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Fikri hakların önemi ve yönetilmesi amacıyla hazırlanan bu çalışmada, öncelikle fikri 
haklarla ilgili kavramlara ve bu kavram kapsamındaki terimlere değinilecek ve tanımlarına 
yer verilecektir.  Şirketlerin, öğretim elemanlarının ve girişimcilerin tüm fikir ürünleri ile 
ilgili olabileceği kesindir. Ancak çok kapsamlı olan bu konuda, öncelikle az bilinen ve bilgiye 
ihtiyaç duyulan buluşlar ve patent sistemi örnek konu olarak seçilmiştir.  
  
Konunun önemini vurgulamak ve açıklamak amacıyla istatistiklerden yararlanılacak ve 
ayrıca önemli bir konu olan rekabet gücü ile fikri hakların bağlantısına ve daha sonra çok 
aşamalı olan hakların yönetimi konusunun; Ar-Ge öncesi, Ar-Ge süreci, Ar-Ge sonrası, 
patent süreci, ticarileştirme süreci, hakların paylaşımı aşamalarına değinilecektir.        
 
 
 
 [1]   Ankara Patent Bürosu Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü  
       ODTÜ, TOBB ETÜ ve Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi 
       FİSAUM Yönetim Kurulu Üyesi 
       TOBB Türkiye Patent Ve Marka Vekilleri Meclisi Başkanı 
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FİKRİ HAKLARLA İLGİLİ KAVRAMLAR  
  
FİKİR,  
 
Fikir, “henüz bir biçim verilerek ifade edilmemiş eylem” olarak açıklanabilir. 
  
Burada dikkat edilmesi gereken konu, fikirlerin yasal olarak korunmamasıdır. Dünya 
Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması eki Ticaretle Bağlantılı Fikri Haklar Anlaşması’nın 
(TRIPS) 9/2 maddesinde [2]; "Eser sahibinin hakları; fikirleri, usulleri, işletme 
yöntemlerini veya  buna benzer matematiksel kavramları değil, ifadeleri 
kapsayacaktır."  şeklinde belirtilmiştir. Benzeri bir hüküm “WIPO Copyright Treaty” de 
de vardır. 
 Kaynak: http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm 
 
 
[2]  Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of 
operation or mathematical concepts as such. (TRIPS Article 9/2.) 
Kaynak: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
 http://www.wto.org/english/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. (Article 2)  
Kaynak: WIPO Copyright Treaty. http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/trtdocs_wo033.html   
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İFADE 
 
İfade edilmekten amaçlanan, fikir ürününün bir biçim kazandırılarak oluşturulmasıdır.  
Korumanın başlaması için fikir ürününün oluşması ön koşuldur. Henüz yazılmamış bir roman 
veya senaryo, tamamlanmamış bir buluş, görsel anlatımı oluşmamış bir endüstriyel tasarım 
için bir yasal koruma başlamamıştır.   
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Eserler;  
Buluşlar; 
Ticaret sırları;  
Endüstriyel tasarımlar;  
Entegre devre topografyaları; 
Yeni bitki çeşitleri;  
vb.  
 “yaratılar” – “creations”  grubunda  ve  
  
Ticaret unvanları  
Markalar 
İnternet alan adları; 
Coğrafi işaretler; 
vb. 
 “ayırıcı işaretler” – “distinctive signs” grubunda yer alır.   
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FİKİR ÜRÜNÜ 
 
Fikir ürünü,   bir biçim kazandırılarak ifade edilmiş fikirler olarak 
tanımlanabilir. Gerek WIPO ve gerekse AB düzenlemelerinde fikir 
ürünleri biçimlenme şekillerine göre, iki gruba ayrılmıştır:  
http://www.wipo.int/about-ip/en/   

http://www.wipo.int/about-ip/en/
http://www.wipo.int/about-ip/en/
http://www.wipo.int/about-ip/en/


© 2013 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır. 
6 

Eserler;  
Buluşlar; 
Ticaret sırları;  
Endüstriyel tasarımlar;  
Entegre devre topografyaları; 
Yeni bitki çeşitleri;  
vb.  
 “yaratılar” – “creations”  grubunda  ve  
  
Ticaret unvanları  
Markalar 
İnternet alan adları; 
Coğrafi işaretler; 
vb. 
 “ayırıcı işaretler” – “distinctive signs” grubunda yer alır.   
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Dünya Fikri Haklar Örgütü’nün fikri haklar ayırımı 

7 

 
IP is divided into two categories:  Industrial property, which includes inventions 
(patents), trademarks, industrial designs, and geographic indications of source; and 
Copyright, which includes literary and artistic works such as novels, poems and plays, 
films, musical works, artistic works such as drawings, paintings, photographs and 
sculptures, 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. 
http://www.wipo.int/about-ip/en/ 
 
Avrupa Birliği’nde yapılan ayırım WIPO ayırımı ile benzerdir. 
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_52_en.htm 
 

http://www.wipo.int/about-ip/en/
http://www.wipo.int/about-ip/en/
http://www.wipo.int/about-ip/en/
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_52_en.htm
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WIPO Dünya Fikri Haklar Örgütü, “haksız rekabete karşı koruma”,  
“franchising”, “character merchandising”, “genetik kaynaklar”, 
“geleneksel bilgi”, “geleneksel kültür biçimleri (ifadeleri) veya 
folklor”  konularını da “fikri haklar – intellectual property”  
kapsamında yorumlamaktadır. 
Kaynak: http://www.wipo.int/portal/index.html.en  
  
Yukarıdaki listede yer almayan bilgisayar yazılımları eserler 
kapsamında değerlendirilmektedir. 

http://www.wipo.int/portal/index.html.en
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FİKİR ÜRÜNÜ SAHİBİ 
 
Fikir ürünü sahibi,  fikir ürünlerini oluşturan gerçek kişi veya gerçek kişilerdir. Eser, 
buluş, endüstriyel tasarım ve benzeri fikir ürünleri insanın kişisel çalışmaları ile 
oluşturulduğu için bunlar üzerindeki manevi hakların sahibi de oluşturan gerçek kişi 
veya kişilerdir. Tüzel kişiler veya fikir ürününü oluşturmamış gerçek kişiler fikir ürünü 
sahibi olamaz. Bu tüzel ve gerçek kişiler, gerçek hak sahibi tarafından oluşturulmuş fikir 
ürünlerini, hak sahibinden izin alarak kullanabilir.  
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FİKİR ÜRÜNÜ SAHİBİNİN HAKLARI  
 
Fikir ürünü sahibinin hakları, fikir ürünü sahibine yasal 
düzenlemelerle tanınan hakları ifade eder. Bu haklar genellikle 
fikri haklar – intellectual property olarak kısaca ifade edilir. 
Fikir ürünü sahibinin hakları, fikir ürününün oluşması ile birlikte 
doğar.   
 
Genel olarak bu haklar;  
  
kişisel olarak kullanmak,  
hakları devir etmek veya kullanım izni vermek 
izinsiz kullanımları yasal yollara başvurarak önlemek 
  
olarak yorumlanır ve “münhasır haklar – exclusive rights” 
olarak adlandırılır. 
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MADDESEL VARLIKLAR VE MADDESEL OLMAYAN VARLIKLAR  
(TANGIBLE AND INTANGIBLE ASSETS) 
  
Fikir ürünlerinin tanımlanmasına ilişkin bir başka yorum da, maddesel varlıklar ve maddesel 
olmayan varlıklar ayırımında yer almıştır. 
  
Arazi, binalar, makineler ve diğer donanımlar, sermaye, vb. elle tutulur ve gözle görülür 
varlıklar olup bunların tümü “mülkiyet” kavramı kapsamındaki maddesel varlıklardır.  
  
Eserler, bilgisayar yazılımları, buluşlar, ticaret sırları, endüstriyel tasarımlar, entegre devre 
topografyaları; yeni bitki çeşitleri, markalar, internet alan adları, ticaret unvanları, veri 
tabanları, müşteri bilgileri, iş yapış yöntemleri, vb. elle tutulamayan ve gözle görülemeyen 
varlıklar olup bunların tümü “hak” kavramı kapsamındaki maddesel olmayan varlıklardır. 
  
(Kaynak: http://www.webandmacros.net/assets-Balanced-Scorecard.htm)  
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Tablo 4 - Şirket varlık değerinde değişim  

http://www.webandmacros.net/assets-Balanced-Scorecard.htm 

http://www.webandmacros.net/assets-Balanced-Scorecard.htm
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KORUMANIN ÖLÇÜTLERİ VE YASAL KAYNAKLARI 
  
Tüm fikir ürünleri korunmamaktadır. Hangi fikir ürünlerinin korunması gerektiği 
konusunda ölçütler oluşturulmuş ve yasal kaynaklar düzenlenmiştir. Ekli tabloda 
ölçütler ve yasal kaynakları belirtilmiştir. (Tablo 1) 
  
Eserler yalnız Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre doğal olarak; buluşlar, yalnız 
Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK’ya göre patent veya  faydalı model belgeleri 
ile belgeli olarak korunmaktadır. Endüstriyel tasarımlar (ürünün iki veya  üç boyutlu 
görünümleri) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Endüstriyel Tasarımların Korunması 
Hakkında KHK, Türk Ticaret Kanunu Haksız Rekabet Hükümleri, Markaların Korunması 
Hakkında KHK’ya göre, doğal ve belgeli olarak yasal korumadan yararlanmaktadır. 
Markalar,  Türk Ticaret Kanunu Haksız Rekabet Hükümleri ile tescilsiz olarak ve 
Markaların Korunması Hakkında KHK’ya göre, belgesiz ve belgeli olarak yasal 
korumadan yararlanmaktadır.  
 
Tablo 2’de koruma süreleri verilmiştir. Bu tablodan da görüleceği gibi, fikir ürünü 
çeşitlerinin yasal koruma süreleri farklıdır. 
 
  

13 
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FİKRİ ÜRÜNÜ KORUNMANIN ÖLÇÜTLERİ YASAL KAYNAKLAR 
 

ESER 

Sahibinin özelliğini taşıması  

ve Kanunda sayılan eser türleri kapsamında 
olması 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 
(FSEK) (1952) 

 

BULUŞ 

Yeni olması 

Sanayiye uygulanabilir olması 

Bir buluş basamağını içermesi (tekniğin 
bilinen durumunu aşması) 

Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK 
551(1995) 

 

ENDÜSTRİYEL TASARIM 

 

Yeni olması 

Ayırt edici nitelikte olması 

Tasarım Haklarının Korunması Hakkında 
KHK 554 (1995) 

FSEK [] (1952) 

Haksız Rekabet 6102 sayılı TTK madde 54 
ve devamı (2011) 

Markaların Korunması Hakkında KHK 556 
(1995) 

 

MARKA 

Ayırt edici olması 

Çizimle görüntülenebilmesi veya   

Benzer biçimde ifade edilebilmesi  

Baskı yoluyla yayınlanabilmesi ve 
çoğaltılabilmesi   

Haksız Rekabet 6102 sayılı TTK madde 54 
ve devamı (2011) 

Markaların Korunması Hakkında KHK 556 
(2011) 

 

ENTEGRE DEVRE 
TOPOGRAFYALARI 

 

Orijinal niteliğe sahip olması 

5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının  
Korunması 

Hakkında Kanun (2004) 

 

YENİ BİKTİ ÇEŞİTLERİ 

 

Yeni, farklı, yeknesak ve durulmuş olması 

- 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait 
Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin 
Kanun (2004) 

HAKSIZ REKABET Başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri 
veya işleri ile karıştırılmaya yol açan 
önlemler almak, (TTK 55/4) 

Haksız Rekabet 6102 sayılı TTK madde 54 
ve devamı (2011) 

TABLO 1 - Ölçütler ve Kaynaklar 
 

 

[[1]] FSEK Madde 2: “3. Bedii vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilmi mahiyette… endüstri, çevre ve sahne tasarım ve 
projeleri” ifadesi ile “teknik ve ilmi mahiyeti” eser koruması için ek koşul olarak belirlemiştir. 
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/957.html  
  

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/957.html
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Tablo 2’de koruma süreleri verilmiştir.  
 
Bu tablodan da görüleceği gibi, fikir ürünü 
çeşitlerinin yasal koruma süreleri farklıdır. 
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FİKİR ÜRÜNÜ Süre 
ESER Eser sahibinin yaşadığı süre + 70 yıl [] 
BAĞLANTILI HAK 70 yıl 
BULUŞ  İncelemeli patent: 20 yıl  

İncelemesiz patent: 7 yıl   
Faydalı model belgesi: 10 yıl  

ENDÜSTRİYEL 
TASARIM 

Tasarım tescili: 5x5 yıl 
Eser: eser sahibinin yaşadığı süre + 70 yıl 
Marka tescili: yenilenebilir 10 yıl 
Haksız rekabet:  süre yok 

ENTEGRE DEVRE 
TOPOGRAFYALARI 

10 yıl 

YENİ BİTKİ 
ÇEŞİTLERİ 

25 veya 30 yıl 

MARKA Yenilenebilir 10 yıl 

Tablo 2 – Koruma süreleri   
 
 

[[1]] WIPO, ölümden sonraki bu süreyi 50 yıl olarak önermekte ve bazı ülkelerde bu öneri uygulanmaktadır.  
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 Araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyeti sonucunda oluşturulan yeni teknik 
çözümler olan buluşlar patent sistemi kapsamında belge verilerek 
korunmaktadır.  Bu korumayı sağlamak için yasal düzenlemelerdeki kurallara 
uygun olarak hazırlanan  başvuru ve ekleri ile patent talep etmek 
gerekmektedir. 
  
Türkiye’deki patent sistemi aşağıdaki üç temel yasal kaynak ile yürütülmektedir. 
- 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  
(1995), 
- Patent İşbirliği Andlaşması (PCT) kapsamında yapılan Uluslararası Patent 
Başvurusu (Türkiye’nin katılımı 1996)  
- Avrupa Patenti Sözleşmesi kapsamında verilen Avrupa Patenti (Türkiye’nin 
katılımı 2000) 
  
Gerek ulusal yasal düzenleme ve gerekse bölgesel ve uluslararası sözleşme ve 
andlaşmalar kapsamında gerçek veya tüzel kişiler ve kuruluşlar bünyesinde 
geliştirilen buluşlar için, gerekli aşamaları olumlu geçebilenlere patent 
verilmektedir. 
 
 

PATENT SİSTEMİ 

17 
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Türkiye’deki patent sistemi ekli tabloda özetlenmiştir. (Tablo 3) 
 
Patent almak isteyenler patent veya faydalı model başvurusu için 
tercihlerini kendileri yapabilmektedir.  Başvuru yapıldıktan sonra ve belirli 
aşamalarda sistemler arasında değişim yapılabilmektedir.  
 
İncelemeli ve incelemesiz patent işlemlerinin ilk aşaması eşittir. Araştırma 
raporu düzenlenip yayınlandıktan sonra, başvuru sahibi tercihini yaparak 
işlemlerin incelemeli veya incelemesiz olarak devamına karar verebilir. 
İncelemesiz  patent belgesinin tercih edilmesi, inceleme raporu 
düzenlenmesi işlemlerinin 7 yıl ertelenmesi anlamındadır.  7 yıl içinde 
incelemenin istenilmemesi halinde koruma sona erer. İnceleme talep edilir 
ve olumlu sonuçlanırsa incelemeli patent 20 yıl için verilir. 
 
Tercih öncesinde 10 yıl koruma sağlayan Faydalı Model sistemine 
geçilebilir.  Faydalı model başvurusu yayınlandıktan sonra patent sistemine 
geçiş mümkündür 
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ŞEKLİ İNCELEME(54) 

ARAŞTIRMA RAPORU 
(57) 

YAYIN  
(55 ve 57) 

FAYDALI MODEL 
Başvurusu (159) 

GÖRÜŞ BİLDİRME 
(6 AY) (60/1) 

ŞEKLİ İNCELEME 
(160) 

SİSTEM TERCİHİ 
(59) YAYIN  

(160/4) 

İTİRAZ 
(3 AY) (161) 

KRİTER 
YENİLİK  

SANAYİYE UYGULANMA 
(154) 

İNCELEMESİZ 
PATENT SİSTEMİ (60) 

BELGE (162) 
FAYDALI MODEL 
BELGESİ  (10 YIL) 

İNCELEMELİ 
PATENT SİSTEMİ (62) 

BELGE (60/5) 
İNCELEMESİZ 

PATENT 
(7 YIL) 

İTİRAZ 
(6 AY) (62/2) 

ESAS İNCELEME (62/5) 

KRİTER 
YENİLİK 

SANAYİYE UYGULANMA 
BULUŞ BASAMAĞI(7, 9 ,10) 

BULUŞ 

İNCELEMELİ PATENT 
(20 YIL) 

PATENT 

BAŞVURUSU(54) 

Tablo 3 – Türkiye’de Patent ve Faydalı Model İşlem Şeması 

19 
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Avrupa Patenti sistemi, patent başvurusu ve patent 
verilmesi işlemlerini kapsayan bir bölgesel patent 
sistemidir.  
 
Başvurudan patent verilinceye kadar tüm işlemler Avrupa 
Patent Ofisi bünyesinde gerçekleştirilir ve Avrupa Patenti 
verildikten sonra 3 ay içinde Avrupa Patenti kapsamındaki 
38 ülkeden tercih edilenlerde geçerlilik başvurusu 
yapılması gerekir.  
 
Ulusal aşamada, yayınlanmış Avrupa Patenti ulusal 
patent ofis patent sicillerine numara verilerek kayıt edilir. 
Patent koruması için başka bir işleme gerek yoktur.  
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Avrupa Patenti 

  18                    

     EP 

 Başvurusu 
Araştırma              
Raporu 

Araştırma 
Raporu Yayın Patent Yayın+ 

3 ay          İtiraz 

İnceleme 

Araştırma Raporu Yayın+ 6 ay 

12 ay(+-4) 

9 ay 
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PCT - Uluslararası Patent Başvurusu sisteminde ise,  148 ülke için 
WIPO Uluslararası Büroya yapılan patent başvurusu, bu büro 
organizasyonu ile yetkili ofislerde araştırılır ve incelenir. 
Düzenlenen raporlar ile ilk başvuru tarihinden itibaren 30 uncu 
ayda patent alınmak istenen ülkelere raporlar sunularak patent 
talep edilir.  
 
Bu sistem bir başvuru sistemi olduğu için patent belgesi 
düzenlenmez. Patent, ulusal aşamaya geçiş yapılan ülkelerin 
patent ofisleri tarafından düzenlenir.                   



© 2013 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır. 
23 

Uluslararası Patent Başvurusu (PCT) 

  12   16 18 22 28 30 

İ 
L 
k 
b
a
ş
v
u
r
u 

 PCT Araştırma              
Raporu 

+ “Written 
opinion” 
Yazılı Görüş 

Y 

A 

Y 

I 

N 

Geçici 
İnceleme 
Raporu 

Ülke 
Aşaması 

TR 

İnceleme 
Talebi 

Tekniğin bilinen 
durumuna ilişkin Buluşun patent 

verilebilirliğine ilişkin 
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RÜÇHAN HAKKI 
 
Bir patent başvurusu ilk kez bir ülkeye veya Avrupa Patent Ofisi gibi bir 
kuruluşa yapıldığı tarihten itibaren 12 ay bir rüçhan hakkı kazanılır.   
 
Örneğin Türkiye’de 12 Ocak 2013 tarihinde yapılan bir patent başvurusuna 
dayalı olarak ve rüçhan hakkı talep edilerek diğer ülkelere  12 Ocak 2014 
tarihine kadar patent başvurusu yapılabilir. Başvurunun değerlendirilmesi 
Türkiye’deki başvuru tarihi itibariyle yapılır. İki tarih arasında açıklamalar 
yeniliği etkilemez ve eğer aynı buluş için başka başvurular yapılmışsa veya 
patent verilmişse geçersiz sayılır. 
 
Avrupa patenti başvurusu veya uluslararası patent başvurusu ilk kez yapıldığı 
zaman bu başvurulardan da rüçhan hakkı kazanılır. 
 
Uluslararası bir sergide buluş sergilendiği zaman da rüçhan hakkı söz 
konusudur. Patent sisteminde bu önerilmemektedir.  Endüstriyel tasarımlar ve 
markalarda bu uygulama önerilir. 
 
Kaynak: Paris Sözleşmesi, http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514#P83_6610  
 

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514#P83_6610
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BULUŞ  
 
Buluşun tanımı, kavrama sınır getirmemek amacıyla,  genellikle 
yapılmaz. “Belirli bir teknik sorunun çözümüne ilişkin teknik özelliği 
olan fikir ürünü” tercih edilen bir yorumdur.   
Buluşun tanımı yerine, hangi buluş iddialarına patent verileceği, tercih 
edilmiştir. 
Buluşlarla ilgili yasal düzenlemede buluşun patentle korunabilmesi için;  
•yeni olması (başvurudan önce yayınlanmamış veya  kamuya 
açıklanmamış olması),  
•bir buluş basamağını içermesi “tekniğin bilinen durumunun aşılması”  
(buluşun ait olduğu teknik alanda uzman bir kişinin bilgisi dahilinde 
olmaması) ve   
•sanayiye uygulanabilir olması (birden çok üretilebilir olması) 
gerekir. 

[3] Teknik:  
• Bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin tümü 
• Fizik, kimya, matematik gibi bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulamak. 

(TDK, Türkçe Sözlük)  
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Bir buluşun patentle korunabilmesi için teknik  [3]  bir 
özelliğinin olması ön koşuldur. 
  
Patent verilerek korunabilir bir buluş olup olmadığı 
konusundaki değerlendirme, buluşun; yenilik, sanayiye 
uygulanabilirlik ve bir buluş basamağı içermek ölçütleri 
açısından incelenmesinden ayrı yapılmalıdır.  
 
Avrupa Patenti Sözleşmesi’nin 52(1) maddesi hükmüne göre 
her şeyden önce bir buluş olmalı, daha sonra bu buluş, 
patent verilebilmesi için gerekli ölçütleri karşılamalıdır. Eğer 
bir buluş söz konusu değilse, patent verilebilirlik ölçütlerinin 
varlığı araştırılmayacaktır. 
 
Kaynak: http://www.epo.org/  
 

[3] Teknik:  
• Bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin tümü 
• Fizik, kimya, matematik gibi bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulamak. 

(TDK, Türkçe Sözlük)  
  

http://www.epo.org/
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DİĞER ÖLÇÜTLER 
 
Yasal olarak üç olarak bilinen ölçütler, başvuruların 
değerlendirilmesinde ve hükümsüzlük kurallarında altı 
olarak sayılabilir: 
 
0 - Bir buluş olacaktır.  
1 - Bu buluş yeni olacaktır.  
2 - Bu buluş sanayiye uygulanabilir olacaktır.  
3 - Bu buluş bir buluş basamağını içerecektir.  
4 - Bu buluş uygulamayı sağlayacak biçimde 
başvuruda yeterince açık ve tam tanımlanacaktır.  
5 - Patent verilmesini isteyen gerçek buluşçu olacak 
veya buluşçunun adı belirtilecektir.  
6 - Patent isteği yalnız bir buluşu kapsayacaktır.  
(buluşun bütünlüğü – unity of invention)  
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İNOVASYON 
 
Son yıllarda Ar-Ge kavramı ile birlikte en çok kullanılan kavramlardan biri 
de inovasyondur.  
OSLO KILAVUZU’nda inovasyon şu şekilde tanımlanmıştır.  
İnovasyon, 
•yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal veya hizmet), veya 
sürecin;  
•yeni bir pazarlama yönteminin veya  
•iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir 
örgütsel yöntemin   
uygulanması olarak açıklanmaktadır.  
 
http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/Oslo_3_TR.pdf   
 
Maddesel olmayan varlıklar içinde yer alan inovasyon, ürün ve süreç 
aşamasında,  patent veya faydalı model belgeleri kapsamına girmektedir. 

http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/Oslo_3_TR.pdf


© 2013 Ankara Patent | Tüm Hakları Saklıdır. 
29 

 

PATENT 
 
Patent, sanayi alanında uygulanabilir bir buluşun sahibine bir kamu 
kurumu tarafından verilen belgedir. Bu belge, patent sahibine patent 
istemlerinde tanımlanan buluşun kapsamında olmak koşuluyla söz 
konusu buluşun başkaları tarafından kullanılmasına izin vermek ve 
izinsiz kullanılmasını engellemek için yasal yollara başvurmak hakkını 
sağlar.  
 
 
ÜRÜN PATENTİ – USUL PATENTİ 
Eğer buluş;  
bir ürün ile ilgisi ise “ürün patenti – product patent”,  
bir usul ile ilgili ise “usul patenti – process patent”  
olarak adlandırılır. 
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YENİLİK  
 
Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda 
dünyanın herhangi bir yerinde, toplumca erişilebilir, yazılı veya sözlü 
tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerin tümü, 
tekniğin bilinen durumunu oluşturur.  
  
Tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan buluşlar YENİDİR. Yenilik,  
patent verilebilirlik şartlarından birisi, bir anlamda buluş için 
olmazsa olmaz bir kavramdır.  
Araştırma raporlarında eğer bir buluşun yeniliğini etkileyecek bir 
doküman (belge) söz konusu ise bu X kategorisinde belirtilmektedir. 
Kategori X:  
Özel bir ilgisi bulunan belge. Belge tek başına ele alındığında, 
patent başvurusu yapılan buluşun yeni olduğu veya bir buluş 
basamağı içerdiği kabul edilemez. 
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BULUŞ BASAMAĞI 
 
Buluşun, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin 
bilinen durumundan aşikâr bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet 
sonucu gerçekleşmiş olması. 
Araştırma raporlarında eğer bir buluşun buluş basamağı içermesini 
etkileyecek bir doküman (belge) söz konusu ise bu Y kategorisinde 
belirtilmektedir. 
 
Kategori Y 
Özel bir ilgisi bulunan belge.  Belgenin bir veya daha çok bu gibi 
diğer belgeler ile birleştirildiği ve söz konusu birleşimin teknikte 
uzman bir kişi için aşikâr olduğu durumda, patent başvurusu yapılan 
buluşun bir buluş basamağı içerdiği kabul edilemez. 
 
SANAYİYE UYGULANABİLİRLİK 
Buluşun, sanayide üretilebilir veya kullanılabilir (tekrar edilebilir) 
nitelikte olması. 
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YETERİNCE AÇIK VE TAM  
 
Bir buluş uygulamayı sağlayacak biçimde başvuruda yeterince açık ve tam 
tanımlanacaktır.  
Patent başvurusuna ilişkin olarak düzenlenen araştırma raporlarında 
kullanılan «it is not clear» ifadesi bu kuralı tanımlamaktadır. Avrupa 
Patenti Sözleşmesinde “sufficiently clear and complete”  olarak 
belirtilmiştir. 
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BULUŞUN BÜTÜNLÜĞÜ  
 
Patent sisteminin konusu buluştur. Patent,  yalnız bir buluş için 
verilir. 
Üründeki her bir teknik sorunu çözen yenilik buluş olarak 
kabul edilebilir. Bir ürünü oluşturan unsur sayısı gibi, bir üründe 
birden çok sayıda buluş bulunabilir. 
 
Patent sisteminde bu konu, “buluşun bütünlüğü – unity of 
invention” olarak tanımlanmıştır. Birden çok buluşu içeren bir 
patent başvurusu yapılmış ise, patent ofisindeki şekli şartlara 
uygunluk incelemesi sonrasında yalnız bir buluş için rapor 
düzenlenecek ve diğerleri için ayrı başvuru yapılması gerektiği 
belirtilecektir. Ayrılan başvurular için yapılacak yeni 
başvurunun/başvuruların tarihi ilk başvurunun tarihi kabul 
edilecektir.  
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IPC – International Patent Classification 
 
IPC, sekiz bölüm ve  yaklaşık 70000 alt bölümü kapsayan, uluslararası 
patent sınıflandırma sistemidir. 
http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/   
 
 
CPC – Cooperative Patent Classification  
  
 Avrupa Patent Ofisi tarafından kullanılan CPC sınıflandırma sistemi 
dokuz bölüm ve yaklaşık 140000 alt bölümü kapsamaktadır. 
IPC de yer almayan «GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL 
DEVELOPMENTS» konusu CPC de «Y» bölümü olarak bölümlere 
eklenmiştir.  
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=
B64F3%2F00  

http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP
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PATENT PENDING 
 
Başvuru gereklerini sağlamak koşuluyla, patent korumasının üçüncü kişilere 
karşı ileri sürülmesi için kurallar olmakla birlikte, patent başvurularının 
yapıldığı andan itibaren buluşların korunması sağlanır.   
Buluş sahibi patent başvurusu yapıldıktan sonra buluşu açıklayabilir ve 
uygulayabilir. Başvuru tarihi ile patentin alınış tarihi arasındaki bu tür 
açıklamalar ve uygulamalar buluşun yeniliğini etkilemez. 
 
 
FAYDALI MODEL  BELGESİ 
 
Faydalı Model Belgesi, yeni buluşları korumak için verilen bir başka belge 
türüdür. Faydalı Model Belgesi ile Patent arasındaki başlıca farklar: belge 
verilebilirlik ölçütleri, koruma süresi, inceleme ve değerlendirme şekli olarak 
özetlenebilir. Faydalı model belgesi verilerek sağlanan koruma 10 yıldır. 
Faydalı Model Belgesi ile sağlanan koruma, usuller ve bu usuller sonucunda 
elde edilen ürünler ve kimyasal maddelere uygulanmamaktadır.   
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PATENT ÖN ARAŞTIRMASI 
 
Gerek Ar-Ge faaliyetine başlamadan ve gerekse patent başvurusunu 
hazırlamaya başlamadan önce buluş ile ilgili teknik alandaki önceki 
tekniği öğrenmek amacıyla bir ön araştırma yapılması ve konu ile ilgili 
yayınların derlenmesi önerilir. Aşağıda linkleri verilen patent veri 
tabanlarına  ulaşım serbesttir. Bu veri tabanlarında anahtar sözcükler, 
patent numaraları, buluş sahibi veya başvuru sahibi, patent sınıfı ile 
ön araştırma yapılabilir.  Araştırmada bulunan dokümanlara ulaşmak 
genellikle mümkündür.  Patent ön araştırması veya önceki teknik 
araştırması için bir profesyonel patent vekili ile çalışılması önerilir. 
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PATENT VERİ TABANLARI 
 
http://worldwide.espacenet.com/    adresi, Avrupa Patent Ofisi’nin Patent Veri Tabanı 
olup, Avrupa Patent Başvuruları, Uluslararası Patent Başvuruları ve bir çok ülkenin 
patent  ve patent başvurularını içermektedir.  
 
http://www.uspto.gov/patft/index.html adresi, Birleşik Devletler Patent ve Marka 
Ofisi’nin patent veri tabanıdır.  
  
http://online.turkpatent.gov.tr/   Türk Patent Enstitüsü’nün bu adresinde yer alan 
sayfasından Türkiye’de verilen patent ve faydalı model belgelerinin tam metinlerine 
ulaşılabilmektedir. 
Bulunan verideki dosya imi ve daha sonra dokümanlar tıklanarak sayfaya ulaşılabilir. 
 
http://www.wipo.int/patentscope/search/en/search.jsf;jsessionid=EA37BBDF1BD0EA20
B94637FB8F3B310C.wapp2  adresi Patent İşbirliği Andlaşması’na göre yapılan 
uluslararası patent başvuruları konusunda araştırma olanağı vermektedir. 

http://worldwide.espacenet.com/
http://www.uspto.gov/patft/index.html
http://online.turkpatent.gov.tr/
http://www.wipo.int/patentscope/search/en/search.jsf;jsessionid=EA37BBDF1BD0EA20B94637FB8F3B310C.wapp2
http://www.wipo.int/patentscope/search/en/search.jsf;jsessionid=EA37BBDF1BD0EA20B94637FB8F3B310C.wapp2
http://www.wipo.int/patentscope/search/en/search.jsf;jsessionid=EA37BBDF1BD0EA20B94637FB8F3B310C.wapp2
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Online Patent Araştırması yapılan siteler:  
 
http://www.freepatentsonline.com/  
http://www.google.com/patents   
 
Bazı ülkelerin  patent ofisi siteleri: 
 
Birleşik Krallık Fikri Haklar Ofisi: http://www.ipo.gov.uk/patent.htm  
Japonya Patent Ofisi: http://www.jpo.go.jp/index.htm  
Almanya Patent ve Marka Ofisi: http://www.dpma.de/suche/patentdatenbanken.html 
Macaristan Fikri Haklar Ofisi: http://www.hipo.gov.hu/English/enevvaltas.html?url=English/ 
Kore Fikri Haklar Ofisi:  http://www.kipo.go.kr/en/  
İtalya Patent Ofisi: (http://www.fildata.it/ricercae.htm) 
Kanada Fikri Haklar Ofisi: http://brevets-patents.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/search/basic.html  
 

http://www.freepatentsonline.com/
http://www.google.com/patents
http://www.ipo.gov.uk/patent.htm
http://www.jpo.go.jp/index.htm
http://www.dpma.de/suche/patentdatenbanken.html
http://www.hipo.gov.hu/English/enevvaltas.html?url=English/
http://www.kipo.go.kr/en/
http://www.fildata.it/ricercae.htm
http://brevets-patents.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/search/basic.html
http://brevets-patents.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/search/basic.html
http://brevets-patents.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/search/basic.html
http://brevets-patents.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/search/basic.html
http://brevets-patents.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/search/basic.html
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PATENT TARİFNAMESİ 
 
Patent tarifnamesi genellikle, buluş başlığı, buluşun ilgili olduğu teknik alan, önceki teknik, 
amaçlar, resimlerin kısa açıklaması, esas açıklamayı içerir.  Buluş ile elde edilen teknik çözüm, 
bir başlangıç noktasından sonuca kadar ayrıntılı olarak yazılmalıdır.  Tarifname, buluş 
konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından buluşun 
uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte yeterince açık ve tam yazılmalıdır.  
 
Buluşun başlığı: Buluşu kısa olarak tanıtacak bir başlıktır. 
Buluşun ilgili olduğu teknik alan: Kısaca ilgili teknik alan belirtilmektedir. Örnek: “Bu buluş, 
...ile ilgilidir.”  
Önceki teknik:  Buluş konusu ile aynı teknik alandaki daha önceki çalışmalar hakkında, 
karşılaştırma yapabilmek bakımından, bilgi verilir. Gerek yapılan araştırmada elde edilen 
bilgiler ve gerekse bilinen teknikler bu bölümde açıklanır. Bu açıklama sırasında önceki 
teknikteki uygulamaların dezavantajları varsa bunlar özellikle belirtilir. 
Buluşun amaçları ve buluşun çözümünü amaçladığı teknik sorunlar:  Buluş konusunun ana 
amacı ve varsa tali amaçları ile buluşun çözdüğü teknik sorunlar yazılır. 
Resimlerin kısa tanımı: Buluş konusunun açıklanması sırasında resim veya  şema veya  formül 
veya  çizelge veya  bir başka sunuş gerektiriyorsa bunlar kısaca açıklanır. 
Ayrıntılı açıklama: Buluş konusu buluşun amaçları doğrultusunda, başlangıçtan amaçlara 
ulaşılıncaya kadar gerçekleştirilen işlemler itibariyle ele alınıp açıklanır. 
Buluşun sanayiye uygulanma biçimi: Buluştan sanayide ne şekilde yararlanılabileceği, 
buluşun ne şekilde uygulanabileceği ve kullanılabileceği belirtilir. 
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PATENT İSTEMLERİ 
 
Tarifnamede açıklanan söz konusu buluşun patent ile korunması istenen yeni unsurlarının 
yazıldığı bölümdür. Buluş ile tekniğe kazandırılan yenilikler bu bölümde yazılmaktadır. İstemler 
patent korumasının sınırlarını belirleyeceği için çok önemlidir. İstemlerde yazılanlar, önceki 
teknikte bilinen uygulamalar yerine, tarifnamede belirtilen ve tekniğe katılan yenilikleri 
kapsamaktadır. Örnek olarak verilen gözlük çerçevesinde ilk istemde gözlük çerçevesini 
oluşturan unsurlar belirtilmiş ve diğer istemlerde ayrıntılar belirtilmiştir. 
Buluşun yeni olup olmadığı veya  bir buluş basamağı içerip içermediği değerlendirilirken, önceki 
patentlerin yalnız istemleri değil, yayımlanan önceki bilgilerin tümü değerlendirilmektedir. 
Örneğin, önceki bir patentin resimlerinde belirtilen bir teknik özellik bir istemin yeni 
olmadığının kanıtı olarak gösterilebilir. 
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BİLGİSAYAR YAZILIMLARI 
 
Bilgisayar yazılımları genel olarak edebiyat eseri olarak 
korunmaktadır.  
 
Birleşik Devletlerde ve Avrupa Patenti Sistemi’nde bilgisayar 
yazılımlarına, bazı özel durumlarda, patent verilmektedir.  Ancak 
patent başvurusu genellikle “Apparatus for ……”  vb.,  olarak 
sunulur.  
Bunun anlamı, “…… için cihaz” konusunda patent talep edilmekte 
ve genellikle kodlar belirtilmeden algoritmalar ve akım şemaları 
yardımı ile buluş tanımlanmaktadır.  
 
Eğer buluş iddiası; teknik özellik, yenilik ve buluş basamağı 
içeriyorsa değerlendirilmektedir.  
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TİCARET SIRLARI 
 
Bir üründen veya yöntemden en verimli ve kolay biçimde yararlanabilmek için 
oluşturulan o konudaki deneyime ve uygulamaya dayalı, genellikle gizli olmakla birlikte, 
böyle bir nitelik taşıması zorunlu olmayan ve açıklanmadığı için bir patent ile korunmayan, 
teknik bilgi birikimi olarak açıklanabilen Ticaret Sırları önemli bir hak konusunu oluşturur. 
WTO-TRIPS metni bu konuyu “açıklanmamış bilgilerin korunması” başlığı altında Bölüm 7 
de vermektedir. Madde 39’da Paris Sözleşmesi 10bis maddedeki “Haksız Rekabetin 
Korunması” kaynak gösterilmektedir.   
 
(Kaynak: http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04d_e.htm#7)   
Patent olayında kişiler geliştirdikleri buluşu topluma açıklamalarının karşılığında 
kendilerine verilen patent ile korunurken, ticaret sırlarında bilgi, gizli kaldığı sürece 
korunur.  
 
Uluslararası üne sahip bir içeceğin üretim yöntemi bu konuya örnek olarak verilebilir. 
1890’lı yıllarda üretilen ve günümüze kadar üretim yöntemi gizli tutulabilen bu içecek, 
üreticisinin gizli tutabilmek konusundaki başarısı için, iyi bir örnektir.  

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04d_e.htm
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04d_e.htm
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04d_e.htm
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ESERLER 
 
Edebiyat, sanat ve bilim eserleri buluşlardan farklı olarak doğal olarak korunmaktadır. Gerek 
uluslararası sözleşmeler ve gerekse 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, herhangi bir kayıt 
veya tescil gerektirmeyen korumayı sağlamaktadır. 
Eserlerde buluşlar gibi ticarete konu olabilmektedir.  Eserler üzerinde eser sahibine tanınan, 
işlemek, çoğaltmak, yaymak, temsil etmek ve kamuya iletmek olarak sınırlandırılmış ekonomik 
haklar, yazılı sözleşmeler yapılarak devir veya lisans konusu olabilmektedir. Henüz yayınlanmamış 
eserlerde, eser sahipliğinin kanıtlanmasını sağlamak amacıyla, bir zaman damgası alınması (Kültür 
Bakanlığı, Tasdix, Sahiplen.com, vb.) önerilmektedir.  
 
http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14552/fikir-ve-sanat-eserlerinin-kayit--ve-tescili-hakkinda-y-.html 
https://www.tasdix.com/  
http://www.sahiplen.com/  
 

http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14552/fikir-ve-sanat-eserlerinin-kayit--ve-tescili-hakkinda-y-.html
http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14552/fikir-ve-sanat-eserlerinin-kayit--ve-tescili-hakkinda-y-.html
http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14552/fikir-ve-sanat-eserlerinin-kayit--ve-tescili-hakkinda-y-.html
http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14552/fikir-ve-sanat-eserlerinin-kayit--ve-tescili-hakkinda-y-.html
http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14552/fikir-ve-sanat-eserlerinin-kayit--ve-tescili-hakkinda-y-.html
http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14552/fikir-ve-sanat-eserlerinin-kayit--ve-tescili-hakkinda-y-.html
http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14552/fikir-ve-sanat-eserlerinin-kayit--ve-tescili-hakkinda-y-.html
http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14552/fikir-ve-sanat-eserlerinin-kayit--ve-tescili-hakkinda-y-.html
http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14552/fikir-ve-sanat-eserlerinin-kayit--ve-tescili-hakkinda-y-.html
http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14552/fikir-ve-sanat-eserlerinin-kayit--ve-tescili-hakkinda-y-.html
http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14552/fikir-ve-sanat-eserlerinin-kayit--ve-tescili-hakkinda-y-.html
http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14552/fikir-ve-sanat-eserlerinin-kayit--ve-tescili-hakkinda-y-.html
http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14552/fikir-ve-sanat-eserlerinin-kayit--ve-tescili-hakkinda-y-.html
http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14552/fikir-ve-sanat-eserlerinin-kayit--ve-tescili-hakkinda-y-.html
http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14552/fikir-ve-sanat-eserlerinin-kayit--ve-tescili-hakkinda-y-.html
http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14552/fikir-ve-sanat-eserlerinin-kayit--ve-tescili-hakkinda-y-.html
http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14552/fikir-ve-sanat-eserlerinin-kayit--ve-tescili-hakkinda-y-.html
http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14552/fikir-ve-sanat-eserlerinin-kayit--ve-tescili-hakkinda-y-.html
http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14552/fikir-ve-sanat-eserlerinin-kayit--ve-tescili-hakkinda-y-.html
https://www.tasdix.com/
http://www.sahiplen.com/
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Her işletme, her kuruluş, her üniversite kendi alanında rekabet gücü 
kazanmak ister. Yoğun rekabetin yaşandığı küresel ekonomide rekabet 
gücünün kazanılmasına ek olarak rekabet gücünün sürdürülebilmesi de 
önem kazanmıştır. 
 
Bir sanayi ürününün, mevcutlarla rekabet edebilmesi için, “yeni/özgün”, 
“kaliteli”, “çevreye zarar vermeyen”, vb. niteliklerinin yanında “ekonomik” 
olması da gerekmektedir.  
 
Ekonomik bir sanayi ürününü üretebilmek, ciddi bir ARGE faaliyeti gerektirir. 
Rakip ürünlerin mevcut özelliklerini sağlamanın yanında, yeni özelliklerin 
de yaratılması zorunludur. 
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Ulusal rekabet gücü, “Bir ülkenin, vatandaşlarının gelir düzeyini 
sürdürülebilir şekilde koruyarak ve arttırarak, ürettiği hizmet ve 
ürünlerle, serbest piyasa koşullarında, uluslararası pazarlarda satış 
yapabilmek düzeyi” olarak açıklanmıştır. [[1]] 
  
Bir şirketin rekabet gücü, şirketin müşterilerine sunduğu mal ve 
hizmetlerin alternatifleri karşısında tercih edilmelerinin sürekliliğini 
sağlayabilmek yeteneğidir. [[2]] 
Fikri haklar alanı ile rekabet gücü ilişkilendirildiği zaman şu yorum ile 
karşılaşılmaktadır. 
Maddesel olmayan varlıklar, diğer şirketlere göre rekabet avantajı 
sağlayan en önemli kaynaklardır.  
 
 

[[1]] Prof. Dr. Nüket YETİŞ, Bilim & Teknoloji ve  Rekabet Gücü,  29 Kasım 2004, İstanbul Sanayi Odası 
[[2]] Prof. Dr. Gündüz ULUSOY, Yenilik ve Rekabet, 13 Mart 2005, Teknorama, İstanbul 
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Bir hak konusu olan maddesel olmayan varlıklar, işletmelerin pazar 
değerleri önemli bir paya sahip duruma gelmiştir. Tablo 4 de verilen 
orantılar maddesel olmayan varlıkları şirketlerin Pazar değerindeki 
yükselişi göstermektedir. 1982 yılında %38 olan değer 10 yılda %62 ye ve 
24 yılda %90 a yükselmiştir. 
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Tablo 4 - Şirket varlık değerinde değişim  

http://www.webandmacros.net/assets-Balanced-Scorecard.htm 

http://www.webandmacros.net/assets-Balanced-Scorecard.htm
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Tablo 5 de Dünyanın en büyük ekonomileri ve 2011yılı patent 
sayıları verilmektedir.  
 
15 büyük ekonomide 15 inci sırada bulunan Türkiye, patent 
verilerinde son sırada yer almasına ek olarak sayısal açıdan çok 
gerilerde bulunmaktadır. 2011 yılına ait bu sayısal veriler 
Türkiye’nin rekabet gücü sıralamasındaki 59 uncu sırada 
bulunmasını açıklamaktadır. 
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TABLO 5 - DÜNYANIN EN BÜYÜK EKONOMİLERİ ve 2011 PATENT SAYILARI 
 

WIPO Statistics:  (*) sayfa 172-175 (**) sayfa 176-178  
 
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/941/wipo_pub_941_2012.pdf  

SIRA ÜLKE GSYH     

2011       

(US$ trilyon) 

PATENT 

BAŞVURULARI 2011    

(*) 

VERİLEN 

PATENTLER   2011  

(**) 

YAŞAYAN           

PATENTLER     2011          

(**) 

1 ABD 15.09  503.582 224.505 2.113.628 

2 ÇİN 7.29  526.412 172.113 696.939 

3 Japonya 5.86 342.610 238.323 1.542.096 

4 Almanya 3.57  59.444 11.719 527.917 

5 Fransa  2.77  16.754 10.213 435.915 

6 İngiltere 2.41  22.259 7.173 445.380 

7 Brezilya 2.49  22.686 3.251 40.022 

8 İtalya 2.19 9.721 6.380 38.900 

9 Rusya 1.85 41.414 29.999 168.558 

10 Kanada  1.73 35.111 20.762 137.368 

11 Hindistan 1.67  42.291 5.168 41.361 

12 İspanya 1.49  3.626 2.812 32.834 

13 Meksika 1.15  14.055 11.485 89.992 

14 Güney Kore 1.11 178.924 94.720 678.005 

15 Türkiye 0.778  4.113 893 7.565 

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/941/wipo_pub_941_2012.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/941/wipo_pub_941_2012.pdf
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Yıl Yerli Patent Başvuruları 

  TPE PCT EPC 

Toplam 
4087 2011 3962 43 82 

Yıl Yerli Verilen Patent  

  TPE PCT  EPC 

Toplam 
847 2011 714 59 74 

TÜRKİYE’NİN 2011 YILI PATENT VERİLERİ 

Kaynak: Türk Patent Enstitüsü 
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WIPO - Dünya Fikri Haklar Örgütü ve TPE - Türk Patent Enstitüsü 
patent konusundaki istatistikleri her yıl vermektedir.  
 
WIPO verilerine göre, 2011 yılında dünya çapında toplam 
2140000 patent başvurusu yapılmış ve aynı yıl 996800 patent 
verilmiştir.  Türkiye bu sayılarda ancak 4113 patent başvurusu ve 
893 patent ile yer alabilmiştir. 
Uluslararası patent başvurularında ilk 100 ler arasında Türkiye’den 
üniversite ve şirket bulunmamaktadır. Tablo 6 da üniversite listesi 
verilmiştir.  
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http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/wipi/pdf/941_2012_section_a.pdf  

DÜNYA ÇAPINDA PATENT BAŞVURU SAYILARI 

http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/wipi/pdf/941_2012_section_a.pdf
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http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/wipi/pdf/941_2012_section_a.pdf  

DÜNYA ÇAPINDA VERİLEN PATENT SAYILARI 

http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/wipi/pdf/941_2012_section_a.pdf
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Türkiye’de buluş faaliyeti yapan ve buluş iddiasını bir buluş bildiriminde 
tanımlayan kişilerin buluşlarının patent başvurusuna ulaşım oranı yaklaşık 
%25 ve patent başvurusundan patente ulaşım oranı yaklaşık %20 kadardır.  
 
Patent alan buluşların ticarileştirme oranı konusunda veri 
bulunmamaktadır.  (Bu oran, Türkiye için binde bir buçuk olarak tahmin 
edilmektedir) Birleşik Devletlerde ise yaklaşık %3 kadar olup,  bir yılda 200 
bin patent verildiğine göre ticarileşen buluş sayısı 6 bin olarak tahmin 
edilmektedir)  
 
Konunun önemini bu sayısal değerler göstermektedir. Teknik sorunları 
önceden saptamış, planlı ve programlı bir Ar-Ge faaliyeti ile ne kadar çok 
buluş yapılır ise alınan patent sayısı da buna paralel olarak artacaktır. 
Buluşların ticarileştirilmesi, patent korumasına bağımlı olduğu için 
ticarileşme şansı da o kadar artacaktır.   
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Çok aşamalı olan fikri hak yönetiminin Ar-Ge öncesi çalışmalarla başlaması, bir 
anlamda yapılacak faaliyetin verimliliğini artıracaktır. Gerek buluş yapılması, gerek 
söz konusu buluşa patent alınması ve gerekse ticarileştirme Ar-Ge öncesi yapılacak 
çalışmalara bağımlıdır. Hangi konuda Ar-Ge yapılacaktır. Bu amaçla sorunların 
saptanması, ihtiyaçların belirlenmesi ve karar verilecek konuda patent ön 
araştırması yapılması gerekecektir. WIPO Dünya Fikri Haklar Örgütü tarafından 
açıklanan istatistiklerde her yıl iki milyonun üzerinde patent başvurusu yapılmakta 
ve bir milyona yakın patent verilmektedir.  Yine WIPO istatistiklerinde dünya 
çapında yaşayan, yani yasal olarak korunan 788 bin patent bulunmaktadır. Patent 
sisteminde mevcut patent başvuruları ve verilmiş patentlere ek olarak bilimsel 
yayınlar da başvuruların değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Patent veri 
tabanlarında dünya çapında yaklaşık 100 milyon dokümana ulaşılabilmektedir. 
Patent sisteminde bu konu “tekniğin bilinen durumu – state of the art”  veya 
“önceki teknik – prior art” olarak bilinmektedir.   
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Ar-Ge sürecinde fikri haklar yönetiminin en önemli konusu gizlilik olarak 
belirtilebilir. Bunu sağlamak amacıyla tüm kişilerle gizlilik sözleşmeleri 
yapılmalı ve gizliliğin sağlanması için önlemler alınmalıdır.   
 
Ar-Ge sürecinde bir diğer önemli konu, yapılan çalışmaların her 
aşamasının kayıt edilmesinin sağlanmasıdır. Patent sistemi, yeterince açık 
ve tam olarak buluşun tanımlanmasını zorunlu kıldığı için, teknik sorun, 
teknik çözüm ve teknik etki bu kayıtlara bakılarak yazılacaktır. Bu kayıtlarda 
özellikle yapılan deneylerde istenilen sonuçların alınmaması durumundaki 
kayıtlar da önemlidir ve mutlaka yazılmalıdır. Kayıtlardaki bilgilerin 
yansıtılacağı patent tarifnamesi önemli bir bilimsel ve teknik yayın 
niteliğinde olacaktır.    
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Patent başvuruları 18 inci ayda yayınlandığı için, Ar-Ge öncesi 
yapılan patent ön araştırmalarında,  dünya çapında başvurusu 
yapılmış yaklaşık 3 milyon yeni patent başvurusuna ulaşım 
mümkün olamamaktadır. Bu nedenle Ar-Ge sürecinde, örneğin 
üçer aylık sürelerde, patent ön araştırmalarını yenilemekte yarar 
olacaktır.  
 
Ar-Ge süreci sonrası eğer bir buluşun varlığına ve patent 
başvurusu yapılmasına karar verilirse mutlaka bir profesyonel 
patent vekili ve patent mühendislerini içeren ekibi ile 
çalışılmalıdır.  Ticarileşme potansiyeli olduğu düşünülen buluşlar 
için, patent veya ticari sır koruması tercihi değerlendirilmeli ve 
patent tercih edildiği zaman hangi ülkelerde korunacağına, 
başvuru öncesi karar verilmeli ve bütçe oluşturulmalıdır.      
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Patent süreci, patent başvurusundan başlayan ve patent 
alınıncaya kadar yaklaşık 36 ay kadar süren bir süreçtir. Bu 
sürecin yönetilmesi bir profesyonel patent vekili ve patent 
mühendislerini içeren ekibi ile birlikte yapılmalıdır.  
Türkiye’de patent başvurularının yalnız %20 sinin patente 
ulaşabildiği dikkate alınırsa, bu oran içine girebilmek için, 
özellikle araştırma ve inceleme raporlarının sonuçları 
konusunda, buluşu yapan veya yapanlar ile patent vekili ve 
ekibi ile birlikte çalışmalıdır.    
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Patentli bir buluşun ticarileşme oranı, genellikle en büyük ekonomilerde 
dahi  %3 olarak açıklanmaktadır.  Bir anlamda 100 buluş için yapılan patent 
başvurusu faaliyeti sonuçta 3 adet ticarileştirme ile sonuçlanabilmektedir.  
 
Bu düşük orandan ders alınarak bu oranı yükseltmek mümkün olabilir.  
Küçük işletmelerde bu oranı yükseltmek daha kolay olduğu için, Üniversite 
Sanayi İşbirliği Platformlarında (Örneğin ÜSİMP ve AUTM) küçük 
işletmelerin desteklenmesi önerilmektedir. 
 
Ticarileştirme süreci, patent başvurusu yapıldıktan sonra başlatılmalıdır. 
Patent başvurusundan patent alınıncaya kadar geçen yaklaşık 36 aylık ve 
bazı durumlarda daha uzun olan süreç, geliştirilen buluşun teknolojik olarak 
eskimesine yol açabilmektedir.  Patent pending olarak bilinen ve beklenen 
hak anlamında kullanılan kavram, buluşları patent almadan önce de 
korumaktadır. Henüz patent almamış bir buluş lisans konusu yapılabilir. 
Mevcut Kanun Hükmünde Kararname buna olanak tanımaktadır. 
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Patentli bir buluşun ticarileşme oranı, genellikle en büyük ekonomilerde dahi  %3 olarak 
açıklanmaktadır.  Bir anlamda 100 buluş için yapılan patent başvurusu faaliyeti sonuçta 3 
adet ticarileştirme ile sonuçlanabilmektedir. Bu düşük orandan ders alınarak bu oranı 
yükseltmek mümkün olabilir.  Küçük işletmelerde bu oranı yükseltmek daha kolay olduğu 
için, Üniversite Sanayi İşbirliği Platformlarında (Örneğin ÜSİMP ve AUTM) küçük 
işletmelerin desteklenmesi önerilmektedir. 
 
Ticarileştirme süreci, patent başvurusu yapıldıktan sonra başlatılmalıdır. Patent 
başvurusundan patent alınıncaya kadar geçen yaklaşık 36 aylık ve bazı durumlarda daha 
uzun olan süreç, geliştirilen buluşun teknolojik olarak eskimesine yol açabilmektedir.  
Patent pending olarak bilinen ve beklenen hak anlamında kullanılan kavram, buluşları 
patent almadan önce de korumaktadır. Henüz patent almamış bir buluş lisans konusu 
yapılabilir. Mevcut Kanun Hükmünde Kararname buna olanak tanımaktadır. 
 
Fikri hakların yönetiminin son aşaması hakların paylaşımı konusudur. Mevcut yasal 
düzenlemede bir paylaşıma yer verilmemiştir. Yeni Kanun Tasarısı’nda üniversiteler için 
“en az üçte bir” şeklinde bir öneri bulunmaktadır.  Paylaşımın yönetilmesi için her bir 
buluş bildiriminin patent alınıncaya kadar olan maliyet kayıtlarının tutulmasını 
gerektirecektir.          
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2011 RANKİNG POSİTİON CHANGED APPLİCANT'S NAME COUNTRY OF 
ORİGİN 

PCT APPLİCATİON 
PUBLİSHED İN 2011 

CHANGE ON 2010 

52 -13 UNIVERSITY OF 
CALIFORNIA 

United States of 
America 

277 -27 

83 18 MASSACHUSETTS 
INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 

United States of 
America 

179 33 

119 -3 UNIVERSITY OF 
TEXAS SYSTEM 

United States of 
America 

127 -2 

140 37 JOHNS HOPKINS 
UNIVERSITY 

United States of 
America 

111 22 

159 184 KOREA ADVANCED 
INSTITUTE OF 
SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 

Republic of Korea 103 52 

168 -11 SEOUL NATIONAL 
UNIVERSITY 

Republic of Korea 99 2 

171 -26 UNIVERSITY OF 
TOKYO 

Japan 98 -7 

174 32 UNIVERSITY OF 
MICHIGAN 

United States of 
America 

96 17 

193 -25 HARVARD 
UNIVERSITY 

United States of 
America 

88 -3 

193 6 CORNELL 
UNIVERSITY 

United States of 
America 

88 7 

204 -60 UNIVERSITY OF 
FLORIDA 

United States of 
America 

84 -23 

208 -40 COLUMBIA 
UNIVERSITY 

United States of 
America 

82 -9 

217 110 LELAND STANFORD 
JUNIOR UNIVERSITY 

United States of 
America 

79 25 

240 134 KYOTO UNIVERSITY Japan 70 23 

263 -51 UNIVERSITY OF 
PENNSYLVANIA 

United States of 
America 

64 -12 

272 111 ISIS INNOVATION 
LIMITED 

United Kingdom 62 16 

282 364 KOREA UNIVERSITY Republic of Korea 60 33 

285 2 OSAKA UNIVERSITY Japan   59 -1 

285 63 CALIFORNIA 
INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 

United States of 
America 

59 9 

316 -45 ARIZONA STATE 
UNIVERSITY 

United States of 
America 

55 -9 

341 472 GWANGJU 
INSTITUTE OF 
SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 

Republic of Korea 52 31 

345 20 DUKE UNIVERSITY United States of 
America 

51 3 

345 67 HEBREW 
UNIVERSITY OF 
JERUSALEM 

Israel 51 8 

345 83 TOHOKU 
UNIVERSITY 

Japan 51 10 

351 -60 UNIVERSITY OF 
UTAH 

United States of 
America 

50 -9 

351 32 HANYANG 
UNIVERSITY 

Republic of Korea 50 4 

351 363 NATIONAL 
UNIVERSITY OF 
SINGAPORE 

Singapore 50 26 

371 -80 UNIVERSITY OF 
ILLINOIS 

United States of 
America 

47 -12 

Annex 3: Published PCT international applications by top universities 
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371 153 UNIVERSITY OF 
COLORADO 

United States of 
America 

47 13 

381 -7 WISCONSIN ALUMNI 
RESEARCH 
FOUNDATION 

United States of 
America 

46 -1 

381 78 NORTHWESTERN 
UNIVERSITY 

United States of 
America 

46 8 

408 12 UNIVERSITY OF 
NORTH CAROLINA 

United States of 
America 

43 1 

408 38 TEL AVIV UNIVERSITY Israel 43 4 

408 51 YONSEI UNIVERSITY Republic of Korea 43 5 

408 254 TOKYO INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 

Japan 43 17 

434 -86 PURDUE UNIVERSITY United States of 
America 

41 -9 

434 25 HOKKAIDO 
UNIVERSITY 

Japan 41 3 

434 212 KYUSHU UNIVERSITY Japan 41 14 

442 71 CAMBRIDGE 
UNIVERSITY 

United Kingdom 40 5 

442 117 STATE UNIVERSITY 
OF NEW YORK 

United States of 
America 

40 8 

467 -93 UNIVERSITY OF 
SOUTHERN 
CALIFORNIA 

United States of 
America 

38 -9 

467 473 VANDERBILT 
UNIVERSITY 

United States of 
America 

38 20 

480 234 YALE UNIVERSITY United States of 
America 

37 13 

493 84 POSTECH 
FOUNDATION 

Republic of Korea 36 5 

493 169 UNIVERSITY OF 
PITTSBURGH 

United States of 
America 

36 10 

493 221 DANMARKS 
TEKNISKE 
UNIVERSITET 

Denmark 36 12 

493 221 TSINGHUA 
UNIVERSITY 

China 36 12 

512 202 UNIVERSITY OF 
SYDNEY 

Australia 35 11 

530 -48 UNIVERSITY OF 
WASHINGTON 

United States of 
America 

34 -3 

530 -48 INDIANA UNIVERSITY United States of 
America 

34 -3 

530 132 NEW YORK 
UNIVERSITY 

United States of 
America 

34 8 

530 132 UNIVERSITY OF 
ROCHESTER 

United States of 
America 

34 8 

http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2012/article_0001.html  

http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2012/article_0001.html
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PCT international application by fields of technology 
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• M. Kaan DERİCİOĞLU, Fikri Haklar Kılavuzu, İstanbul Sanayi Odası Yayını, 2009 
http://www.iso.org.tr/tr/documents/kobi/kolaybilgi/5-fikri_haklar.pdf?redirected=1 

• M. Kaan DERİCİOĞLU, Fikri Haklar Sözlüğü, TÜSİAD Yayını, 2010 
• http://www.kaandericioglu.com  
• http://www.wipo.int/about-ip/en/ 
• http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_52_en.htm 
• WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use 

http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/  
• WIPO Handbook on Industrial Property Information and Documentation 

http://www.wipo.int/standards/en/ 
• Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) 

http://www.wipo.int/sme/en/ 
• Patents, http://www.wipo.int/sme/en/index.jsp?cat=patents    
• European Patent Office, http://www.epo.org/  
• WTO TRIPS,  http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm 
• WIPO Copyright Treaty, http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/trtdocs_wo033.html 
• WIPO Traditional Knowledge, http://www.wipo.int/tk/en/  
• Intangible Assets http://www.webandmacros.net/assets-Balanced-Scorecard.htm)  
• Paris Sözleşmesi, http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514#P83_6610   
• European Patent Office, Espacenet Patent Search, http://worldwide.espacenet.com/  
• Türk  Patent Enstitüsü, http://www.turkpatent.gov.tr  
• Türk Patent Enstitüsü Araştırma Sitesi, http://online.turkpatent.gov.tr  
• US Patent and Trademark Office, http://www.uspto.gov  
• US Copyright Office, http://www.copyright.gov/ 
• IPC http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/   
• CPC http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=B64F3%2F00  
• http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14552/fikir-ve-sanat-eserlerinin-kayit--ve-tescili-hakkinda-y-.html 
• https://www.tasdix.com/ 
• http://www.sahiplen.com/  
• M. Kaan DERİCİOĞLU, Fikri Haklar Giriş ve Patent Sistemi, Boğaziçi Üniversitesi, 2011 

http://www.arastirma.boun.edu.tr/_files/etkinlikler/20111130/sunum.ppt 
• Oslo Kılavuzxu, http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/Oslo_3_TR.pdf  

http://www.iso.org.tr/tr/documents/kobi/kolaybilgi/5-fikri_haklar.pdf?redirected=1
http://www.kaandericioglu.com/
http://www.wipo.int/about-ip/en/
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_52_en.htm
http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/
http://www.wipo.int/standards/en/
http://www.wipo.int/sme/en/
http://www.wipo.int/sme/en/index.jsp?cat=patents
http://www.epo.org/
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/trtdocs_wo033.html
http://www.webandmacros.net/assets-Balanced-Scorecard.htm
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514#P83_6610
http://worldwide.espacenet.com/
http://www.turkpatent.gov.tr/
http://online.turkpatent.gov.tr/
http://www.uspto.gov/
http://www.copyright.gov/
http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP
http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14552/fikir-ve-sanat-eserlerinin-kayit--ve-tescili-hakkinda-y-.html
https://www.tasdix.com/
http://www.sahiplen.com/
http://www.arastirma.boun.edu.tr/_files/etkinlikler/20111130/sunum.ppt
http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/Oslo_3_TR.pdf
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ÖZGEÇMİŞ 
 
 
M. Kaan DERİCİOĞLU 
Ankara Patent Bürosu Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü,  
ODTÜ ve TOBB ETÜ Öğretim Görevlisi 
TOBB Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclisi Başkanı 
 
1970 yılından bugüne kadar fiilen fikri haklar alanında Patent ve Marka Vekili olarak çalışan M. Kaan DERİCİOĞLU, DPT 

bünyesinde kurulan Patent Kanunu ve Türk Patent Enstitüsü Kuruluş Kanunu Hazırlık Özel İhtisas Komisyonu’nda Raportörlük 
ve Başkan Vekilliği yapmıştır.   

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Bilgi Üniversitesi'nde Fikri Haklar alanında Lisans ve Yüksek Lisans dersleri vermiştir. FISAUM - 
Ankara Üniversitesi Fikri Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi’ndeki kurslarda görev almış ve ayrıca Sabancı Üniversitesi 
Girişimci Geliştirme Programı kapsamında öğretim elemanı olarak ve İstanbul Teknik Üniversitesi Genç Girişimci Geliştirme 
Programı (G3P) kapsamında Danışma Kurulu Üyeliği ve Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır.  

AIPPI - Uluslararası Fikri Hakları Koruma Birliği,  PEM - Patent ve Marka Vekilleri Derneği, ICC – Milletlerarası Ticaret 
Odası,  İSO KATEK- İstanbul Sanayi Odası Kalite Teknoloji İhtisas Kurulu, UİG - Ulusal İnovasyon Girişimi, İnovasyon Derneği, 
Araştırma ve Geliştirme Mühendisleri ve Yöneticileri Derneği, TOBB Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclisi, Türk Patent 
Enstitüsü Danışma Kurulu,  USIMP – Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu Danışma Kurulu , Ankara Üniversitesi Fikri 
Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM) Yönetim Kurulu üyesi, ÜSİMP Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu 
ve Ege Üniversitesi EBİLTEM TTO Danışma Kurulu üyesidir. 

TOBB bünyesinde kurulan Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclisi Başkanlığı görevine, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 
Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması’nda Asli Jüri Üyeliğine ve Fikri Hakları Koruma Derneği Disiplin Kurulu Başkanlığı’na 
seçilmiştir. 2011 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul Taksi Yarışması’nda Fikri Haklar 
Danışmanı olarak görevi yapmıştır.  

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak Fikri Haklar dersini 
vermektedir. 

Fikri Haklar Kılavuzu ve Fikri Haklar Sözlüğü, vb. yayınları bulunmaktadır. 
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M. Kaan  DERİCİOĞLU 

www.ankarapatent.com  
kaan.dericioglu@ankarapatent.com 

kaan.dericioglu@gmail.com  
mkaan@metu.edu.tr 

0532 614 1212   

http://www.ankarapatent.com/
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