
FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

FARKINDALIK EĞİTİMİ



• Fikri mülkiyetin her alanında, başvurudan hukuki danışmanlığa kadar 
uzanan geniş bir yelpazede hizmet vermekte olan bir ekibiz. 

• Bursa, İstanbul, İzmir ve Ankara şubelerimizden Türkiye’ye hizmet 
vermekteyiz.

• 40 kişiyi aşan ekibimizde, mühendis patent vekilleri, marka vekilleri ve 
deneyimli avukatlar bulunmaktadır.

• Aralarında köklü kurumların da olduğu 1500’den fazla müvekkilimiz 
mevcut. (Bosch, Şişecam, Arzum, Digitürk, Vestel Elektronik, PTT, 
15’ten fazla köklü üniversite, 30’dan fazla Ar-Ge/Tasarım Merkezi)

• Türkiye’de EFQM Mükemmellik modelini uygulayan tek patent ofisiyiz. 

• Fikri Haklar alanında en çok eğitim veren şirketlerden biriyiz. (4 yılda 
8.000’den fazla kişiye eğitim)

HAKKIMIZDA



www.upb.org.tr upb@upb.org.tr (224) 261 54 62

Uluslararası Patent Birliği
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Çıkış



GAYRİ MADDİ HAKLARIN DEĞERİ

5 Milyar dolar 170 Milyar dolar



FSMH’İN STRATEJİK ÖNEMİ
2014-2016 arasında 
- 6.6 Trilyon EUR 
katkı, 
- GSYİH’nin %45’i

84 Milyon kişiye iş  
2014-2016 arasında 
- 84 Milyon kişiye iş  
- İstihdamın %39’u



FSMH’İN STRATEJİK ÖNEMİ
FSMH yoğun 
endüstrilerde %72 
daha yüksek ücret

Avrupa ithalat-
ihracatının +%80’ini 
FSMH yoğun 
endüstriler 
gerçekleştiriyor



FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET 
HAKLARI

SINAİ MÜLKİYET HAKLARITELİF HAKLARI



• Güzel sanat eseri, ilim-edebi eserler, müzik-sinema
eserleri, yazılım kodları, veritabanları, televizyon
program formatları eser kapsamında

• 5846 sayılı FSEK kapsamında telif hakkı ile korunur.

• Yetkili Kurum Telif Hakları ve Sinema Genel Md.lüğü

• Tescil değil kayıt var (Telif Kayıt başvurusu, noter, 
zaman damgası vb)

• Telif ile fikirler korunmaz !

• Eser sahibi öldükten sonra 70 yıla kadar geçerli

• Eser niteliği olmayan Uzmanlık Bilgisi için YTTK 55 –57 
Başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma

TELİF HAKLARI - COPYRIGHT



• Eser niteliğinde olmayan her türlü matbu 
iş ürünü (reçeteler, şemalar, sistem 
dokümanları, çizimler, kullanım 
kılavuzları vb)

• Uzmanlık Bilgisi de kayıt altına 
alınmalıdır

• 3 kategori: Ticari Sır, Gizli Bilgi, Açık 
Bilgi

• YTTK 55 – 57 kapsamında Uzmanlık 
Bilgisinin izinsiz kullanımı Haksız 
Rekabet kabul ediliyor ve suç 

• Bkz. YTTK 55 (c) - Başkalarının iş 
ürünlerinden yetkisiz yararlanma

UZMANLIK BİLGİSİ



SINAİ MÜLKİYET HAKLARI
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MARKA ÖRNEKLERİ



TASARIM ÖRNEKLERİ



PATENT ÖRNEĞİ



FAYDALI MODEL ÖRNEĞİ



COĞRAFİ İŞARET ÖRNEKLERİ



TARİHÇELazer pointer 
(Patent)

Bel formu
(Faydalı Model)

Logitech+Logo
(Marka)

Alıcı haznesi
(Patent)

Slayt değiştirme 
sistemi (Patent)

Genel görüntü
(Tasarım)

Ölçülü kalıp 
çizimleri-dataları, 
elektronik devre 
şeması, yazılım 
kodları, kullanım 
kılavuzu, üretim 
proses şemaları
(Know-how)



RAKAMLARLA PATENT

Dünyada Geçen Yıl
Yapılan

Patent Başvuru Sayısı?

+3 MİLYON



RAKAMLARLA FSMH



RAKAMLARLA FSMH

Türklerin Dünya
Başvurularındaki Payı?

~BİNDE 3



RAKAMLARLA FSMH
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Türkiye Patent Başvuru Trendleri

Yerli Yabancı Toplam

2018 Yerli Patent: 7114; 2018 Yabancı Patent: 11155; 2018 Toplam: 18269



• Herhangi bir teknik soruna sağlanan teknik 
çözümler buluştur. Basit bir yenilik bile bir
buluş olabilir.

• Patentlenebilirlik kriterlerini (Yenilik, buluş 
basamağı içerme ve sanayiye uygulanabilir
olma) sağlayan çözümler patent ile korunur.

• Patent buluş sahibine buluş konusu
üzerinde negatif bir hak sağlar (ürettirmeme, 
kullandırmama, sattırmama)

• Patent sonucu değil, gidiş yolunu korur.

• Patent 20 yıla kadar koruma sağlar, tescil
süreci ortalama 2-3 yıl sürer.

PATENTLER



• Yeni ve sanayiye uygulanabilir çözümler faydalı
model ile korunur. 

• Buluş basamağı şartı Faydalı Modeller için
aranmaz. 

• Bir Ar-Ge süreci ortaya çıkmamış, daha 
mütevazi çözümler için Faydalı Model ideal bir
koruma enstrümanıdır. 

• Patentin sağladığı hukuki hakları Faydalı Model 
de sağlar. 

• Prosesler ve kimyasal içerikler Faydalı Model 
ile korunamaz.

• Faydalı Model 10 yıla kadar koruma sağlar, tescil 
süreci ortalama 1.5 yıldır.

FAYDALI MODEL



Yanlış tanım: Cam bardağın yanal yüzeyinde
sağlanan kulak benzeri şekilde bir tutamak

Sonuç : Rahatlıkla delinebilir bir patent

Doğru tanım: Bir sıvı kabıyla ısıl teması en
azından yeterli oranda kesen çıkıntı

Sonuç : Delinmesi çok zor bir patent 

PATENTİN KORUMA KAPSAMI?



ÖRNEK BULUŞLAR



ÖRNEK BULUŞLAR



ÖRNEK BULUŞLAR



ÖRNEK PATENT METNİ



• Buluş yaptığınızın farkında olun! Teknik sorunlara getirilen tüm teknik 
çözümler buluştur. 

• Patent başvurusundan önce fikrinizi kamuya açmayın.

• İfşa ettiyseniz (örneğin makale yayını) en geç 1 yıl içerisinde 
patent/faydalı model başvurusunu yapın

• Buluşunuzun gerçekten yeni olup olmadığını araştırın. Yeniliği tespit
etmenin en etkili yolu, patent araştırmasıdır. (Espacenet)

• Patent verilerini fikir toplamak için kullanın. 

• Fikri Haklar konusunda en azından temel farkındalık eğitimlerini alın.

BULUŞU OLAN NE YAPMALI?



Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları, 

Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, 
usul ve kurallar, 

Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, 
estetik niteliği olan yaratmalar, 

Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması
ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan
usuller ve yazılımlar, 

Tedavi usulleri

Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka
aykırı olan buluşlar,

PATENT VERİLEMEYECEK KONULAR



• Patent Yenilik Araştırması

• Tekniğin Bilinen Durumunu Belirleme Araştırması

• Faaliyet Serbestliği Araştırması

• Patentin etrafından dolaşma çalışması

• Patent çürütme çalışması

• Patent saha raporları

• Patent bültenleri takibi-analizi

• Patent verilerinden paydaş bulma çalışmaları

PATENT VERİLERİNİ KULLANMA



• Ar-Ge’nizin sigortasıdır, taklitlerin, bilgi hırsızlığının önüne geçer

• Çok daha hızlı ve efektif Ar-Ge yapma imkanı verir

• Rakiplerinizi yavaşlatır, zaman kazandırır.

• Teknoloji hedeflerinize ilerlerken önünüzdeki engelleri gösterir.

• Tercih edilmenizi sağlar, marka değerinizi artırır. 

• Hukuki saldırılara karşı bir savunma kalkanınız olur.

• Lisanslardan gelir sağlama imkanı verir.

• Bir çok devlet teşvik ve destek mekanizmasının kapısını açar

PATENT KÜLTÜRÜ NE SAĞLAR?



• Amaç aynı konuya başkasının yurtdışında patent almasını engellemek 
değil, üretmesini-satmasını engellemek

• Bir ülkede yapılan bir başvuru sadece o ülkede geçerlidir. 

• En geç 12 ay içinde yurtdışına başvuru yapılması gerekmektedir. Aksi
takdirde, yurtdışı koruma şansı kalmıyor.

• Bu süre içerisinde yapılan başvurular ise ilgili ülkede rüçhan (öncelik) 
hakkından faydalanır. 

• 1-2 ülkede koruma isteniyorsa direk ilgili ülkelerdeki vekiller
aracılığıyla ülkesel başvurular yapılabilir

• Çok sayıda ülkede koruma için toplu başvuru sistemleri var

• Maliyetleri düşüren ve uzun zamana yayan toplu başvuru sistemleri
var (PCT, Avrupa Patenti, Avrasya Patenti, Afrika Patenti (OAPI, 
ARIPO), Körfez Ülkeleri Patenti (GCC) gibi)

YURTDIŞINDA PATENT



• Sınai Mülkiyet uyuşmazlıkları şikayete bağlıdır. Siz bir 
şikayette bulunmayınca yargı makamları harekete geçmez. 

• Başvuruyu yayınlandıktan sonra 3. kişilerin sorumluluğu başlar 
ama dava tescil belgesi gelince açılabilir.

• Taklitçilere karşı markalarda hem ceza hem hukuk, patent, 
faydalı model ve tasarımlarda ise sadece hukuk davası 
açılabilir. Ayrıca tespit davası ile tecavüzün ön tespiti 
mümkündür. 

• Ceza davalarında hapis ve adli para cezaları verilmektedir. 

• Hukuk davalarında mal toplatma, üretimi durdurma, üretim 
ekipmanlarına el koyma, yoksun kalınan kazancın tazmini, 
basına duyurma gibi yaptırımlar uygulanabilir. 

• Sınai Mülkiyet uyuşmazlıklarında bu alanda uzman 
hukukçulardan destek alınmalıdır. 

HUKUKİ HAKLAR



• Buluş bariyerinizi düşürün. Teknik bir sorunu basit şekilde bile  
çözüyorsanız bir buluş yaptınız demektir. 

• Patent başvurusu yapmadıkça buluşunuzu kamuya açmayın.

• İlk patent başvurusunu olabildiğince erken aşamada yapın. 
Unutmayın, patent başvurusu için prototip gerekmez.

• Ar-Ge’nin en başında patent araştırması yapın. Amerikayı yeniden
keşfetmeyin.

• Patent bültenlerini takip-analiz ettirin. Rakiplerin-sektörünüzün 
teknolojik aktivitelerinden/trendlerden haberdar olun.

• Patent ihlalleri konusunda dikkatli olun. Ticarileşme öncesi mutlaka 
Faaliyet Serbestliği Çalışması yaptırın.

• Fikri Haklar konusunda çalışacağınız danışmanı çok dikkatli seçin.

TAVSİYELER






