›klama s›ras›nda, resimler
ve resimlerde iflaretlenen parçalar›n numaralar›
belirtilmifltir. Bulufl iddias› olan “tek bir tel
parças›n›n bükülmesi ile oluflturulan tek parça
gözlük çerçevesi” kapsad›¤› unsurlar belirtilerek
istemler yaz›lm›flt›r.

Bir örnek olarak, birkaç kullan›mdan sonra
at›lan bir t›rafl aletinin, t›rafl b›ça¤›n›n yerlefltirildi¤i
plastik vb. malzemeden yap›lm›fl k›sm›na suyla
temas etti¤i zaman çözünen ve kayganl›k yaratan
bir kimyasal malzeme (polietilenoksit) ya da suyla
temas etti¤i zaman çözünen ve kayganl›k yaratan
kimyasal maddenin (polietilenglikol) enjeksiyon
s›ras›nda plastik içine kat›larak t›rafl aletinin
yap›lmas› yeni bulufl olarak yorumlanm›flt›r.

Çamafl›r makinesinin taban k›sm›na ve
taban yüzeyine paralel olarak yerlefltirilen bir
pervanenin iki yana sal›n›m› ile çal›flan y›kama
sistemi yerine makinenin ön yüzeyinin iç taraf›na
ve ön yüzeye paralel bir pervane yerlefltirilmesi
ve pervanenin bir yönde sürekli dönmesi ile çal›flan
y›kama sistemi ABD’de patent alm›flt›r. Tarifnamesi,
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resimleri ve istemleri yanl›fl yaz›lan bir patent
baflvurusu olarak gösterilen bu konu, metnin
yaz›m› s›ras›nda ders al›nacak bir konudur.
Elefltirilen konu; istemlerde, tabandaki pervanenin
ön iç yüzeye paralel yerlefltirilmesi ile buluflun
s›n›rland›r›lmas›d›r.  Pervane arka iç yüzeye paralel
olarak yerlefltirildi¤inde koruma nas›l sa¤lanacakt›r?
Pervaneyi arka iç yüzeye paralel yerlefltiren bir
baflka kiflinin uygulamas›, bulufl basama¤›n›
içermedi¤i için patent alamayacakt›r. Ancak, patent
sahibinden izin almadan üretim, mevcut patent
istemleri ön yüzey ile s›n›rl› oldu¤u için, patent
korumas›n›n d›fl›nda yorumlanabilecektir.

3.26. Bulufl ve Sanayiye Uygulanabilirlik

Bulufl, sanayiye uygulanabilir bir konuda
genellikle bir sorunu ortaya koyar ve daha sonra
çözüm yollar›n› gösterir. E¤er bulufl iddias›
sanayiye uygulanabilir de¤ilse, yani bulufl konusu
ürün birden çok say›da üretilemeyecek nitelikte
ise, patent ile korunmayacakt›r.

Bulufl konusuna ilgi duyan araflt›rmac›lar,
e¤er sanayi alan›nda özel bir konuya yönelmemifller
ise, sanayide uygulanan mevcut makineler, cihazlar,
evlerde kullan›lan aletler ve ürünler konusunda
çal›flma yapmalar› önerilmektedir.

Türkiye’de tükenmez kalem olarak bilinen
“bilye uçlu kalem” fikri, 1880’li y›llarda bir Amerikal›
taraf›ndan ileri sürülmüfl, ancak bu yaz› arac›
üretilememifltir. 1940’l› y›llarda Macar as›ll› Byro
Kardefller, bugün bilye uçlu kalem olarak bilinen
yaz› arac›n›n ilk kullan›labilir örne¤ini
gerçeklefltirmifltir. Bu olay, patent ölçütlerinden biri
olan “sanayiye uygulanabilir olma” ölçütü için iyi
bir örnektir. Silindir fleklindeki bir tüpün uç k›sm›na
hareket ederek dönebilen bir bilye yerlefltirilmifl,
tüp içine koyu k›vaml› mürekkep doldurularak tüpün
arka k›sm› kapat›lm›flt›r. Bu bulufl, günümüzde çok

kullan›lan tükenmez kalemi ortaya ç›karm›flt›r.

Patent Veri Tabanlar›nda “bilye uçlu
kalem” ya da “yaz› arac›” olarak yap›lan
araflt›rmalarda, bu konuda yüzlerce patent
verildi¤i görülecektir. Yaz› arac› olarak kullan›lan
bilye uçlu kalem konusundaki gereksinimler
süregeldi¤i için, yeni araflt›rmac›lar taraf›ndan bu
konuda yeni bulufllar›n yap›lmas› da sürecektir.
Uygulanm›fl ya da henüz uygulanmam›fl patent
alm›fl mevcut bulufllar bu teknik alanda yeni bulufllar›n
yap›lmas›na yol gösterici kaynaklar olarak kullan›lacakt›r.

 Yaflanan bir olay örnek al›narak, bu konu
aç›klanabilir: Mevcut tafl›t araçlar›n›n motor
sistemleri dikkate al›nmadan üretilen yeni bir
motor kapa¤› konusundaki çözüm önerilerine
hiçbir otomotiv sanayicisi olumlu yan›t
vermemifltir. Üretim öncesinde planlanan ve
tercih edilen bir motora, bu motor dikkate
al›nmadan gerçeklefltirilen bir motor kapa¤›n›
uygulamak ya da mevcut motoru bu kapa¤a
uyarlamak teknik ve ekonomik aç›dan olumlu
görülmemifltir. Motor kapa¤› için patent alan
buluflçunun, tek seçene¤i, bu motor kapa¤›n›n
kullan›laca¤› motoru da gerçeklefltirmek olmal›d›r.
Mevcut üreticiler olaya olumlu bakmad›klar› için,
patent al›nan bulufl, ancak kendi olanaklar› ile
üretilecek bir motorda de¤erlendirilebilir.
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BULUfi

Patent
Baflvuru(54)

fiekli ‹nceleme (54)

Araflt›rma Raporu
(57)

Yay›n (55 ve 57)

Sistem Tercihi (59)

‹ncelemesiz Patent
Sistemi (60)

Görüfl Bildirme

Belge (60/5)

‹ncelemesiz
Patent (7 YIL)

‹ncelemeli Patent
Sistemi (62)

Kriter
Yenilik Sanayiye
Uygulanma Bulufl

Basama¤›
(7, 9 ve 10)

‹tiraz (6 Ay) (62/2)

Esas ‹nceleme
(62/5)

‹ncelemeli Patent
  (20 YIL)

Faydal› Model
Belgesi Baflvuru

(159)

Yenilik ve Sanayiye
Uygulanma (154)

Kriter

fiekli ‹nceleme
(160)

Yay›n (160/4)

‹tiraz (3 Ay) (161)

Belge (162)

Faydal› Model
Belgesi (10 Y›l)

3.27. ‹fllem fiemas›
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4.
Endüstriyel
Tasar›mlar

hukuk ve ceza davas› açma yetkisi tan›m›flt›r.
Örne¤in, bir yaz› arac› olarak bir bilye uçlu kalemin
çizilerek ifade edilmesi ile herhangi bir resmi
belgeye gerek olmadan eser korumas› bafllar.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki
korumadan yararlanmak için, fikrin, eser sahibinin
özelli¤ini tafl›yan görsel ifadesinin oluflmas› ve
ayr›ca bilimsel ve teknik nitelikli olmas› yeterlidir.
Endüstri tasar›m ve projesi olarak adland›r›lan
kavram›n bir ürün olarak uygulanmas›na gerek
yoktur. Endüstriyel uygulaman›n eser olarak
korumay› etkilemeyece¤i yasada belirtilmifltir.
Henüz kamuya sunulmam›fl tasar›mlarda, eser
sahipli¤inin kan›tlanmas› bir sorun olarak ortaya
ç›kmaktad›r. Eser sahibinin, eser sahipli¤ini
kan›tlayacak önlemleri kendisinin almas› gerekir.

Marka kavram›, benzer ürün ya da
hizmetleri birbirinden ay›rt etmeyi sa¤layan iflaret,
 olarak adland›r›l›r. 556 say›l› Markalar›n Korunmas›

Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname’nin 5.
maddesi, “.....malların biçimi ya da ambalajları”
ifadesi ile mallar›n biçimini ya da ambalajlar›n›,
“markan›n içerece¤i iflaretler” aras›nda saym›fl ve
marka olarak tescil edilebilece¤ini kabul etmifltir.
Marka olarak tescilli olan kola fliflesi bu konu için
iyi bir örnektir. Özgün bir flekli olan bu flifleyi di¤er
içecek fliflelerinden ay›rt etmek olas›d›r.

6762 say›l› Türk Ticaret Kanunu (Madde
57/5), “Baflkas›n›n emtias›, ifl mahsulleri, faaliyeti
ya da ticaret iflletmesiyle iltibaslar meydana
getirmeye çal›flmak ya da buna müsait bulunan
tedbirlere baflvurmak .........veyahut iltibasa
meydan veren mallar› durumu bilerek veya
bilmeyerek, sat›fla arz etmek veya flahsi ihtiyaçtan
baflka her ne sebeple olursa olsun elinde
bulundurmak” eylemlerini “Haks›z Rekabet”
olarak saym›fl ve yasaklam›flt›r. 6762 say›l› Türk
Ticaret Kanunu’nun Haks›z Rekabet Hükümlerine

4. ENDÜSTR‹YEL TASARIMLAR

‹yi planlanm›fl araflt›rma ve teknoloji gelifltirme
faaliyetleri sonucunda ortaya ç›kan yeni bulufllarla
yarat›lan yeni ürünlerin pazara sunulmas›, bu ürünler
için tasarlanacak, ürünün niteli¤ine göre, üç boyutlu
ya da iki boyutlu yeni ve özgün görünümler/görünüfller
(özgün tasar›mlar) gerektirir. Yeni ürünlerin
gelifltirilmesinin maliyetinin iflletmelere geri dönüflünde
yeni bulufllar ile birlikte, yeni tasar›mlar da önemli rol
oynar. Yeni bulufllar›n tamamlay›c›s›, onlar›n baflar›s›n›n
anahtar› endüstriyel tasar›mlard›r.

4.1. Tan›m

Bir ürünün üç boyutlu flekli ya da bu fleklin
bir parças› ile ürün üzerindeki iki boyutlu
süslemeler “endüstriyel tasar›m” kavram› içinde
de¤erlendirilmektedir.

Endüstriyel tasar›m, bir ürünün d›fl
görünüflünü ifade eder. Bu görünüfl, ürünün

biçimi olabilece¤i gibi, çizgilerden, flekillerden,
süslerden, renklerden ve çeflitli unsurlardan
oluflan görünümler/görünüfller de olabilir. Ancak,
tasar›m korumas›ndaki görünüm/görünüfl,
ürünün teknik özelliklerini kesinlikle içermez.

Endüstriyel Tasar›mlar›n, birden çok yasal
düzenlemeden yararlanarak korunmas›, çoklu
yasal koruman›n bir örne¤idir.

4.2. Çoklu Yasal Koruma

Çoklu yasal koruman›n kaynaklar› 554 say›l›
Endüstriyel Tasar›mlar›n Korunmas› Hakk›nda KHK,
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (Madde 2), Türk
Ticaret Kanunu (Madde 57/5) ve 556 say›l› Markalar›n
Korunmas› Hakk›nda KHK (Madde 5)’d›r.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (Madde 2),
estetik niteli¤i olmayan, bilimsel ve teknik nitelikli
endüstri tasar›m ve projelerini “Bilim ve Edebiyat
Eserleri” aras›nda saym›fl ve izinsiz kullan›mlara
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göre sa¤lanan korumada görsel ifadenin bir
ürüne uygulanmas› (uygulama)  ve bu ürünün
pazara sunulmas› (endüstriyel kullan›m) korumay›
bafllatmaktad›r. Ürün pazarda oldu¤u sürece
haks›z rekabet iddias› ileri sürülebilecektir.

4.3. Koruma Kriterleri

Tasar›mlar›n tescil edilerek korunmas› için
“yeni ve ay›rt edici niteli¤e sahip” olmas› gerekir.
Bu iki ölçüt, tasar›mlar›n, 554 say›l› Endüstriyel
Tasar›mlar›n Korunmas› Hakk›nda Kanun
Hükmünde Kararname hükümlerine göre tescil
edilerek korunmas›nda önkofluldur.

5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu’ndaki “sahibinin özelli¤ini tafl›yan, bilimsel
ve teknik nitelikli fikir ve sanat ürünü”, 556 say›l›
Markalar›n Korunmas› Hakk›nda Kanun Hükmünde
Kararnamedeki “ay›rt etmeyi sa¤layan iflaret”  ve
6762 say›l› Türk Ticaret Kanunu’nun Haks›z Rekabet
Hükümlerindeki (Madde 57/5)  “baflkas›n›n eflyas›

ya da ifl ürünü ile benzerlik yaratmayan ürün”
kavramlar› korumadan yararlanmak için gerekli
ölçütleri göstermektedir.Tasar›mc›n›n tasarlad›¤›
tasar›m› ya da tasar›m›n uyguland›¤› ürünü
sergilemek, satmak, yay›m yoluyla tan›tmak vb.
yöntemlerle kamuya aç›klamas› durumlar›nda,
kamuya sunulmufl tasar›m söz konusudur. Tasar›m
tescilinin ölçütlerinden olan yenilik, kamuya sunulufl
ile ortadan kalkar ve tasar›m tescili olana¤› kalmaz.

4.4. Hoflgörü Süresi

Hoflgörü süresi ya da ön kullan›m olarak
adland›r›lan süre, baflvuru tarihinden önceki on iki
ayl›k süredir. Bu süre içinde kamuya yap›lan sunufllar,
tasar›m›n yenili¤ini etkilemez.

4.5. Endüstriyel Tasar›m Tescili Baflvurusu
‹çin Gerekli Belgeler

(http://www.tpe.gov.tr/dosyalar/basvuru/tasa
rim/basvurunasil.doc)

• Baflvuru Dilekçesi

• Tasar›m Hakk›n›n Nas›l Elde Edildi¤i
Beyan›

           • Tasar›m›n Görsel Anlat›m› (en fazla
16X16 cm boyutlar›nda)

           • Tasar›m› Aç›klayan Tarifname

           • Baflvuru Ücretinin Ödendi¤ini Gösterir
Banka Dekontu Asl›

           • Vekil Tayin Edilmiflse Vekâletname.

4.6. Baflvuru Sonras› ‹fllemler ve Süreler

Endüstriyel Tasar›m Tescili için yap›lan
baflvurular, TPE’de, dilekçedeki bilgilerin yeterlili¤i,
tasar›mc›n›n beyan edilip edilmedi¤i, görsel anlat›m›n
uygunlu¤u, baflvuru ücretinin ödenip ödenmedi¤i
vb. flekilsel koflullar aç›s›ndan incelenir. Bu inceleme
s›ras›nda, tasar›m›n yenili¤i ve ay›rt edici niteli¤i
konular› incelenmez. Tasar›m baflvurular›, yaln›z

flekli flartlar aç›s›ndan incelendikten sonra, tescil
edilerek, yay›mlan›r ve ALTI AY süreyle üçüncü
kiflilerin itirazlar›na aç›l›r. Tasar›m›n yeni olmad›¤›
ya da ay›rt edici niteli¤e sahip olmad›¤›na iliflkin
itirazlar Enstitü taraf›ndan incelenerek
de¤erlendirilir.

Endüstriyel Tasar›mlar›n Korunmas›,
baflvuru tarihinden itibaren BEfi YILDIR. Bu süre,
tasar›m belgesi sahibinin talep etmesi kofluluyla,
befler y›ll›k dönemler halinde Y‹RM‹BEfi YILA
kadar uzat›labilir.

Tasar›m tescilleri koruma koflullar›na
uygunluk aç›s›ndan incelenemedi¤i için, kurumsal
nitelikli olan alt› ayl›k itiraz süresi geçtikten sonra,
koruma koflullar›na uygun olmayan tasar›m
tescillerine hükümsüzlük davas› aç›lmas› gerekir.
Hükümsüzlük davalar› için, tasar›m tesciline iliflkin
yay›ma itiraz edilmesine gerek yoktur. Koruma
devam etti¤i sürece her zaman hükümsüzlük
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davas› aç›labilir. 554 say›l› Kanun Hükmünde
Kararname’de, hükümsüzlük davas›n›n, koruma
süresi olan yirmi befl y›l›n›n bitmesinden sonraki
befl y›l içinde de aç›labilece¤i belirtilmifltir. (554
Say›l› KHK Madde 44) Alt› ayl›k itiraz süresi
geçtikten sonra tasar›m tescilinin kesinleflti¤i
fleklindeki uygulamalar, yanl›fl yorumlamadan
öte bir anlam tafl›maz. Tasar›m hakk› sahipli¤ine
iliflkin iddialar yaln›z dava yoluyla ileri sürülebilir.
Hak sahipli¤i iddias› TPE taraf›ndan
de¤erlendirilmez.

4.7. Ulusal, Bölgesel ve Uluslararas› Tasar›m
Tescil Sistemleri

Bulufllar ve markalarda oldu¤u gibi
endüstriyel tasar›m tescillerinde de koruma ulusal
niteliktedir. Örne¤in Türkiye’de yap›lan bir tasar›m
tescili yaln›z Türkiye s›n›rlar› içinde korunur.
Koruman›n di¤er ülkelerde de olmas› için her
ülkede baflvuru yap›lmas› gerekir. Paris Sözleflmesi

hükümlerine göre, Türkiye’de yap›lan baflvuru
tarihinden itibaren alt› ay içinde üye ülkelere
baflvuru yapmak ve rüçhan hakk› talep etmek
mümkündür. Bu durumda Türkiye’deki baflvuru
tarihi ile di¤er ülkede yap›lan baflvuru tarihi
aras›ndaki sürede, ayn› tasar›m için baflkalar›
taraf›ndan yap›lan baflvurular geçersiz say›lacakt›r.
Ayr›ca söz konusu sürede tasar›m›n kamuya
sunulmas› yenili¤i etkilemeyecektir.

Uluslararas› nitelikteki sergilerde bir özgün
tasar›m› içeren ürünün sergilenmesi durumunda
da alt› ay içinde rüçhan hakk›
kullan›labilir.Endüstriyel Tasar›mlar›n Uluslararas›
tesciline iliflkin La Haye Anlaflmas›na Türkiye üye
oldu¤u için, bu anlaflmaya üye 17 ülke için
uluslararas› baflvuru sisteminden yararlanmak
mümkündür.

Avrupa Birli¤i ülkelerinde koruma sa¤layan
Topluluk Tasar›m Tescili ile 27 Avrupa Birli¤i üyesi
ülkede geçerli olacak bir tescil al›nmas›
mümkündür. Türk vatandafllar› ve flirketleri bu
olanaktan yararlanabilmektedir. Topluluk Tasar›m
baflvurular› ‹spanya’n›n Alicante flehrinde merkezi
bulunan Topluluk Marka ve Tasar›m Ofisi’nde
(OHIM) gerçeklefltirilmektedir.

4.8. Tasar›m›n Son Kullan›c› ‹çin Görünür
Olmas›

Tasar›mlar›n son kullan›c› için görünür olmas› bir
kural olarak baz› düzenlemelerde belirtilmifltir.
Örne¤in Topluluk Tasar›m Tüzü¤ü'nde (Madde
4); “Tasar›m›n normal kulan›m s›ras›nda görünür
olmas› gerekti¤i” ve normal kullan›m›n ise “son
kullan›c› taraf›ndan kullanmak” anlam›nda oldu¤u
vurgulanmaktad›r.

Article 4

Requirements for protection

1. A design shall be protected by a Community

design to the extent that it is new and has
individual character.

2. A design applied to or incorporated in a
product which constitutes a component part of

a complex product shall only be considered to
be new and to have individual character:

(a) if the component part, once it has been
incorporated into the complex product, remains
visible during normal use of the latter; and

(b) to the extent that those visible features of
the component part fulfill in themselves the
requirements as to novelty and individual
character.
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3. 'Normal use' within the meaning of
paragraph (2)(a) shall mean use by the end
user, excluding maintenance, servicing or repair
work.

‹stanbul 1. Fikri ve S›nai Haklar Mahkemesi'nin
Esas No. 2005/321 - Karar No. 2006/19 say›l›
ve  02.02.2006 tarihli karar›nda oldu¤u gibi,
(Sayfa 5 Son Sat›r)

“- Tasar›mlar›n nihai tüketici taraf›ndan görünür
olmas› gerekir. Görünmeyenler korunmaz”
fleklinde, “son kullan›c›” yerine “tüketici” dikkate
al›narak farkl› ve yanl›fl bir yorum yap›lmaktad›r.
 Topluluk Tasar›m Tüzü¤ü'nde “consumer” de¤il,
“end user” kullan›lm›flt›r.

Örne¤in, bir radyatör içinde yer alan bir konvektör
tüketici için görünür de¤il, radyatör üretmek için
konvektör sat›n alan bir sanayici yani son kullan›c›
için görünür niteliktedir. Söz konusu mahkeme
karar›nda oldu¤u gibi bir de¤erlendirim
yap›ld›¤›nda “konvektör tüketici için görünür
de¤ildir bu nedenle korunmaz.” fieklinde yan›lt›c›
bir sonuca ulafl›labilir.  Endüstriyel Tasar›mlar›n
Uluslararas› S›n›fland›r›lmas›na iliflkin Locarno

Anlaflmas› listesine bak›ld›¤›nda, konvektörlerin
23-03 s›n›fta ba¤›ms›z bir ürün olarak yer ald›¤›
görülecektir.  Topluluk Tasar›m Tescilleri'ni içeren
veri taban›nda 23-03 s›n›f için yap›lan bir
araflt›rmada çok say›da  konvektör için tasar›m
tescili yap›ld›¤›n› görmek mümkündür.   Bu olay,
bir otomobil kornas›, bir koltuk iskeleti için de
farkl› de¤ildir. Bunlar ve benzeri ürünler bir
bütünü oluflturan parçalar olarak, tescil ölçütlerini
karfl›l›yorsa, tescil edilebilir.
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4.9. Tasar›m Örnekleri
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ra¤men iki jant fleklinin ve saatlerin birbirlerinde
çok farkl› olmas›, tasar›mc›n›n çok fazla seçenek
özgürlü¤üne sahip olabilece¤ini ve ayn› ürün için
farkl› tasar›mlar yap›labilece¤ini göstermektedir.

Su Tutucu Yüzey

Tasar›m, bir otomobilin flekli olabilece¤i gibi,
otomobil far›, otomobil lasti¤i çizgileri, otomobil
jantlar›, otomobil direksiyon simidi, kol saatleri
de olabilir. Jant flekillerindeki teknik zorunlulu¤a

Kumafl Yap›s› Kumafl Deseni

Tasar›mlar› Farkl› Giysi Örnekleri
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BAfiVURU
(25-31)

Tasar›m›n En Az Üç
Görüntüsünü Veren 8X8

Foto¤raf ya da Çizim
Tasar›mc› Beyan›

Tasar›m› Aç›klayan
Detayl› Tarifname

Di¤er Belgeler

‹T‹RAZLARIN
‹NCELENMES‹ (38)

BELGELER YETERS‹Z BELGELER YETERL‹

‹T‹RAZIN REDD‹

TASARIM TESC‹L BELGES‹N‹N
‹PTAL‹ (38/3)

fiEKL‹ ‹NCELEME (32)

4.10. ‹fllem fiemas› (KHK 554)

(Parantez içindeki rakamlar KHK’ n›n ilgili Madde numaras›n› vermektedir.)

TASARIM TESC‹L‹ GEÇERL‹

ÜÇÜNCÜ K‹fi‹LER‹N
‹T‹RAZI (37)

TASARIM TESC‹L
BELGES‹N‹N VER‹LMES‹

VE YAYINLANMASI
(34)
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4.11. Tasar›m Tescili Örnekleri
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5. MARKALAR

5.1. Marka

Yeni bulufllar ve özgün tasar›mlar ürünleri
oluflturur ve biçimlendirir. Ancak bu yeni ürünleri
tüketiciye sunmak ve satabilmek için, öteki benzer
ürünlerden ay›rt edilmesini sa¤layacak bir tan›t›m
arac›na, ay›rt edici bir iflarete gereksinim vard›r.
‹flletmeler için önemli bir unsur olan bu ay›rt edici
iflaret markalard›r. Markalar için “bir iflletmenin
parmak izidir” denilebilir. Marka bir iflletmenin
tüm varl›klar›n›n temsil eden, ay›rt edici bir iflarettir.
Fabrika arazisi, fabrika binalar›, makineleri dâhil
bir iflletmenin bütün öz varl›klar› yaln›z bu kavram
ile temsil edilir. Marka tüketiciye ürünün kayna¤›n›
gösterir, bir kalite simgesi ve reklâm arac›d›r.
Kifliye sat›n almak istedi¤i bir ürünü özgürce
seçmek olana¤› sa¤lar.

Benzer mallar› veya hizmetleri baflkalar›n›n
mal veya hizmetlerinden ay›rt etmek üzere mal
veya ambalaj› üzerine konulan veya belirli bir
hizmetin sunulmas› s›ras›nda kullan›lan AYIRT
ED‹C‹ ‹fiARET marka olarak tan›mlanmaktad›r.
Sözcükler, flekiller, say›lar, harfler, mallar›n biçimi
veya ambalaj› ile bunlar›n birlikte sunulufllar›
markay› oluflturmaktad›r.

ARÇEL‹K, BEKO, VESTEL, SONY, PHILIPS,
AEG, TELEFUNKEN, BOSCH, SANYO, SAMSUNG,
BEYMEN, ALTINYILDIZ, VAKKO, ‹GS, BOSSA,
LEVI'S, WRANGLER, LACOSTE, ADIDAS, REEBOK,
NIKE, JUMP vb. markalar örnek olarak verilebilir.
Benzer ürünler de¤erlendirildi¤inde buradaki
markalar›n birbirinden çok farkl›,  ay›rt edilebilir
olduklar› görülmektedir.

Üretilen veya sat›fla ç›kar›lan her türlü mal›
ay›rt etmek için kullan›lan iflaretler Ticaret
Markas› (Trade Mark) ve sunulan hizmetleri
ay›rt etmek için kullan›lan iflaretler Hizmet Markas›

(Service Mark)  olarak tan›mlanmaktad›r.

 Örne¤in, buzdolab›, sabun, dolma kalem,
otomobil, gazete, bilgisayar gibi çeflitli sanayi
ürünlerinin ay›rt edilmesi için kullan›lan tan›t›c›
iflaret T‹CARET MARKASI'd›r.

Bankac›l›k, sigortac›l›k, reklamc›l›k, seyahat
düzenleme hizmetleri gibi, bir ürünün sat›fl› yerine,
bir hizmeti sunanlar taraf›ndan kullan›lan ay›rt
edici iflaretler ise H‹ZMET MARKASI'd›r.

Yasal düzenlemede sözü edilen “mal” hukuki bir
terimdir. Bu terim di¤er ülkelerde, sözleflme ve
anlaflmalarda “goods” olarak kullan›lmaktad›r. 551
say›l› Markalar Kanunu döneminde “emtia” veya
“eflya” terimi kullan›lmakta idi. Eflya (ev eflyas›,
beyaz eflya, giyim eflyas›), ürün (tar›m ürünleri),
madde (temizlik maddesi, g›da maddesi), araç
(kara, hava ve deniz tafl›t araçlar›), malzeme (büro
malzemesi) vb. ticaret alan›nda üretilen veya sat›lan
her fley, mal kavram› içinde yer almaktad›r.

5.2. Marka Seçimi

Herhangi bir ürün için kullan›lmak üzere
bir marka seçimi s›ras›nda dikkat edilecek en önemli
konu, seçilen iflaretin di¤er markalardan farkl›
olmas›d›r. Bunun sa¤lanmas›nda bir yol sözlükler,
ansiklopediler ve di¤er kaynaklardan yararlanarak
marka seçilmemesidir. Markada anlam aranmad›¤›
için bir anlamda markan›n uydurulmas› gerekebilir.
Yukar›da örnek olarak verilen markalardan;
ARÇEL‹K, BEKO, VESTEL, SONY, AEG, BEYMEN,
VAKKO, ‹GS, BOSSA, LEVI'S, ADIDAS markalar›n›n
bu nitelikte olduklar› söylenebilir.

Di¤erlerinden farkl› olarak seçilen iflaret,
marka tescillerini ve marka tescil baflvurular›n›
içeren bir bilgisayar ortam›nda araflt›r›lmal› ve
ayn› ya da benzer marka tescilinin varl›¤› kontrol
edilmelidir. Bir baflka önemli konu, herkes

5. Markalar
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taraf›ndan bilinen Türkiye ya da Dünya çap›nda
tan›nm›fl markalarla benzerlikten, baflka ürünler
için düflünülse dahi, kaç›n›lmal›d›r.

Marka seçimi s›ras›nda dikkat edilmesi
gereken bir baflka önemli konu da, markan›n
kullan›laca¤› mal veya hizmetlerin, cinsi, niteli¤i,
co¤rafi kayna¤›, de¤eri ve Kararnamede belirtilen
vb. iflaretlerin marka olarak tescil edilemeyece¤i
ve kullan›lamayaca¤›d›r.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsam›nda
korunan eserlerin marka olarak kullan›lmas›, eser
sahibinin yaz›l› izni ile mümkündür. Gazete, dergi
ve televizyonlarda eserlerdeki karakterler de
(tiplemeler) eser niteli¤inde oldu¤u için, bunlar›n
da marka olarak tescili yaz›l› izin gerektirmektedir.

5.3. Tescilli Marka

Markalar›n tescil edilerek belgeli korumas›,
Markalar›n Korunmas› Hakk›nda Kanun
Hükmünde Kararnamede (KHK 556) belirlenen
koflullar ve yapt›r›mlardan yararlanmak amac›yla
düzenlenmifltir. Bu kararname hükümlerine göre
tescil edilen markalar için “Tescilli Marka” kavram
olarak kullan›labilir. Tescilli marka korumas›
baflvuru tarihinden say›lan 10 y›ld›r. Marka
sahibinin iste¤ine ba¤l› olarak, her 10 y›lda bir
yenilenerek süresiz koruma sa¤lanabilir.

® iflareti bir markan›n tescilli oldu¤unu
gösterir. 556 say›l› KHK de tescilli markalarda
bu ya da benzeri bir iflaretin kullan›lmas›
konusunda bir hüküm bulunmamaktad›r. 5194
say›l› Kanun ile kabul edilen 61/A Madde hükmü
ile; marka korumas› olan bir eflya veya ambalaj›
üzerine konulmufl marka korumas› oldu¤unu
belirten iflareti yetkisi olmadan kald›ranlara, bu
iflaretin kullan›lmas›nda bir zorunluluk
olmamas›na ra¤men, bir y›ldan iki y›la kadar
hapis cezas› ya da on dört milyar liradan yirmi

yedi milyar liraya kadar a¤›r para cezas› ya da
her ikisi olmak üzere hapis ve para cezas›
verilmesi benimsenmifltir.

5.4. Tescilsiz Marka

Marka tescili zorunlu de¤ildir. Markalar,
Türk Ticaret Kanunu Haks›z Rekabet Hükümlerine
göre, herhangi bir kay›t gerekmeden tescilsiz
olarak korunur. Bu tür koruman›n kural› markan›n
fiilen kullan›lmas›d›r. Haks›z Rekabet
hükümlerinden yararlan›lan marka korumas›nda
süre yoktur. Koruman›n ön koflulu olarak haks›z
rekabet yaratan eylemin yap›ld›¤› andaki iyi niyet
kurallar›na ayk›r›l›k de¤erlendirilir.

556 say›l› KHK Madde 8 F›kra ile tescilsiz
marka sahiplerine, söz konusu markan›n baflkas›
taraf›ndan tescilinin talep edilmesi halinde itiraz
hakk› tan›nm›fl ve baflvuru tarihinden önce bu
iflaret için hak elde edilmifl ise baflvurunun tescil
edilmeyece¤i belirtilmifltir.

Söz konusu hak, tescilsiz markalar ile birlikte
ticaret s›ras›nda kullan›lan bir baflka iflaret olarak
tan›mlanan ticaret unvanlar› için de geçerlidir.

5.5. Baflvuru Öncesi ‹fllemler

Bir marka baflvurusu öncesinde yap›lacak
ifllemler;

         • Marka örne¤inin haz›rlanmas›

         • Mal ve/veya hizmet s›n›flar›n›n
belirlenmesi

           • Mal ve/veya hizmet listesinin haz›rlanmas›

         • Marka Ön Araflt›rmas›n›n Yap›lmas›

           • Baflvuru sahibi ile ilgili bilgilerin derlenmesi

         • Vekil atanacak ise vekâletnamenin
düzenlenmesi
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           • Baflvuru ücretinin ödenmesi

           • Dilekçenin yaz›lmas›

           • Dilekçe ve eklerinin mesai saatleri içinde
TPE’ye ulaflt›r›lmas›.

5.6. Baflvuru

Bir markan›n 556 say›l› Kanun Hükmünde
Kararname Hükümlerine göre korunabilmesi
için, Yönetmelikte flekli belirtilen dilekçe ile Türk
Patent Enstitüsüne baflvurmak gerekmektedir.
Bu dilekçenin TPE ye gelifl tarihi, marka
baflvurusunun yap›ld›¤› tarih olarak kabul
edilmektedir. Ancak, baflvuru için gerekli
belgelerden ilk dört s›radaki belgelerin, baflvuru
tarihinin kesinleflmesi için, dilekçeye eklenmesi
gerekir. 556 say›l› KHK hükümlerine göre marka
örne¤i farkl› her marka için ayr› baflvuru yap›lmas›
gerekmektedir.

5.7. Baflvuru Gerekleri

(http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/kilavuz
/marka_cografi.pdf)

  • Marka Sahibinin Kimli¤ine ‹liflkin Bilgileri
‹çeren Dilekçe

  • Marka Örne¤i (5 adet)

• Mal ve/veya Hizmetlerin Listesi

• Baflvuru ve Ek S›n›f Ücretinin Ödendi¤ini
Gösterir Belge

• Mal ve/veya Hizmetlerin Uluslararas›
S›n›f/S›n›flar›

• Rüçhan Hakk› Talep Edilmiflse Belgesi

• Marka Vekili Atanm›fl ise Vekâletname

• Baflvuru tüzel kifli olan marka sahibi
taraf›ndan yap›lm›flsa ‹mza Sirküleri.

Baflvuru dilekçesindeki baflvuru sahibi ve
vekil ile ilgili bilgilerin verilmesinin yan›nda önemli
bir konu da markan›n tescil edilece¤i mal veya
hizmetlerin amaca uygun düzenlenmesidir. Marka
tescil ifllemleri dilekçede belirtilecek mal ve/veya
hizmetler için yap›lacak ve koruma bu listeye göre
sa¤lanacakt›r. Dilekçedeki mal ve/veya hizmetlere
sonradan ek yap›lmas› olas› de¤ildir. Yeni mal veya
hizmetler için yeni baflvuru yap›lmas› sorunu ortaya
ç›kacakt›r.

Nice S›n›fland›rmas›na göre haz›rlanan
“Marka Tescil Baflvurular›na Ait Mal ve Hizmetlerin
S›n›fland›r›lmas›na ‹liflkin Tebli¤” mal ve hizmet
listelerini ve bunlar›n uluslararas› kodlar›n›
vermektedir.

http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/mevzu
at/MarkaTeb.pdf

Nice s›n›fland›r›lmas›ndaki her s›n›f için
TPE’ye ücret ödenmesi gerekmektedir.

Marka tescil ettirmek için, marka sahibinin
markan›n tescil ettirilece¤i mal ya da hizmetler ile
üretim ya da ticaret yapt›¤›n› kan›tlamas›na gerek
bulunmamaktad›r. Bu nedenle ticaretle u¤raflmayan
kifliler de marka tescil talebinde bulunabileceklerdir.

Marka baflvurusu bir vekil arac›l›¤› ile
yap›ld›¤›nda verilecek vekâletnamenin noter
onay›na gerek yoktur. Vekaletname bir dilekçe
niteli¤inde olup marka tescilleri amac›yla vekil
atanmas›na iliflkin bir dilekçe olarak kabul edilmektedir.

5.8. Baflvuru ‹fllemleri

Marka baflvurular› ifllem aflamalar›:

Birinci Aflama: fiekilsel koflullar aç›s›ndan
incelenir. [14

]

 [
14

]  Avrupa Birli¤i
ülkelerinde mutlak ve
nispi nedenler aç›s›ndan
inceleme ilk aflamada
mutlaka yap›lmaktad›r.
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‹kinci Aflama: Ret için mutlak nedenler
aç›s›ndan incelenir.

Üçüncü Aflama: Baflvurunun
yay›mlanmas›na ya da ret edilmesine karar verilir.

Dördüncü Aflama: Yay›mlanan markalara
yap›lan itirazlar de¤erlendirilir.

Beflinci Aflama: ‹tiraz yoksa ya da itirazlar
ret edilmiflse tescil karar› al›n›r.

Alt›nc› Aflama: Marka tescil belgesi
düzenlenir ve tescil bilgileri yay›nlan›r.

Marka baflvurusunun ya da üçüncü kifliler
taraf›ndan yap›lan bir itiraz›n reddedilmesi
durumunda taraflar›n iki ay içinde Enstitü’ye itiraz
etmek haklar› bulunmaktad›r. Enstitünün ilgili
Dairesi yap›lan itiraz› hakl› bulmazsa itiraz› Yeniden
‹nceleme ve De¤erlendirme Kurulu’na gönderir.
Baflvuru ifllemleri bu kurulun karar› do¤rultusunda
idari ifllemler aç›s›ndan sonuçlan›r. Taraflar›n kurul
karar›n›n iptali için iki ay içinde dava açmak haklar›
bulunmaktad›r. Bu konuda yetkili mahkeme
Ankara Fikri ve S›nai Haklar Hukuk Mahkemesi’dir.
Yeniden ‹nceleme ve De¤erlendirme Kurulu Karar›
oluflmadan dava açmak mümkün de¤ildir.

5.9. Baflvurunun Yay›m›

fiekilsel koflullar, baflvuru yapma hakk›
yönünden ve tescil edilebilirlik koflullar› aç›s›ndan
incelenen bir marka baflvurusu Resmi Marka Bülteninde
yay›mlanarak üçüncü kiflilere duyurulmaktad›r. Elektronik
ortama aktar›lan bu bültenlere
http://www.ankarapatent.com/tr/index.php?c
at=urun&cid=9&cmd=detail adresinden ulafl›labilir.

5.10. Görüfl ve ‹tiraz

Yay›nlanan marka baflvurular›na, herhangi
bir kifli, üreticiler ya da üretici örgütleri, ticaret
yapanlar ya da tüketiciler, ret için mutlak nedenlerle

ilgili 7 inci maddede belirtilen koflullar aç›s›ndan,
görüfl bildirebilir. Bu kifliler ifllemlere taraf olamaz.

Yay›nlanan marka baflvurular›na, 7 inci
ve 8 inci maddelerde belirtilen ret için mutlak
ve nispi nedenlerle ilgili koflullar› karfl›layan
gerekçelerle marka baflvurusunun yay›n›ndan
itibaren üç ay içinde, ilgili kifliler taraf›ndan itiraz
yap›labilir. ‹tiraz idari bir ifllemdir. Önceki hak
sahipleri ile ayn› ya da benzer markalar›n
sahiplerinin itiraz etmemeleri halinde yaln›z idari
ifllemin süresi biter. 42 inci maddeye göre her
zaman hükümsüzlük davas› aç›labilir.

5.11. Yeniden ‹nceleme ve De¤erlendirme
Kurulu

Enstitüye yap›lan tüm itirazlar Enstitünün
ilgili dairesi taraf›ndan de¤erlendirilir. Bu daire
taraf›ndan uygun bulunmayan itirazlar Yeniden
‹nceleme ve De¤erlendirme Kurulu’na gönderir.
Bu Kurul, ifllemlerle ilgili yap›lan itirazlar aç›s›ndan
Enstitünün son kararlar›n› verir.

Y‹DK kararlar›n›n iptali için, Ankara Fikri
ve S›nai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde, karar
tarihinden itibaren iki ay içinde, Türk Patent
Enstitüsü aleyhine dava aç›labilir.

5.12. Tescil

Marka tescil baflvurular› TPE taraf›ndan
flekli flartlar ve ret nedenleri aç›s›ndan
incelendikten sonra yay›mlan›r. Yay›mlanan
marka baflvurusuna itiraz yap›lmamas› ya da
yap›lan itirazlar›n ret edilmesi üzerine marka
tescil edilir. Markan›n tescil edildi¤i Resmi Marka
Gazetesi’nde yay›mlan›r ve marka sahibine,
baflvuru tarihinden geçerli olacak flekilde
düzenlenen Marka Tescil Belgesi verilir.
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5.13. Yenileme

Tescilli markalar, baflvuru tarihinden
itibaren 10 y›l korunur. Koruma süresinin
bitiminden önceki ve sonraki alt› ay içinde talep
edilirse marka, her on y›lda bir, yenilenebilir.
Koruma süresinin bitiminden sonraki alt› ayl›k
sürede yap›lacak yenilemelerde ek ücret
ödenmesi gerekmektedir.

Yenileme süresi, koruma süresinin sona
erdi¤i ay›n son günü olarak kabul edilir.
Yenilenmeyen markalar, koruma d›fl› kal›r.

556 say›l› KHK yenilenmeyen ancak fiilen
kullan›lan markalar için iki y›ll›k özel bir süre kabul
etmektedir. Bu süre içinde söz konusu markan›n
tescili için üçüncü kifliler taraf›ndan yap›lan
baflvurulara, yenilenmeyen ancak fiilen kullan›lan
marka sahibi itiraz ederek baflvurunun ret edilmesini
isteyebilir. (556 say›l› KHK Madde 8 Son F›kra)

5.14. Kullanma Zorunlulu¤u

Tescilli markan›n, tescil tarihinden itibaren
befl y›l içinde, tescil edildi¤i mal ya da hizmetler
için, kullan›lmas› zorunludur. Bu süre içinde
kullan›lmayan markalar›n, kullan›lmayan mallar
ya da hizmetler için hükümsüzlü¤üne mahkeme
taraf›ndan karar verilebilir. Hükümsüzlük talebi,
zarar gören kifliler, Cumhuriyet Savc›lar› ya da
ilgili resmi makamlar taraf›ndan istenebilir.

5.15. Marka Koruma Sistemleri

Uluslar›n egemenlik haklar› nedeniyle
markalar›n korunmas› genel anlamda ulusal
nitelik tafl›r. Özel ya da genel nitelikli sözleflmeler
ile kabul edilen sistemlere göre, birden çok
ülkede koruma sa¤lanmas› amac›yla ulusal,
bölgesel, uluslar-üstü, uluslararas› koruma
sistemleri oluflmufltur.

5.15.1. Ulusal Marka Tescil Sistemi

Türkiye’de ya da herhangi bir ülkede
ulusal olarak yap›lan bir marka tescili, yaln›z
tescilin yap›ld›¤› ülke s›n›rlar› içinde koruma
sa¤lar. Markan›n di¤er ülkelerde de korunmas›
için, o ülkelerde de tescil ettirilmesi gerekir.

Paris Sözleflmesi hükümlerine göre üye
ülkelerin kendi vatandafllar›na tan›d›¤› marka
korumas›n›n efl de¤erini bütün üye ülke
vatandafllar›na da tan›mas› gerekir. Dünya Ticaret
Örgütü Kurulufl Anlaflmas› hükümlerine göre ise
her üye ülke kendi vatandafl›na tan›d›¤› haklardan
daha az›n› üye ülke vatandafllar›na tan›yamaz.
Türk vatandafllar› bu sözleflme ve anlaflmaya üye
tüm ülkelerde ulusal marka tescili yapt›rabilir.

Söz konusu sözleflme ve anlaflmaya üye
olmayan ülkelerde de karfl›l›kl›l›k ilkelerine göre
marka tescil yapt›r›lmas› olas›d›r.

Paris Sözleflmesi’ne göre baflka ülkelerde
marka tescili için, eflit ifllem ilkesine ek olarak
özel hükümler de kabul edilmifltir.

Türkiye’de bir markan›n tescili için yap›lan
baflvurunun tarihinden itibaren alt› ay içinde,
Paris Sözleflmesi üyesi bir baflka ülkeye yap›lacak
baflvuru s›ras›nda rüçhan hakk› talep edilmesi
halinde, Türkiye’deki baflvuru tarihi ile di¤er
ülkeye yap›lan baflvuru tarihi aras›nda, ayn›
markan›n tescili için baflkalar› taraf›ndan yap›lacak
baflvurular ile baflkalar› ad›na yap›lacak marka
tescillerinin hükümsüz say›lmas› sa¤lanabilir.
Rüçhan hakk›n›n elde edilmesi için Türkiye’de
baflvuru yap›lmas› yeterlidir. Ayn› olay yurtd›fl›ndan
Türkiye’ye yap›lacak baflvurular için de geçerlidir.

Uluslararas› nitelikteki bir sergide markal›
bir ürünün sergilenmesi ya da bir hizmetin bir
marka ile sunulmas› durumlar›nda, sergi tarihinden
itibaren alt› ay bir rüçhan hakk› kazan›l›r.
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Kendi markas› ile uluslararas› boyutta ticaret
yapmak isteyen sanayici ve ifladamlar› için söz
konusu önlemlerin, markalar›n korunmas› s›ras›nda
bir güvence oldu¤unu belirtmek gerekecektir.

5.15.2. Bölgesel Marka Tescil Sistemi

Örne¤in, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg
ülkeleri, üç ülke için geçerli ve bölgesel nitelikli,
BENELUX MARKA TESC‹L S‹STEM‹’ni gelifltirmifltir.
Bu üç ülkede bölgesel koruma sa¤layan tek tescil
yap›lmaktad›r.

OAPI-Afrika Fikri Haklar Örgütü üyesi
ülkelerde tek baflvuru ile bölgesel marka korumas›
sa¤lanmaktad›r.

Üye ülkeler: Benin, Burkina-Faso, Kamurun,
Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo, Ekvator Ginesi,
Gabon, Gine (Conakry), Gine-Bissau, Fildifli Sahili,
Mali, Moritanya, Nijer, Senegal, Togo. (16 Ülke)

5.15.3. Uluslar-Üstü Marka Tescil Sistemi

Avrupa Birli¤i ülkelerinin tamam› için geçerli
olan, Topluluk Markas› Tescili 1 Nisan 1996
tarihinde bafllam›flt›r. Bu tescil ifllemi ‹spanya’n›n
Alicante flehrinde kurulan Topluluk Marka Ofisi’nde
(‹ç Pazarda Uyum ‹çin Ofis) yap›lmaktad›r. Topluluk
marka tescili Uluslar-üstü bir marka tescil sistemidir.
Topluluk Markas›, toplulu¤un tüm ülkelerinde eflit
etkiye sahiptir. Koruma Avrupa Birli¤i ülkelerinin
tümü için koruma sa¤lar (27 ülke).

Topluluk markas› tescili, ifllem olarak bir
zorunluluk de¤ildir. Bir baflka ifade ile, topluluk
marka tescil sistemi kabul edildi¤i halde, Avrupa
Birli¤i ülkelerindeki ulusal tescil sistemleri devam
etmektedir. Ulusal ya da Uluslar-üstü tescil iste¤e
ba¤l›d›r. Ulusal yasalara göre tescilli bir marka,
e¤er koflullara uygunsa Topluluk Markas› olarak
da tescil edilebilir. Önceki tarihli ulusal tescillerin,
ayn› ya da benzer markalar karfl›s›nda k›demi

(seniority) tescilde avantaj sa¤lamaktad›r.

Topluluk Markas›’n›n tescil edilebilmesi
için, Topluluk marka baflvurusu yay›mland›¤›
zaman hiçbir Topluluk ülkesinden itiraz edilmemesi
gerekmektedir. Topluluk üyesi ülkelerden herhangi
birinin itiraz etmesi ve itiraz›n kabul edilmesi
halinde, Topluluk Marka Tescili iste¤i ret edilecektir.
Bu durumda, itiraz etmeyen ülkelere ulusal nitelikli
bir baflvuru yap›larak ulusal marka tescilleri
sa¤lanmas› olana¤› söz konusudur.

Türkiye, Paris Sözleflmesi ve Dünya Ticaret
Örgütü Kurulufl Anlaflmas› üyesi oldu¤u için,
Türk Vatandafllar› da bu olanaktan
yararlanabilmektedir. Avrupa Birli¤i ülkelerinde
markalar› tescilli olan Türk Vatandafllar›, Topluluk
Markas› tescilini talep ederken, bu ülkelerdeki
mevcut ulusal tescillerinin k›demini (seniority)
talep edebileceklerdir.

Topluluk Marka Tescili Sistemi, yeni
ülkelerin Avrupa Birli¤i’ne kat›l›m› ile 2007 y›l›
bafl›nda 27 ülkeyi kapsamaktad›r. Her ülkenin
kat›l›m› ile mevcut marka tescilleri bir baflvuruya
gerek olmadan, yeni kat›lan ülkeler için de geçerli
olacakt›r. Kat›l›m aflamas›nda tescilli bir topluluk
markas›n›n yeni kat›lan ülkede bir baflka kifli ad›na
tescilli olmas› durumunda ortaya ç›kacak sorunlar›n
çözümü için, alt› ayl›k bir inceleme ve itiraz süresi
tan›nm›flt›r.

5.15.4. Uluslararas› Marka Tescil Sistemi

Türkiye, Markalar›n Uluslararas› tesciline olanak
sa¤layan, Markalar›n Uluslararas› Tescili Konusundaki
Madrid Anlaflmas› ile ilgili Protokole (Madrid Protokolü)
1 Ocak 1999 tarihinden itibaren kat›lm›flt›r. (19 Ekim
2009 tarihinde üye ülke say›s› 80)
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Ancak, befl y›l›n bitimi ile uluslararas› tescil
ba¤›ms›z hale gelecektir.

         •Baflvurunun yap›lmas›ndan itibaren
belirlenen ofisler tan›d›¤› süre sonuna kadar
markan›n kabulü ya da reddini uluslararas› ofise
bildirir. Bu sürenin sonunda marka sahibi
markas›n›n hangi ülkelerde tescil edildi¤ini ya
da ret edildi¤ini ö¤renebilir.

         •Uluslararas› marka tescili süresi baflvuru
tarihinden itibaren 10 y›ld›r ve tescil bu sürenin
sonunda yenilenebilir.

         •Madrid Protokolüne sonradan kat›lan
ülkeler olursa, mevcut tescil, talep edilir ve
ücretleri ödenirse, söz konusu ülkelerdeki ifllemler
de yap›ld›ktan sonra, bu ülkelerde de geçerli
hale getirilebilir.

         • ‹lk baflvurusu s›ras›nda belirlenmeyen
ülkeler için tescil istenildi¤inde, mevcut
uluslararas› marka tesciline ülke eklenmesi
yap›labilir.

Ülke Listesi için bak›n›z:

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?
lang=en&treaty_id=8

Andlaflma Metni için bak›n›z:

http://www.apb.com.tr/index.php?q=subpage&I
D=143

Uluslararas› marka tescili ifllemleri, Dünya
Fikri Haklar Örgütü (WIPO) bünyesinde
yürütülmektedir. Marka, kaynak ofis taraf›ndan
tescil edildikten ya da tescil için baflvuru
yap›ld›ktan sonra, marka sahibi, koruma istedi¤i
Anlaflmaya kat›lm›fl ülkeleri belirleyerek,
uluslararas› marka tescili için bir tek baflvuru
yapabilmektedir.

WIPO baflvurular› kay›t eder ve belirlenen
ülkelerin ofislerine gönderir. Her ülkenin WIPO’ya
belirtti¤i inceleme süresi 12 ya da 18 ayd›r. Her
ülkenin ofisleri kararlar›n› belirtilen süre içinde,
WIPO’ya bildirmektedir. Bu süre doldu¤u zaman,
markan›n tescil edilip edilmedi¤ini ö¤renmek
mümkündür.

Uluslararas› marka tescili sonras›
de¤iflikliklerin tümü ve yenileme ifllemleri,
belirlenen ülkeler için tek ücret ve tek talep
yoluyla yap›lmaktad›r.

Uluslararas› Marka Tescilinin temel özellikleri:

         •Markan›n kullan›laca¤› eflyalar ve
hizmetler tek baflvuruda belirtilebilir.

         •Uluslararas› marka baflvurusu, Türkiye’de
al›nan ulusal nitelikli bir tescile ya da yap›lan bir
baflvuruya dayanmal›d›r. Uluslararas› tescil, 5
(befl) y›l boyunca Türkiye’de yap›lan baflvuru ya
da al›nan tescile ba¤›ml›d›r. Dolay›s›yla
Türkiye’deki baflvuru ya da tescil geçersiz
oldu¤unda, uluslararas› tescil de geçerli¤ini yitirir.
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Topluluk Markas› Madrid Protokolü

Bir baflvuru/bir tescil/bir yenileme Bir baflvuru/bir tescil/bir yenileme

Bir dil Bir dil

Üye ülkelerin tamam› için –ülke seçimi mümkün de¤ildir. Üye ülkelerden istenilen seçilebilir

‹fllem süresi belirsiz ve uzundur. ‹fllem süresi  belirli ve k›sa (en çok18 ay)

Daha önceki baflvuru veya tescile ba¤›ml› de¤ildir. Baflvurunun dayand›¤› kaynak ülkedeki 
baflvuru veya tescile ba¤›ml›d›r.

Bir ülkede basvuru ret edilirse topluluk Red edilen ülkeler d›fl›nda uluslararas› 
         marka baflvurusu tamamen ret edilir.Ret edilmeyen tescile devam edilmesi mümkündür.
         ülkelerde,ulusal baflvurulara dönüflebilir.        

Bir ülkede kullan›m yeterlidir. Her ülkenin kendi kullan›m süreleri 
dikkate al›n›yor. Bir ülkede kullan›m 
yeterli de¤ildir.

Baflvuru baflka bir baflvuruya ba¤›ml› de¤ildir. Baflvuru ve tescil kaynak baflvuru veya 
tescile befl y›l boyunca ba¤›ml›. Kaynak 
baflvuru veya tescil iptal olursa, ba¤›ml› 
baflvuru veya tescil de iptal olur. Bu 
durumda  ulusal baflvurulara dönüflebilir.

Toplulu¤a yeni ülke kat›l›m›nda tescil kat›lan ülke  Protokole yeni ülke kat›l›m›nda talep ülke
        için de geçerlidir. gerekiyor.

Tablo 10 - Topluluk Marka Tescili ve Madrid Protokolüne göre Marka Tescili Karfl›laflt›rmas›

5.16. Topluluk Marka Tescili ve Madrid
Protokolüne göre Marka Tescili
Karfl›laflt›rmas›
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Tablo 11- Marka Örnekleri

SAYILAR HARFLER    SÖZCÜKLER

4711 AEG Adidas

404 BMW Alt›ny›ld›z

8X4 GE Arçelik

GM Beko

IGS Beymen

M Bosch

MKE Bossa

SEK Duru

VW Komili

SAYI+HARF ÇBS Lacoste

3M DYO Levi's

O2 MTV Nike

4U MCM Philips

AOÇ Reebok

SA Sony

Tiger

Ülker

Vakko

Vestel

5.17 Marka Örnekleri
5.17.1. Say›lar, Harfler, Sözcükler
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Say›lar, say›lar ve harfler, k›salt›lm›fl adlar,
sözcükler birer ay›rt edici iflaret olarak marka
tesciline konu olabilir. Yukar›daki tablodaki
sözcükler incelendi¤inde söz konusu markalar›n
birbirlerinden çok farkl› olduklar› görülecektir.

5.17.2. Marka Kavramlar›na Örnekler

Markan›n kullan›laca¤› ürün ya da hizmetle
do¤rudan ilgili tan›mlay›c› iflaretler marka olarak
tescil edilemez. Örne¤in cins, çeflit, nitelik, co¤rafi
kaynak vb. iflaretler kullan›m sonucu zamanla
ay›rt edici nitelik kazanabilir.

Zamanla Marka Kodlar Alan adlar› Kifli adlar›

Ay›rt +

Edicilik Tan›mlay›c›

Kazanma

Çarfl› Efes Pilsen 520ia iso.org.tr Christian Dior

Lux Koç Holding E200 amazon.com Edison

Penyelux Sabanc› Holding S304 google.com Pierre Cardin

Steelcase apb.com.tr Eyüp Sabri Tuncer

Komili

Tablo 12 - Marka Kavramlar›na Örnekler

Bu durumda bu markalar›n tescil talepleri ret
edilemez.

Ay›rt edici bir iflaret olan marka ile tan›mlay›c›
olan bir iflaret birlikte tescil edilebilir. Ancak bu
tescil ayn› tan›mlay›c› iflareti kendi markas› ile
birlikte kullanan baflka kiflilere engel
olamayacakt›r. Baz› durumlarda marka sahibinin
tan›mlay›c› iflaretin koruma d›fl›nda oldu¤unu
beyan etmesi ve bu durumun marka kay›tlar›nda
belirtilmesi gerekmektedir.
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5.17.4. Eflya Ad› San›lan Markalar

Baz› markalar kendi alanlar›nda ilk
olduklar› ya da çok baflar›l› olduklar› için eflya
ad› olarak alg›lanabilir. E¤er marka sahibinin
davran›fllar› nedeniyle, marka mal ve hizmetler
için yayg›n bir ad haline gelmifl ise, bu durumda
Mahkeme markan›n hükümsüzlü¤üne karar
verebilir. Bu koflul d›fl›nda hiçbir gerekçe ile

tescilli bir markan›n mal ya da hizmetlerde
tan›mlay›c› olarak kullan›lmas› mümkün olamaz.
Petrol jeli ya da köpü¤ü için tescilli bir marka
olan VASELIN markas›, birçok iflletme taraf›ndan
eflya ad› gibi yasaya ayk›r› olarak kullan›lmaktad›r.
Tan›mlay›c› gibi kullan›lan bir baflka marka da
JEEP markas›d›r. ‹lgili kamu kurumu, SUV tipi
araçlar›n ruhsatlar›nda araç tipini SUV yerine
JEEP olarak belirtilmektedir.

Bu tablodaki tan›mlay›c› iflaretler tüm
otomobillerde kullan›labilir. Bir marka ile birlikte
veya ba¤›ms›z kullan›lan ikincil markalar›n,

baflkalar› taraf›ndan kullan›lmas› söz konusu
de¤ildir. ‹ki esas unsurdan oluflan markalar›n
her bir unsuru da korunmaktad›r.

Tablo 14 - Eflya Ad›  San›lan Markalar

Chiclets Gilette Nylon Vaselin Tergal

Frigidaire Fasarit Tipp-ex Termos Orkid

Duflakabin Selpak Pimapen Uhu Jeep

Izocam Kombi Nescafe Chokella

Otomobil Markalar› ‹kincil Markalar Tan›mlay›c›

Alfa Romeo Mercedes Citroen Saxo Opel Corsa Classic

Audi Mitsubishi Citroen Xsara Opel Vectra Coupe

Bmw Nissan Fiat Brava Renault Clio Hatchback

Cadillac Opel Fiat Bravo Renault Laguna Minivan

Chrysler Peugeot Fiat Marea Renault Megane Roadster

Citroen Porsche Fiat Palio Renault Twingo Sedan

Cooper Range Rover Fiat Siena Skoda Felicia Sport

Daewoo Renault Ford Focus Skoda Octavia Station Wagon

Tablo 13 - Otomobil Markas› Örnekleri

5.17.3. Otomobil Markas› Örnekleri
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Alfa Romeo Ben mücevher takmam kullan›r›m

BMW The ultimate driving mach›ne

Mitsubishi Motors Take a different road

Nokia Connecting people

Pirelli Kontrolsüz güç, güç de¤ildir

Fiat Tutkunun eseri

Volvo For life

Vitamin Her derde deva

Ted Lapidus Man at his best

Bridgestone Yolunu bilir

Mercedes-Benz Hava almaya da, hava atmaya da

Peugeot Keyif tasar›m›nda yüksek teknoloji

Tablo 15 - Sloganlar

5.17.5. Sloganlar

Sloganlar ay›rt edici nitelikte olmak koflulu ile
marka olarak tescil edilebilir.
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Marka Örnekleri

5.17.6. fiekil ‹çeren Marka Örnekleri

‹STANBUL
SANAY‹ ODASI

TÜRK‹YE’N‹N

BÜYÜK SANAY‹ KURULUfiU
2005
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Marka Örnekleri

SHELL ve MERCEDES flekil markalar›nda
oldu¤u gibi, yaln›z bir flekilden oluflturulan markalar,
markan›n tan›nm›fll›k düzeyinin de etkisi ile, sözcükle
ifade edilir. Örne¤in “Daire ‹çinde Üç Köfleli Y›ld›z”
fleklindeki marka, her zaman MERCEDES olarak,
istiridye fleklindeki logo SHELL olarak okunur.

“Xsara Picasso” kifli ad› oldu¤u için, bu
markan›n kullan›m› için bu kifliden izin al›nmas›
gerekir. Kiflinin ölümünden sonra bu izin
mirasç›lar›ndan al›nmal›d›r. fiAK‹R ZÜMRE
markas›nda bu olay izinsiz marka tescil ettirmek
ve kullanmak fleklinde oluflmufl, söz konusu tescil
mahkeme karar› ile iptal edilmifl ve markan›n
kullan›m› önlenmifltir.

Yarg›tay 11. Hukuk Dairesi. E.1989/5480
– K. 1991/2564

fiAK‹R ZÜMRE markas›. Kifli adlar›n›n izinsiz
marka olarak kullan›lmas›.

…. Her ne kadar ad› gaspa u¤rayan fiAK‹R
ZÜMRE ölmüfl olup, kiflilik haklar›n›n miras yoluyla
 geçmesi mümkün de¤il ise de, davac›lar›n yak›n›
ve murisinin ad›n›n daval›lar›n üretti¤i emtiada
marka olarak kullanmalar›n›n davac›lar›n da
bizatihi kiflilik haklar›na bir tecavüz oluflturmas›na,
binnetice onlar›n dahi bu tecavüzün önlenmesini
istemeye haklar›n›n bulundu¤unun kabulü
gerekmesine ve tecavüzün devam etti¤i sürece
bu hakk›n bir süreye ba¤l› olmadan her zaman
kullan›labilir olmas›na ve daval› Rasim ad›na
kay›tl› markan›n terkininin gerekmesine …..
hükmün onanmas› gerekmifltir. 09/04/1991.
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5.17.7. Tan›mlay›c› ‹flaret Örnekleri

Tan›mlay›c› ‹flaret Örnekleri

Buradaki örnekler bir hizmeti tan›mlad›klar› için
marka olarak tescil edilemez.

Afla¤›daki ifllem flemas›nda bir marka
baflvurusunun baflvurudan sonuca kadar uzanan
ifllemlerini göstermektedir. Marka Tescilleri ile
ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü’nde yap›lan
tüm ifllemler idari ifllemlerdir. Bir marka
baflvurusunda baflvuru ya da üçüncü kiflilerin
itirazlar› ret edilirse, yeniden itiraz edilebilir ve
daha sonraki aflamada karar›n iptali için dava
aç›labilir.



Marka Tescil Belgesi Örnekleri
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5.18. ‹fllem fiemas›
(Parantez içindeki rakamlar KHK’ n›n ilgili madde numaras›n› vermektedir.)

MARKA BAfiVURULARI ‹fiLEM
fiEMASI (KHK 556)

Baflvuru (23)

fiekil ‹nceleme (30)

(23/A,B,C,D)
Aç›s›ndan ‹nceleme

(23/E,F,G,H)
Aç›s›ndan ‹nceleme

Rüçhan Hakk›
Aç›s›ndan ‹nceleme (29/2)

Red
(30/2)

‹fllem
Devam

Süre
(30/1)

Red
(30)

‹fllem
Devam

‹fllem
Devam

Rüçhan
Hakk›
Red

(30/4)

‹fllem Devam

Baflvuru Yapma Hakk›
Yönünden ‹nceleme

(31)

Red ‹çin Kesin Nedenler
Yönünden inceleme

(32)

‹fllem DevamRed

Baflvurunun
Yay›nlanmas› (33)

Üçüncü Kiflilerin
‹tirazlar› (35)

Üçüncü Kiflilerin
Görüflleri (34)

Belge ‹ncelemesi
(35/3)

Red
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Görüfl ve ‹tirazlar›n ‹ncelenmesi
(36/1)

Görüfl (34)

Üçüncü Kiflilerin
‹tirazlar› (35)

Belge Yetersiz
(Talep Red)

Belge Yeterli
(‹fllem Devam)

Görüfl ve ‹tirazlar›n
‹ncelenmesi (36/1)

‹fllem Devam

Tescil Karar› (39)

Ücretin Ödenmesi

Sicil Kayd› (39/1)

Marka tescil Belgesi (39/1)

Tescilin Yay›nlanmas› (39/4)

Görüfl ve ‹tiraz Eki
Belgelerin ‹ncelenmesi (35/3)

‹tiraz›n Reddedilmesi
(36/3)

Yeniden ‹nceleme ve
De¤erlendirme Kurulu

‹fllem
Devam Red

Mahkeme

Red

‹tiraz›n Kabul Edilmesi
ve Baflvurunun K›smen

veya Tamamen
Reddedilmesi (36/3)

Yeniden ‹nceleme ve
De¤erlendirme Kurulu

‹fllem
Devam

Red

Mahkeme

Red

‹fllem fiemas› Devam
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6. Co¤rafi
‹flaretler

6. CO⁄RAF‹ ‹fiARETLER

6.1. Tan›m

Co¤rafi iflaretler ile; bir ürünün, belirli bir
ülke, yöre ya da bölge ile ba¤lant›s› ifade
edilmektedir. Bu iflaretler, o yöreye özgü do¤a
ya da insan unsurlar›ndan oluflan özelliklerin söz
konusu ürüne kazand›rd›¤› nitelik ve kalite
aç›s›ndan söz konusu bölge ürünlerinin benzer
ürünlerden ay›rt edilebilmesini sa¤lar.

Co¤rafi iflaretler bafll›¤› alt›nda, menfle
adlar› ve mahreç iflaretlerï olmak üzere iki türden
söz etmek mümkündür Menfle adlar› ve mahreç
iflaretleri ayn› amaca hizmet etmekle birlikte,
mahreç iflaretleri her zaman belirli bir nitelik ve
kalite ile ba¤lant›l› olmadan her hangi bir ürünün
co¤rafi olarak kaynakland›¤› yeri yani: ülke, bölge
ya da flehirden ç›kt›¤›n› gösterirken; menfle adlar›
buna ek olarak ürün ya da hizmetin o ülke, bölge
ya da flehirden k›saca o co¤rafi yöreden
kaynaklanan kalite ve niteli¤ini ifade eder.

6.2. Menfle Ad›

fiile Bezi, Antep F›st›¤›, Ayd›n Yemifli,
Isparta Hal›s›, Ankara Bal› gibi, belirli bir co¤rafi
yer ile söz konusu co¤rafi yerin insan›ndan ya
da do¤as›ndan kaynaklanan bir özelli¤e sahip
olan ve bu özellikleri itibariyle tan›nan ve sat›lan
ürünlerin ay›rt edilmesi için kullan›lan ve korunan
iflaretlerdir.

6.3. Mahreç ‹flareti

Ürünün cinsi ve özellikleri ve kalitesi ile
ba¤lant›l› olmaks›z›n ürünün üretildi¤i ülke,
bölge, il, flehir gibi co¤rafi yerin ad›d›r.

6.4. Uygulama

Türk Patent Enstitüsü taraf›ndan tescil
edilen Co¤rafi ‹flaretler Resmi Gazete’de

yay›mlanmakta ve alt› ay süreyle üçüncü kiflilerin
itiraz›na aç›lmaktad›r.

Gerek yay›mlanan co¤rafi iflaretler ve
gerekse co¤rafi iflaretle ilgili kiflilerin aç›klamalar›
Türkiye’de co¤rafi iflaret kavram›n›n anlafl›lmad›¤›
ve marka ile kar›flt›r›ld›¤›n› göstermektedir.

Co¤rafi iflaretler ile bir ürünün belirli bir
ülke, yöre ya da bölge ile ba¤lant›s› ifade
edilmektedir.  Bu iflaretlerin o yöreye özgü do¤a
ya da insan faktörlerinden oluflan özelliklerinin,
söz konusu ürünün atfetti¤i niteli¤in, toplum
aç›s›ndan önem tafl›mas›ndan kaynaklanmaktad›r.

WIPO taraf›ndan kullan›lan ''Co¤rafi ‹flaret"
(Geographical Indication) tan›m›, bir ürünün
belirlenmifl bir co¤rafi özelli¤ini iflaret etmekte
kullan›lmaktad›r. Bu tan›m, adlar ve sembollerin
gerek ürünün kalitesi, gerekse belirli bir yörede
üretiliyor olmas›n› tan›mlayan çok genifl bir
korumay› öngörmektedir. Bu tan›m›n sembolleri
de kapsamas›n›n nedeni, ürünlerin ait oldu¤u
bölgenin ad› olmadan da belirli birtak›m
sembollerle tan›mlanabilmesini sa¤lamakt›r.
Buna: Paris için Eyfel Kulesi, Londra için Asma
Köprüsü. ‹stanbul için Bo¤az Köprüsü ya da
Bodrum için Bodrum Kalesi örnek verilebilir.
WIPO metinlerinde, co¤rafi iflaretlerin
markalardan ayr›lmas› gereklili¤i üzerinde önemle
durulmaktad›r. Benzer mal (eflya, ürün) ya da
hizmetleri baflkalar›n›n mal (eflya, ürün) ya da
hizmetlerinden ay›rt etmek için kullan›lan iflaret,
marka olarak tan›mlanmaktad›r. Bu tan›m› ile
marka bir kifli ya da kurulufla ait olmaktad›r.
Oysa, Co¤rafi ‹flaretler bir co¤rafyay› tan›mlad›¤›
için bir kifli ya da kurulufla ait olamaz; ancak,
co¤rafi iflaretin ait oldu¤u co¤rafyada yer alan
ve ilgili co¤rafi iflaretin tan›mlad›¤› ürün ya da
hizmeti üreten, sunan her kifli ve kuruluflun söz
konusu co¤rafi iflareti kullanmaya hakk› olacakt›r.
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WIPO web sitesinde Lizbon Anlaflmas›’na
göre yap›lan uluslararas› menfle ad› tescilleri
incelendi¤i zaman,

http://wipo.int/ipdl/en/search-struct.jsp

HOLDER (Sahip) bölümünde;

“Producers and groups of producers of
wines enjoying the appellation of origin in
question” ifadesinin yaz›l› oldu¤u görülecektir.
“fiarap üreticileri ya da üretici gruplar› söz
konusu co¤rafi iflaretten yararlan›r.”
anlam›ndaki bu ifade ile co¤rafi iflaret sahibinin
co¤rafi yöredeki kullan›c›lar oldu¤u belirtilmektedir.

Türkiye’de yap›lan mevcut Co¤rafi ‹flaret
tescillerinde söz konusu sahip olarak co¤rafi

bölgedeki co¤rafi iflareti kullanan kifliler
belirtilmemektedir. Genellikle, co¤rafi iflaret
sahibi olarak Sanayi ve Ticaret Odalar›
belirtilmektedir. Örne¤in, Kayseri Past›rmas›
Kayseri Ticaret Odas› ad›na Co¤rafi ‹flaret olarak
2000 y›l›nda tescil edilmifltir. WIPO örnekleri ele
al›nd›¤›nda, Kayseri Past›rmas›’n›n sahibi olarak
“past›rma üreticileri ya da üretici gruplar› söz
konusu co¤rafi iflareti kullan›r” olarak
belirtilmeliydi.

6.5. Tan›tma Araçlar› Karfl›laflt›rmas›

Afla¤›daki tablodaki karfl›laflt›rma co¤rafi
iflaret ile di¤er tan›tma araçlar› aras›ndaki fark›
belirtmektedir. Özellikle co¤rafi iflaretlerin
markalardan farkl›l›¤› çok önemlidir.

  S›nai Hak Türü Tan›m Örnek 1 Örnek2

  Ticaret Ünvan› ‹flletme Sahiplerini Mehmeto¤lu Güngörler
                                     Birbirinden Ay›r›r (Ayakkab› Sanayi (Ayakkab› Sanayi
                                                                  Anonim fiirketi) Anonim fiirketi)

  ‹flletme Ad› ‹flletmeleri Birbirinden  Mehmeto¤lu Güngörler
    Birbirinden Ay›r›r (Ayakkab› Fabrikas›) (Ayakkab› Fabrikas›)

  Ticaret Markas› Benzer Ürünleri Mehmeto¤lu Güngör
       Birbirinden Ay›r›r (Ayakkab›lar›) (Ayakkab›lar›)

  Hizmet Markas› Benzer Hizmetleri Ali Usta Günefller
Birbirinden Ay›r›r (Ayakkab› Tamircisi) (Ayakkab› Tamircisi

  ve Lostra Salonu)

  Co¤rafi ‹flaret Ürünün Co¤rafi Bölge Antep (F›st›¤›) Siirt (F›st›¤›)
          ile Ba¤lant›s›n› Belirtir Isparta (Hal›s›) Bünyan (Hal›s›)
   ‹zmir (Tulum Peyniri) Erzincan (TulumPeyniri)

Tablo 16 - Ticaret Unvan›, ‹flletme Ad›, Ticaret Markas›, Hizmet Markas›, Co¤rafi ‹flaret Karfl›laflt›r›lmas›
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 7. F‹K‹R VE SANAT ESERLER‹

Yeni bir bulufla göre üretilerek pazara
sunulacak bir ürün,  özgün bir tasar›m› ve ay›rt
edici bir iflareti içerebilir. Bu ürünün kullan›m
k›lavuzu, garanti belgesi, bak›m ve onar›m adresleri
listesi, reklâm metinleri ve sloganlar› gibi gereklerin,
 bir baflka iflletme taraf›ndan üretilen ürünlerin
gereklerinden farkl› olmas› ve birer eser niteli¤inde
olan bu gereklerin de özgün olmalar› zorunludur.
Üreticiler ya da ticaret yapan iflletmelerin Fikir
ve Sanat Eserleri konusunda da plan ve çal›flma
yapmalar› zorunludur.

7.1. Tan›mlar

05.12.1951 tarih ve 5846 say›l› Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu’ndaki tan›mlamalar
afla¤›da gösterilmifltir:

a) Eser: Sahibinin özelli¤ini tafl›yan bilim ve edebiyat,
musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak
say›lan her çeflit fikir ve sanat ürünleri.

b) Eser sahibi: Eseri meydana getiren gerçek
kifli.

c) ‹fllenme eser: Bir baflka eserden yararlanarak
oluflturulan ve bu esere göre ba¤›ms›z olmayan
ve iflleyenin özelli¤ini tafl›yan fikir ve sanat
ürünleri.

d) Derleme eser: Özgün eser üzerindeki haklar
sakl› kalmak kofluluyla, ansiklopediler ve
antolojiler gibi içeri¤i seçme ve düzenlemelerden
oluflan ve bir düflünce yarat›c›l›¤› sonucu olan eser.

e) Tespit: Seslerin veya ses temsillerinin veya
ses ve görüntülerin anlafl›labilecek,
ço¤alt›labilecek veya iletilebilecek flekilde bir
araca kaydedilmesi ifllemi.

f) Fonogram: Sinema eseri gibi görsel-iflitsel
eserler içindeki ses tespitleri hariç olmak üzere,

bir yorumda yer alan seslerin veya di¤er seslerin
veya ses temsillerinin tespit edildi¤i ses tafl›y›c›s›
fizikî ortam.

g) Bilgisayar program›: Bir bilgisayar sisteminin
özel bir ifllem veya görev yapmas›n› sa¤layacak
bir flekilde düzene konulmufl bilgisayar emir
dizgesini ve bu emir dizgesinin oluflum ve
geliflimini sa¤layacak haz›rl›k çal›flmalar›.

h) Arayüz: Bilgisayar›n donan›m ve yaz›l›m
unsurlar› aras›nda karfl›l›kl› etkilenme ve ba¤lant›y›
oluflturan program bölümleri.

›) Araifllerlik: Bilgisayar program bölümlerinin
ifllevsel olarak birlikte çal›flmas› ve karfl›l›kl›
etkilenmesi ve al›flverifli yap›lan bilginin karfl›l›kl›
kullan›m yetene¤ini,

7.2. Eser Sahibinin Haklar›

Bir eserin sahibi, onu meydana getiren
kiflidir. Bir ifllenmenin ve derlemenin sahibi, as›l
eser sahibinin haklar› sakl› kalmak kofluluyla,
onu iflleyendir. Sinema eserlerinde; yönetmen,
özgün müzik bestecisi, senaryo yazar› ve diyalog
yazar›, eserin birlikte sahibidir. Canland›rma
tekni¤iyle yap›lm›fl sinema eserlerinde, animatör
de eserin birlikte sahipleri aras›ndad›r.

“Topluma Sunma Hakk›”, “Ad›n
Belirtilmesi Hakk›”, “Eserde De¤ifliklik Yap›lmas›n›
Yasaklamak Hakk›”, “Eser Sahibinin Zilyet (Eseri
Sat›n Alan veya Elde Eden Kifli) ve Malike Karfl›
Haklar›”, eser sahibinin manevi haklar›n›
oluflturur. Bu haklar yaln›z eser sahibi taraf›ndan
kullan›labilir ve devir edilemez.

Henüz topluma sunulmam›fl
(yay›mlanmam›fl) bir eserden yararlanma hakk›
yaln›z eser sahibine aittir. Topluma sunulmufl
bir eserden eser sahibine tan›nan yararlanma
hakk›, bu Kanunda mali hak olarak gösterilenler;

7. Fikir ve
Sanat
Eserleri
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‹fllenme Hakk›”, “Ço¤altma Hakk›”, “Yayma
Hakk›”,  “Temsil Hakk›”, “‹flaret, Ses, Görüntü
‹letimine Yarayan Araçlarla Kamuya ‹letim
Hakk›“ ile s›n›rl›d›r. Mali haklar birbirine ba¤l›
de¤ildir. Bunlardan birinin kullan›lmas›na izin
verilmesi di¤erinin kullan›m› anlam›na gelmez.

7.3. Eser Sahibinin Haklar› ‹le Ba¤lant›l›
Haklar

Eserlerin; aç›klanmas›, anlat›lmas›,
yorumlanmas› evrelerinde, eserin de¤erini ortaya
koyan, toplumda yayg›nlaflmas›n› sa¤layan çeflitli
araçlar›n önemli bir etkisi ve sanat katk›s›
bulundu¤u kuflkusuzdur.  "Ba¤lant›l› Hak" deyimi,
fikir haklar›na yak›n, benzer ya da ba¤lant›l›
olarak kabul edilen baz› hak konular› düflünülerek
benimsenmekte ve yorumcu sanatç›lar, plak (ses
kay›t) yap›mc›lar› ve radyo-televizyon
kurulufllar›n›n kendi ürünleri üzerindeki haklar›n›
ifade etmek üzere kullan›lmaktad›r. Bu ürünler
ile "Eser" aras›nda, eserler üzerindeki haklar sakl›
kalmak kofluluyla, bir yak›nl›k kurulmufl ve hak
sahiplerine, kendi ürünlerinden di¤er insanlar›n
belirli koflullar alt›nda yararlanmalar›na izin verme
ya da önleme hakk› tan›nm›flt›r.

Koruma süresi eser sahibinin yaflad›¤›
süre ve ölümünden sonra 70 y›l devam eder.
Eser sahibinin ölümünden sonra kamuya sunulan
eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra
70 y›ld›r.  ‹lk defa Türkçeden baflka bir dilde
yay›mlanm›fl olan bir bilim ve edebiyat eseri,
yay›mland›¤› tarihten itibaren 70 y›l içinde eser
sahibi ya da onun yaz›l› izniyle bir baflka kifli
taraf›ndan Türkçe çevirisi yap›larak
yay›mlanmam›fl ise, 70 y›l›n geçmesi ile Türkçeye
çevrilebilir. El iflleri, küçük sanat eserleri, foto¤raf
ve sinema eserleri için koruma süresi kamuya
sunulufl tarihinden itibaren 70 y›ld›r.

7.4. Eser Korumas›nda Dikkat Edilecek
Konular

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsam›nda
korunan eserler, eserin yarat›ld›¤› andan bafllayan
do¤al bir korumadan yararlan›r. Eserin herhangi
bir kuruma kay›t (tescil) ettirilmesine ya da
onaylatt›r›lmas›na gerek yoktur.

Bir eserin korunmas›nda dikkat edilecek
en önemli konu eser sahipli¤inin kan›tlanmas›d›r.
Henüz yay›mlanmam›fl bir eserde, eser sahipli¤i
bir sorun olarak ortaya ç›kmaktad›r.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 11 inci
maddesinde “Yay›mlanm›fl eser örneklerinde ya
da bir güzel sanat eserinin asl›nda, o eserin
sahibi olarak ad›n› ya da bunun yerine tan›nm›fl
takma ad›n› kullanan kifli, aksi kan›tlan›ncaya
kadar o eserin sahibi say›l›r” hükmü, yay›mlama
olay›ndan sonras› için sorunu çözmüfltür.

7.5. Yay›mlanmam›fl Eserlerde Al›nacak
Önlemler

Eserin oluflturuluflu aflamas›nda ve
sonras›nda, e¤er eser yay›mlanmam›fl ise, eser
sahipli¤ini kan›tlamaya yönelik afla¤›daki önlemler
al›nabilir:

         • Taslaklar ve as›l üzerine eser sahibinin
ad›, soyad› yaz›lmal›, tarih ve imza at›lmal›d›r.

        • Eserin bir örne¤i taahhütlü mektupla kendi
ad›na gönderilebilir ve zarf aç›lmadan saklanabilir.
� (Ayn› örnek ayn› zamanda bir baflka güvenilir kifliye
de gönderilebilir ve aç›lmadan saklanmas› istenebilir)

        • Eserin bir örne¤i elektronik posta ile
kendine ya da bir güvenilir kiflinin adresine
gönderilebilir. Aç›lmamas› sa¤lan›r.

        • Eserin bir örne¤i Noterde beyan edilerek
tutanak yazd›r›l›p saklanabilir.
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7.6. Yay›m Öncesinde Yap›lacak Sözleflme
Örne¤i

Eserin yay›mlanmas› aflamas›nda da
sorunlar ç›kabilmektedir. Yay›m öncesinde yay›mc›
ile yaz›l› sözleflme yap›lmal›d›r. ‹ncelemek ve karar
vermek üzere yay›mc›ya eser teslim edilirken
eserden, olas› ise, ikinci bir örnek haz›rlanmal› ve
bu ikinci örnek üzerine, “eserin ............’ya ait
oldu¤u, incelemek ve yay›m karar›n› vermek için
örneklerin al›nd›¤›, ............ gün içinde karar verilirse
sözleflme yap›laca¤›, karar verilmez ise ........gün
içinde eserin geri verilece¤i” ve benzeri bir yaz›
yaz›lmal›d›r. Bu yaz›y› yay›mc› ad›na imzalayacak
kiflinin  yetkisi sorulmal› ve gerekirse görülmelidir.

7.7. Eser Yar›flmalar›nda Dikkat Edilecek
Konular

Eser yar›flmalar›na kat›l›m s›ras›nda da baz›
konulara dikkat edilmelidir.  Yar›flmay› düzenleyenler
- uygulay›c›lar ile yar›flmaya kat›lacaklar aras›nda
fikri haklar›n kullan›m› konusunda bir denge
oluflturulmas› gerekir. Bu dengede kat›l›mc›lar›n
ve düzenleyicilerin - uygulay›c›lar›n haklar›n›n eflit
de¤erde korunmas› gereklidir.

Koruman›n sa¤lanmas› amac›yla, Yar›flma
Kurallar›’nda (Genellikle Yar›flma fiartnamesi
olarak kullan›lmaktad›r) haklar›n kime ait olaca¤›
ve nas›l kullan›laca¤› konular›n› aç›klayan baz›
hükümlere yer verilebilir.

Yar›flma Kurallar›’nda, teslim al›nan
eserlerin nas›l korunaca¤›, nas›l iade edilece¤i
ve benzeri durumlarda ne yap›laca¤› da yaz›l›
olmal›d›r. Haklar›n kullan›m›na karar verildi¤inde,
genel terimler yerine kullan›lacak mali haklar
tek tek yaz›larak sözleflme yap›lmal›d›r.

7.8. Eser Yar›flmas› Kat›l›mc› Taahhüt Örne¤i

Yar›flma öncesinde kat›l›mc›lardan
afla¤›daki gibi bir taahhüt al›nabilir.

“..............................................” Yar›flmas›'nda
ödül kazand›¤›m takdirde, 5846 say›l› Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu kapsam›nda korunan söz
konusu eser ile ilgili ifllenme, ço¤altma, yayma,
temsil, iflaret, ses ve/veya görüntü iletimine
yarayan araçlarla kamuya iletim hakk› gibi mali
haklar›n kullan›m›n›............ y›l için,
............................ YTL. bedel karfl›l›¤›nda
....................................................'ne verece¤imi
ve söz konusu haklar için, söz konusu kifli ile
sözleflme yapaca¤›m›, yar›flmay› düzenleyenlerin-
uygulay›c›lar›n eser üzerindeki mali haklar›n
kullan›m› konusunda önal›m haklar›n›n oldu¤unu
kabul ve taahhüt ederim.''

7.9. Endüstriyel Tasar›m Yar›flmas› Kat›l›mc›
Taahhüt Örne¤i

E¤er yar›flmaya bir endüstriyel tasar›m ya
da bir bulufl için kat›l›m söz konusu ise;
“12/06/1995 tarih ve 554 say›l› Endüstriyel
Tasar›mlar›n Korunmas› Hakk›nda Kanun
Hükmünde Kararname kapsam›nda korunan
Endüstriyel Tasar›mlar›n kullan›m› konusunda
............ y›l için, ............................ YTL. bedel
karfl›l›¤›nda ....................................................'ne
kullanma haklar›n› (lisans) verece¤imi (ya da
haklar›m› devir edece¤imi) ve söz konusu haklar
için, söz konusu flirket ile lisans (ya da devir)
sözleflmesi yapaca¤›m›, yar›flmay› düzenleyenlerin-
uygulay›c›lar›n endüstriyel tasar›mlar üzerindeki
haklar›n kullan›m› konusunda önal›m haklar›n›n
oldu¤unu kabul ve taahhüt ederim.''

Not: Yukar›daki sözleflmeler yap›l›rken “kullanma
haklar›n›n verilmesi” ya da “haklar›n devir
edilmesi” seçimi yap›lmal›d›r. Kullanma haklar›n›n
verilmesi haklar›n belirli bir süre için kiralanmas›;
haklar›n devir edilmesi ise, hak sahipli¤inin bir
baflkas›na geçmesi (sat›fl) anlam›ndad›r.
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7.10. Hukuk Davalar›

‹zni al›nmam›fl eser sahibi, sözleflme yap›lm›fl
olmas› halinde isteyebilece¤i bedelin veya emsal veya
rayiç bedel itibar›yla u¤rad›¤› zarar›n üç kat fazlas›n›n
ödenmesini, maddi ve manevi tazminat ödenmesini,
tecavüzün önlenmesini, ihtiyati tedbir konulmas›n›,
gümrüklerde el konulmas›n›, karar›n ilan›n› isteyebilir.

7.11. Ceza Davalar›

Eserlerin izinsiz kullan›m› ve eserler
üzerindeki haklara tecavüz edilmesi durumlar›nda,
iki y›ldan dört y›la kadar hapis veya 50 bin -150
bin YTL aras›nda a¤›r para cezas›na veya zarar›n
a¤›rl›¤› dikkate al›narak her ikisine, hükmedilir.

7.12. Bilgisayar Yaz›l›mlar›

Bilgi toplumunun önemli unsurlar›ndan olan
“bilgisayar yaz›l›mlar›”, söz konusu fikir
ürünlerinden “eserler” içinde
yorumlanmaktad›r.  Bu aç›klama bilgisayar
yaz›l›mlar›n›n nas›l ve hangi yasal düzenleme ile
korunaca¤› konusunda bilgi vermektedir.  Salt
bilgisayar yaz›l›mlar›n›n Edebiyat Eserleri
kapsam›nda oldu¤u kabul edilmifltir. (15) Bilgisayar
yaz›l›mlar›, teknik özellik içermedikleri ve sanayiye
uygulanabilirlik ölçütünü tafl›mad›klar›
gerekçeleriyle “bulufl ve patent” konusu d›fl›nda
kalm›flt›r.

Yirmi birinci yüzy›la ad›n› veren bilgi ça¤›n›n
vazgeçilemez unsurlar›ndan olan bilgisayar
yaz›l›mlar›, üretim ve ticaretin her alan›na girmifltir.
 Eser olarak korunan bilgisayar yaz›l›mlar›n›n,
iflletme bünyesinde gelifltirilmesi, siparifl yoluyla
baflkalar›na yapt›r›lmas› ya da haz›r yaz›l›mlar›n
izin al›narak kullan›lmas› s›ras›nda, önceden
önemsenmeyen, ancak sonradan çok önemli
denilebilecek sorunlar ortaya ç›kabilmektedir.

5846 say›l› FSEK  Madde.38

“Sözleflmede belirleyici hükümlerin yoklu¤u
durumunda, hata düzeltme de dahil, bilgisayar
program›n›n düflünüldü¤ü amaca uygun kullan›m›
için gerekli oldu¤u sürece, bilgisayar program›n›
yasal yollardan edinen kifli taraf›ndan ço¤alt›lmas›
ve ifllenmesi serbesttir. Bilgisayar program›n› yasal
yollardan edinen kiflinin program› yüklemesi,
çal›flt›rmas› ve hatalar› düzeltmesi sözleflme ile
önlenemez. Bilgisayar program›n›n kullan›m› için
gerekli oldu¤u sürece, bilgisayar program›n›
kullanma hakk›na sahip kiflinin bir adet yedekleme
kopyas› yapmas› sözleflme ile önlenemez. Bilgisayar
program›n›n kullan›m hakk›na sahip kiflinin
yapmaya hak kazand›¤› bilgisayar program›n›n
yüklenmesi, görüntülenmesi çal›flt›r›lmas›, iletilmesi
veya depolanmas› fiillerini ifa etti¤i s›rada, bilgisayar
program›n›n herhangi bir ö¤esi alt›nda yatan
düflünce ve ilkeleri belirlemek amac› ile, program›n
iflleyiflini gözlemlemesi, tetkik etmesi ve s›namas›
serbesttir.”

Birleflik Devletlerde ve Avrupa Patenti Sistemi’nde
bilgisayar yaz›l›mlar›na, baz› özel durumlarda,
patent verildi¤i bilinmektedir. Ancak patent
baflvurusunun genellikle “Apparatus for ……”
olarak sunuldu¤u da görülmüfltür. Bunun anlam›,
“…… için cihaz” konusunda patent talep
edilmektedir.

US 2001/0011244 A1 say›l› Birleflik Devletler
patent baflvurusu örne¤inde, “Pamuk Al›flverifl
Forumu” bafll›¤› ile aç›klanan bir bulufl, patent
baflvurusunda “Bu bulufl, ham pamuk ticaretini
kolaylaflt›ran yeni bir veri iflleme aparat› ile ilgilidir”
olarak sunulmufltur. (This invention relates to
novel data processing apparatus which facilitates
the trading of raw cotton)

(15)  WTO-TRIPS:
Article 10

Computer Programs
and Compilations of

Data 1.�Computer
programs, whether in
source or object code,
shall be protected as
literary works under

the Berne Convention
(1971).
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Kaynak:
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/bib
lio?KC=A1&date=20010802&NR=2001011244
A1&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=US&FT=D

Avrupa Patent Sistemi’nde ve bu sisteme üye
olan Türkiye’de yaz›l›mlar bir donan›m ile birlikte
sunularak, donan›m ile birlikte patent verilebilirlik
ölçütlerini karfl›l›yorsa,  patent korumas›ndan
yararlanabilmektedir.

Avrupa Patent Ofisi, bir bilgisayar ekran›nda bir
pencere aç›ld›ktan sonra yeni aç›lan pencerelerin
bir önceki pencereler ile çak›flmamas›n› sa¤layan
bilgisayar yaz›l›m›n› bulufl olmad›¤› gerekçesiyle
patent verilemez olarak kabul etmifl, ancak
Geniflletilmifl Temyiz Kurulu, pencerelerin üst üste
çak›flmamas›n›n sa¤lanmas›n› teknik bir özellik
olarak kabul ederek patent verilmesine karar
vermifltir.

“T 0935/97-3.5.1 : baflvuru ve istem, bilgisayar
ekran›nda aç›k bir çal›flma penceresinin üzerine
aç›lan ve arkada kalan penceredeki bilginin
görülmesini engelleyen ikinci bir pencereyi
incelemektedir. Bu çerçevede bulufl, pencerelerin
üst üste aç›lmas› s›ras›nda alt pencerede kalan
ve görülmesi engellenen bilginin, üste pencere
aç›ld›ktan sonra, altta kalan pencerenin üst
pencere taraf›ndan bloke edilmeyen bir alan›na
kayd›r›larak görülmesini sa¤lamaktad›r.

T 0935/97 say›l› baflvuruda yer alan ve yöntem
ve araç gereçler ile ilgili 1- 6 say›l› istemler, Avrupa
Patenti Sözleflmesi flartlar›na uymas›, özellikle de
yenilik ve bulufl basama¤› kriterlerini tam olarak
karfl›lamas› nedeniyle kabul edilmifltir.”

http://legal.european-patent-
office.org/dg3/pdf/t970935eu1.pdf

Kaynak: M. Kaan DER‹C‹O⁄LU: Bilgisayar

Yaz›l›mlar›  ve  ‹fl Görme Yöntemleri ‹le ‹lgili
Bulufllar›n Korunmas›

http://www.ankarapatent.com/tr/doc/isgoryo
ntem.pdf

Eser korumas›, yaz›l›m›n izinsiz ço¤alt›lmas›,
yay›n›, topluma sunulmas›, ifllenmesi, kamuya
iletimi konular›nda münhas›r bir hak sa¤lar. Yaz›l›m
sahipleri, yaz›l›m› kullanmak isteyenlere, yaz›l›m›n
belirlenen say›da kullan›m› için izin verir. Bu özgün
ürünün izinsiz kullan›mlar›, Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu hükümlerine göre önlenebilir.

Patent ile korumada ise, patent tarifnamesinde
aç›klanan ve istemlerinde kapsam› belirlenen
buluflun izinsiz kullan›lmas›nda münhas›r hak söz
konusudur. Patent sahibi, patent metninde
aç›klanan bulufla iliflkin usul veya ürün için lisans
(kullan›m izni) verir. Burada eserlerde oldu¤u gibi
üretilmifl özgün bir ürün henüz oluflmam›fl olabilir.
Patent metnine göre lisans alan usulü kullan›r
veya ürünü üretir. Patent konusu buluflun izinsiz
kullan›m›, ilgili yasal düzenleme (551 say›l› KHK)
hükümlerine göre önlenebilir.

Yirmi birinci yüzy›la ad›n› veren bilgi ça¤›n›n
vazgeçilemez unsurlar›ndan olan bilgisayar
yaz›l›mlar›, üretim ve ticaretin her alan›na girmifltir.
Eser olarak korunan bilgisayar yaz›l›mlar›n›n, iflletme
bünyesinde gelifltirilmesi, siparifl yoluyla baflkalar›na
yapt›r›lmas› ya da haz›r yaz›l›mlar›n izin al›narak
kullan›lmas› s›ras›nda, önceden önemsenmeyen,
ancak sonradan çok önemli denilebilecek sorunlar
ortaya ç›kabilmektedir.

5846 say›l› FSEK Madde.38

“Sözleflmede belirleyici hükümlerin yoklu¤u
durumunda, hata düzeltme de dahil, bilgisayar
program›n›n düflünüldü¤ü amaca uygun kullan›m›
için gerekli oldu¤u sürece, bilgisayar program›n›
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yasal yollardan edinen kifli taraf›ndan ço¤alt›lmas›
ve ifllenmesi serbesttir. Bilgisayar program›n› yasal
yollardan edinen kiflinin program› yüklemesi,
çal›flt›rmas› ve hatalar› düzeltmesi sözleflme ile
önlenemez. Bilgisayar program›n›n kullan›m› için
gerekli oldu¤u sürece, bilgisayar program›n›
kullanma hakk›na sahip kiflinin bir adet yedekleme
kopyas› yapmas› sözleflme ile önlenemez. Bilgisayar

program›n›n kullan›m hakk›na sahip kiflinin yapmaya
hak kazand›¤› bilgisayar program›n›n yüklenmesi,
görüntülenmesi çal›flt›r›lmas›, iletilmesi veya
depolanmas› fiillerini ifa etti¤i s›rada, bilgisayar
program›n›n herhangi bir ö¤esi alt›nda yatan düflünce
ve ilkeleri belirlemek amac› ile, program›n iflleyiflini
gözlemlemesi, tetkik etmesi ve s›namas› serbesttir.”

8. DAVALAR VE CEZALAR

S›nai haklarla ilgili Kanun Hükmünde
Kararnameler kapsam›nda korunan Bulufllar,
Tasar›mlar, Markalar, Co¤rafi ‹flaretler ve Entegre
Devre Topografyalar› konular›ndaki davalarda
görevli mahkemeler ‹htisas Mahkemeleri’dir. Bu
mahkemeler, Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu
taraf›ndan Asliye Hukuk ve Ceza Mahkemeleri’nden
seçilerek görevlendirilir.

Ankara ve ‹stanbul’da Fikri ve S›naî Haklar
Hukuk ve Ceza Mahkemeleri, ‹zmir’de yaln›z Fikri
ve S›nai Haklar Ceza Mahkemesi görev
yapmaktad›r. Di¤er illerde baz› mahkemeler ‹htisas
Mahkemesi olarak görevlendirilmifltir.

Uygulanacak cezalara iliflkin hükümler Anayasa
Mahkemesi taraf›ndan iptal edilmifltir. Markalar
konusunda 21 Ocak 2009 tarih ve 5833 say›l›
Kanun ile ceza hükümleri düzenlenmifl olup,
Patent, Faydal› Model ve Tasar›mlar için TBMM
de olan tasar›lar 19 Ekim 2009 tarihinde henüz
yasalaflmam›flt›r.

Ceza davalar› ve uygulanacak cezalar için
flikâyet gerekir.

8. Davalar
ve Cezalar
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9. D‹⁄ER KONULAR

9.1. Aç›klanmam›fl Bilgiler / Ticaret S›rlar›

‹flletmelerin en önemli unsurlar› aras›nda
say›labilecek bir önemli konu da,  deneyimle
kazan›lan bilgi birikimleridir. Genel olarak “Gizli
Bilgiler” ya da “Ticaret S›rlar›” olarak adland›r›lan
bu konu, iflletmelerin verimlili¤ini etkilemektedir.
Bu tür bilgiler, bulufllar kadar önemli olup, Know-
How Anlaflmalar› ile gizli reçeteler halinde
pazarlanmakta, iflletmelerin rekabet gücünü
etkilemektedir.

Türkiye'de know-how ve ticari s›rlarla ilgili
özel bir yasal düzenlemenin bulunmamas›na
karfl›n bu türden aç›klanmam›fl bilgilerin
korunmas›, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar
Kanunu gibi genel hükümler çerçevesinde
sa¤lanmakta ve gerekti¤inde ceza davalar›
kapsam›nda da yorumlanmaktad›r.

Türk Ticaret Kanununun Haks›z Rekabet
ile ilgili hükümleri aras›nda 57. maddede,
hüsnüniyet kaidelerine ayk›r› hareketler

s›ralan›rken yedinci ve sekizinci bentlerde know-
how,  ticaret ve imalat s›rlar› olarak
korunmaktad›r.

Aç›klanmam›fl bilginin korunmas› böylece
know-how sahibinin haks›z rekabette bulunana
karfl› yöneltebilece¤i davalarla sa¤lanabilmektedir.

Know-how, Türk hukukunda baz› koflullar
alt›nda haks›z fiillere iliflkin hükümlerle de
korunabilmektedir. 4.10.1926 tarihinden bu
yana Türkiye'de yürürlükte olan ve ‹sviçre
Yasas›na uygun olarak düzenlenmifl Borçlar
Kanununun, 41 inci maddesi flöyledir: "Bir
kimseye, ister bile bile (kasten), ister ihmal
yoluyla, veya tedbirsizlikle, haks›z bir surette

zarar veren kifli, bu zarar›n tazmini ile
yükümlüdür.

‹flçiyle iflveren aras›nda yap›lacak bir
hizmet sözleflmesine, know-how'›n kullan›lmas›n›
ya da aç›klanmas›n› yasaklayan ya da s›n›rlayan
hükümler konulabilir.

Kaynak : Devlet Planlama Teflkilat›
Müsteflarl›¤› Sekizinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›,
Fikri Haklar Ö‹K Raporu, Ankara 2000.

www.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/3184/
oik521.pdf

Bir üründen veya yöntemden en verimli ve kolay
biçimde yararlanabilmek için oluflturulan o
konudaki deneyime ve uygulamaya dayal›,
genellikle gizli olmakla birlikte böyle bir nitelik
tafl›mas› zorunlu olmayan ve bir patent ile
korunmayan, teknik bilgi birikimi olarak
aç›klanabilen Ticaret S›rlar› önemli bir hak
konusunu oluflturur.

WTO-TRIPS metni bu konuyu “aç›klanmam›fl
bilgilerin korunmas›” bafll›¤› alt›nda Bölüm 7 de
vermektedir. Madde 39’da Paris Sözleflmesi 10bis
maddedeki “Haks›z Rekabetin Korunmas›” kaynak
gösterilmektedir.

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-
trips_04d_e.htm#7

Patent olay›nda kifliler gelifltirdikleri buluflu topluma
aç›klamalar›n›n karfl›l›¤›nda kendilerine verilen
patent ile korunurken, ticaret s›rlar›nda bilgi gizli
kald›¤› sürece korunur. Uluslararas› üne sahip bir
içece¤in formülü bu konuya örnek olarak verilebilir.
1890’l› y›llarda üretilen ve günümüze kadar
formülü ve nas›l üretildi¤i gizli tutulabilen bu
içecek, üreticisinin gizli tutabilmek konusundaki
baflar›s› için, iyi bir örnektir. Bu içece¤in üreticileri

9. Di¤er
Konular
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patent almay› tercih etselerdi, formülü ve üretim
yöntemini aç›klamak zorunda kalacaklard› ve
1910’lu y›llarda koruma süresi dolduktan sonra,
benzeri içece¤i herkes serbestçe üretip baflka
markalarla satabileceklerdi. 1935 y›l›ndan bu yana
Türkiye’de üretilen, Bursa kökenli bir gazoz, benzeri
bir uygulama örne¤i olarak verilebilir.

Bir bulufl yap›ld›¤› zaman, ticaret s›rr› veya patent
korumas› konusuna karar vermek zordur.
Üretilecek üründen geriye mühendislik ile
anlafl›lamayan konularda ticaret s›rr› tercih edilebilir.
Ancak ayn› teknik alanda araflt›rma yapanlar›n
ayn› veya benzer sonuçlar› elde edebilecekleri de
düflünülmelidir.  Ticaret s›rr› olarak gizli tutulan
bir bulufl için, ayn› veya çok yak›n sonuçlar› elde
eden bir kifli taraf›ndan patent baflvurusu yap›larak
buluflun aç›klanmas› durumunda, do¤al olarak
sorun yaflanacakt›r.

9.2. Entegre Devrelerin Topografyalar›
Entegre Devre ve Entegre Devre Topografyas›
5147 say›l› Kanunda afla¤›daki gibi tan›mlanm›flt›r:

Entegre Devre: Elektronik bir ifllevi veya bunun
gibi di¤er ifllevleri yerine getirmek üzere
tasarlanm›fl, en az bir aktif eleman› olan ve ara
ba¤lant›lar›ndan bir k›sm›n›n ya da tümünün bir
parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir
araya getirilmifl ara veya son formdaki bir ürün.

Entegre Devre Topografyas›: Entegre devreyi
oluflturan tabakalar›n üç boyutlu dizilimini
gösteren, üretim amac›yla haz›rlanm›fl ve herhangi
bir formatta sabitlenmifl görüntüler dizisi olup,
her görüntü entegre devrenin üretiminin herhangi
bir aflamas›ndaki yüzeyinin tamam›n›n veya bir
k›sm›n›n görünümü.

Entegre devre ürünleri, bir taban üzerine
yerlefltirilen, yar›-iletken metal, dielektrik ve
baflka malzemelerden oluflan karmafl›k bir dizi
katmandan infla edilmektedir.   Bu katmanlar›n
üç boyutlu yap›s›na “Entegre Devre Topografyas›”
 denilmektedir.  Bir entegre devre ürünü, içinde
karmafl›k elektronik devrelerin, yayg›n ad›yla
“mikroçip” ya da “yar›-iletken çipler” in, entegre
edildi¤i bir üründür.  Entegre Devre
Topografyas›'nda, bu topografyan›n tasar›m›
hakk›nda bir koruma sa¤lamakta, ancak bu
koruma devre taraf›ndan yerine getirilen ifllevleri
kapsamamaktad›r.

Entegre devre topografyas› bir entegre devre
içindeki, en az bir tanesi kaynak bilefleni olan,
iki ya da daha çok bileflenin üç-boyutlu
birlefltirmesi (entegrasyonu) ve birbiriyle ba¤lant›l›
hatlar›n bir k›sm› ya da tümü ya da entegre
devre yap›m› için haz›rlanan üç-boyutlu birlefltirme
(entegrasyon) anlam›na gelmektedir.

“Yar›-iletken” (entegre devre) terimi, bir bütün
olarak üç-boyutlu bir tasar›m oluflturan, bir ya
da birden çok say›da iletken, yal›tkan ve yar›-
iletken malzeme katman›ndan oluflan  bir ürünün
bitmifl ya da ara ürün biçimini ifade etmektedir.

9.3. ‹nternet Alan Adlar›

Ticaretin elektronik ortama tafl›nmas›,
internetin düflünülemeyen bir h›zla geliflmesi
sonucunda, elektronik ticaretin araçlar› olan
web siteleri ve internet alan adlar› da önemli

duruma gelmifltir.  ‹yi organize edilmifl web
siteleri ve elektronik posta ile haberleflmede



87

kullan›lan internet alan adlar› iflletmelerin rekabet
gücünün etkileyen unsurlar aras›na girmifltir.

‹nternet alan adlar›n›n korunmas›
konusunda baz› ülkeler yasal düzenleme yapm›fl,
Türkiye’nin de içinde bulundu¤u baz› ülkeler bu
konuda geç kalm›flt›r. ‹nternet alan adlar›n›
düzenlenmesi ile ilgili Uluslararas› Kurulufllar›n
uygulamalar› (ICAAN ve WIPO)  genellikle
benimsenmektedir. ‹nternet Alan Adlar› (Internet
Domain Name) kay›t ifllemleri Türkiye’de ODTÜ
taraf›ndan yürütülmektedir. ‹nternet alan
adlar›n›n özelli¤i ve niteli¤i markalardan farkl›
olmas›na ra¤men, internet alan adlar› marka
olarak tescil edilebilmektedir. (http://www.nic.tr)

9.4. Sözleflmeler

Fikri haklar alan›nda, fikir ürünü sahipleri
ile fikir ürününden ekonomik olarak yararlanacak
kifliler aras›ndaki iliflkiler, sa¤l›kl› bir koruman›n
sa¤lanmas› bak›m›ndan, önemlidir. Fikir ürünleri
üzerindeki manevi ve ekonomik haklar›n kullan›lmas›
yaz›l› kurallar› gerektirir.

Örne¤in eser sahibi, eserinin kamuya
sunulmas›, ço¤alt›lmas›, yay›nlanmas›, ifllenmesi,
temsili vb. eylemler konusunda karar verme
yetkisine do¤al olarak sahiptir. Eser sahibi bu
yetkisini yaln›z yaz›l› flekilde kullanabilir. Sözlü
olarak yap›lan ifllemlerin geçerlili¤i yoktur.

Söz konusu olay, e¤er hizmet ya da ifl
görme sözleflmeleri s›ras›nda özel olarak
düzenlenmemifl ise, bulufllar, endüstriyel
tasar›mlar ve di¤er s›nai haklar›n kullan›lmas›
aflamalar›nda da benzer kurallar geçerlidir.

551 say›l› Patent Haklar›n›n Korunmas›
Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname’de “sa¤lar
aras› iliflkiler yaz›l› kurallara tabidir” ifadesi, bu

konuya aç›kl›k getirmek amac›yla kullan›lm›flt›r.
5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 52
inci maddesi, haklar›n kullan›lmas›n›n yaz›l› flekle
tabi oldu¤unu belirtmektedir.

Bilindi¤i gibi, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
1952 y›l›nda yürürlü¤e girmifl ve 1910 Telif Hakk›
Kanunu yürürlükten kalkm›flt›r. Aradan elli y›l
geçti¤i halde, eser sahibinin hakk› ya da fikri
hak karfl›l›¤› “telif hakk›” terimi günümüzde de
kullan›lmaktad›r. Eser sahibi ile bir yay›nc› aras›nda
eserin yay›n› öncesinde yap›lacak yay›n
sözleflmesinde “tüm telif haklar› devir edilmifltir.”
vb. ifadelerin, mevcut yasa karfl›s›nda hiçbir
geçerlili¤i yoktur. 5846 say›l› yasa, devir edilecek
mali haklar›n belirtilmesini koflul olarak
belirlemifltir. Yap›lacak yay›n sözleflmesinde,
eserin ço¤alt›lmas›, yay›nlanmas›, ifllenmesi, temsili,
ses veya görüntü araçlar›yla kamuya iletimi
haklar›ndan hangisinin devir edildi¤i ya da geçici
bir süre ve koflulla verildi¤i, belirtilmelidir. Örne¤in,
 (.....................adl› eserin ço¤alt›lmas› ve
yay›nlanmas› haklar› ....................................
sürede ödenecek ......................TL bedel karfl›l›¤›
........................ ya devir edilmifltir. Söz konusu
haklar› devir alan, eserde de¤ifliklik yapamaz ve
di¤er mali haklar› kullanamaz  Eserde de¤ifliklik
ve düzeltme yapma hakk› eser sahibine aittir) vb.
ifadeler kullan›lmal›d›r.

S›nai haklarla ilgili yasal düzenlemelerde
“aksi sözleflmede belirtilmemiflse” fleklinde yer
alan ifadeler, sözleflme serbestisini
vurgulamaktad›r. Bir flirketin Ar-Ge biriminde
araflt›rma mühendisi olarak çal›flacak bir kifli ile
çal›flt›ran flirket aras›nda, Ar-Ge sonucu ortaya
ç›kacak bulufllarda patent hakk›n›n kime ait olaca¤›
düzenlenebilir ve yaz›lanlar taraflar aras›nda geçerli
olur. E¤er bu konu belirtilmemifl ise, ortaya ç›kacak
bulufllarda hak sahibinin çal›flt›ran olaca¤›na iliflkin
genel kurallar geçerli olacakt›r.
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Yönetim [
16

]

Sat›n Alma,

Araflt›rma-Gelifltirme

Ürün-Gelifltirme

Üretim / Mühendislik

Sat›fl-Pazarlama

bölümlerine Fikri Haklar ile ilgili yasal
düzenlemeleri izleme ve uygulama sorumlulu¤u
da yüklenmektedir.

Fikri Haklar›n izinsiz kullan›m›, iflletme
faaliyetlerinin durdurulmas›na, iflletmenin yüksek
tazminat ödemesine ve ayr›ca yöneticilerin hapis
cezas› almalar›na yol açabilecek yapt›r›mlara
neden olabilecektir.

‹flletmeler, Fikri Haklar Alan›nda strateji
ve politikalar›n› saptamal›, iflletme çal›flanlar›na
ve iflbirli¤i yapt›¤› iflletmelere duyurmal›, bunlar›n
uygulanmas›na ve denetimine yönelik olarak,
yönet ic i ler i le her ifl letme bünyesinde
oluflturulacak fikri haklar birimi elemanlar›
e¤itilmelidir.

Belirlenen strateji ve politikalar›n iflletmeler
taraf›ndan uygulanmas›n› ve denetimini sa¤lamak
bak›m›ndan afla¤›dakiler yap›labilir:

        •‹flletme bünyesinde “Fikri Haklar Birimi”
oluflturulmas› [17

]

       • ‹flletme bünyesinde sorumlular›n
belirlenmesi ve atanmas›

       • Atanan personele “Fikri Haklar E¤itimi”
sa¤lanmas›

       • Uygulanacak kurallar›n belirlenmesi

       • Bütçe haz›rlanmas›

       • Bilgisayar destekli kay›t sistemi

[
16

] ‹flletmelerde Fikri
Haklar E¤itimi’ne

Yöneticilerin do¤rudan
kat›lmamas›

e¤itimlerden
amaçlanan sonucu

olumsuz
etkilemektedir.

                            
[
17

] Bu birim
iflletmenin

büyüklü¤üne göre, bir
ya da birkaç kifliden

oluflabilece¤i gibi,
birim, bölüm vb. yap›da

olabilir.

10.
‹flletmelerde
Fikri Haklar

Yap›lanmas›

Fikri haklar alan›, çok genifl bir alan oldu¤u
için, her somut olay için, o somut olaydaki
beklentilere uygun çözüm üretilmesi ve özel
sözleflmeler yap›lmas› gerekmektedir. Bu nedenle,
“flu konu için flu tür sözleflme uygulan›r” gibi
genelleme yapmak ak›lc› de¤ildir ve çözüm yerine
çözümsüzlük do¤urabilir.

Sözleflmeler için baz› örneklerin bafll›klar›
afla¤›da belirtilmifltir:

         • Hizmet Sözleflmesi

        • ‹fl Görme Sözleflmesi

        • ‹flbirli¤i veya Ortak Çal›flma Sözleflmesi

        • Ortakl›k Sözleflmesi

        • Ortak Giriflim Sözleflmesi

        • Kiralama Sözleflmesi

        • Dan›flmanl›k Sözleflmesi

        • Fason Üretim Sözleflmesi

        • Gizlilik Sözleflmesi

        • Ziyaretçi veya ‹fl Görüflmesi Gizlilik
Sözleflmesi

        • Teknoloji Transferi Sözleflmesi

        • Marka Kullan›m veya Devir Sözleflmesi

        • Patent Kullan›m veya Devir Sözleflmesi

        • Tasar›m Kullan›m veya Devir Sözleflmesi

        • Mali Hak Kullan›m veya Devir Sözleflmesi

10. ‹fiLETMELERDE F‹KR‹ HAKLAR
YAPILANMASI

Ürün üreten ve/veya sat›fl›n› yapan
iflletmeler rekabet koflullar›n›n gere¤i olan fikri
haklar konusunda duyarl› olmak zorundad›r. Bu
nedenle, özellikle iflletmelerin



89

oluflturulmas›

       • Tüm ifllemlerde yaz›l› kurallar›n
geçerlili¤inin sa¤lanmas›

       • Üçüncü kifliler ve kurulufllarla iliflkilerde,
ifl ve ifllemler öncesinde, sözleflmelerin yap›lmas›

‹flletmeler bünyesinde oluflturulacak fikri haklar
birimleri taraf›ndan;

       • fikri haklar alan›nda yürütülecek
faaliyetlerin nas›l ve hangi s›raya göre yap›laca¤›,

       • kay›tlar›n nas›l ve hangi ortamda
tutulaca¤›,

       • özel bilgi ve deneyim gerektiren ifllerde
ve hizmetlerde hangi kiflilerle ve hangi kurallara
göre çal›fl›laca¤›,

       • sat›n al›nacak hizmetlerin bedellerinin
nas›l ödenece¤i,

       •rakiplerin faaliyetlerinin ve s›nai haklar
alan›nda almak istedikleri ya da ald›klar› belgelerin
nas›l izlenece¤i,

       •haks›z rekabet yaratacak faaliyetlerden nas›l
kaç›n›laca¤› ve haks›z rekabet yapanlarla, gerek
kiflisel, gerekse meslek kurulufllar› ve  sivil toplum
örgütleri ile birlikte, nas›l mücadele edilece¤i,

       • vb.

yaz›l› kurallarla belirlenmelidir.

Sivil Toplum Örgütlerinin; bilginin
yayg›nlaflt›r›lmas›; uluslararas› sözleflmelerin
haz›rlanmas› çal›flmalar›na katk›; uluslararas›
kurulufllarla iflbirli¤i; yasa ve yönetmeliklerin
haz›rlanmas›na katk›; e¤itim amaçl› toplant›lar›n
düzenlenmesi, yay›nlar›n derlenmesi; fikri haklara
tecavüz amaçl› eylemlerle mücadele edilmesi vb.
konularda, yarat›c›l›¤›n ve yenilikçili¤in
özendirilmesine yönelik çal›flmalar› olmal›d›r.

Türkiye’de ana bilim dal› düzeyinde Fikri Haklar
E¤itimi veren üniversite ve yüksek okul
bulunmamaktad›r. Üniversitelerimizin baz›
fakülteleri ve yüksek okullar›nda, genellikle seçmeli
ders olarak, baflka bilim dallar›ndaki uzmanlar
taraf›ndan e¤itim verilmeye çal›fl›lmaktad›r. Fikri
Haklar alan›ndaki e¤itimin ana bilim dal› düzeyine
ç›kar›lmas› için Sivil Toplum Örgütleri’nin yo¤un
olarak çal›flmas› gerekmektedir.

11. PATENT TEfiV‹K S‹STEM‹

http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=371
&pid=364

http://www.tubitak.gov.tr/home.do;jsessioni
d=C3EBD6A0FF5F932A27223FC0B68937BD?s
id=371&pid=364

http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_fi
les/ARDEB/destek_prog/genel_bilgi/1008GB_
GenelBilgi.doc

http://www.turkpatent.gov.tr/tpe/index.jsp?s
ayfa=125

Türkiye'nin ulusal ve uluslararas› patent
baflvurular›n›n say›s›n›n artt›r›lmas›, kiflilerin
patent baflvurusu yapmaya teflvik edilmesi ve
fikri haklar›n korumas›nda bilinçlenmeye katk›da
bulunulmas› amac›yla Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araflt›rma Kurumu (TÜB‹TAK)
taraf›ndan incelemeli sisteme göre yürütülecek
patent baflvurular›n›n desteklenmesine karar
verilmifltir. Bu amaçla baflvurular›n teflvik baflvuru
talebi, de¤erlendirme, kabul, izleme,
sonuçland›rma ve sonuçlar›n›n izlenerek
de¤erlendirilmesine bafllanm›flt›r.

11.
Patent
Teflvik
Sistemi
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Patent baflvurusunu resmi olarak yapan ve
baflvuru numaras› alan T.C. vatandafllar› ya da
Türkiye s›n›rlar› içerisinde faaliyet gösteren, Türk
hukukuna göre kurulmufl flirketler desteklerden
yararlanabilir.

http://www.tubitak.gov.tr/home.do?ot=1&sid
=371&pid=364

11.1. Baflvuru fiekli
Gerçek kifli baflvuru sahiplerinin yapacaklar›
baflvurular kendileri taraf›ndan,  tüzel kifli baflvuru
sahiplerinin yapacaklar› baflvurular ise flirketi
temsile yetkili temsilci ya da temsilciler taraf›ndan
yap›lacakt›r.

11.2. Destek Miktar›
- ‹ncelemeli sistemden yap›lacak ulusal
patent baflvurular›  için 3000 TL -geri ödemesiz
- Uluslararas› patent baflvurular›n›n
baflvuru ücretlerinin 3000 TL lik k›sm›-geri
ödemesiz
- Bu iki tür baflvuru için varsa, patent
vekilinin baflvuruya ait hizmet bedelinin 450
TL'lik k›sm›-geri ödemesiz
- Ulusal aflamaya geçmemifl uluslararas›
patent baflvurular›n›n, destek baflvuru tarihinden
sonraki ücretleri, en fazla 100.000 TL

Birer y›ll›k olarak belirlenen her bir teflvik dönemi
içinde, TÜB‹TAK taraf›ndan sa¤lanan patent
baflvurusu deste¤inden, tüzel kifliler en fazla 20
baflvuru için, gerçek kifliler ise 5 baflvuru için
yararlanabilir.

Patent baflvurusu bir vekil arac›l›¤› ile yap›lm›fl
ise, vekile ödenen vekillik bedelinin karfl›l›ks›z
geri ödenmesi mümkündür. Bunun için vekile
ödenen hizmet bedelini kapsayan faturan›n asl›
ile birlikte teflvik baflvuru formunun doldurularak
talepte bulunulmas› yeterlidir.

 11. 3. Gerekli Belgeler
Gerçek kifliler için, ilgili muhtarl›ktan al›nacak
onayl› bir nüfus cüzdan› örne¤i,
Tüzel kifliler için, imza sirkülerinin noter onayl›
bir sureti
Destek türü için belirtilen baflvuru formu (TBF-
1, TBF-2, TBF-3) ve
formda belirtilen ekler.

TBF - 1 için istenen ekler;
- TPE fiekli Uygunluk Yaz›s›,
- Vekille yap›lan sözleflmenin örne¤i,
- Vekilden al›nan faturan›n asl›,
- Taahhütname.
http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_fi
les/ARDEB/destek_prog/basvuruda_kullanilac
ak/B12_Tesvik_Basvuru_Formu.doc
TBF - 2 için istenen ekler;
- Uluslararas› baflvuruya ait Al›nd› Yaz›s›,
- Vekille yap›lan sözleflmenin örne¤i,
- Vekilden al›nan faturan›n asl›,
- Uluslararas› baflvurunun ücretinin
ödendi¤ini gösterir belge/dekont asl›,
- Taahhütname.
http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_fi
les/ARDEB/destek_prog/basvuruda_kullanilac
ak/B14_Tesvik_Basvuru_Formu.doc
TBF  - 3 için istenen ekler;
- Uluslararas›/bölgesel baflvuruya ait
Al›nd› Yaz›s›,
- Vekille yap›lan sözleflmenin örne¤i,
- Uluslararas›/bölgesel baflvuruya iliflkin
araflt›rma ve/veya inceleme raporu ile ekleri
- Kefaletli Taahhütname,
- Tüm patent  baflvuru dosyas›n›n bir
örne¤i.
-
http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_fi
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les/ARDEB/destek_prog/basvuruda_kullanilac
ak/B15_Tesvik_Basvuru_Formu.doc

11.4. Destek Türleri

11.4.1. (TBF-1) Ulusal Baflvurular için Geri
Ödemesiz Destek

23.08.2006 tarihinden sonra Türkiye'de yap›lm›fl
ulusal patent baflvurular› için 3.000 TL ve patent
vekilinin baflvuruya ait hizmet bedelinin 450
TL'lik k›sm› geri ödemesiz olarak patent
baflvurusunun flekli olarak uygunlu¤unun TPE
taraf›ndan onaylanmas› flart› ile kullan›labilir.
Patent baflvurusunun resmi ücretlerinin
karfl›lamas›na iliflkin olarak verilen 3000 TL'lik
tutar TÜB‹TAK ile TPE'nin aras›nda oluflturulan
özel bir banka hesab›na TÜB‹TAK taraf›ndan
yat›r›lmaktad›r. ‹lgili baflvurunun resmi ücretleri
baflvuru sahibinin, TPE' ye, her bir ücret ödeme
sürecinde, teflvikten yararlanmakta oldu¤unu
gösterir yaz›l› baflvuru sonras›nda, söz konusu
hesaptan TPE taraf›ndan çekilmektedir. Patent
vekiline iliflkin ödeme ise patent baflvurusu
sahibine ya da sahiplerinden birine, baflvuru
s›ras›nda belirtilen banka hesap numaras› arac›l›¤›
ile ödenmektedir.

11.4.2. (TBF-2) Uluslararas› ya da Bölgesel
Patent Baflvurular için Geri Ödemesiz Destek

TBF-2 kullan›larak baflvurulan destek sistemi ile
23.08.2006 tarihinden sonra yap›lm›fl uluslararas›
(PCT) ya da bölgesel (EP) patent baflvurular›ndan
birisi için 3.000 TL ve patent vekilinin baflvuruya
ait hizmet bedelinin 450 TL'lik k›sm› geri ödemesiz
olarak, patent baflvurusunun yap›ld›¤›na iliflkin
resmi evrak›n iletilmesi flart› ile kullan›labilir.

11.4.3. (TBF-3) Uluslararas› ya da Bölgesel
Patent Baflvurular için Geri Ödemeli Destek

TBF-3 kullan›larak baflvurulan destek sistemi ile
araflt›rma ya da inceleme raporu düzenlenmifl
uluslararas› (PCT) ya da bölgesel (EP) patent
baflvurular›, geri ödemeli olarak, baflvurunun
metninin araflt›rma ya da inceleme raporuna
göre, patent almaya uygun oldu¤unun
TÜB‹TAK'›n oluflturdu¤u jüri taraf›ndan
onaylanmas› halinde desteklenmektedir. Ancak,
 Amerika Birleflik Devletleri ve Japonya ile 3 (üç)
EP üyesi olmayan ancak PCT üyesi olan ülke ve
5 (befl) EP üyesi ülke içinde geçerlili¤inin
sa¤lanmas› ile harcanacak tutar›n büyük bir k›sm›
desteklenmektedir.

Geri ödemeli olarak verilen bu destek özellikle
yukar›da belirtilen 10 ülkede patentin
al›nabilmesini sa¤lamak için verilmektedir. Söz
konusu ülkelerde patent belgesinin al›nmas›n›n
sa¤lanmas› yaklafl›k olarak 40,000$ ila 50,000$
(vekil ücretleri ve resmi ücretler dahil) aras›
de¤iflen bir maliyet yaratmaktad›r. Bu maliyetin
belirli bir miktar›n›n (En fazla 100.000 TL)
TÜB‹TAK taraf›ndan faizsiz karfl›lanmas›
öngörülmektedir. TÜB‹TAK'›n sa¤layaca¤› faizsiz
deste¤in geri ödemesi ise, teflvik tarihinden
itibaren 7 (yedi) y›l içinde tamamlanmas›
gerekmektedir. Deste¤in geri ödemesinin
taksitlendirilmesi mümkün olup, 7 (yedi) y›ll›k
süre içinde tamam› ödenecek flekilde en fazla 3
(üç) y›ll›k bir taksit oluflturulabilir.

Ödemeler, patent baflvurusu sahibine ya da
sahiplerinden birine, baflvuru s›ras›nda belirtilen
banka hesab›na yap›lacakt›r.
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ÖNEML‹ NOT:
Geri ödemeli olan bu destek sisteminin en
önemli özelli¤i,  yukar›da belirtilen Birleflik
Devletler ve Japonya ile Avrupa Patent
Belgesi'nin al›nmas› halinde deste¤in geri
ödemeli sistemden ç›k›p, geri ödemesiz bir
nitelik kazanmas›d›r.

TBF-1, TBF-2, TBF-3,  tüm hesaplar›n izlenmesi
ve kontrolü TÜB‹TAK taraf›ndan yap›lan bir WEB
ara yüzünde izlenebilmektedir.

http://patent.tubitak.gov.tr/website/index.html

http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_fi
les/ARDEB/destek_prog/surecler/DS5.gif
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12.‹statistik12. ‹STAT‹ST‹K

12.1. Patent ‹statistikleri

*2008 y›l›na ait de¤erler 22.01.2009 raporlama tarihi itibari ile haz›rlanm›flt›r.
  ‹lk baflvuru sahibinin 22.01.2009 raporlama tarihi itibari ile sicilde bulunan bilgileri gözönününde
  bulundurulmufltur.
 ‹lk baflvuru s›ras›nda geri çevrilen, ifllemden kald›r›lan baflvurular, baflvuru say›lar›na dahil 

edilmifltir.
  Tescil say›lar›, tescil tarihleri gözönünde bulundurularak haz›rlanm›flt›r.

 VER‹LEN PATENTLER‹N YILLARA GÖRE DA⁄ILIMI

Y›l Yerli Yabanc› Genel Genel

� TPE PCT EPC Toplam Art›fl Oran› TPE PCT EPC Toplam Art›fl Oran› Toplam Art›fl Oran›

1995 58 0 0 58 - 705 0 0 705 � 763 -
1996 47 0 0 47 -18,97% 554 0 0 554 -21,42% 601 -21,23%

1997 7 0 0 7 -85,11% 443 0 0 443 -20,04% 450 -25,12%

1998 31 0 0 31 342,86% 340 403 0 743 67,72% 774 72,00%

1999 23 5 0 28 -9,68% 301 796 0 1097 47,64% 1125 45,35%

2000 17 6 0 23 -17,86% 267 846 0 1113 1,46% 1136 0,98%

2001 41 17 0 58 152,17% 237 1814 0 2051 84,28% 2109 85,65%

2002 44 28 1 73 25,86% 349 1351 11 1711 -16,58% 1784 -15,41%

2003 74 18 1 93 27,40% 226 685 176 1087 -36,47% 1180 -33,86%

2004 52 16 0 68 -26,88% 225 686 957 1868 71,85% 1936 64,07%

2005 59 29 7 95 39,71% 210 525 2342 3077 64,72% 3172 63,84%

2006 89 18 15 122 28,42% 142 410 3631 4183 35,94% 4305 35,72%

2007 183 114 21 318 160,66% 130 202 4140 4472 6,91% 4790 11,27%

2008 253 48 37 338 6,29% 96 154 4281 4531 1,32% 4869 1,65%
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12.2. Faydal› Model Belgesi ‹statistikleri

FAYDALI MODEL TESC‹LLER‹N‹N YILLARA GÖRE DA⁄ILIMI

Y›l Yerli Yabanc› Genel Genel

� TPE PCT Toplam Art›fl Oran› TPE PCT Toplam Art›fl Oran› Toplam Art›fl Oran›

1995 0 0 0 - 0 0 0 - 0 -

1996 0 0 0 - 0 0 0 - 0 -

1997 113 0 113 - 4 0 4 - 117 -

1998 141 0 141 24,78% 8 0 8 100,00% 149 27,35%

1999 160 0 160 13,48% 11 0 11 37,50% 171 14,77%

2000 145 0 145 -9,38% 4 0 4 -63,64% 149 -12,87%

2001 257 0 257 77,24% 11 0 11 175,00% 268 79,87%

2002 376 0 376 46,30% 13 0 13 18,18% 389 45,15%

2003 704 0 704 87,23% 14 2 16 23,08% 720 85,09%

2004 678 0 678 -3,69% 9 0 9 -43,75% 687 -4,58%

2005 964 0 964 42,18% 12 1 13 44,44% 977 42,21%

2006 1665 0 1665 72,72% 21 4 25 92,31% 1690 72,98%

2007 2148 0 2148 29,01% 29 4 33 32,00% 2181 29,05%

2008 1833 0 1833 -14,66% 31 5 36 9,09% 1869 -14,31%

*2008 y›l›na aitde¤erler 22.01.2009 raporlama tarihi itibari ile haz›rlanm›flt›r.
  ‹lk baflvuru sahibinin 22.01.2009 raporlama tarihi itibari ile sicilde bulunan bilgileri gözönününde 
  bulundurulmufltur.
  ‹lk baflvuru s›ras›nda geri çevrilen, ifllemden kald›r›lan baflvurular, baflvuru say›lar›na dahil edilmifltir.
  Tescil say›lar›, tescil tarihleri gözönünde bulundurularak haz›rlanm›flt›r.
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12.3. Tasar›m Tescilleri ‹statistikleri

ENDÜSTR‹YEL TASARIM TESC‹LLER‹N‹N YILLARA GÖRE DA⁄ILIMI

Y›l
Yerli Yabanc› � � � �

Dosya Art›fl Tasar›m Art›fl Dosya Art›fl Tasar›m Art›fl Dosya Say›s› Art›fl Tasar›m Say›s› Art›fl
Say›s› Oran› Say›s› Oran› Say›s› Oran› Say›s› Oran› Toplam› Oran› Toplam› Oran›

1995 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

1996 682 - 1853 - 73 - 149 - 755 - 2002 -

1997 881 29,18% 3720 100,76% 87 19,18% 150 0,67% 968 28,21% 3870 93,31%

1998 722 -18,05% 5118 37,58% 80 -8,05% 456 204,00% 802 -17,15% 5574 44,03%

1999 563 -22,02% 3653 -28,62% 133 66,25% 473 3,73% 696 -13,22% 4126 -25,98%

2000 489 -13,14% 2848 -22,04% 111 -16,54% 301 -36,36% 600 -13,79% 3149 -23,68%

2001 2446 400,20% 12193 328,13% 295 165,77% 677 124,92% 2741 356,83% 12870 308,70%

2002 2778 13,57% 15874 30,19% 261 -11,53% 560 -17,28% 3039 10,87% 16434 27,69%

2003 3184 14,61% 16767 5,63% 249 -4,60% 589 5,18% 3433 12,96% 17356 5,61%

2004 4390 37,88% 24200 44,33% 360 44,58% 977 65,87% 4750 38,36% 25177 45,06%

2005 4715 7,40% 25473 5,26% 425 18,06% 1226 25,49% 5140 8,21% 26699 6,05%

2006 5578 18,30% 28877 13,36% 491 15,53% 1319 7,59% 6069 18,07% 30196 13,10%

2007 5787 3,75% 28698 -0,62% 561 14,26% 1341 1,67% 6348 4,60% 30039 -0,52%

2008 5797 0,17% 28027 -2,34% 525 -6,42% 1079 -19,54% 6322 -0,41% 29106 -3,11%

* 2008 y›l›na ait de¤erler 22.01.2009 raporlama tarihi itibari ile haz›rlanm›flt›r.
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12.4. Marka ‹statistikleri

MARKA TESC‹LLER‹N‹N YILLARA GÖRE DA⁄ILIMI

Yerli Yabanc›

� � � �
Madrid Protokolü

Baflvurular› � � Genel Genel
Y›l Say› Art›fl Oran› Say› Art›fl Oran› Say› Art›fl Oran› Toplam Art›fl Oran› Toplam Art›fl Oran›

1995 5259 - 3241 - 0 - 3241 - 8500 -
1996 7190 36,72% 3589 10,74% 0 - 3589 10,74% 10779 26,81%
1997 9778 35,99% 5589 55,73% 1 - 5590 55,75% 15368 42,57%
1998 6676 -31,72% 3241 -42,01% 0 - 3241 -42,02% 9917 -35,47%
1999 12355 85,07% 5876 81,30% 308 - 6184 90,81% 18539 86,94%
2000 10668 -13,65% 3678 -37,41% 2028 558,44% 5706 -7,73% 16374 -11,68%
2001 10150 -4,86% 2282 -37,96% 2134 5,23% 4416 -22,61% 14566 -11,04%
2002 13502 33,02% 2337 2,41% 3797 77,93% 6134 38,90% 19636 34,81%
2003 14542 7,70% 1715 -26,62% 6053 59,42% 7768 26,64% 22310 13,62%
2004 18931 30,18% 2094 22,10% 6909 14,14% 9003 15,90% 27934 25,21%
2005 26963 42,43% 2227 6,35% 5482 -20,65% 7709 -14,37% 34672 24,12%
2006 34543 28,11% 2953 32,60% 4091 -25,37% 7044 -8,63% 41587 19,94%
2007 40757 17,99% 3537 19,78% 10726 162,19% 14263 102,48% 55020 32,30%
2008 35543 -12,79% 3195 -9,67% 8587 -19,94% 11782 -17,39% 47325 -13,99%

* 2008 y›l›na ait de¤erler 22.01.2009 raporlama tarihi itibari ile haz›rlanm›flt›r.
    ‹lk baflvuru sahibinin 22.01.2009 raporlama tarihi itibari ile sicilde bulunan bilgileri gözönününde bulundurulmufltur.
    ‹lk baflvuru s›ras›nda geri çevrilen, ifllemden kald›r›lan baflvurular, baflvuru say›lar›na dahil edilmifltir.
    Tescil say›lar›, tescil tarihleri göz önünde bulundurularak haz›rlanm›flt›r.
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ULUSLARARASI MARKA BAfiVURULARIYILLAR

12.5. (Madrid Protokolüne Göre) Yap›lan Uluslararas› Marka Baflvurular›

1999 2.352

2000 4.838

2001 6.245

2002 5.536

2003 5.917

2004 6.318

2005 8.077

2006 Eylül 5.609

Kaynak: Türk Patent Enstitüsü
Türkiye, Uluslararas› Marka Tescilleri ile ilgili Madrid Protokolü'ne 1999 y›l›nda kat›lm›flt›r.
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12.6. Türkiye’de ‹lk 10 fiirket

S›ra Firma ve Kurum Ad›
Üretimden
Sat›fllar Net

(TL)

ARGE
Harcamalar›

(TL)
2006

Ar-Ge
Harcamalar›n›n
Ciroya Oran›
(Yaklafl›k)

Patent ve
Faydal›
Model

Baflvurular›
Aral›k
2007

Endüstriyel
Tasar›m
Tescilleri

Marka
Tescilleri

Pa
F
Mod

Ba
M

6 ARÇEL‹K A.fi. 3.825.143.916 68.640.000
(48.000.000

�USD)

%1 293 112 325

2
FORD OTOMOT‹V
SANAY‹ A.fi. 5.605.701.061 75.501.663 %1,15 54 35 26

10 AYGAZ A.fi. 2.495.107.422 1.747.000 %0.08 22 40 277

9
TOFAfi TÜRK
OTOMOB‹L
FABR‹KASI A.fi.

2.672.941.532 168.519.000 %5,37 13 10 112

8 VESTEL
ELEKTRON‹K
SAN. VE T‹C. A.fi.

3.068.966.817 - - 6 18 61

5
OYAK-RENAULT
OTOMOB‹L
FABR‹KALARI
A.fi.

3.900.653.598
- - 2 2

(Renault
S.A.S.)

31

7 ERE⁄L‹ DEM‹R
VE ÇEL‹K
FABR‹KALARI
T.A.fi.

3.458.649.822 1 1 26

1 TÜPRAfi-TÜRK‹YE
PETROL 18.673.722.100 - - 8

‹STANBUL SANAY‹ ODASI TARAFINDAN AÇIKLANAN TÜRK‹YE’N‹N ‹LK BEfi YÜZ SANAY‹ KURULUfiU L‹STES‹NDE
YER ALAN ‹LK ON F‹RMANIN Patent ve Faydal› Model,  Endüstriyel Tasar›m, Marka Say›lar›  (Aral›k 2007 ve

May›s 2008) (Patent ve Faydal› Model Baflvuru Say›lar›na Göre S›ral›)

Haz›rlayan: Mehmet Kaan DER‹C‹O⁄LU, Ocak – May›s  2008
Patent ve Faydal› Model, Endüstriyel Tasar›m, Marka ile ‹lgili ‹statistikler
Türk Patent Enstitüsü Veri Tabanlar›ndan al›nm›flt›r.
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12.7. WIPO 2004 Patent ‹statistikleri

Ülke
Yerli

Baflvuru
Yabanc›
Baflvuru

PCT
Ulusal
Aflama

PCT
Uluslararas›
Baflvurular

Yerli
Patent

Yabanc›
Patent

Japonya 348.416 20.766 33.899 24.820 112.527 11.665
Birleflik
Devletler

189.536 135.196 32.211 46.107 84.271 80.020

G. Kore 105.250 13.428 21.437 4.686 35.284 13.784
Çin 65.786 32.109 32.489 2.501 18.241 31.119
Almanya 48.448 9.455 1.450 16.003 12.925 3.736
Avrupa
Patenti

32.178 26.296 65.227 21.241 31.248 27.461

Rusya 22.985 1.958 5.247 656 19.123 4.068
‹ngiltere 19.178 9.407 1.369 5.102 3.780 6.761
Fransa 14.230 3.060 5.736 9.371 2.470
Avustralya 9.640 4.855 15.711 1.998 1.177 11.562
‹talya 6.300 1.500 2.352 6.100 420
Brezilya 3.892 2.356 12.444 280 590
‹spanya 2.871 236 77 1.124 1.647 387
‹sveç 2.768 380 82 2.858 2.495 737
Polonya 2.381 398 4.961 96 778 1.016
Hollanda 2.187 556 4.537 1.890 482
Finlandiya 2.011 100 109 1.890 1.179 896
Avusturya 1.965 225 324 852 784 177
Danimarka 1.877 127 11 1.124 153 631
Kazakistan 1.800 - - 7 1.100 20
‹sviçre 1.600 300 - 3.265 594 -
‹srail 1.500 420 4.100 1.458 330 -
Norveç 1.500 5.500 5.400 576 450 -
Arjantin 1.090 6.900 - 21 230 -
Macaristan 748 63 1.846 160 158 819
Meksika 565 2.010 10.663 141 162 6.677
Türkiye 510 - 1.400 174 - -
Yunanistan 487 27 - 55 319 30
Özbekistan 273 11 194 2 88 90
Bulgaristan 263 630 128 21 86 213
K›rg›zistan 200 - - 1 - -
M›s›r 157 383 154 51 64 261
Avrasya
Patenti

150 310 1.320 - - 1.800

Portekiz 123 40 24 53 104 100
Cezayir 58 30 304 4 27 249

Kaynak: WIPO Aral›k 2006
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WIPO -  Dünya Fikri Haklar Örgütü, 2004 y›l›
istatistiklerini “WIPO PATENT REPORT

Statistics on Worldwide Patent Activities” adl› bir
yay›n ile 2006 Aral›k ay›nda aç›klam›flt›r.

Bu yay›ndan al›nan say›lar, yerli baflvurulara göre
s›ralanarak düzenlenmifltir.  Bir ülkeye yap›lan
toplam patent baflvurusu için ilk üç s›radaki say›lar›n
ve toplam verilen patent için son iki s›radaki say›lar›n
toplanmas› gerekmektedir. Bu y›l WIPO taraf›ndan
aç›klanan say›lar farkl› bir yorumla sunulmufltur.
2002 y›l› istatistiklerinde PCT sistemindeki ülke
belirlemeye göre verilen say›lar, 2004 y›l›nda
ülkeden yap›lan uluslararas› patent baflvuru
say›lar›na göre verilmifltir. Farkl› yorum nedeniyle
baz› ülkelere iliflkin say›lar tabloda henüz yer
almam›flt›r.

Yerli baflvuru say›lar›na göre yap›lan düzenlemeye
göre, Japonya ilk s›rada olup, Japonya’y›; Birleflik
Devletler, Güney Kore,  Çin ve Almanya
izlemektedir. Bu istatistiklerde dikkat çeken önemli
bir konu Çin’in patent baflvuru say›lar›ndaki
yükseliflini sürdürmesi ve toplam patent baflvuru
say›lar›nda ise Birleflik Devletler’in Japonya’y›
yakalamas›d›r.

Türk Patent Enstitüsü taraf›ndan ayn› y›l için
aç›klanan say›lar WIPO taraf›ndan aç›klanan
say›lardan farkl›d›r.  PCT Ulusal Aflama için olan
say›lar yerli ve yabanc› baflvurular içinde yer
almaktad›r. Türkiye genel s›ralamadaki say›sal
aç›dan zay›f durumunu 2004 y›l› itibariyle
sürdürmüfltür.

Ülke Yerli Yabanc› PCT PCT Yerli Yabanc›
Baflvuru Baflvuru Ulusal Uluslararas› Patent Patent

Aflama Baflvurular

Türkiye 636 68 - 216 53 1.906

Türk Patent Enstitüsü taraf›ndan 2004 y›l› için aç›klanan say›lar:
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Linkler

13. L‹NKLER

KAYNAK    WEB S‹TES‹ ADRES‹

Ankara Patent Bürosu Limited fiirketi http://www.ankarapatent.com

"APB Elektronik Bültenleri"
Marka, Patent ve Tasar›m http://www.ankarapatent.com/tr/index.php?cat=
Baflvurular›n›n Yay›nland›¤› Bültenler urun&cid=9&cmd=detail

The World Intellectual Property http://www.wipo.int
Organization

WIPO Intellectual Property Handbook http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/
 Policy, Law and Use

European Patent Office http://www.european-patent-office.org http://www.epo.org/

European Patent Convention http://www.european-patent-office.org/legal/epc/e/ma1.html#CVN

EPO's small and medium enterprise http://sme.european-patent-office.org/
case studies

EPO http://sme.european-patent-office.org/case_studies/index.en.php
Full list of the case studies

OHIM http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do
Topluluk Marka Ofisi

The Community Trade Mark http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/
legalReferences.en.do

The Community Design http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/index.en.do

Türk Patent Enstitüsü http://www.turkpatent.gov.tr

Japan Patent Office http://www.jpo.go.jp/

JPO http://www.jpo.go.jp/quick_e/index_search.htm
Search Industrial Property Database

United Kingdom  Intellectual Property http://www.ipo.gov.uk/
Office

United State Patent and Trademark Office http://www.uspto.gov
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http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/3182/oik680.pdf

Linkler (devam)

Baflbakanl›k Devlet Planlama http://www.dpt.gov.tr
Teflkilat› Müsteflarl›¤

Sekizinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›, http://ekutup.dpt.gov.tr/hukuk/oik521.pdf
Fikri Haklar Özel ‹htisas Komisyonu
Raporu, Ankara, 2000

Dokuzuncu Kalk›nma Plan›
Fikri Mülkiyet Haklar› Özel
‹htisas Komisyonu

Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i http://www.abgs.gov.tr

Avrupa Birli¤i Genel Bilgiler http://www.ceterisparibus.net/ab/genel.htm

Adalet Bakanl›¤› Avrupa Birli¤i http://www.abgm.adalet.gov.tr/
Genel Müdürlü¤ü

European Union http://europa.eu

Treaty Establishing The European http://europa.eu/abc/treaties/archives/en/entoc054.htm
Community

EC Protection of rights http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_52_en.htm

EC Industrial Property http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/index_en.htm

EC Copyright http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/index_en.htm

Data Protection http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/index_en.htm

Green Paper and http://europa.eu/documents/comm/index_en.htm
White Paper

World Trade Organization http://www.wto.org/

International Chamber of Commerce http://www.iccwbo.org

ICC Current and Emerging Intellectual http://www.iccwbo.org/iproadmap/
Property

Internet Chamber of Commerce (ICC) http://www.icc.org/

IPR Helpdesk http://www.ipr-helpdesk.org/index.ht
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