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T‹CAR‹ B‹LG‹ SERV‹SLER‹ ‹Ç‹N YAYIN ÖZET‹

ULUSLARARASI T‹CARET MERKEZ‹ UNCTAD/WTO
DÜNYA F‹KR‹ MÜLK‹YET ÖRGÜTÜ
Orjinali: Secrets of Intellectual Property: A guide for small and medium-sized exporters
Cenevre: ITC/WIPO, 2003. xi, 180 sayfa.
Küçük ve orta ölçekli ihracatç› KOB‹'ler ve ticaret destek kurumlar›na yönelik olarak fikri mülkiyet
(FM) konular›nda soru-cevap ﬂeklinde haz›rlanm›ﬂ k›lavuz - Bu yay›n; patent, marka, endüstriyel
tasar›m, telif haklar›, gizli ticari bilgi ve co¤rafi iﬂaretler hakk›ndaki temel kavramlar› ve esaslar›
aç›klamaktad›r; çal›ﬂanlar›n hak sahipli¤i, anlaﬂmalar, lisanslama ve teknoloji transferiyle ilgili
sorular› ele almaktad›r; iﬂ, pazarlama ve ihracat plan ve stratejilerinin haz›rlanmas› çerçevesinde
FM ile ilgili konular›n önemine dikkat çekmektedir ve Fikri Mülkiyet haklar›n›n yurtd›ﬂ›nda
korunmas› konusunu incelemektedir. Bu yay›n ayr›ca, FM ve kalite konusuyla ilgili düzenlemeler
ve standartlar, ambalajlama ve etiketleme, elektronik ticaret ve bilgi teknolojisinin kullan›m›
aras›ndaki ba¤lar› da incelemektedir; DTÖ Ticaretle Ba¤lant›l› Fikri Mülkiyet Haklar› (TRIPS)
Anlaﬂmas›'n›n uygulanmas›na odaklanmaktad›r. Bu yay›n›n eklerinde ulusal ve bölgesel s›nai
mülkiyet haklar› ofislerinin web sitelerinin listelerinin yan› s›ra telif haklar›yla ilgili ulusal yetkili
kurumlar›n web sitelerinin de listesi yer almaktad›r.
Anahtar kelimeler: Fikri Mülkiyet, TRIPS, ‹hracat Pazarlamas›, K›lavuzlar

‹ngilizce, Frans›zca, ‹spanyolca (ayr› bask›lar halinde)
Palais des Nations, 1211 Cenevre 10, ‹sviçre

Bu k›lavuz yasal dan›ﬂmanl›k yerine geçmez.
Uluslararas› iﬂ ortam›nda ve fikri mülkiyet mevzuatlar›nda ve uygulamalar›nda meydana gelen de¤iﬂimler
h›zl›d›r. Mevcut durumun milli, bölgesel ve uluslararas› fikri mülkiyet kurumlar›na dan›ﬂ›lmas› önerilmektedir.
Bunun mümkün olmamas› halinde, ITC ya da yerine göre WIPO ile posta, faks ya da e-posta yoluyla
irtibata geçilebilir.
K›lavuzda belirtilen görüﬂler yay›na katk›da bulunan kiﬂilere aittir ve ITC'n›n ya da WIPO'nun fikirlerini
yans›tmaz. Kullan›lan adlar/iﬂaretler ve materyalin sunumu hiçbir ﬂekilde, herhangi bir ülkenin, bölgenin,
ﬂehrin veya alan›n, veya bunlar›n yetkili makamlar›n›n hukuki statüsü, ya da herhangi bir ülkenin ya
da bölgenin s›n›rlar›n›n ya da hudutlar›n›n tahdit edilmesi veya herhangi bir ticari ﬂirketin ya da ürünün
onaylanmas›yla ilgili olarak ITC'n›n ve WIPO'nun görüﬂü niteli¤inde de¤ildir.
Bahsi geçen ﬂirketler ve kurumlar ve web siteleri ITC'n›n onay›n› belirtmemektedir.

Kapak resmi: ©
© Istanbul Sanayi Odası (2013). Original ‹ngilizce versiyon üzerindeki telif haklarına WIPO ve ITC
sahiptir (2003).
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Fikri Mülkiyet Örgütü'nden yaz›l› izin al›nmaks›z›n hiç bir biçimde ve elektronik, mekanik, fotokopi,
kay›t veya baﬂka hiç bir yolla bas›l›p ço¤alt›lamaz, eriﬂim sisteminde saklanamaz veya kullan›lamaz.
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Baﬂlamadan önce...

Sanayinin itici gücü olan KOB‹’lerin rekabet edebilirlikleri bugün, artık, kalite ve fiyatlandırma politikalarına
oldu¤u kadar -hatta belki daha da çok- bu iﬂletmelerin inovasyon yeteneklerine de ba¤lı. Öte taraftan,
inovasyonun firmalar için gerçek bir katma de¤er yaratması ancak ve ancak, inovasyonla somut hale
gelen ürün, bilgi veya eserlerin do¤ru yöntemlerle korunması ile mümkün. Bu yöntemler arasında,
marka, patent, endüstriyel tasarım gibi sınai mülkiyet hakları korumasına iliﬂkin sistemlerin yanı sıra;
yo¤unlukla telif hakkı olarak bilinen eser koruması da sayılabilir. Hatta, sayfalarca patent sisteminin
faydalarını anlatan kitaplar okumaya alıﬂkın okuyuculara enteresan gelse de, bazı durumlarda yaratt›¤ınız
farkı bu sistemlerden hiçbiri ile korumayıp, “gizli bilgi” olarak muhafaza etmek daha avantajlı bir seçenek
olarak bile de¤erlendirilebilir.
Özellikle ihracat yapan günümüz KOB‹’lerinin, -kabul edelim ki biraz da karmaﬂık ve sıkıcı olan fikri
haklar dünyasında-, bu koruma türlerini bilmesinin daha ötesine geçmesi gerekiyor. Zira fark yaratan
ürün/hizmet, eser veya bilginizin korundu¤unu gösteren kırmızı kurdeleli belgelerin duvarda asılı
kalması aslında kendi baﬂına pek de bir anlam ifade etmiyor. Bu hakkınızın nasıl kullanılaca¤ı, iﬂ
ortaklarınızla anlaﬂmalarınızda bu haklarınızdan nasıl yarar sa¤lanabilece¤i ve belki de büyük çaba ve
para sarfederek sahip oldu¤unuz bu korumanın ticari hayatınızda nasıl paraya çevrilebilece¤ini bilmek,
o korumayı almaktan ço¤u zaman çok daha önemli.
Bunlara ra¤men; “marka, patent, tasarım nedir, nasıl baﬂvuru yapılır, bunların ücretleri nelerdir, haklarımı
mahkemelerde nasıl savunabilirim...” gibi soruları yanıtlayan pek çok yayın mevcutken, “evet ama bu
haklarım ne iﬂe yarıyor, bunlardan nasıl faydalanabilirim?” sorusunu yanıtlayan ve pratik bilgiler veren
kaynak sayısı ne yazık ki bir hayli kısıtlı.
Orijinali, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ve Uluslararası Ticaret Merkezi (ITM) tarafından yayınlanan
bu eser, bu ihtiyaca bir yanıt niteli¤inde; farklı konuları, pek çok ülkenin uygulamaları ile genelleﬂtirerek
açıklamakta ve ihracatçı KOB‹’lere, “gerçek hayatta kırmızı kurdeleli belgelerin ne iﬂe yarayaca¤ını,
bu belgeleri maddi kazanca çevirmek için nasıl bir noktadan baﬂlanması gerekti¤i” konularında rehberlik
etmekte.
Yayını Türkçe’ye çevirirken, KOB‹’lerimize olan faydayı bir kademe daha yukarıya taﬂımak için, Türk
mevzuatındaki mevcut uygulamaları da Editör Notu olarak ilgili yerlerde sayfa sonlarına eklemeyi uygun
gördük ve böylece rehber incelenirken, bir taraftan da “Peki Türkiye’deki durum nedir?” sorusuna da
yanıt vermeye çalıﬂtık. Rehberi Türkçeleﬂtirirken elimizden geldi¤i kadar hukuk dilinden sıyrılmaya,
sıkmadan okunabilen, gündelik kullanıma daha yatkın bir dil kullanmaya özen gösterdik. Rehberin
daha “‹çindekiler” kısmını okurken bile bu gayreti hissedebilece¤inizi umut ediyoruz.
Bu ilk denememizde sizlerin içerik ile ilgili görüﬂlerinin bizler için çok kıymetli oldu¤unu ifade edelim
ve bizlere her zaman bu konu ile ilgili ulaﬂabilece¤inizi hatırlatalım.
Kitabın özellikle KOB‹’lerimiz için, gerçek bir rehber olması ve sizlere fayda sa¤laması en büyük dile¤imiz.

Onur Emül
Editör (Türkçe yay›n)
AB Fikri Mülkiyet Haklar› Elçisi (EU IPR Helpdesk)
Marka ve Patent Vekili

Teﬂekkür (Orijinal Yayından)

Bu yay›n birçok kiﬂinin katk›lar›yla, uzmanl›¤›yla ve deneyimiyle mümkün olmuﬂtur; bu kiﬂilerin isimleri
teﬂekkürlerimizle ve takdirlerimizle aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir.
Bu yay›n; DTÖ, Ticaret Destek Hizmetleri Birimi Direktörü R. Badrinath ve WIPO, Küçük ve Orta
Ölçekli ‹ﬂletmeler Birimi Direktörü G.S. Jaiya'n›n genel direktörlü¤ünde haz›rlanm›ﬂt›r. ITC, ‹ﬂ Dan›ﬂmanl›k
Hizmetleri ﬁubesi Müdürü S. Meitzel yay›n›n sevk ve idaresinde görev alm›ﬂ ve yay›n›n her aﬂamas›na
kesintisiz destek sa¤lam›ﬂt›r.
KOB‹'lerin Rekabet Edebilirliklerinin Artt›r›lmas› konusunda ITC'de Dan›ﬂman Yard›mc›s› olarak görev
yapan Hema Menon bu k›lavuzu yay›na haz›rlama çal›ﬂmalar›n›n yan› s›ra geliﬂmekte olan ülkelerdeki
anket çal›ﬂmalar›n›n idaresinden ve koordinasyonundan sorumludur. Anket çal›ﬂmas›n›n ülke düzeyindeki
koordinasyonu s›ras›nda sa¤lad›klar› de¤erli katk›lardan ötürü Guatemala'dan AGEXPRONT'i ve
Meksika'dan BANCOMEXT'i de özellikle anmak isteriz.
WIPO, KOB‹ ﬁubesi Dan›ﬂmanlar›ndan Esteban Burrone yay›n›n genel tasar›m› oluﬂturmuﬂ ve soru ve
cevaplar›n ço¤unlu¤unu kaleme alm›ﬂ ve G.S. Jaiya'n›n gözetiminde yay›nda görev alan meslektaﬂlar›n›n
katk›lar› bak›m›ndan da koordinasyonu sa¤lam›ﬂt›r. Çal›ﬂanlar›n hak sahipli¤i baﬂl›kl› bölüm WIPO,
KOB‹ ﬁubesi Dan›ﬂmanlar›ndan Lien Verbauwhede taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›r.
WIPO, Patent Hukuku Dairesi Baﬂkan› Philippe Baechtold, 1. ﬁube Ofisleriyle PCT ‹liﬂkileri ﬁubesi
Müdürü Hans Georg Bartels, Uluslararas› Endüstriyel Tasar›m Tescilleri ve Özel Projeler Dairesi Baﬂkan›
Gregoire Bisson, Telif Haklar› Hukuku Birimi Direktörü Jorgen Blomquist, Uluslararas› Hukuku
Geliﬂtirme Dairesi Baﬂkan› (Markalar, Endüstriyel Tasar›mlar ve Co¤rafi ‹ﬂaretler) Denis Croze, Uluslararas›
Hukuku Geliﬂtirme Dairesi'nden (Markalar, Endüstriyel Tasar›mlar ve Co¤rafi ‹ﬂaretler) K›demli Müﬂavir
Karen Lee Rata, Özel Müﬂavir Paivi Lahdesmaki, Yürürlük ve Özel Projeler Birimi Direktörü Wolfgang
Starein, Markalar, Endüstriyel Tasar›mlar ve Co¤rafi ‹ﬂaretler Dairesi Müﬂaviri Antonina Stoyanova ve
‹dari Destek Hizmetleri ve D›ﬂ ‹liﬂkiler Dairesi Yönetici Yard›mc›s› Heike Wollgast yay›n› gözden
geçirmiﬂ ve görüﬂlerini bildirmiﬂlerdir.
ITC, Çok Tarafl› Ticaret Sistemleri K›demli Dan›ﬂman› Peter Naray, ‹hracat Kalite Yönetimi K›demli
Dan›ﬂman› Shyam K. Gujadhur ve Uluslararas› Ticaretin Hukuku Boyutu K›demli Dan›ﬂman› JeanFrancois Bourque yay›n› gözden geçirmiﬂ ve görüﬂlerini bildirmiﬂlerdir.
ITC'den Alison Southby kitab›n orijinal yay›n›n›n editörlü¤ünü gerçekleﬂtirmiﬂtir. Carmelita Endaya
yay›n› bask›ya haz›rlam›ﬂ ve bask› öncesi son düzeltmeleri gerçekleﬂtirmiﬂtir.
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Fikri mülkiyet haklar› nedir? Fikri mülkiyetimi neden korumal›y›m?
Fikri mülkiyet haklar›m› koruman›n farkl› yollar› nelerdir?
‹hracat yapma karar› al›rken fikri mülkiyet haklar› konusunu neden dikkate almal›y›m?
‹hracatç›lar›n fikri mülkiyet haklar› konusunda en s›k yapt›klar› hatalar nelerdir?
Fikri mülkiyet haklar›m› kendi ülkemde koruma alt›na ald›rd›¤›mda, otomatik
olarak yurtd›ﬂ›nda da koruma alt›na al›nm›ﬂ oluyor mu?
Tüm ülkeler fikri mülkiyet haklar›n› koruyor mu?
Farkl› ülkelerde fikri mülkiyet haklar›n›n korunmas› ve ilgili usuller hakk›ndaki bilgileri
nereden edinebilirim?

Patente iliﬂkin temel bilgiler
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Patent nedir?
Ürünümün patentlenebilir oldu¤una nas›l karar verebilirim?
‹novatif ürünlerim ve proseslerim için neden patent almal›y›m?
‹novatif ürünlerim ve proseslerim için patent almazsam ne olur?
Faydal› model nedir?
Patent korumas›yla ilgili yap›lan iﬂlemler nelerdir?
Patent korumas›n›n maliyeti ne kadard›r?
Patent veritabanlar›ndan edinilen bilgiler ticari hayatta nas›l faydal› olabilir?
Patent doküman›n› nas›l okumal›y›m?
Patent bilgileri için nerelerde araﬂt›rma yapabilirim?

Markalara iliﬂkin temel bilgiler
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Marka nedir?
Neler marka olarak korunamaz?
Neden markam› korumal›y›m?
Marka türleri nelerdir?
Marka seçerken ya da yarat›rken nelere dikkat etmeliyim?
Markalar›m› nas›l tescil ettirebilirim?
Seçmiﬂ oldu¤um markan›n tescilli baﬂka markalarla çak›ﬂ›p çak›ﬂmad›¤›n› nas›l
belirleyebilirim? Marka araﬂt›rmas› nedir?
Marka kullan›m›yla ilgili bilmem gerekenler nelerdir?

Endüstriyel tasar›ma iliﬂkin temel bilgiler
26.
27.
28.

Endüstriyel tasar›m nedir? ‹ﬂletmem için neden önemlidir?
Tasar›mlar›m› niçin koruma alt›na almal›y›m?
Endüstriyel tasar›mlar›m› nas›l korurum?
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29.
30.

Neler endüstriyel tasar›m olarak tescil ettirilebilir?
Tasar›m› tescil ettirmeden önce gizli tutmak ne kadar önemlidir?

Eser korumas›na (Telif Haklar›/copyright)
iliﬂkin temel bilgiler
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Eser korumas› (telif hakk›/copyright) nedir? Ne tür eserler korunur?
Müzik kay›tlar›n›n icras›, yay›nc›l›¤› ve yap›mc›l›¤› iﬂleriyle u¤raﬂan ﬂirketler hangi
haklara sahiptir?
Telif haklar›m› nas›l korurum? Eser korumas› bana hangi haklar› sa¤lar?
Eser sahibinin haklar› ve ba¤lant›l› haklar›n toplu yönetimi ne demektir?
Ülkemdeki telif haklar› sistemini daha iyi bir ﬂekilde nas›l anlayabilirim?
Telif haklar› ile korunan eserlerin kullan›c›s› olarak hangi konulara dikkat
etmem gerekir?

Ticari s›rlara iliﬂkin temel bilgiler
37.
38.
39.

Ticari s›r ve haks›z rekabet nedir?
‹ﬂletmem için ticari s›r stratejisini nas›l geliﬂtirebilirim?
Bir bilginin ticari s›r olarak saklanmas› ne zaman uygundur?

Co¤rafi iﬂaretlere iliﬂkin temel bilgiler
40.

Co¤rafi iﬂaret nedir ve nas›l korunabilir?

Entegre devrelere iliﬂkin temel bilgiler
41.

Entegre devreler fikri haklar›n korunmas› kapsam›nda korunabilirler mi? Nas›l?

Çal›ﬂanlar›n hak sahipli¤i
42.
43.
44.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

51
53
54
55
57
58
60
61
63
65
66
67
69
71
73
75

Bir buluﬂ, tasar›m veya yarat›c› bir eser bir çal›ﬂan taraf›ndan geliﬂtirildi¤inde, bunlara
ait fikri mülkiyet haklar› kime aittir?
77
Bir buluﬂ, telif hakk›yla korunan bir eser veya tasar›m d›ﬂar›dan hizmet al›narak
üretilmiﬂ ise, fikri mülkiyet haklar›n›n sahibi kimdir?
79
Çal›ﬂanlarla veya ba¤›ms›z alt yüklenicilerle fikri mülkiyet haklar›n›n sahipli¤i konusunda
uyuﬂmazl›k ç›kmas›n› önlemek için hangi ad›mlar› atabilirim?
80

Sözleﬂmeler, lisanslama ve teknoloji transferi
45.
46.

49
50

Teknoloji transferine yönelik bilmem gereken temel sözleﬂmeler nelerdir?
Lisans sözleﬂmesinin temel unsurlar› nelerdir? Lisans sözleﬂmesiyle ilgili müzakereleri
yürütürken dikkat edilmesi gereken temel konular nelerdir?
Lisanslaman›n avantajlar› ve dezavantajlar› nelerdir?
Bir baﬂka ﬂirketle ortak giriﬂim oluﬂturman›n avantajlar› ve dezavantajlar› nelerdir?
S›nai mülkiyet haklar›n›n bedeli lisans anlaﬂmalar›nda nas›l belirtilir?
Franchise nedir?
Gizlilik anlaﬂmas› nedir?
Marka lisanslar›n›n temel unsurlar› nelerdir?
Telif haklar›yla korunan eserlerimi nas›l lisanslar›m?

81
83
85
87
89
91
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97
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‹ﬂ stratejisinin oluﬂturulmas›
54.
55.
56.
57.

Bir iﬂ plan›n›n temel unsurlar› nelerdir?
Fikri mülkiyet haklar›na iliﬂkin konular›n iﬂ plan›ma eklenmesi neden önemlidir?
ﬁirketimizin fikri mülkiyete konu varl›klar›n›n olup olmad›¤›n› nas›l bilebilirim?
Fikri mülkiyet denetimi nedir?
Fikri mülkiyet haklar›, ﬂirketimizin pazar araﬂt›rmas›na ve rekabetle ilgili istihbarat
çal›ﬂmas›na nas›l yard›mc› olabilir?

‹hracat pazarlar›nda fikri mülkiyet haklar›
58.
59.

60.

‹hracat pazarlar›na giriﬂ yapman›n yollar› nelerdir ve fikri mülkiyet buna nas›l
destek olabilir?
Yurtd›ﬂ›ndaki bir pazardan FM korumas›nda olan ürünlerimi sat›n alm›ﬂ olan bir kiﬂi,
bu mallar›n sat›ﬂ›n› yurtiçi pazar›na yeniden ithal ederek gerçekleﬂtirebilir mi?
Böyle bir kiﬂiye engel olabilir miyim? Bu durum ihracat ve fiyatland›rma stratejimi
nas›l etkiler?
Fikri mülkiyet haklar›m›n yurtd›ﬂ›nda korunmas› için ne zaman baﬂvuruda
bulunmal›y›m?

Yurtd›ﬂ›nda fikri mülkiyet haklar›n›n korunmas›
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Fikri mülkiyet haklar›m› yurtd›ﬂ›nda nas›l koruyabilirim?
Birden fazla ülkede patent baﬂvurusu yapman›n en kolay yolu nedir? PCT nedir?
Birden fazla ülkede marka baﬂvurusu yapman›n en pratik yolu nedir?
Endüstriyel tasar›mlar birkaç ülkede nas›l korunabilir?
Eser (telif haklar›) korumas› uluslararas› alanda geçerli midir?
Fikri mülkiyet korumas›ndan do¤an haklar›m› nas›l kullanabilirim?
Korumadan do¤an fikri haklar›m› neden kullanmal›y›m? Haklar›ma tecavüz edilirse
bu haklar› kullanmaktan kim sorumludur?
Gümrük yetkilileri fikri mülkiyet haklar›ma tecavüzü nas›l önler veya durdurur?
Önceden haber vermem gerekir mi?
Mahkemeye baﬂvurmadan fikri mülkiyet konusundaki uyuﬂmazl›klar› çözmek için
hangi yollara baﬂvurabilirim?

Kalite, teknik yönetmelikler ve standartlar
70.
71.

Fikri mülkiyetin haklar›n›n teknik yönetmelik ve standartlarla ilgisi nedir?
Ürün sertifikasyonu nedir? Garanti markalar›n›n önemi nedir?

Fikri mülkiyet varl›klar›n›n de¤erlemesi
72.
73.
74.

Fikri mülkiyeti varl›klar›m› de¤erlemeli miyim?
Fikri mülkiyet varl›klar› neden ve ne zaman fiyatland›r›lmal› veya de¤erlenmelidir?
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Aﬂ›r› rekabetçi iﬂ ortam›
Günümüz dünyas›nda; kiﬂilerin, ürünlerin ve bilgilerin aktar›m›, fikrilerin paylaﬂ›m› ve bilginin yay›lmas›
geçmiﬂe k›yasla çok daha kolay ve daha az maliyetli. Peki, buna bir de dünya çap›ndaki iﬂ ve endüstri
alan›ndaki düzenlemelerin azalt›lmas› ve uluslararas› ticaretin liberalleﬂtirilmesi ak›m› eklenince ve bu
geliﬂmeler bilgi ve iletiﬂim teknolojileri sayesinde iﬂ modelleri ve yöntemleri konusunda yap›lan devrimsel
de¤iﬂikliklerle bir araya gelince, nas›l bir dünya ile karﬂ›laﬂ›yoruz? ‹ﬂte tüm bunlar, yerli ve ihracat
pazarlar›nda aﬂ›r› rekabetçi bir iﬂ ortam›n›n oluﬂmas›na neden oluyor. Ayn› durum elbette ürün ve
hizmetler için de geçerli...
Bu ortamda, ürün ve hizmetlerin arz› talebi aﬂt›¤› için endüstri ve iﬂ alanlar› zorlan›yor. Dahas› tüketiciler,
ak›llara durgunluk verecek kadar geniﬂ ve büyüyen çeﬂitlilik aras›nda seçim yapmakta zorlan›yorlar
ve bunun sonucu olarak yönelik aﬂ›r› miktarda seçenek ve birbirinden farkl›laﬂamayan ürün ve hizmetler
ortaya ç›k›yor. Hiç ﬂüphesiz, giriﬂimcilik her zaman için riskli bir iﬂtir. Ancak riskleri ve belirsizlikleri
baﬂar›l› bir biçimde yöneten ve kontrol eden iﬂler yerli ve ihracat pazarlar›nda hayatta kalmay› ve kal›c›
olmay› umabilir. Tüketicinin ihtiyaçlar›n› ve endiﬂelerini anlamak her zaman en temel gerekliliktir. Bir
sonraki ad›msa, bir ürünü üretmenin, ya da bir hizmeti sunman›n yarat›c› ve inovatif yollar›n› bulmakt›r
ve bunun da zaman›nda ve rakiplerden önce yap›lmas› gerekmektedir. K›sacas›, ihracat da dahil
olmak üzere herhangi bir giriﬂimde bulunmas› gereken üç kritik unsur; kalite, fiyat ve hizmet
olarak s›ralanmaktad›r.
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‹hracat karar› verme
‹hracat için baﬂar›l› bir biçimde kararlar alman›n anahtar› tüm di¤er iﬂ alanlar›nda oldu¤u gibi bilgidir
ve bunun da güvenilir bilgilere ve isabetli pazar de¤erlendirmesine dayanmas› gerekmektedir. Pazar
araﬂt›rmas› yaparak bilgi toplamak art›k temel bir gereklilik haline gelmektedir. Ancak, bu aﬂamaya
gelmeden önce kendimize sormam›z gereken temel bir soru bulunmaktad›r. Potansiyel bir ihracatç›
olarak, ürününüzün ya da hizmetinizin yerli pazarda baﬂar›l› olabilmesi için gerekli olan unsurlar›
incelediniz mi? ﬁayet yerli pazarda baz› ürünleri ya da hizmetleri baﬂar›yla pazarlamay› baﬂard›ysan›z,
bunlar›n yabanc› pazarda da, en az›ndan tüketici ihtiyaçlar›n›n ve ﬂartlar›n›n benzer oldu¤u pazarlarda
da baﬂar›l› olma ﬂans› bulunmaktad›r.
‹hracat alan›ndaki potansiyelinizi de¤erlendirmek için faydalanabilece¤iniz bir baﬂka yaklaﬂ›m da söz
konusu ürünün ya da hizmetin özgün ya da temel özelliklerini incelemektir. Bu özellikler ihracat
pazarlar›nda di¤er kiﬂilerin taklit etmesi zor özelliklerse, bu durumda ürününüzün ya da hizmetinizin
yurt d›ﬂ›nda da baﬂar›l› olma ﬂans› bulunmaktad›r. Özgün bir ürün ya da hizmetin esas olarak az ya
da s›f›r rekabete sahip olmas› gerekir; böylece, güçlü bir talep olmas› ihtimali de yüksek olacakt›r.
Ürününüzün ya da hizmetinizin özgün ya da önemli özelliklerine sizin öngörüﬂleriniz, yarat›c›l›¤›n›z
ve inovatifli¤iniz veya çal›ﬂanlar›n›z›n, dan›ﬂmanlar›n›z›n, iﬂ ortaklar›n›z›n ve di¤erlerinin öngörüleri,
yarat›c›l›klar› ve inovatiflikleri katk›da bulunmuﬂ olabilir. ‹nsan dehas›na, inovatifli¤ine ve yarat›c›l›¤›na
dair bu tür sonuçlar pazarda fikri mülkiyet haklar› (fikri haklar) sistemi olarak bilinen hukuki bir sistemler
korunmaktad›r. Fikri mülkiyet (FM); telif hakk›, patentler, markalar, endüstriyel tasar›mlar vb, taraf›ndan
korunan yeni fikirleri, buluﬂlar›, tasar›mlar›, yaz›l› eserleri, filmleri vs. tan›mlamak için kullan›lan ortak
bir terimdir. Her ülkenin FM'i koruyan çeﬂitli yasalar› bulunmaktad›r ve potansiyel bir ihracatç› bunlar›
bilmelidir. Potansiyel ihracatç›n›n fikirlere, tasar›mlara, teknolojiye, ticari s›rlara ya da uzmanl›¤a dayal›
ürünleri ya da hizmetleri ihraç etmeden önce profesyonel bir FM uzman›ndan bu do¤rultuda uzman
tavsiyesi almas› önerilmektedir. En önemli hususlardan biri, koruma aç›s›ndan gerekli ad›mlar›n at›lmad›¤›
durumlarda FM'in çal›nabilece¤idir. Öte yandan, bu ad›mlar at›lm›ﬂsa refakatçi bir ürün olmaks›z›n bile
FM ihraç edilebilir. Bu durumda, ürünlerinizi üretme ya da satma hakk›n› denizaﬂ›r› bir ﬂirkete ya da
ﬂirketlere lisanslars›n›z. Bunu yaparak buluﬂlar›n›z›n, inovatif tasar›mlar›n›z›n ve markalar›n›z›n haklar›
size ait olmaya devam ederken siz de ek kar elde edebilirsiniz.
‹hracat pazarlar›nda derinlemesine Pazar araﬂt›rmas› yaparken, en önemli hususlardan biri de FM ile
ilgili yerel kurallar›, düzenlemeleri ve yasalar› anlamakt›r. FM yasalar› karmaﬂ›kt›r. En az›ndan,
ihracatç›lar›n iﬂe baﬂlamadan önce ürünlerinin denizaﬂ›r› pazardaki FM yasalar›yla uyumlu oldu¤undan
ve/veya baﬂkalar›n›n sahip oldu¤u FM haklar›n› ihlal etmedi¤inden emin olmas› gerekmektedir.
Baﬂkalar›yla ortak olarak ihracat yapman›n birçok geçerli nedeni bulunmaktad›r. Bu yaklaﬂ›m, di¤er
iﬂletmelerin faydal› kuvvetli yönlerini ya da de¤erlerini kullanabilmek için di¤er iﬂletmelerle ortakl›k
kurma olas›l›¤›n› de¤erlendirmek anlam›na gelir. Bunun sonucu da ya do¤rudan, ya da dolayl› ihracatt›r.
Baﬂkalar›yla ortak olman›n çeﬂitli yollar› bulunmaktad›r - yüzde yüz iﬂtirakli alt kuruluﬂlarla stratejik
ortakl›klar ve ortak teﬂebbüsler kurma, lisans, franchising, d›ﬂ kaynak kullan›m› gibi - ki bunlar›n hepsine
bir ya da daha fazla türde FM hakk›n›n aktar›lmas› ya da kullanma izninin (lisans) verilmesi mümkündür.
Bunlar FM sisteminin nas›l iﬂledi¤inin anlaﬂ›lmas›n›n bir ihracat stratejisinin oluﬂturulmas›
bak›m›ndan kilit bir unsur haline gelmesinin sebeplerinden baz›lar›d›r. Bu yay›ndaki soru ve
yan›tlar ihracatç›lar taraf›ndan en s›k karﬂ›laﬂ›lan meselelere k›sa aç›klamalar getirmekte ve
aç›kl›k kazand›rmaktad›r.
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Fikri mülkiyet haklar› nedir? Fikri mülkiyetimi neden korumal›y›m?

Yeni bir ürün pazara ne zaman girse ve tüketicilerin ilgisini baﬂar›yla çekse, rekabetçiler büyük olas›l›kla
er ya da geç benzeri ya da t›pat›p ayn› ürünler geliﬂtirmeye teﬂebbüs edecektir. Baz› durumlarda,
rekabetçiler ölçek ekonomisinden, daha büyük Pazar eriﬂiminden, ana da¤›t›mc›larla daha iyi ba¤lant›lar
kurmaktan ya da daha az maliyetli temel kaynaklara eriﬂimden faydalan›r ve böylece benzeri ya da
t›pat›p ayn› bir ürünü daha az maliyetle geliﬂtirip, orijinal ürünün ya da hizmetin yarat›c›s› üzerinde
büyük bask› oluﬂtururlar. Zaman zaman bu durum, rakipler sonuçlardan ve yarat›c›n›n yarat›c›l›¤›ndan
ve inovatifli¤inden hiçbir çaba sarf etmeden faydaland›¤›ndan, orijinal yarat›c›y›, özellikle de ürünün
yarat›c›s›n›n bu yeni ürünü yaratmak için büyük miktarda yat›r›m yapm›ﬂ olabilece¤i durumda, pazar›n
d›ﬂ›nda b›rak›r.
Bu nedenle, küçük ve orta ölçekli iﬂletmelerin inovatif ve yarat›c› eserlerini, buluﬂlar›n, tasar›mlar›n,
markalar›n, edebiyat ve sanat eserlerinin ve di¤er gayr› maddi varl›klar›n kullan›m› üstünde münhas›r
haklar sunan FM sistemiyle korumay› göz önüne almas› gerekmektedir. FM yasalar› ile koruma, belirli
bir inovasyon ya da yarat›c› eser üzerinde hak sa¤lar ve böylece rakiplerin bu eseri kopyalamas›n› ya
da taklit etmesini etkin bir biçimde engeller.

Gayr› maddi (Maddesel olmayan) varl›klar
Bir iﬂletmenin de¤erleri iki geniﬂ kategoriye ayr›labilir: fiziki varl›klar (binalar, makineler, maddi de¤erler
ve alt yap›) ve insan sermayesinden uzmanl›¤a, fikirlere, stratejilere, iﬂ planlar›na, tasar›mlara ve bir ﬂirketin
yarat›c› ve inovatif becerilerinin di¤er maddesel olmayan de¤erlerine kadar de¤iﬂen maddesel olmayan
(gayr› maddi) varl›klar. Geleneksel olarak, fiziki varl›klar bir ﬂirketin toplam de¤erinden ve bir iﬂletmenin
pazardaki rekabetçili¤inin belirlenmesinden büyük ölçüde sorumludur. Ancak geçti¤imiz senelerde, bu
durum radikal bir de¤iﬂim geçirmiﬂtir. Günümüzde ﬂirketler art›k giderek maddesel olmayan varl›klar›n
fiziki varl›klar›ndan daha de¤erli oldu¤unu fark etmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Bugünlerde, farkl› sektördeki birçok önde gelen iﬂletme, üretiminin ço¤unu taﬂeron hizmet temin ederek
gerçekleﬂtirmekte ve müﬂteri çekmek için neredeyse sadece yeni ürünler ve tasar›mlar üretmeye ve
marka tan›t›m›na odaklanmaktad›r. Ürünler ﬂirket içinde tasarlanmas›na ra¤men, üretim baﬂka bir yerde
gerçekleﬂtirilebilir. Bu tür iﬂletmeler için, maddi varl›klar›n›n de¤eri oldukça düﬂük olabilir, ancak
baﬂar›lar›n›n temel unsuru olan maddesel olmayan varl›klar›n›n de¤eri (markalar›n›n itibar› ve/veya
temel teknolojiler ya da ra¤bet gören tasar›mlar üstündeki münhas›r haklara sahip olmalar›) oldukça
yüksektir.

REFERANSLAR
Intellectual Property for Business. Arapça, Çince, ‹ngilizce, Frans›zca, Rusça ve ‹spanyolca olmak üzere, WIPO KOB‹
www.wipo.int/sme web sitesinde fikri mülkiyet konusunda yay›nlanan soru ve cevap listesi. Bas›l› kopyas› da ayr›ca WIPO'nun
KOB‹ Bölümü'nden temin edilebilir: 34 chemin des Colombettes, 1211 Geneva20, Switzerland. Tel: +41 22 338 7035. Fax: +41
22 338 8760. E-mail: sme@wipo.int.
WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü. WIPO, 34 chemin des Colombettes,
1211 Geneva 20, Switzerland. Tel: +41 22 338 91 11. Fax: +41 22 338 88 10; E-mail: publicinf@wipo.int. Web sitesi:
www.wipo.int/ebookshop. Patentler de dahil olmak üzere, fikri mülkiyet sistemlerinin amac›na, de¤iﬂimine ve sistemlerine iliﬂkin
temel bir baﬂlang›ç bilgisi niteli¤inde olan bir rehberdir.
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FM haklar›yla elde edilen gayr› maddi varl›klar›n yasal olarak korunmas› iﬂ alan›ndaki de¤erlerin
kullan›m› aç›s›ndan münhas›r haklar vermekte ve böylece s›n›rl› bir süre için bile olsa, gayri maddi
varl›klar› münhas›r mülkiyet haklar›na dönüﬂtürmektedir. Yukar›daki örne¤e geri dönecek olursak,
ürünlerini bir taﬂerona üreten bir ﬂirket bunu yapmaya büyük oranda devam edebilir, çünkü ürünlerinin
temel sat›ﬂ noktas› yarat›c› tasar›m, sahip oldu¤u teknoloji ve/veya markas›/markalar›d›r ki bunlar›n
hepsi FM sistemi taraf›ndan sa¤lanan koruma sayesinde münhas›r özel haklar›d›r K›sacas›, FM korumas›
gayr› maddi varl›klar› münhas›r varl›klara dönüﬂtürerek “biraz daha maddesel” k›lar.

REFERANSLAR
Why Intellectual Property Matters: The Importance of Intellectual Property for SMEs. Esteban Burrone, WIPO. Web sitesi:
www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/ipmatters.pdf. KOB‹ alanlar›yla ilgili FM haklar›na bak›ﬂ ve çeﬂitli FM hükümleri, çevrimiçi
ba¤lant›lar ve ileri okumayla ilgili k›sa bir tart›ﬂma.
The Management of Intellectual Property Rights by Small and Medium Sized Enterprises. Hans Goldrian, WIPO. Eylül 1993
tarihli WIPO Akademi toplant›s›nda gerçekleﬂtirilen Sunum.
Web sitesi: www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/pdf/acad_93_12.pdf. Son teknolojiler, ürün geliﬂtirme ve araﬂt›rma ve
geliﬂtirme konular›yla ilgili olarak KOB‹'nin FM haklar›n›n yönetimi ve kullan›m›yla ilgili olarak yazar›n görüﬂlerine yer vermektedir.
Formulating an Intellectual Property Development Strategy for Enterprises. Peter Cordsen, May›s 1998'de WIPO'daki bir
seminerde yer alan bir sunum. Web sayfas›: www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_ip_han_98/wipo_ip_han_98_7_b.pdf.
Bir pazarlama arac› olarak patentlere yo¤unlaﬂ›rken, maliyetler ve faydalarla ilgili görüﬂlere de yer vermektedir.
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Fikri mülkiyet haklar›m› koruman›n farkl› yollar› nelerdir?

Maddesel olmayan varl›klar›n›z›n neler oldu¤una ba¤l› olarak, yasa bunlar› koruman›z› sa¤layabilece¤iniz farkl›
yasal yollar sunmaktad›r:
•
•
•
•
•
•
•

‹novatif ürünler/buluﬂlar ve prosesler/usuller patent ve faydal› modellerle1 korunabilir;
Yarat›c› tasar›mlar, tekstil tasar›mlar› dahil olmak üzere endüstriyel tasar›mlarla korunabilir;
Markalar marka korumas›yla;
Entegre devreyi oluﬂturan tabakalar›n üç boyutlu dizilimini gösteren görüntü dizileri entegre devre
topografyalar›yla;
Belirli bir kaliteye ya da itibara sahip ürünlerin isimlendirmesi, menﬂe ithaf edilerek co¤rafi iﬂaretlerle
Ticari s›rlar ticari de¤eri olan gizli bilgilerin korunmas›yla;
Birçok ülkede bilgisayar yaz›l›m› ve veri derlemesinin de dahil oldu¤u kültürel, edebiyat ve sanat eserleri
eser sahibinin haklar› ve ba¤lant›l› haklar (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu) taraf›ndan korunabilir.

FM genellikle iki temel kola ayr›l›r: (1) yukar›daki yedi kategoriden ilk alt›s›n› kapsayan s›nai mülkiyet ve
(2) son kategoriyi kapsayan eser sahibinin haklar› ve ba¤lant›l› haklar (yayg›n olarak kullan›lan “telif
haklar›”ibaresinden kas›t budur). Bu terminolojiye aﬂina olmak önem taﬂ›r.
Yukar›da belirtilmiﬂ olan FM haklar›n› koruma yollar› aﬂa¤›daki bölümlerde daha ayr›nt›l› bir biçimde ele al›nmaktad›r.

Bir ürün, birçok FM hakk›
Tek bir ürün farkl› FM haklar› taraf›ndan korunuyor olabilir. Örnek olarak bir CD çalar› ele alal›m. Ürünün inovatif
teknik özellikleri (CD'yi ortak olarak bulan ve esas olarak Phillips ve Sony'ye ait olan) bir seri patentle korunmaktad›r.
‹ﬂlemleri kontrol eden entegre bilgisayar program› eser olarak korunmaktad›r. Her bir CD çalar›n estetik tasar›m›
genellikle endüstriyel bir tasar›m olarak korunmaktad›r ve bunlar› pazarlamak için kullan›lan marka da genellikle
bir marka olarak korunmaktad›r. Ayr›ca, üreticiler büyük bir ihtimalle müﬂteri listeleri, baz› üretim yöntemleri ya
da rakiplerine ifﬂa etmek istemedikleri di¤er gizli ticari bilgiler gibi bir tak›m ticari bilgilere de sahiptir. Bu yüzden,
bir CD çalar gibi ürünlerin buluﬂçular› münhas›r kullan›m hakk› elde edebilir, ya da bu unsurlar›n her birinin
kullan›m›n› FM haklar› korumas› arac›l›¤›yla yasaklayabilir. Buna ek olarak, CD'nin buluﬂçular›, bir ücret karﬂ›l›¤›nda
CD teknolojisini kullanmas› için çok say›da baﬂka ﬂirkete bir yetki (ya da lisans) verebilir ve böylece lisanslardan
ek bir gelir edebilir.
Bir CD çalarda çal›nan müzi¤in genellikle eser olarak korundu¤u da gözden kaç›r›lmamal›d›r (koruma hakk› sona
ermedi¤i sürece) ve müzi¤i halka aç›k bir yerde icra etmek, CD'nin kopyalar›n› satmak, radyoda yay›nlamak, müzi¤i
baﬂka dillere tercüme etmek ya da içeri¤ini bir di¤er ticari anlamda kullanmak isteyen herhangi bir kiﬂinin
müzisyenden/besteciden ya da onun ad›na, bu müzisyenin ya da bestecinin haklar›n›n toplu ﬂekilde korunmas›ndan
sorumlu bir kuruluﬂtan yetki istemesi gerekmektedir.

REFERANSLAR
WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use. Dünya Fikri Mülkiyet Haklar› Örgütü. WIPO, 34 chemin des
Colombettes, 1211 Geneva 20, Switzerland. Tel: +41 22 338 91 11. Fax: +41 22 338 88 10; E-mail: publicinf@wipo.int. Web page:
www.wipo.int/ebookshop. Patentler de dahil olmak üzere, fikri haklar sistemlerinin amac›na, de¤iﬂimine ve sistemlerine iliﬂkin temel
bir baﬂlang›ç bilgisi niteli¤inde olan bir rehberdir.
Intellectual Property for Business. Arapça, Çince, ‹ngilizce, Frans›zca, Rusça ve ‹spanyolca olmak üzere, WIPO KOB‹ www.wipo.int/sme
web sitesinde fikri mülkiyet hakk›nda yay›nlanan soru ve cevap listesi. Bas›l› kopyas› da ayr›ca WIPO'nun KOB‹ Bölümü'nden temin
edilebilir: 34 chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20, Switzerland. Tel: +41 22 338 7035. Fax: +41 22 338 8760. E-mail: sme@wipo.int.
European IPR-Helpdesk. Web sitesi: www.iprhelpdesk.eu. KOB‹’lere yönelik olarak fikri haklar deste¤i. Özellikle Avrupa Birli¤i'yle
ilgili bir dizi k›lavuzun yan› s›ra, ticari kuruluﬂlar için fikri mülkiyetle ilgili dan›ﬂma niteli¤inde önerileri de yer vermektedir.

1E.N.: Usuller faydal› model ile korunamaz. 551 Say›l› PatKHK md.155: “...usuller ve bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ile kimyasal

maddeler hakk›nda faydal› model belgesi verilmez”.
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Do¤ru koruma yöntemini seçmek
Ürünler farkl› FM haklar› kullan›larak çeﬂitli biçimlerde korunabildi¤ine göre, giriﬂimcilerin; sistemi
bilmesi ve ürünlerini rakiplerinin kopyalamas›n› ve taklit etmesini önlemek amac›yla uygun bir maliyetle
haklar›n› ne ﬂekilde korumak istediklerine dair bilinçli bir seçim yapmalar› önemlidir.
Dolay›s›yla, yeni bir ürünü tan›tmak isteyen giriﬂimcilerin ürünlerini satarken temel sat›ﬂ noktas›n›n ne
olabilece¤ini göz önüne almas› ve ﬂu sorulara yan›t bulmas› gerekir: Müﬂterileri ürüne en büyük olas›l›kla
çekecek/ürünü rakiplerin ürünlerinden farkl› k›lan özellik nedir? ‹novatif teknik bir özellik midir? Ürünün
tasar›m› m›d›r? Markas› m›d›r? Üründe yarat›c›, sanatsal ya da edebi unsurlar var m›d›r? Bunlara verilecek
yan›t, giriﬂimciye yeni ürünü ne ﬂekilde koruyaca¤›na dair bir baﬂlang›ç fikri verebilir ve böylece, ürünün
pazardaki baﬂar›s›n› sa¤layacak olan en olas› neden/nedenler için de koruma elde edebilir. Bazen tek
bir unsur di¤erlerinin önüne geçebildi¤i gibi, bazen de müﬂterinin pazarda birbiriyle rekabet halinde
olan geniﬂ bir ürün yelpazesi aras›ndan belirli bir ürünü sat›n almak gibi kritik bir karar vermesini
sa¤layacak farkl› unsurlar›n bir bileﬂimi de söz konusu olabilir. Pazar gerçeklerine ba¤l› olarak, ilgi ve
kaynaklar bir unsurdan di¤erine, ya da belirli bir ürünün farkl› FM haklar›n›n bir bileﬂimine yöneltilebilir.
Buna ek olarak, FM haklar› sistemi, bir ürünün ayn› parçalar›n›n farkl› yollarla korunabildi¤i bir yöne
do¤ru da geliﬂmektedir. Örne¤in, bir ürün için yeni bir biçim; ürünün pazara tan›t›lmas› aﬂamas›na dek
ticari bir s›r olarak saklanabilir, ürünün ﬂeklinin iﬂlevsel özellikleri patent/patentler taraf›ndan korunabilir,
ürünün ﬂeklinin estetik özellikleri tasar›m haklar› ve/veya telif hakk› ve belirli ﬂartlar yerine getirildi¤i
takdirde bir marka olarak korunabilir. Dolay›s›yla, nihai yan›t belirgin olmayabilir ve ürününüz için
baﬂtan sona bir FM stratejisi tasarlayabilmeniz için bir FM uzman›na dan›ﬂman›z özellikle önerilmektedir.
Nihai karar›n›z her ne olursa olsun, iﬂe en az›ndan markay› koruyarak baﬂlaman›z önerilmektedir. Yeni
bir ürünün pazara sürülüﬂü esnas›nda fazla bir de¤eri olmasa da, ürünün baﬂar›s› markan›n de¤erini
derhal yükseltecektir ve ürünün imaj›n›n ve kimli¤inin önemli bir parças› haline gelecektir. Ancak o
zaman gelene dek çok geç olabilir, dolay›s›yla en az›ndan marka tescili konusunda h›zl› hareket etmeniz
önerilir. (Bkz. 4 numaral› soru)
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‹hracat yapma karar› al›rken fikri mülkiyet haklar› konusunu neden dikkate
almal›y›m?

Bir ihracat plan› geliﬂtirirken ve bir ihracat operasyonuna baﬂlamadan önce, birçok iﬂletme hepsi olmasa
bile aﬂa¤›daki temel ad›mlar›n en az›ndan bir k›sm›n› izler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uygun ihracat pazarlar›n› belirlemek;
Talepler ve pazar ihtiyaçlar› konusunda tahmin yürütmek;
Yerel ortaklar ve da¤›t›m kanallar› bulmak;
Ürünü, tasar›m›n›, markas›n› ya da ambalaj›n› yeni pazara adapte etmek;
‹hracat sat›ﬂ temsilcileriyle, da¤›t›c›lar›yla, yerel ortaklarla, yerel üreticilerle, lisans hakk›na sahip
kiﬂilerle, vs. anlaﬂma yapmak ve anlaﬂmalar› imzalamak;
Farkl› ihracat pazarlar› için fiyat belirlemek;
‹hracat faaliyetleri için bütçe haz›rlamak ve kaynak yaratmak;
‹hraç mallar› için nakliyat ayarlamalar› yapmak;
Ürünü ihracat pazarlar›nda tan›tmak/pazarlamak;
Yurtd›ﬂ›ndaki ticaret fuarlar›na ya da di¤er faaliyetlere kat›lmak.

Bir iﬂletmenin ihracat stratejisini belirleme aﬂamas›nda niçin FM hususlar›n› göz önünde bulundurmas›
gerekti¤ine dair birçok neden bulunmaktad›r -ancak, bu nedenlerin en baﬂ›nda FM'in yukar›da belirtilmiﬂ
olan ad›mlar›n birço¤unda önemli ve genellikle dikkate de¤er bir rol oynamas› gelmektedir. Aﬂa¤›da verilen
birkaç örnek, bu konuyu daha net bir biçimde aç›klamaktad›r:
•

Kaynak yarat›rken, ürününüzün inovatif unsurlar› için patentinizin olmas› genellikle yat›r›mc›lar›,
risk sermayedarlar›n› ya da bankalar› ürününüz için geçerli olan f›rsatlar konusunda faydal› olur
(Bkz. 75 numaral› soru).

•

‹hraç pazar›/pazarlar› için ürünün, tasar›m›n›n, markas›n›n ya da ambalaj›n›n uyarlanmas›,
FM haklar› sistemi arac›l›¤›yla korunabilecek yarat›c› ve/veya inovatif eserlerin var olmas›n› gerekli
k›lmaktad›r; böylece, uyarlamalar üzerinde belirli bir dereceye kadar koruma elde edilmiﬂ olur.

•

Ortaklarla yap›lan anlaﬂma görüﬂmelerinin, özellikle ürün yurtd›ﬂ›nda üretilecekse, ya da
denizaﬂ›r› ortaklar taraf›ndan de¤iﬂtirilecekse, ambalajlanacaksa ya da da¤›t›lacaksa FM haklar›
sahipli¤iyle ilgili hususlar› göz önüne almas› gerekecektir. (Bkz. 48 numaral› soru)

REFERANSLAR
Intellectual Property for Exporters: Avoiding Common Pitfalls. Esteban Burrone. WIPO. Web sitesi:
www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/ip_exports.pdf. ‹hracatç›lar taraf›ndan yayg›n olarak yap›lan FM ile ilgili hatalar.
SBA Guide to Exporting. Amerika Birleﬂik Devletleri Küçük ‹ﬂletmeler ‹daresi. Web sitesi: www.sba.gov. ABD'den ihracat
yapan küçük ölçekli iﬂletmeler için haz›rlanm›ﬂt›r. Materyalin ço¤u dünyan›n geri kalan›ndaki küçük ﬂirketler için de geçerlidir.
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•

Marka ile bütünleﬂik marka imaj›na ba¤l› ürününüzün pazarlanmas›; markan›z korunmad›¤›
takdirde rakiplerin ürünü kopyalamas› ya da taklit etmesi durumunda uygulanmas› ya imkâns›z,
ya da çok daha zor olacak olacakt›r.

•

Fuarlara ve sergilere kat›laca¤›n›z zamanlar, buluﬂlar›n›z›n ya da tasar›mlar›n›z›n korunmas›
için baﬂvuru yap›p yapmad›¤›n›za ba¤l› olabilir, çünkü yarat›c› ürününüzü erkenden teﬂhir etmeniz,
ürünün inovatif yönünün yok olmas›na ve sizi daha sonraki bir aﬂamada koruyamaman›za neden
olabilir (farkl› ülkelerde ﬂarta ba¤l› istisnalar olabilir). (Bkz. 30 numaral› soru)

•

Bunlara ilaveten, yukar›da belirtilmiﬂ olan temel ad›mlar›n hepsiyle olmasa da birço¤uyla iliﬂkili
gizli ticari bilgiler söz konusu olabilir. Bu tür bilgiler ticari s›rlara sa¤lanan korumadan ya da
ürünün sadece bir 'gizli bilgi' ﬂart›yla ifﬂa edilmesi söz konusuysa haks›z rekabete karﬂ› korumadan
faydalanabilir. ‹hraç plan› ve stratejisi de baﬂl› baﬂ›na bir 'ticari s›rd›r' ve ﬂirketler genellikle bu
bilgilerin gizli kalmas›na ve rakiplerine ifﬂa edilmemesine özen gösterir. (Bkz. 37 numaral› soru)

FM hususlar›n› göz önünde bulundurman›n bir di¤er önemli nedeni de, bunun bir iﬂletmenin ihraç
pazarlar›ndaki konumunu güçlendirecek ve di¤er ﬂirketlerin eser olarak korunan bir ürünü, iﬂlevsel
özelliklerini, markas›n› ya da tasar›m›n› kopyalamas›n› ya da taklit etmesini durduracak olmas›d›r. Ürün
yurtd›ﬂ›nda baﬂar›l› oldu¤u takdirde, rakip ﬂirketlerin er ya da geç söz konusu ürünle rekabet edecek benzeri
ya da t›pat›p ayn› bir ürün üretmeleri de büyük olas›l›kt›r. FM korumas› olmadan, taklitçileri durdurmak
güçleﬂebilir hatta imkâns›z hale gelebilir ve kâr kayb› büyük olabilir.
FM hususlar›n› göz önünde bulundurman›n üçüncü nedeniyse, FM korumas›n›n bir iﬂletmenin lisans verme,
franchising ya da di¤er ﬂirketlerle ortak teﬂebbüsler ya da anlaﬂmalarla yeni pazarlara eriﬂimini
sa¤lamas›d›r. FM haklar› ﬂirketlerin di¤er ﬂirketlerle denizaﬂ›r› pazarlarda ürünlerin ve hizmetlerin üretimi,
pazarlamas›, da¤›t›m› ya da nakliyesi konular›nda anlaﬂma yapmas›na olanak verebilir. Ayn› zamanda, sahip
oldu¤unuz teknolojiler, telif hakk› korumas› alt›ndaki eserler, tasar›mlar, markalar vs. ile ilgilenen di¤er
ﬂirketlerden teknoloji lisans› yetkisi almak istedi¤inizde, ﬂirketinizin daha fazla pazarl›k gücüne sahip olmas›n›
da sa¤layabilir.
Son olarak, FM hususlar›n›n dikkate al›nmamas›, ürünlerinizin söz konusu ihraç pazar›nda yer alan di¤er
kiﬂilerin FM haklar›n› ihlal etti¤i düﬂünüldü¤ü takdirde büyük ya da ölümcül kay›plara neden olabilir. Bir
buluﬂ, tasar›m, ya da marka sizin ülkenizde korunmuyorsa bile, bir baﬂkas›n›n bunlar› bir ihraç pazar›nda
koruma alt›na almad›¤› anlam›na gelmez. Örne¤in, ürününüzün ülkenizde korunmayan iﬂlevsel ya da estetik
özellikleri, bir ihraç pazar›nda baﬂkalar›n›n FM haklar› olarak korunuyor olabilir. Ayn› durum markalar için
de geçerli olabilir.
Ayr›ca, bir baﬂka ﬂirketle bir lisans anlaﬂmas› yapm›ﬂ ve böylelikle kendi yerel pazarlar›nda belirli bir ürünü
satmaya lisans yetkisi kazanm›ﬂ ﬂirketlerin ürünü ihraç pazarlar›nda satma hakk› bulunmayabilece¤ini de
göz ard› etmemek gerekmektedir. Lisans›n bölgesel münhas›rl›¤› ve kapsam› sözleﬂmelerde belirtilir ve bir
lisans anlaﬂmas› yaparken bu hususun da göz önünde bulundurulmas› önem taﬂ›r. (Bkz. 46 numaral› soru)
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‹hracatç›lar›n fikri mülkiyet haklar› konusunda en s›k yapt›klar› hatalar
nelerdir?

‹hracatç›lar FM haklar›n› koruman›n önemini çok geç fark ederler; örne¤in, taklitçilerle ya da sahtecilerle
karﬂ›laﬂt›klar›nda, ya da baﬂkalar›n›n haklar›n› ihlal etmekle suçland›klar›nda... Bu yüzden, ihraç plan›n›
ve stratejisini haz›rlama aﬂamas›nda, potansiyel ihraç pazar›ndaki FM ortam›n› anlamak ne kadar
önemliyse, o pazardaki iﬂ ortam›n›n di¤er katmanlar›n› anlamak da bir o kadar önemlidir. ‹hracatç›lar
taraf›ndan s›kl›kla yap›lan hatalardan baz›lar› ﬂunlard›r:
•

FM korumas›n›n evrensel oldu¤unu düﬂünmek. Birçok ihracatç› kendi ülkelerinde marka, patent
ya da endüstriyel tasar›m korumas› için baﬂvurdu¤unda, dünyan›n her yerinde otomatik olarak
koruma sahibi olduklar›n› düﬂünürler. Ancak, FM haklar› bölgesel haklard›r ve FM ofisleri sadece
iliﬂkili ulusal (ya da bölgesel) s›n›rlar dahilinde koruma sa¤larlar. Yaln›z eser korumas› alan›nda
birçok ülkede geniﬂ kapsaml› ve otomatik koruma söz konusudur. Yurtd›ﬂ›nda FM korumas› için
nas›l baﬂvurman›z gerekti¤ini ö¤renmek için 61. soruya bak›n›z.

•

FM haklar›n›n korunmas›yla ilgili yasalar›n ve usullerin dünyan›n her yerinde ayn› oldu¤unu
varsaymak. Dünyada FM haklar›n›n korunmas›yla ilgili yasalar› ve usulleri uyumlu hale getirmek
ad›na önemli ad›mlar at›lm›ﬂ olsa da, ülkeler aras›nda farkl›l›klar›n bulundu¤u yerler hala mevcuttur.
Buna bir örnek, patentlerin ilk bulan esas›na dayal› olarak verildi¤i Amerika Birleﬂik Devletleri'dir
(örne¤in, bir baﬂvuru sahibinin baﬂvurusu, bir baﬂkas›n›n ayn› buluﬂu, baﬂvuru tarihinden daha
önceki bir tarihte yapt›¤›n› kan›tlayabilirse patent baﬂvurusu geri çevrilebilir); ancak, birçok di¤er
ülke patentleri ilk baﬂvuran esas›na göre verir (örne¤in, patent belirli bir buluﬂ için patent korumas›
baﬂvurusunda bulunan ilk kiﬂiye verilir).

•

Bir markan›n ihraç pazar›nda daha önceden tescil ettirilmiﬂ olup olmad›¤›n› ya da rakipler
taraf›ndan kullan›l›p kullan›lmad›¤›n› kontrol etmemek. Bir baﬂka ülkede daha önceden tescil
ettirilmiﬂ ya da farkl› bir ﬂirket taraf›ndan kullan›lmakta olan bir markay› kullanman›z di¤er ﬂirketin
marka haklar›n›n ihlali olarak kabul edilir. ﬁirketinizden o markay› kullanmamas› ya da tecavüz
zarar›n› ödemesi istenebilir ki bu da iﬂletmeninizin tüm pazarlama ve ihraç stratejisine büyük bir
darbe indirebilir. ‹lgili ihraç pazar›nda bir marka araﬂt›rmas› yapmak ihracat faaliyetlerinize baﬂlama
aﬂaman›zda ve tercihen markan›n seçimi öncesinde en önemli ad›md›r (Bkz. 24 numaral› soru).

•

Bölgesel ya da uluslararas› koruma sistemlerini kullanmamak. Dünya çap›ndaki birçok ulusal
FM ofislerine FM korumas› için baﬂvurmak pahal› olabilir. Yerel ve uluslararas› koruma sistemleri,
çeﬂitli ülkelerde FM korumas› baﬂvurular›nda etkili bir yoldur (Bkz. 62 ve 64 numaral› sorular).

•

FM korumas› için yurtd›ﬂ›nda geç baﬂvuru yapmak. Patentler ve endüstriyel tasar›m haklar› gibi
baz› FM haklar› için ihracat yap›lacak ülkelerde iç pazara yap›lan baﬂvuru tarihinden itibaren belirli
bir sürede baﬂvuru yapman›z gerekmektedir. Bu genellikle “rüçhan süresi” olarak an›l›r ve bu süre
patentler ve faydal› modeller için 12 ay, markalar ve endüstriyel tasar›mlar içinse 6 ayd›r. Rüçhan
süresinde baﬂvurmaman›z, bu ülkelerde koruma sahibi olamaman›za yol açabilir, böylece di¤er
ﬂirketlerin serbestçe buluﬂunuzu ya da tasar›m›n›z› kopyalama f›rsat› ortaya ç›kar. (Bkz. 60 numaral›
soru)

REFERANSLAR
Intellectual Property for Exporters: Avoiding Common Pitfalls. Esteban Burrone. WIPO.
Web sayfas›: www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/ip_exports.pdf. ‹hracatç›lar taraf›ndan yayg›n olarak yap›lan FM ile ilgili hatalar.
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•

Bilginin çok erken, ya da bir gizlilik veya ifﬂa etmeme aç›klamas› olmaks›z›n aç›klanmas›.
Son ürün inovasyonunuzun ya da yeni tasar›m›n›z›n koruma baﬂvurusu, ya da gizlilik gerektiren
yaz›l› bir anlaﬂma yapmadan ticari ortaklar›n›za, ihracat arac›lar›n›za, da¤›t›c›lar›n›za ya da baﬂka
birisine aç›klanmas›, buluﬂunuz ya da tasar›m›n›z üstündeki haklar›n›z› kaybetmenize yol açabilir.
Buluﬂunuz yeni ya da patentlenebilir olma özelli¤ini kaybedebilir. Bir baﬂkas› patent korumas› için
baﬂvurarak, sizi kendi buluﬂunuzu kullanmaktan al›koyabilir. Ayn› durum endüstriyel tasar›mlar
için de geçerlidir.

•

Baﬂkalar›n›n haklar›n›n ihlal edilmesi. Ürününüzün ilgili denizaﬂ›r› ülkelerdeki pazarlarda
baﬂkalar›n›n FM haklar›n› ihlal edip etmedi¤ini kontrol etmeden ürünlerinizi ihraç etmeniz, size
bir hayli pahal›ya patlayabilir. Örne¤in, baﬂka ﬂirketlerden teknoloji kullanmak üzere lisans yetkisi
ald›ysan›z, hak sahiplerinin haklar›na tecavüz etmemek için bu teknolojiyi kullanarak ürünü ihraç
etme hakk›n›z›n bulundu¤undan emin olman›z gerekmektedir. Ürünlerinizin bu ﬂekilde haklar›
ihlal etti¤i düﬂünülürse, s›n›rda al›konulabilir, da¤›t›mlar› geciktirilebilir ya da durdurulabilir. Bu
durum da iﬂiniz için ayr› bir maliyet yaratabilir veya telafisi olmayan bir zarara neden olabilir.

•

Üretimi taﬂeronlara yapt›r›rken, FM haklar›n› tan›mlamamak. Birçok ﬂirket ürünlerinin ilk
tasar›mlar›n›, üretimini ya da nihai tasar›m›n› genellikle yurtd›ﬂ›nda baﬂka ﬂirketlere yapt›r›r. Ancak,
ﬂirketler genellikle bu ülkelerdeki FM haklar›n› koruma alt›na almay›, ya da denizaﬂ›r› üretim ﬂirketleriyle
yapt›klar› anlaﬂmalarda tasar›mlara, buluﬂlara, yaz›l›mlara vb. ait mülkiyet hakk›yla ilgili hususlar›
eklemeyi ihmal edebilirler. Buradaki esas tehlike, FM haklar›yla ilgili mülkiyete dair yanl›ﬂ anlaﬂ›lmalar›n,
iﬂi veren ﬂirketle taﬂeron ﬂirket aras›nda ortaya ç›kabilece¤idir. (Bkz. 43 numaral› soru)

•

‹lgili patentin ya da tasar›m›n korunmad›¤› bir pazardaki bir ürünün lisans haklar›n› almak.
Bir ürünü do¤rudan ihraç etmek yerine, birçok ﬂirket tek seferlik bir bedel, ya da yinelenen lisans
ücretleri karﬂ›l›¤›nda baﬂka ﬂirketlere lisans hakk› verir. Bir lisans hakk› anlaﬂmas› genellikle teknolojik
uzmanl›¤›n yan› s›ra lisans sahibi taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ bir ürünün üretim ve/veya sat›ﬂ hakk›n›
da kapsar. Bir lisans anlaﬂmas› görüﬂmesi esnas›nda, ürünle ilgili FM haklar›n›n lisans yetkilerinin
söz konusu ülkede uygun bir biçimde korundu¤undan ve sözleﬂmede bu tür FM haklar›n›n mülkiyetiyle
ilgili hususlar› aç›kl›¤a kavuﬂturmak üzere uygun maddelerin bulundu¤undan emin olunmas›
gerekmektedir. (Bkz. 46 numaral› soru)

•

Söz konusu pazar için uygun olan bir marka kullanmak. Denizaﬂ›r› bir pazarda ürünlerini,
ya da hizmetlerini pazarlamaya baﬂlayan, ancak markalar›n›n, söz konusu pazarda ﬂu aç›lardan
uygun olmad›¤›n› fark eden birçok ﬂirket bulunmaktad›r: (1) markan›n yerel dilde, ya da kültürde
olumsuz, ya da istenmeyen ça¤r›ﬂ›mlar› olmas›, ya da (b) markan›n ulusal FM ofisi taraf›ndan tescil
edilmemiﬂ olmas›. (Bkz. 19 numaral› soru)

K›sacas›, ihraç plan›n›z› geliﬂtirirken; (a) baﬂkalar›n›n FM haklar›n› ihlal etmeye haz›rl›ks›z yakalanmaman›z
ve (b) rakiplerinizin ﬂirketinizin inovatifli¤ini ve yarat›c›l›¤›n› diledikleri gibi kullanmas›n› s›n›rlaman›z için
FM hususlar›n› göz önünde bulundurmal›s›n›z.
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Fikri mülkiyet haklar›m› kendi ülkemde koruma alt›na ald›¤›mda, otomatik
olarak yurtd›ﬂ›nda da koruma alt›na al›nm›ﬂ oluyor mu?

FM haklar›n›n 'bölgesel haklar' oldu¤unu, bir di¤er deyiﬂle genellikle sadece koruma için baﬂvuru
yap›lan ve al›nan ülkede, ya da bölgede (örne¤in, Afrika Fikri Mülkiyet Örgütü Ülkeleri [OAPI])
korundu¤unu unutmamak gerekir. Bu yüzden, patentlerini, markalar›n›, ya da endüstriyel tasar›mlar›n›
iç pazarda korumak üzere usulüne uygun ﬂekilde baﬂvuruda bulunmuﬂ ve bu korumay› elde etmiﬂ olan
bir ﬂirket; çok geçmeden bu tür haklar›n, söz konusu ihraç pazar›nda bulunan ulusal (ya da bölgesel)
FM ofisine baﬂvurmad›¤› ve ayn› haklar› elde etmedi¤i sürece, ihraç pazar›nda bir koruma sa¤lamad›¤›n›
görebilir. (Bkz 61 numaral› soru).

‹stisnalar
Bu konuda burada k›saca de¤inilmeye de¤er birkaç istisna da bulunmaktad›r. ‹lk olarak, baz› ülkelerde
(esas olarak Avustralya, Hindistan, Birleﬂik Krall›k ve ABD gibi hukuki sistemi “geleneksel hukuka”
dayal› ülkeler) markalar “kullan›m” arac›l›¤›yla korunmaktad›r. Bir baﬂka deyiﬂle, marka söz konusu
ülkede bölgesel olarak “kullan›ld›¤›nda”, tescil edilmemiﬂ bile olsa belirli bir seviyeye kadar koruma
hakk›ndan faydalanabilir. Ancak, markalar›n kullan›m arac›l›¤›yla korundu¤u ülkelerde bile, tescil
iﬂleminin yap›lmas› önemle tavsiye edilmektedir; çünkü tescil iﬂlemi korumay› güçlendirecek ve
uygulanmas›n› kolaylaﬂt›r›p daha az zahmetli hale getirecektir. Markalarla ilgili daha ayr›nt›l› bilgi sahibi
olmak için 18 numaral› soruya bak›n›z.
‹kinci olarak, eser sahibinin haklar› ve ba¤lant›l› haklar gibi koruma için resmi formaliteleri
bulunmayan haklar›n yurtd›ﬂ›nda koruma için tescil edilme zorunlulu¤u da bulunmamaktad›r. Eser
haklar› örne¤inde; (bilgisayar yaz›l›m ürünlerinin de dâhil oldu¤u bir kategori olan) edebiyat ya da
sanat eserlerinde koruma, eser yarat›ld›ktan sonra, ya da baz› ülkelerde eser somut ﬂekle dönüﬂtürüldükten
sonra otomatik olarak baﬂlar. Yurtd›ﬂ›nda koruma meselesine gelince; DTÖ'ye, ya da Edebiyat ve Sanat
Eserlerinin Korunmas›na iliﬂkin Bern Sözleﬂmesi'ne üye olan bir ülkenin vatandaﬂlar› ya da o ülkede
yerleﬂik olan kiﬂiler taraf›ndan oluﬂturulan eserler otomatik olarak Bern Sözleﬂmesi'ne taraf olan, ya
da DTÖ'nün üyeleri olan ülkelerde koruma alt›nda al›n›r. Bu koruma ﬂu anda 150'den fazla ülkeyi
kapsamaktad›r. Bern Sözleﬂmesi'nin üye listesi EK VII'de verilmiﬂtir. Eser sahibinin haklar› ve ba¤lant›l›
haklarla ilgili daha ayr›nt›l› bilgi için 31. soruya bak›n›z.
Ancak, tüm di¤er durumlarda, FM haklar›n›n korunmas› için bir baﬂvuruda bulunmak di¤er ülkelerde
koruma sahibi olmak için önemli bir ön ﬂartt›r. FM korumas› durumunda s›kl›kla oldu¤u gibi, aﬂa¤›dakileri
yapacaksan›z geç olmadan önlem almak büyük önem taﬂ›maktad›r:
•
•
•
•

Yurtd›ﬂ›nda FM haklar›n›z›n korunmas› için yasal son baﬂvuru tarihlerine yetiﬂmek (Bkz 60 numaral› soru);
Taklitçili¤i, ya da do¤rudan kopyalamay› k›s›tlamak;
‹hraç edilecek olan ürünün, maliyetli hukuk davalar›ndan, ya da ürünü istenilen pazara tan›tmada
baﬂar›s›z olmaktan kaç›nmak için, baﬂkalar›n›n haklar›na tecavüz etmedi¤inden emin olmak;
FM haklar›n› baﬂkalar›na kapt›rma endiﬂesi olmaks›z›n di¤er iﬂletmelere lisans vermek, franchising,
ya da di¤er anlaﬂmalar yapmay› kolaylaﬂt›rmak.

(Di¤er ülkelerde FM haklar›n›n nas›l korunabilece¤ine iliﬂkin daha ayr›nt›l› bilgi için 61. soruya bak›n›z.)

REFERANSLAR
WIPO Lex: Web sitesi: http://www.wipo.int/wipolex/en. Fikri mülkiyet yasalar›yla ilgili uluslararas› özgün bir elektronik arﬂiv. Çok
say›da ülkenin fikri mülkiyet yasalar›na ve çok tarafl› anlaﬂmalara kolay eriﬂim sa¤lar.
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Tüm ülkeler fikri mülkiyet haklar›n› koruyor mu?

Dünyadaki neredeyse her ülkede FM haklar›n› koruyan yasalar bulunmaktad›r. Zaman içerisinde, FM
yasalar› büyük oranda uyumlu hale gelmiﬂ olup, günümüzde birçok ülke FM haklar›n› (patentler,
markalar, endüstriyel tasar›mlar ve eserler ve ba¤lant›l› haklar) koruyan temel kurallar› düzenleyen
yasalar› kabul etmiﬂtir.
Uluslararas› FM sisteminin temelini oluﬂturan iki önemli sözleﬂme s›ras›yla, 1883'te ve 1886'da imzalanan
Paris ve Bern Sözleﬂmeleri'dir. Bu sözleﬂmelerin ard›ndan, sistemin güncel trendler ve de¤erlerle uyumlu
olmas›n› sa¤lamak amac›yla çok say›da baﬂka anlaﬂmalar da yap›lm›ﬂt›r. 1995'te, DTÖ'nün kurulmas›n›
sa¤layan anlaﬂmalar›n yürürlü¤e girmesiyle DTÖ'nün tüm üyeleri (2013 Kas›m ay›nda 159 ülke), FM
haklar›n›n temel formlar›n›n korunmas›na iliﬂkin asgari standartlar› belirleyen Ticaretle Ba¤lant›l› Fikri
Mülkiyet Haklar› Antlaﬂmas›'n› (yayg›n olarak TRIPS ﬂeklinde an›l›r) imzalam›ﬂt›r.
Son y›llarda, ‹nternet ve biyoteknoloji gibi yeni teknolojiler sistemin karﬂ›s›na yeni zorluklar ç›karmaya
devam etmiﬂtir. Farkl› ülkeler bu zorluklar› birbirinden biraz farkl› ﬂekillerde çözmeye çal›ﬂ›rken, uyum
sürecinin devam etmesi için giderek daha da fazla çaba harcanmaktad›r. Örne¤in, s›ras›yla Mart ve
May›s 2002'de yürürlü¤e giren WIPO Telif Haklar› Antlaﬂmas› ve ayn› zamanda “‹nternet antlaﬂmalar›”
olarak da bilinen WIPO ‹cralar ve Fonogramlar Antlaﬂmas›, eser sahiplerinin menfaatlerinin sanal
ortamda korumaya yönelik alt yap›y› haz›rlayarak, sanatç›lar›n, yazarlar›n, icra sahiplerinin ve fonogram
yap›mc›lar›n›n eserlerini yarat›rken, da¤›t›rken ve eserlerinin kullan›m›n› denetlerken ‹nterneti güvenle
kullanabilmelerini sa¤layan anlaﬂmalard›r.
Ancak, FM sisteminin farkl› ülkelerde ya da bölgelerde farkl› ﬂekillerde iﬂledi¤ini unutmamak gerekir.
ﬁirketiniz için önemli olan bir ülkedeki FM sisteminin ayr›nt›lar› hakk›nda daha fazla bilgi sahibi olabilmek
için fikri mülkiyet alan›nda çal›ﬂan bir vekil veya uzmana dan›ﬂmakta ya da ilgili FM yasalar›n› incelemekte
fayda vard›r.

REFERANSLAR
International Treaties on Intellectual Property. Web sitesi: www.wipo.int/treaties. WIPO taraf›ndan idare edilen uluslararas›
temel FM anlaﬂmalar›na genel bir bak›ﬂ ve hangi ülkelerin bu anlaﬂmalar›na taraf oldu¤una dair ayr›nt›lar.
Intellectual Property: Protection and Enforcement. Dünya Ticaret Örgütü. DTÖ, Centre William Rappard, Rue de Lausanne
154, CH-1211 Geneva 21, Switzerland. Tel: +41 22 739 51 11. Fax: +41 22 731 42 06. E-mail: enquiries@wto.org. Web sitesi
www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm. Fikri Mülkiyete ve TRIPS Anlaﬂmas›na basit bir giriﬂ.
WIPO Lex: Web sitesi: http://www.wipo.int/wipolex/en. Fikri mülkiyet yasalar›yla ilgili uluslararas› özgün bir elektronik arﬂiv. Çok
say›da ülkenin fikri mülkiyet yasalar›na ve çok tarafl› anlaﬂmalara kolay eriﬂim sa¤lar.
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Farkl› ülkelerde fikri mülkiyet haklar›n›n korunmas› ve ilgili usuller
hakk›ndaki bilgileri nereden edinebilirim?

Kendi ülkenizde ya da bir baﬂka ülkede FM haklar›n›n korunmas›yla ilgili kurallara ve usullere dair
bilgileri arayabilece¤iniz en iyi yer o ülkedeki FM korumas›ndan sorumlu olan resmi ofislerdir. FM
ofisleri genellikle bakanl›klardan birinin gözetimi alt›nda bulunan kamu sektör organlar›ndan biridir
(örne¤in, Ticaret ve Sanayi Bakanl›¤›)2.
Baz› ülkelerde telif haklar› da dahil tüm fikri haklar ile ilgilenen tek bir FM Ofisi varken (örne¤in,
Singapur Fikri Mülkiyet Ofisi), genel olarak birçok ülkede s›nai mülkiyet ofisi olarak adland›r›lan tek
bir s›nai mülkiyet haklar› (patentler, markalar ve endüstriyel tasar›mlar vs.) ofisi ve ayr› bir eser sahibinin
haklar› ve ba¤lant›l› haklar (telif haklar›) idaresi bulunmaktad›r.3 Üçüncü bir grup ülkedeyse, patentlerin
veriliﬂi ve markalar›n tescil ediliﬂi farkl› ofislerin sorumlulu¤u alt›ndad›r. Tüm FM ofislerinin (s›nai
mülkiyet ve telif hakk› ofisleri dahil olmak üzere) iletiﬂim bilgileri ﬂu web sitesinde bulunabilir:
www.wipo.int/news/enAinks/index.htm. Ayr›ca, bu k›lavuzun II. ekinde h›zl› baﬂvuru olarak kullan›labilecek
ofislerin web sitelerinin bir listesi bulunmaktad›r.
Marka ve patent vekilleri ve uzman avukatlar da FM hususlar›nda faydal› bir bilgi ve öneri kayna¤›
olabilirler. Marka ve patent vekilleri ve avukatlar›, müvekkillerini bir FM anlaﬂmazl›¤› durumunda
mahkemeye baﬂvuru sürecinde temsil eden ve/veya mahkemede savunan özel sektörde hizmet veren
kiﬂilerdir. Birçok ülke denizaﬂ›r› ülkelerin bir patent ya da marka baﬂvurusunda bulunmas› için ulusal
bir marka ve patent vekili tutmas›n› ﬂart koﬂmaktad›r.
Son olarak, fikri mülkiyet haklar›n›n korunmas› konusunda herhangi bir ülkede geçerli olan yasal
düzenlemeler hakk›nda ayr›nt›l› bilgi edinmek için o ülkenin ulusal mevzuat›n› inceleyebilirsiniz. Ulusal
FM yasalar›n›n listesine WIPO'nun http://www.wipo.int/wipolex/en adresinden ücretsiz olarak
eriﬂebilirsiniz.

REFERANSLAR
WIPO Lex: Web sitesi: http://www.wipo.int/wipolex/en. Fikri mülkiyet yasalar›yla ilgili uluslararas› özgün bir elektronik arﬂiv. Çok
say›da ülkenin fikri mülkiyet yasalar›na ve çok tarafl› anlaﬂmalara kolay eriﬂim sa¤lar.
WIPO. Web sitesi: www.wipo.int/members/en. Farkl› ülkelerin fikri mülkiyet ofislerinin irtibat bilgilerin içeren rehber.
2E.N.: Türkiye'de resmi FM ofisi Türk Patent Enstitüsü (TPE)'dir. www.tpe.gov.tr
3E.N.: Türkiye'de s›nai mülkiyet haklar› ile ilgili ofis TPE iken, eser sahibinin haklar› ve ba¤lant›l› haklar (telif haklar›) konusundaki

yetkili merci T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›'na ba¤l› Telif Haklar› Genel Müdürlü¤ü'dür. www.telifhaklari.gov.tr
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Patent Nedir?

Patent bir buluﬂun korunmas› için verilen münhas›r bir hakt›r. Patent, baﬂka kiﬂilerin buluﬂtan ticari
ﬂekilde yararlanmalar›n› önlemek amac›yla, buluﬂun halka aç›klanmas› karﬂ›l›¤›nda buluﬂ sahibine k›s›tl›
bir süre için münhas›r haklar sa¤lar. Böylece, bir patentin verildi¤i kiﬂi baﬂkalar›n›n patentli buluﬂu
izinsiz olarak üretmesini, kullanmas›n›, sat›ﬂa sunmas›n›, satmas›n› ya da ihraç etmesini engelleyebilir
ve izni olmadan patentli buluﬂu kullanan herkese dava açabilir.
Sistemin temelindeki ilke, patentin kullan›m›ndan elde edilecek maddi getirinin ve bunun neticesi
olarak ortaya ç›kan buluﬂlar›n yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve kullan›lmas› amac›yla halka aç›klanmas›n›n, inovasyonu
teﬂvik edece¤i ve ticarete sa¤layaca¤› aﬂikar olan faydalarla birlikte devlet endüstrisinin teknik seviyesini
yükseltecek olmas›d›r.
Tüm iﬂletmelerin patentlenebilir buluﬂlar geliﬂtirmedi¤i do¤ru olmakla birlikte, patentlerin sadece
karmaﬂ›k fiziksel ya da kimyasal proseslere/usullere ve ürünlere uygulanabilece¤i, ya da bunlar›n sadece
büyük ﬂirketler için faydal› oldu¤u düﬂüncesi de yanl›ﬂ bir kan›d›r. Genel olarak ataçtan bilgisayarlara
kadar teknolojinin her alan› için patent al›nabilir. Tükenmez kalemler, cam ﬂiﬂeler, tekstil ürünleri, ya
da bisikletler gibi her gün kulland›¤›m›z basit ürünler için hâlihaz›rda binlerce patent mevcuttur.
Bir patent alabilmek için ulusal ya da bölgesel patent ofisine baﬂvuruda bulunman›z gerekmektedir.4
Baﬂvuru formunda buluﬂunuzu tan›mlaman›z ve bunu ayn› alanda var olan di¤er teknolojilerle k›yaslaman›z
gerekmektedir. Baﬂvuru formlar› genellikle patent ofisinden temin edilebilir. Di¤er ülkelerde patent
korumas›n›n nas›l sa¤lanaca¤›na dair bilgiler için 62 numaral› soruyu inceleyiniz.
Bu münhas›r hak, patent sahibi sicil kay›t ücretini düzenli ﬂekilde ödedi¤i müddetçe, k›s›tl› bir süre
için verilir (genellikle baﬂvuru tarihinden itibaren 20 y›l) ve sadece koruma için baﬂvurdu¤unuz ülkede
geçerlidir.
Patent haklar›n›n herhangi bir ﬂekilde çi¤nenmesine (ihlaline) karﬂ› yasal yapt›r›m otomatik olarak de¤il,
yaln›zca patent sahibi bunu isterse uygulanabilir. Bu yüzden, patent sahipleri, patent haklar›n› kullanmak
istiyorlarsa baﬂkalar›n›n ticari faaliyetlerini izlemelidir.

REFERANSLAR
WIPO Patent Portal. Web sitesi: www.wipo.int/patentscope/en/. Patentlerle ilgili di¤er WIPO web sitelerinin adreslerini içermektedir.
The Protection of Inventions: Patents and Other Titles of Protection. WIPO. 1997.
Web sitesi: www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_ip_add97/wipo_ip_add97_2.pdf. Patentlerle, patentlerin neden korunmas›
gerekti¤iyle, ﬂartlarla ve içerikle ilgili giriﬂ niteli¤inde bilgiler sunmaktad›r.
4E.N.: Türkiye'den yap›lacak baﬂvurularda Türk Patent Enstitüsü: www.tpe.gov.tr
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Ürünümün patentlenebilir oldu¤una nas›l karar verebilirim?

Ürününüzün patentlenebilir olmas› için, aﬂa¤›da say›lan özelliklere sahip olmas› gerekir:
•
•
•
•
•

Patentlenebilir konular aras›nda yer al›yorsa;
Bir buluﬂsa;
Yeniyse;
Bir buluﬂ basama¤› içeriyorsa;
Sanayiye uygulanabilir nitelikteyse.

Patentler buluﬂlar için verilir. Peki, buluﬂ nedir? Genel olarak, birçok ülkede “buluﬂ” terimi “teknik bir soruna
bir çözüm” olarak tan›mlan›r. Bu sorun eski ya da yeni olabilir, ama çözümün buluﬂun de¤erini ortaya
ç›karabilmesi için yeni olmas› gerekir. Do¤ada var olan bir ﬂeyi bulmak, bir di¤er deyiﬂle keﬂif yapmak buluﬂ
de¤ildir. Buna buluﬂ sahibinin müdahalesi de eklenmelidir. Örne¤in, do¤ada var olan bir bitkiden al›nan
bir öz “bir müdahale” olabilir. Bir buluﬂun karmaﬂ›k, ya da yüksek teknoloji ürünü olmas› gerekmez. Bir
ataç, ya da bir kürdan bile var olan teknik bir sorunu çözdü¤ü müddetçe buluﬂ olabilir.
Baz› buluﬂlar›n sadece uzun vadeli araﬂt›rma ve geliﬂtirme (AR-GE), ya da büyük bir yat›r›m sonucu ortaya
ç›kt›¤› do¤ruyken, günlük yaﬂamda kullan›lan ve geçmiﬂe ait basit ama harika buluﬂlar oldu¤unu da
görebilirsiniz.
Bir buluﬂun genel olarak bir patent taraf›ndan korunan ﬂartlar› yerine getirmesi ve patentlenebilir konular
aras›nda yer al›yor olmas› gerekir. Buluﬂ; yeni olmal›, bir di¤er deyiﬂle ait oldu¤u teknik alandaki mevcut
bilgi da¤arc›¤›nda bilinmeyen yeni bir özelli¤i bar›nd›rmal›d›r. Var olan bu bilgi da¤arc›¤›na 'önceki teknik'
denmektedir. Buluﬂun bir kiﬂi taraf›ndan teknik alana ait ortalama bilgilerle ortaya ç›kar›lamayacak bir buluﬂ
basama¤› içermesi ve son olarak patentin konusunun sanayiye uygulanabilir olmas› da gerekmektedir.

Yenilik
Mevcut bilgiler, ya da “önceki teknik” ile buluﬂ aras›nda bir fark varsa (patent mevzuat› terminolojisine göre),
buluﬂ yeni say›l›r.
“Önceki tekni¤e” neyin dâhil oldu¤u ülkeden ülkeye de¤iﬂebilir. Birçok Avrupa ülkesinde, inovasyon,
dünyan›n herhangi bir yerinde bulunabilecek ya da kullan›labilecek, önceki tekni¤i içeren ve bu ﬂekilde
buluﬂunuzun inovatif özelli¤ini yok edebilecek bas›l› bir yay›n olarak tan›mlan›r5. Bu yüzden, buluﬂunuzun
içeri¤ini patent almadan önce yay›nlamak, teknik olarak buluﬂunuzu yenilik niteli¤inden uzaklaﬂt›rabilir ve
patent verilemez hale getirebilir.
Di¤er baz› ülkelerde, kan›tlanmas›n›n zor oldu¤u gerekçesiyle, yurtd›ﬂ› kullan›mlar› önceki teknik kapsam›nda
yer almaz6. Ayr›ca, az say›daki baz› ülkeler (ABD gibi) bir buluﬂun buluﬂ sahibi taraf›ndan kamuya
sunulmas›ndan itibaren 12 aya kadar yeni say›lma süresi (grace period: hoﬂgörü süresi) tan›maktad›r ve
buluﬂ sahibi bu süre içinde buluﬂu yeni özelli¤ini kaybetmeden patent korumas› için baﬂvuruda bulunabilir.

REFERANSLAR
When is Something Prior Art Against a Patent? Arnoud Engelfriet. 2002. Web sitesi: www.iusmentis.com/patents/priorart/. Önceki
tekni¤in ne oldu¤una dair anlaﬂ›l›r bir aç›klama sunmaktad›r.
5E.N.: Türkiye'de bu tan›m kullan›lmaktad›r. 551 Say›l› PatKHK md.7: “Tekni¤in bilinen durumu, patent baﬂvurusunun yap›ld›¤›

tarihten önce, buluﬂ konusunda dünyan›n herhangi bir yerinde toplumca eriﬂilebilir yaz›l› veya sözlü tan›t›m, kullan›m veya
bir baﬂka yolla aç›klanan bilgilerden oluﬂur.”
6E.N.: Türkiye için bu tan›m geçerli de¤ildir.
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Buluﬂ basama¤› (aﬂikar olmama durumu)
Belirli bir bilinen teknikle ilgili olarak patente konu buluﬂ, o konunda tecrübe sahibi bir kiﬂi taraf›ndan
biraz düﬂünülse kolayl›kla var›lacak bir sonuç de¤il ise, bir di¤er ifadeyle, ortalama uzmanl›k sahibi
bir kiﬂinin sadece rutin bir çal›ﬂma sonucunda bu buluﬂu gerçekleﬂtirmesi mümkün de¤il ise, “buluﬂ
basama¤›n›n” bulundu¤u kabul edilir.
Bu, aç›klamas› ve uygulamas› güç öznel bir testtir. Patent uzman›n›n ve baﬂvuru sahibinin, ya da patent
vekilinin belirli bir patent baﬂvurusunun buluﬂ basama¤› içerip içermedi¤i konusunda hemfikir olmad›¤›
ve bu konudaki karar›n mahkeme taraf›ndan verildi¤i çok say›da örnek mevcuttur. Bir patent ofisinde
görevli patent uzman›n›n karar›n›n bir mahkeme karar›yla bozulmas›, ya da bir alt derece mahkemesinin,
bu konuda ki karar›n›n daha bir üst derece mahkemesince bozulmas› da ola¤an ve kar›ﬂ›laﬂ›labilen
bir durumdur.
Mevcut mahkeme kararlar›na dayal› olarak nelerin buluﬂ basama¤› olarak say›lamayabilece¤ine iliﬂkin
örneklerden baz›lar› ﬂunlard›r: boyutta yap›lan de¤iﬂiklikler, bir ﬂeyin portatif hale getirilmesi, parçalar›n
yerinin de¤iﬂtirilmesi, kullan›lan materyalde de¤iﬂiklik yap›lmas›, bir ﬂeyin bir araya getirilmesi, ya da
eﬂde¤er bir parçayla, ya da iﬂlevle de¤iﬂtirilmesi. Sadece bu ﬂekilde yap›lan de¤iﬂiklikleri içeren bir
buluﬂun patent verilecek kadar tekni¤in bilinen durumunu aﬂt›¤› kabul edilmez. Ancak bu buluﬂlar,
faydal› model ile korunmaya hak kazanabilirler7. (Bkz. 12 numaral› soru)

Sanayiye uygulanabilirlik
Bir buluﬂun bir endüstride uygulanabilmesi, ya da kullan›labilmesi gerekmektedir. Bu da buluﬂun bir
alet, ya da cihaz gibi uygulanabilir bir ﬂekle, yeni bir materyalden ya da maddeden oluﬂan bir ürüne,
ya da sanayi prosesine veya iﬂletme yöntemine dönüﬂmesi demektir.
Sanayi kavram›, en geniﬂ tan›m›yla, tamam›yla düﬂünsel ya da estetik aktiviteden farkl› olan› belirtir.
Bir fikir, sanayide uygulanabilirli¤i olan bir buluﬂ oldu¤u takdirde patentlenebilir. Bu tan›ma ziraat da
dâhildir.

Patent verilemeyecek konular
Bunlara ek olarak, tüm buluﬂlar patentlenebilir de de¤ildir. Patent korumas›na uygun olabilmek için,
bir buluﬂun patentlenebilir konulara dâhil olmas› gerekmektedir. Kendi buluﬂunuz için patent korumas›na
baﬂvuracaksan›z, ilk olarak ulusal patent yasan›zda belirtilmiﬂ olan patentlenebilir konular›n yasal
tan›m›n› incelemeniz gerekmektedir, çünkü bu tan›m ülkeden ülkeye de¤iﬂir8.
Her ülkenin patent yasas›na ba¤l› olarak, aﬂa¤›dakilerden baz›lar› patentlenebilir olmayabilir:
•
•
•
•
•
•

Do¤ada hâlihaz›rda var olan materyallerin ya da maddelerin keﬂfi;
Bilimsel teoriler ya da matematiksel yöntemler;
Mikroorganizmalardan ayr› bitkiler ve hayvanlar (ya da türleri), ya da mikrobiyolojik prosesler/usuller
baﬂka esas olarak bitkilerin ya da hayvanlar›n üretimi için kullan›lan biyolojik iﬂlemler;
Ticaretle u¤raﬂan, tamam›yla zihinsel eylemlerde bulunan ya da oyun oynayan kiﬂilere yönelik
olanlar gibi, planlar, kurallar ya da yöntemler;
‹nsanlar ya da hayvanlar için kullan›lan tedavi yöntemleri, ya da hayvanlar ya da insanlar üstünde
uygulanan teﬂhise yönelik yöntemler (ancak bu yöntemlerde kullan›lan ürünler hariç);
Toplumsal düzeni, ahlak kurallar›n› ya da halk sa¤l›¤›n› korumak için ticari kullan›m›n engellenmesinin
gerekli oldu¤u herhangi bir buluﬂ.

7E.N.: Sadece Faydal› Model sistemi'nin bulundu¤u ülkeler için böyle bir koruma talep edilebilir. Türkiye'de Faydal› Model sistemi

bulunmaktad›r ve 551 Say›l› PatKHK çerçevesinde düzenlenmektedir. Türk Mevzuat›'na göre Faydal› Modellerde buluﬂ basama¤›
(tekni¤in bilinen durumunun aﬂ›lmas›) aranmamaktad›r. Farkl› ülkeler bu konuda farkl› düzenlemeler getirmiﬂtir. Faydal› Model
sisteminin geçerli oldu¤u ülkelerin baz›lar›nda Türkiye'de oldu¤u gibi buluﬂ basama¤› ya hiç aranmamakta ya da patent için
oldu¤undan daha zay›f bir buluﬂ basama¤› kriteri aranmaktad›r.
8E.N.: Türk Patent Mevzuat›'nda “patent verilemeyecek konular”, 551 Say›l› PatKHK md.6'da düzenlenmektedir.

20

10.

Patentlere ‹liﬂkin Temel Bilgiler

‹novatif ürünlerim ve proseslerim için neden patent almal›y›m?

ﬁirketinizin buluﬂlar› için patent almak oldukça avantajl› olabilir ve patent, ﬂirketinize, buluﬂu baﬂvuru
tarihinden itibaren en çok 20 y›l süreyle münhas›ran kullanma ve bu buluﬂtan yararlanma hakk› verir.
Dahas›, patent korumas› aﬂa¤›dakileri de mümkün k›labilir:
•

Pazarda sa¤lam bir yer. Bu münhas›r haklar sayesinde, baﬂkalar›n›n patentli buluﬂunuzu ticari olarak
kullanmas›n› engelleyebilir ve böylece hem rekabeti azaltm›ﬂ, hem de kendinizi pazarda üstün bir
oyuncu konumuna yükseltmiﬂ olursunuz.

•

Yat›r›mlardan daha yüksek gelir elde etmek. Yenilikçi ürünü geliﬂtirmek için çok miktarda para
ve zaman yat›r›m› yapm›ﬂ oldu¤unuz için, bu münhas›r haklar›n ﬂemsiyesi alt›nda buluﬂu ticari hale
getirebilir ve yat›r›mlar›n›z›n karﬂ›l›¤› olarak daha yüksek bir gelir elde edebilirsiniz.

•

Buluﬂu satma9 ya da lisans verme f›rsat›. Patenti kendiniz kullanmamaya karar verirseniz, bir baﬂka
ﬂirkete satma ya da lisans haklar›n› verme seçene¤iniz bulunmaktad›r. ‹kinci seçenek, patentli
buluﬂun lisans›n› buluﬂu ticari hale getirme kapasitesi bulunan baﬂka ﬂirketlere satarak gelir elde
etme söz konusudur. Bu, sadece size tasarruf getirmekle kalmaz ayr›ca, bu buluﬂlar›n ticaretleﬂtirilmesine
yat›r›m yapmak zorunda kalmadan kendi ya da çal›ﬂanlar›n›z›n buluﬂlar›ndan düzenli olarak gelir
gelmesini sa¤lar.

•

Daha fazla pazarl›k gücü. Bir lisans anlaﬂmas› arac›l›¤›yla bir baﬂka ﬂirketin patentlerini kullanma
hakk›n›10 almak üzereyseniz, kendi patent portföyünüz pazarl›k gücünüzü artt›racakt›r. Bir baﬂka
deyiﬂle, patentleriniz pazarl›k yapt›¤›n›z ﬂirket için oldukça fayda sa¤layacakt›r ve en basit haliyle,
patent haklar›n›z›n kendi ﬂirketinizle di¤er ﬂirket aras›nda el de¤iﬂtirece¤i biçimde karﬂ›l›kl› bir
lisans anlaﬂmas› yapabilirsiniz.

•

‹ﬂletmeniz için pozitif bir imaj. ‹ﬂ ortaklar›, yat›r›mc›lar ve hissedarlar, patent portföyünüzü
ﬂirketinizin sahip oldu¤u yüksek uzmanl›k, ihtisas ve teknolojik kapasitenin bir göstergesi olarak
kabul edecektir. Bu durum, kaynak ve yeni iﬂ ortaklar› bulma ve ﬂirketinizin pazar de¤erini artt›rmak
aç›s›nda faydal› olabilir.

REFERANSLAR
The Role of the IPR in the Promotion of Competitiveness and Development of Enterprises. Peter Cordsen. WIPO. 1998. Web
sitesi: www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_ip_han_98/wipo_ip_han_98_5_b.pdf. Patent bilgilerinin ticari faydalar›na odaklanmaktad›r.
The Role of Intellectual Property Rights in the Promotion of Competitiveness and Development of Enterprises. Kari
Sipila. WIPO. 1999. Web sitesi: www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_ipr_mct_99/wipo_ipr_mct_99_5_a-annex1.pdf. Patentlemenin
faydalar›ndan söz etmektedir.
Formulating and Intellectual Property Development Strategy for Enterprises. Marti Leesti. WIPO. 1998. Web page at
www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_ip_han_98/wipo_ip_han_98_7_c.pdf. Bir FM stratejisinin geliﬂimi için gözlemler ve öneriler.
Patent Strategies for Business. Stephen C. Glazier. Third edition. LBI Law & Business Institute. 2003. US$ 34.95. Available from
www.amazon.com/. FM'i stratejik aç›dan yönetmenin pratik unsurlar›.
Rembrandts in the Attic: Unlocking the Hidden Value of Patents. Kevin G. Rivette and David Kline. Harvard Business
School Press. 1999. US$ 27.50. Harvard Business School Press, 60 Harvard Way, Boston, MA 02163, USA. Tel: +1 617 783
7500. Fax: +1 617 783 7555. E-mail: corpcustserv@hbsp.harvard.edu. Ayr›ca, www.amazon.com'dan da temin edilebilir. Fikri mülkiyeti
hem bir ﬂirket varl›¤›, hem de bir iﬂletmenin baﬂar›s›n› geliﬂtirecek stratejik bir iﬂ arac› olarak kullanmakla ilgili öneriler sunmaktad›r
ve tan›nm›ﬂ ﬂirketlerden örnekler vermektedir.

9E.N.: Devir olarak bilinir.
10E.N.: Lisans olarak bilinir.
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‹novatif ürünlerim ve proseslerim için patent almazsam ne olur?

Patent almak her zaman ﬂirketiniz için do¤ru çözüm olmayabilir. Maliyetleri ve patent korumas›n›n
kazançlar›n› bu sürece girmeden önce iyi de¤erlendirmeniz tavsiye edilir. Bu yüzden, ﬂirketiniz
patentlenebilir bir buluﬂa patent almamaya karar verdi¤i takdirde, neler olabilece¤ini de anlaman›z
gerekmektedir.
Buluﬂunuza bir baﬂkas› patent alabilir. Birçok ülkede (ABD hariç), birden fazla kiﬂinin ya da
iﬂletmenin ayn› buluﬂ için patent baﬂvurusunda bulundu¤u durumlarda, ilk baﬂvuran kiﬂi ya da iﬂletme
patent hakk› kazan›r. Bu da kendi ya da çal›ﬂanlar›n›z›n buluﬂlar›na patent almad›¤›n›z takdirde, ya
da baﬂvurunuzu geç yapt›¤›n›z takdirde, bir baﬂkas›n›n bu patentin -ki bu baﬂka kiﬂi ayn› ya da eﬂde¤eri
bir buluﬂu daha sonradan geliﬂtirmiﬂ olabilir- sahibi olabilece¤i anlam›na gelir. Patent sahibi böylece
ﬂirketinizi meﬂru yollarla pazardan silebilir, ﬂirketinizin ön kullan›m haklar›n› kullanmay› sürdürme
hakk›n› k›s›tlayabilir (patent yasas› bu tür bir istisnaya yer vermekteyse), ya da buluﬂu kullanma
karﬂ›l›¤›nda iﬂletmeninizden lisans ücreti talep edebilir.
Rakipler buluﬂunuzdan faydalanabilirler. Ürün baﬂar›l› olursa, birçok di¤er rakip ﬂirket sizin
buluﬂunuzu kullanarak, ama kullan›m için hiçbir ücret ödemeden ayn› ürünü üretmeye çal›ﬂabilir. Daha
büyük ﬂirketler ürünü daha düﬂük bir maliyetle üretmek ve daha düﬂük bir pazar fiyat›yla rekabet etmek
için ölçek ekonomisinden faydalanabilir. Böylece, o ürün için pazar pay›n›z› önemli ölçüde düﬂürebilirler.
Küçük rakip ﬂirketler bile ayn› ürünü üretebilir ve daha düﬂük fiyata satabilir, çünkü sizin araﬂt›rma
ve geliﬂtirme (Ar-Ge) için yapt›¤›n›z yat›r›m› yapmalar› gerekmez.
Teknoloji için lisans verme, satma ya da devretme olas›l›klar› ciddi bir ﬂekilde zarar görebilir.
Kimse, bir baﬂkas›na ait olmayan bir ﬂeyin kullan›m hakk› için ücret ödemek istemez. FM korumas›
olmadan, teknolojinin lisans haklar›n›n kullan›m hakk›n›n bedeli karﬂ›l›¤›nda baﬂkalar›na verilme olas›l›¤›
ciddi bir biçimde engellenmiﬂ olur. Dahas›, söz konusu teknoloji üzerinde FM korumas› olmaks›z›n
bir teknolojik geliﬂmeyle ilgili olarak teknoloji transferine iliﬂkin pazarl›k süreci baﬂlad›¤›nda, taraflar
di¤er taraf›n “buluﬂla birlikte ortadan kaybolaca¤›” endiﬂesiyle buluﬂlar›n› kamuya sunmaktan kaç›nabilirler.
Patent sahibi buluﬂunun kullan›m› bak›m›ndan hukuki bir korumaya sahip oldu¤undan, patent korumas›,
tüm bu olumsuzluklar›n meydana gelme riskini düﬂürür.

REFERANSLAR
World Intellectual Property Organization, Small and Medium-Sized Enterprises Division, 34 chemin des Colombettes, 1211
Geneva 20, Switzerland. Fax: +41 22 338 8760. E-mail: sme@wipo.int. Website: www.wipo.int/sme. Patentlerle, ticari kullan›mlar›yla
ve patentleri kullanan ﬂirket örnekleriyle ilgili bilgiler.
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Faydal› model nedir?

Baz› ülkelerde, buluﬂlar ayn› zamanda “inovasyon patentleri”, “faydal› inovasyonlar”, ya da “k›sa vadeli
patentler” olarak da bilinen faydal› modellerle korunur11.
Faydal› modellerle patentler aras›ndaki temel farklar ﬂöyledir:
•

•
•

•
•

Faydal› model edinme ﬂartlar› patentler kadar kat› de¤ildir. “Yenilik” ﬂart›na her zaman uyulmas›
gerekse de, “buluﬂ basama¤›” ya da “aﬂikâr olmama durumu” ﬂartlar› çok daha az zorlay›c› da
olabilir, hiçbir ﬂart da olmayabilir. Uygulamada faydal› modeller için koruma; genellikle patentlenme
kriterlerini yerine getiremeyen, daha ziyade tekni¤in bilinen durumunu aﬂar nitelikte olmayan
buluﬂlar için yap›lmaktad›r.
Faydal› modeller için koruma süresi patentlere göre daha k›sad›r ve ülkeden ülkeye farkl›l›k gösterir
(genellikle 7-10 sene aras›ndad›r ve uzatma ya da yenileme olas›l›¤› da yoktur)12.
Faydal› modeller için koruman›n mevcut oldu¤u birçok ülkede, patent ofisleri tescilden önce içerik
yönünden baﬂvurular› de¤erlendirmezler. Dolay›s›yla, belge alma süreci ortalama olarak alt› ay
sürer ve çok daha basit ve h›zl›d›r.
Faydal› modelleri elde etmek ve muhafaza etmek çok daha düﬂük maliyetlidir.
Baz› ülkelerde, faydal› model korumas› teknolojinin sadece baz› alanlar›nda ve usuller için de¤il
sadece ürünler için elde edilebilir13.

Faydal› model, k›sa ömürlü bir ürün için koruma istedi¤iniz, ya da uzun süre beklemek istemedi¤inizde
patentten çok daha uygun bir sistemdir.
Baz› ülkeler ayn› anda hem patent baﬂvurusu, hem de faydal› model baﬂvurusu yapman›za olanak
tan›yarak patent hakk›n›n tan›yaca¤› görece daha uzun süre zarf›nda buluﬂunuzdan kar edebilmenizi
sa¤lar. Ancak patent verildi¤inde, genellikle buluﬂunuz için iki koruma türünden sadece birini seçmeniz
istenir; örne¤in, ayn› ürün için hem bir faydal› model belgesine, hem de patente sahip olamazs›n›z14.

REFERANSLAR
Where can Utility Models be Acquired? WIPO. Web sitesi: www.wipo.int/sme/en/ip_business/utility_models/where.htm. Faydal›
modeller için koruma sa¤layan ülkelerin bir listesi.
11E.N.: Türkiye'de Faydal› Model korumas› bulunmakta ve 551 Say›l› PatKHK'n›n ilgili hükümleri çerçevesinde korunmaktad›r.
12E.N.: Türkiye'de Faydal› Model koruma süresi, uzat›lamayan 10 y›ld›r.
13E.N.: Usuller Faydal› Model ile korunamaz. 551 Say›l› PatKHK md.155: “...usuller ve bu usuller sonucunda elde edilen ürünler

ile kimyasal maddeler hakk›nda faydal› model belgesi verilmez”.
14E.N.: Türkiye'de de bir buluﬂ için ayn› anda hem Patent hem de Faydal› Model belgesi verilemez. Ancak belirli ﬂartlar alt›nda

dönüﬂüm mümkündür.

Patentlere ‹liﬂkin Temel Bilgiler

13.

23

Patent korumas›yla ilgili yap›lan iﬂlemler nelerdir?

Patent korumas›n›n ilk ad›m› bir patent baﬂvurusu yapmakt›r. Patent baﬂvuru formlar› genellikle her
ülkenin ulusal patent ofisinden temin edilebilir. Buluﬂunuzu patent baﬂvurusu yapmadan önce kamuya
sunmaman›z önemli bir husustur. Buluﬂunuzu erkenden kamuya sunman›z, patent elde etmenizi
etkileyebilir, çünkü buluﬂ art›k yeni say›lmaz.

Buluﬂumun yeni olup olmad›¤›n› nas›l ö¤renebilirim?
Baﬂvuruda bulunmadan önce kapsaml› bir patent araﬂt›rmas› yapman›z çok önemlidir, çünkü bu araﬂt›rma
size buluﬂunuzun yeni olup olmad›¤›n›, dolay›s›yla patentlenebilir olup olmad›¤›n› gösterir. Araﬂt›rmay›
kendiniz yapabilir ya da profesyonel bir patent vekiline yapt›rtabilirsiniz. Dünyan›n dört bir yan›ndaki
birçok ulusal patent ofisinin art›k ücretsiz ﬂekilde kullan›labilecek online patent veri tabanlar› bulunmaktad›r.
Bu veritabanlar› arac›l›¤›yla kendi araﬂt›rman›z› kendiniz de yapabilirsiniz. (Patent bilgileri
ve patent veritabanlar›n›n kullan›m› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için 17 numaral› soruyu inceleyiniz).

Patent baﬂvurusunda bulunmak için patent vekiline ihtiyac›m var m›?
Bu konuda farkl› ülkelerde farkl› kurallar bulunmaktad›r. Genellikle, patent baﬂvurusu için patent
vekiline ihtiyaç yoktur, ancak patent doküman›n›n do¤ru ﬂekilde haz›rland›¤›ndan emin olabilmek için
deneyimli bir profesyonelden yard›m istenmesi önerilir. Ancak, pek çok ulusal düzenleme o ülkede
ikamet etmeyen kiﬂilerin koruma istenilen ülkede ikamet eden bir patent vekili taraf›ndan temsil
edilmesini ﬂart koﬂmaktad›r.

Patent ofisi bir patent vermeden önce hangi usulleri uygular?
Bir baﬂvuru al›nd›ktan sonra, patent ofisi genellikle patenti vermeden önce bir dizi aﬂamay› izler. Bu
konuda üç temel ad›m bulunmaktad›r:
•
•
•

ﬁekli inceleme;
Esas bak›m›ndan inceleme;
Patentin verilmesi ve yay›nlanmas›.

Bu aﬂamalar›n her birinde, normal usul esas olarak yaz›l› olmak üzere patent ofisindeki bir patent
uzman›yla baﬂvuru sahibi aras›nda geçen diyalogdur. Patent vekili bir arac› gibi davranabilir, patent
ofisinden gönderilen yaz›ﬂmalar› al›r, baﬂvuru sahibine izlemesi gereken uygun ad›mlar konusunda
önerilerde bulunur, baﬂvuru sahibinin talimatlar›n› al›r ve uygun bir ﬂekilde patent ofisine yan›t verir.

REFERANSLAR
A Guide to Filing A Utility Patent Application. Amerika Birleﬂik Devletleri Patent ve Marka Ofisi. Web sitesi:
www.uspto.gov/web/offices/pac/utility/utility.htm. Faydal› model baﬂvurusuna iliﬂkin temel bilgiler.
Guidelines for Examination in the EPO. Avrupa Patent Ofisi. Web sitesi: www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html.
Patentlerin incelenmesi aﬂamas›nda Avrupa Patent Ofisi taraf›ndan izlenen kurallar.
Manual of Patent Practice. Birleﬂik Krall›k Patent Ofisi. Web sitesi: www.patent.gov.uk. Birleﬂik Krall›kta patent baﬂvurular›n›n sunuluﬂ
biçimi, ﬂekli ve içeri¤iyle ilgili ayr›nt›l› bilgiler.
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ﬁekli inceleme
Bu aﬂama, gerekli olan tüm formalitelerin kontrolünden ibarettir; örne¤in, baﬂvuru formunun do¤ru
bir biçimde doldurulup doldurulmad›¤› ve gerekli tüm bilgileri içerip içermedi¤i kontrol edilir. Baﬂvuru
sahibine bu inceleme süresince karﬂ›laﬂ›lan kusurlar› düzelme f›rsat› tan›n›r; bu kusurlar belirli bir süre
içerisinde düzeltilmezse, Patent Ofisi baﬂvuruyu geri çevirir.

Esas bak›m›ndan inceleme
Araﬂt›rman›n amac› buluﬂun ilgili oldu¤u belirli alandaki önceki tekni¤i belirlemektir. Esasla ilgili bu
inceleme boyunca, patent ofisi arﬂivlerini gözden geçirir ve baﬂvuruda tarif edilen çözüme benzer ya
da ayn›s› olan bir çözüm olup olmad›¤›n› belirler.
Esasla ilgili incelemenin amac› baﬂvuru sahibinin patentlemeyle ilgili bir tak›m ﬂartlar› yerine getirdi¤ini
garanti alt›na almakt›r. Esas olarak, bu inceleme ﬂu durumlarda bir patentin verilmesini engellemek
için yap›l›r:
•
•
•

Buluﬂ yasadaki belirli hükümlerle patent korumas› kapsam› d›ﬂ›nda kal›yorsa;
Buluﬂ yeni de¤ilse, bir buluﬂ basama¤› içermiyorsa ve/veya endüstriyel aç›dan uygulanabilir de¤ilse;
Aç›k ve eksiksiz bir biçimde aç›klanmam›ﬂsa.

ﬁekli incelemede oldu¤u gibi, esas inceleme esnas›nda ortaya ç›kabilecek engelleri düzeltmesi için
baﬂvuru sahibine f›rsat verilir. Tüm patent ofisleri patent baﬂvurular› üstünde bir esas inceleme yapmaz.
Birçok ülke patentleri sadece ﬂekli incelemeye dayanarak verir. Bu durumlarda, patentin as›l geçerlili¤i
ve patentleme ﬂartlar›na uyup uymad›¤› sadece uyuﬂmazl›k ç›kt›¤› takdirde mahkeme karar›yla belirlenir15.

Patentin veriliﬂi ve yay›nlan›ﬂ›
‹nceleme sürecinin baﬂvuru sahibi lehine iﬂledi¤i durumlarda, bir baﬂka deyiﬂle, ﬂekil ve esasa iliﬂkin
gerekli tüm ﬂartlar yerine getirildi¤inde ve baﬂvuruya karﬂ› herhangi bir itiraz gelmedi¤inde, ya da
itirazlar kabul görmedi¤i takdirde, patent ofisi baﬂvuru sahibine patent belgesini verir. Bu durumda,
patent ofisinin izledi¤i aﬂamalar ﬂunlard›r:
•
•
•

Patentin ayr›nt›lar› patent siciline geçirilir.
Baﬂvuru sahibine Patent Belgesi verilir; bu belge patent hakk›n› belirten yasal belgedir.
Patent ofisi genellikle patent belgesini kendisi yay›nlar. Birçok patent ofisi de baﬂvuruyu baﬂvuru
tarihinden 18 ay sonra yay›nlar.
(ya da rüçhan tarihinden sonra; aç›klama için 60 numaral› soruya bak›n›z)16

Genellikle, patentin her y›l ve patent süresince geçerli olabilmesi için, patent ofisine y›ll›k yenileme
ücreti (y›ll›k vize ücreti olarak da bilinir) ödenir.

15E.N.: Mevcut kanunlar›m›za göre Türkiye'de, iki farkl› patent sistemi bulunmaktad›r. ‹ncelemesiz patent (7 y›l koruma) ve
incelemeli patent (20 y›l koruma). ‹ncelemesiz patent sisteminde, araﬂt›rma raporunun ard›ndan bir inceleme talebi yap›lmad›¤›ndan
esas bak›m›ndan inceleme yap›lmaz. Bu durumda, böyle bir talep ancak uyuﬂmazl›k oldu¤u takdirde de¤erlendirilir. ‹ncelemeli
patent sisteminde ise araﬂt›rma raporunun ard›ndan, baﬂvurunun patentlenebilirlik kriterlerine göre esas bak›m›ndan incelemesi
de yap›lmaktad›r. TPE (veya anlaﬂmal› ofis) taraf›ndan incelenen baﬂvuruya konu buluﬂ patentlenebilirlik kriterlerine sahip de¤ilse
ve ilgili koﬂul ve sürelerde eksikler tamamlanmaz ise baﬂvuru reddedilir. Bu arada, ‹ncelemesiz Patent sahibinin, 7 y›ll›k koruma
süresi boyunca arzu etti¤i zaman inceleme talep ederek patentini ‹ncelemeli Patent baﬂvurusuna çevirebilece¤ini hat›rlatal›m.
16E.N.: Türkiye'de de bu süre 18 ayd›r.
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Patent korumas›n›n maliyeti ne kadard›r?

Patent maliyetleri dört farkl› gruba ayr›labilir:
•

•

•

•

Baﬂvuru ücretleri ve di¤er takip ücretleri ulusal ya da bölgesel patent ofislerine ödenir. Bu tür
maliyetler ülkeden ülkeye büyük farl›l›klar gösterebilir (ücretlerle ilgili bilgi do¤rudan ulusal FM
ofislerinden temin edilebilir) ve genellikle aﬂa¤›da belirtilen di¤er ücretlerden daha düﬂük olur.
Patent baﬂvurusuna yard›mc› olan patent vekillerine ödenen ücretler. Bir patent vekilinin tutulmas›
genellikle iste¤e ba¤l› olsa da patent baﬂvurusu haz›rlan›rken genellikle hukuki tavsiye al›nmas›
önerilir (baﬂvuru sahibi baﬂvuru yap›lan ülkede ikamet etmiyorsa ve yasa onun ülkede çal›ﬂmaya
yetkili bir vekil taraf›ndan temsil edilmesini ﬂart koﬂuyorsa vekil tutulmas› mecburidir)
Tercüme maliyetleri. Bu tür maliyetler sadece baﬂvurunun haz›rland›¤› ülkenin dili, FM korumas›
istenilen ülkelerin resmi dili farkl› oldu¤unda geçerlidir. Tercüme maliyetleri (özellikle de oldukça
teknik patent baﬂvurular›nda) yüksek olabilir.
Y›ll›k ücretler. Bu tür ücretler baﬂvurunun devam›n› sa¤lamak, ya da patenti canl› tutmak amac›yla
belirli aral›klarda ödenir (genellikle y›lda bir). Baz› ülkelerde, patentleri tüm koruma süresi boyunca
korumak (genellikle 20 y›l) oldukça maliyetli bir iﬂ olabilir. Y›ll›k sicil kay›t ücretlerinin koruma
süresi uzad›kça artt›¤› göz önünde bulundurulmal›d›r.

Çeﬂitli ülkelerde patent korumas›na baﬂvurmak isteyen bir KOB‹ için, WIPO yönetimindeki Patent
‹ﬂbirli¤i Antlaﬂmas› (PCT) yolunun tercih edilmesi ile yukar›da say›lan patent ücretleri büyük oranda
düﬂürülüp, süreçler basitleﬂtirebilir. PCT ile ilgili daha kapsaml› bilgi için 62. soruya bak›n›z.

REFERANSLAR
Costs - an Issue for Whom. John Orange. 2002. Uluslararas› Patent Sistemi üstüne WIPO Konferans›'nda yap›lan konuﬂma, Cenevre,
‹sviçre, 26 Mart, 2002. Web sayfas›: www.invention-ifia.ch/Costs orange.pdf. Patent verilmesinin ve farkl› seçeneklerin ve stratejilerin
maliyetleriyle ilgili bilgiler.
IP Cost Calculator. Web sitesi: www.ip-calculation.com. FM maliyetini hesaplamak için ücretsiz çevrimiçi yaz›l›m arac› ve 160'tan fazla
ülkeyle ilgili bilgiler. Ayr›ca, dünya çap›ndaki FM uzmanlar›yla ilgili bir veritaban› da bulunmaktad›r.
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Patent veritabanlar›ndan edinilen bilgiler ticari hayatta nas›l faydal›
olabilir?

“Patent bilgisi” patent ofisleri taraf›ndan periyodik olarak yay›nlanan patent dokümanlar›nda yer alan
teknik ve yasal bilgidir. Bir patent doküman›, patentlenebilir bir buluﬂun ne ﬂekilde iﬂledi¤iyle ve
koruman›n kapsama alan›n› belirleyen hükümlerle ilgili ayr›nt›l› bilgi içerir. Ayr›ca, buluﬂa kimin ve
ne zaman patent ald›¤›na iliﬂkin ayr›nt›lar› ve ilgili referanslar› da kapsar. Patent iﬂleminde ele al›nan
teknik bilginin üçte ikisi baﬂka bir yerde yay›nlanmaz ve dünya çap›ndaki tüm patent belgelerinde
yaklaﬂ›k olarak 40 milyon madde bulunmaktad›r. Dolay›s›yla, patent bilgisi dünyadaki en kapsaml› gizli
teknik veri koleksiyonudur.
Patent bilgisi birçok aç›dan KOB‹”ler için faydal› olabilir. Büyük bir ihtimalle, bunlardan en önemlisi
patentlerin özgün bir teknik bilgi kayna¤› olmas›d›r ki KOB‹”ler bunlar› stratejik iﬂ planlamalar›nda
oldukça de¤erli bulabilir. Birçok patent (ya da yerel mevzuata göre, patent baﬂvurusu) ilk yay›nland›¤›nda
kamuya sunulmaz. Bu yüzden, patentler ürünler pazarda boy göstermeden çok önce, güncel araﬂt›rmalar
ve inovasyonlar konusunda de¤erli bir bilgi kayna¤›d›r. Patent belgelerinde yer alan teknik bilgiler
KOB‹”lere aﬂa¤›da say›lanlar› gerçekleﬂtirirken kullanabilecekleri önemli nitelikte vizyon sa¤layabilir:
•
•
•
•
•
•

Bilinen konular›n araﬂt›r›lmas›nda gereksiz masraflardan kaç›nma;
Lisans ve teknoloji transferi için teknolojinin belirlenmesi ve de¤erlendirilmesi;
Alternatif teknolojilerin belirlenmesi;
Kendi uzmanl›k alan›n›zda son teknolojilerden haberdar olabilmek;
Teknik sorunlara haz›r çözümler bulabilmek;
Daha fazla inovasyon için fikir üretmek.

‹ﬂletmenizin ticaret stratejisi bak›m›ndan ise, patent bilgileri:
•
•
•
•

‹ﬂ ortaklar› bulman›za;
Tedarikçiler ve materyaller bulman›za;
Gerçek ve potansiyel rakiplerin faaliyetlerini gözlemlemenize;
Niﬂ pazarlar› bulman›za yard›mc› olabilir.

Son olarak, patent dokümanlar›nda bulunan bilgiler KOB‹'ler taraf›ndan da aﬂa¤›da say›lanlar›
gerçekleﬂtirmek için kullan›labilir:
•
•
•

Muhtemel ihlal (tecavüz) sorunlar›ndan kaç›nmak;
Kendi buluﬂlar›n›z›n patentlenebilirli¤ini de¤erlendirmek;
Kendi patentinizle çat›ﬂan baﬂka patentlerin verilmesine karﬂ› ç›kmak.

REFERANSLAR
The EPO Guide to Patent Information on the Internet. Avrupa Patent Ofisi. 2002.
Web sitesi: www.epo.org/searching/free.html. ‹nternet'in patentlerle ilgili faaliyetler için nas›l kullan›lmas› gerekti¤ini ve patentlerle
ilgili bilimsel ve teknik bilgilerin nas›l bulunaca¤›n› aç›klar. ‹nternet'le ilgili bilgilere de yer verir ve ‹nternet'te arama yapmakla ilgili
çok say›da ipucu ve yöntem sunar. Ayr›ca, bilimsel ve teknik alanlarla ve patent bilgileriyle ilgili kaynaklar›n listeleri de yer almaktad›r.
General Information on the International Patent Classification System.
Web sitesi: www.wipo.int/classifications/ipc/en. Patent dokümanlar›n›n araﬂt›r›lmas›n› ve bulunmas›n› kolaylaﬂt›ran s›n›fland›rma sistemi.
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Patentlerin bir teknik bilgi kayna¤› olarak sa¤lad›klar› avantajlar
Patentler di¤er bilgi kaynaklar›na göre daha avantajl›d›r, çünkü:
•
•
•
•
•

Bir baﬂka formatta kamuya sunulmayan bilgileri içerirler;
Buluﬂla ilgili bir özet, bibliyografik bilgi, buluﬂun bir tarifi (ço¤u zaman buluﬂu gösteren çizimler de
buna dahildir) ve baﬂvuru sahibiyle ilgili ayr›nt›lar içeren daha standartlaﬂt›r›lm›ﬂ bir formata sahiplerdir;
Teknik alanlara göre s›n›fland›r›lm›ﬂlard›r;
Bir buluﬂun sanayiye uygulanabilirli¤ine dair örnekler içerirler;
Hemen hemen tüm teknoloji alanlar›n› kapsarlar.

Uluslararas› Patent S›n›fland›rmas›
Uluslararas› Patent S›n›fland›rmas› (IPC) esas itibariyle bir s›n›fland›rma sistemi olarak; daha sonradan
ise patent dokümanlar›na eriﬂmek için geliﬂtirilmiﬂtir. IPC'nin temel amac›; etkin bir arama arac›
oluﬂturmakt›r. Bu amaçla, bir buluﬂla do¤rudan ilgili her teknik konunun mümkün oldu¤unca bir bütünü
oluﬂturan parçalar olarak de¤il, bir bütün olarak s›n›fland›r›lmas›n› sa¤lar. IPC teknolojiyi 8 farkl› bölüme,
120 s›n›fa, 640'dan fazla alt s›n›fa ve hemen hemen 70.000 gruba ay›r›r ve bunlar teknolojinin her alan›n›
kapsar. Günümüzde 62 ülke (Eylül 2013) IPC üyesidir ve pek çok ülke de patenlerini s›n›fland›r›rken
IPC'yi ya da türevlerini kullanmaktad›r.
IPC ile ilgili daha fazla bilgiye www.wipo.int/classifications/en/ipc web adresinden ulaﬂabilirsiniz.

REFERANSLAR
Patent Information and Documentation: Contents of a Patent Document. WIPO. 1999.
Web sitesi: www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_ip_cm_99/wipo_ip_cm_99_16.pdf. Patent belgelerinin içeri¤iyle, s›n›fland›r›lmas›yla,
muhafaza edilmesiyle ve bulunmas›yla ilgili bilgiler verir.
Patent Searching - Tutorial and Guide to Online Resources and Information. McKinney Engineering Library, University of Texas.
Web sitesi: www.lib.utexas.edu/engin/patent-tutorial/index.html. ABD Patent ve Marka Ofisi'nin web sitesinin kullan›m›yla ilgili
uygulamal› ve enteraktif patent arama demonstrasyonu.
WIPO Patent Information Services (WPIS) for Developing Countries. Web sitesi: www.wipo.int/inovation/en/wpis. Farkl›
aramalarla, WIPO ve hizmetleriyle ve talepler konusunda bilgiler verir.
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Patent doküman›n› nas›l okumal›y›m?

Bir patent doküman›n›n neye benzedi¤ini bilmek, sadece patent baﬂvurular› yapmak aç›s›ndan de¤il,
ayn› zamanda bir patent doküman›nda arad›¤›n›z teknik, yasal ve/veya ticari bilgileri bulabilmeniz
aç›s›ndan da önemlidir. Patent belgeleri genellikle dünya çap›nda benzer bir yap›ya sahiptir ve birkaç
fark haricinde genellikle ﬂu ﬂekilde düzenlenmektedir:
•

Kapak sayfas›: patent için bir özet sayfas› görevi görür. Baﬂvuru tarihini, rüçhan tarihini, patentin
verildi¤i tarihi (patent verildiyse), patentin numaras›n›, buluﬂ sahibinin, baﬂvuru sahibinin ve patent
vekilinin ayr›nt›lar›n›, teknik ve s›n›fland›rma verilerini ve bir çizimle birlikte patentin özetini kapsar.

•

Tarifname: Buluﬂu yeteri kadar ayr›nt›l› bir biçimde anlatmas› gerekir; öyle ki ayn› teknik alanda
beceriye sahip bir kiﬂi buluﬂu aç›klamalarla (tarifname) ve resimlerle yeniden oluﬂturabilmelidir.
Uygulamada, diskette, CD’de ya da di¤er yollarla ek destek materyalleri sa¤lanabilir ve bunlar esas
patent doküman›ndan ayr› muhafaza edilir.

•

‹stemler: Koruman›n kapsam›n› belirtir. Bunlar genellikle bir patentin en önemli k›sm› olarak
kabul edilir. ‹stemlerin iyi bir biçimde belirtilmesi, buluﬂun yeni olan unsurlar›n› tam olarak anlatmas›
gerekir. ‹stemler genellikle rakamlarla belirtilir; ilk istem en kapsaml› istemdir, sonra daha önceki
istemlere ba¤l› olan “ba¤›ml›” istemler gelir. Patent istemlerinin bir tarifnameyle ve resimlerle
desteklenmesi gerekir.

•

Resimler: Buluﬂun teknik ayr›nt›lar›n› gösterirler. Resimlerde genellikle tarifnamenin referans
gösterebilece¤i farkl› parçalar ya da özellikler için referans numaralar› bulunur.

•

Araﬂt›rma Raporu: Patent ofisi taraf›ndan temin edilen bu raporda; söz konusu buluﬂla iliﬂkili
bulunan bir patent listesi, dergi makaleleri, konferans tutanaklar› ve benzeri unsurlar bulunur.

REFERANSLAR
'How to Read a Patent Specification'. Vivien Irish. In Engineering Management Journal, Nisan 2000. Web sitesi: www.bl.uk/pdf/patspec.pdf.
Bir patent doküman›yla ilgili kolay anlaﬂ›l›r genel bilgiler.
Determining the Scope of a Patent. Arnoud Engelfreit. 2001. Web sitesi: www.iusmentis.com/patents/claims/. Patent korumas›
içeri¤inin belirlenmesinde istemlerin rolüyle ilgili genel bilgiler.
WIPO Patent Information Services (WPIS) for Developing Countries.
Web sitesi: www.wipo.int/sme/en/documents/wpis.htm. Farkl› aramalarla, WPIS ve hizmetleriyle ve talepler konusunda bilgiler verir.
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Patent bilgileri için nerelerde araﬂt›rma yapabilirim?

Patentler resmi belgeler olduklar›ndan, dünyadaki birçok FM ofisi halk›n patent veritabanlar›na eriﬂimi
için çeﬂitli kolayl›klar sa¤lar. Baz› ulusal ve bölgesel patent ofisleri ayr›ca patent veritabanlar›n› elektronik
ortamda ve genellikle ücretsiz eriﬂime açm›ﬂt›r. Bunlara ek olarak, çok say›da özel hizmet ﬂirketi de
belirli bir ücret karﬂ›l›¤›nda nitelikli veritabanlar›n› halk›n hizmetine sunmuﬂtur. Patent vekilleri genellikle
patent dokümanlar›nda araﬂt›rma yapmak konusunda deneyimlidir ve ﬂirketler patent vekillerine
genellikle istedikleri bilgileri aramalar› için baﬂvururlar.

Ücretsiz eriﬂilebilecek elektronik patent veritabanlar›n›n listesi

Ülke/Kuruluﬂ
Avustralya
Brezilya
Kanada
Avrupa Patent Ofisi
Fransa
Almanya
Macaristan
Japonya
Kore
Latin Amerika
Yeni Zelanda
Polonya
Romanya
Rusya Federasyonu
‹spanya
Tayland
Üç Yönlü Veritaban›
Birleﬂik Krall›k
ABD
Türkiye

‹nternet Adresi
www.ipaustralia.gov.au/services/S_srch.htm
www.inpi.gov.br/pesq_patentes/patentes.htm
http://patents1.ic.gc.ca/intro-e.html
www.european-patent-office.org/espacenet/info/access.htm
www.inpi.fr/brevet/html/rechbrev.htm
www.dpma.de/suche/suche.html
www.hpo.hu/English/db/
www.ipdl.jpo.go.jp/homepg_e.ipdl
www.kipo.go.kr/ehtml/eLikIndex05.html
www.oepm.es/bases-documentales/latipat_sp?ACTION=RETOUR
www.iponz.govt.nz/search/cad/dbssiten.main
www.arsinfo.pl/arspatent/a_info.html
http://193.230.133.4/cgi-bin/invsearch
www.fips.ru/ensite/
www.oepm.es/bases-documentales/oepmpat_sp?ACTION=RETOUR
www.ipic.moc.go.th/
www.uspto.gov/web/tws/sh.htm
www.patent.gov.uk/patent/dbase/index.htm
www.uspto.gov/patft/index.html
www.tpe.gov.tr (Patent Araﬂt›rma bölümü)

REFERANSLAR
Patent araﬂt›rmas› alan›nda faliyet gösteren önde gelen ﬂirketler ve ücret karﬂ›l›¤› veritabanlar›nda araﬂt›rma hizmeti sunan ﬂirketler:
Derwent. Web sitesi: www.derwent.com.
Dialog. Web sitesi: www.dialog.com.
STN. Web sitesi: www.stn-international.de.
Questel Orbit. Web sitesi: www.questel.orbit.com.
Micropatent. Web sitesi: www.micropatent.com.
WIPS Global. Web sitesi: www.wipsglobal.com.
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Marka nedir?*

Marka; bir iﬂletme taraf›ndan üretilen ya da sat›lan ürünleri veya hizmetleri, di¤er iﬂletmelerin ürün veya
hizmetlerinden ay›ran özel bir iﬂarettir.
Genel anlamda, farkl› ﬂirketlerin ürünlerini ve hizmetlerini birbirinden ay›rt etmek için kullan›lan
belirleyici sözcükler, harfler, resimler, renkler, foto¤raflar, ﬂekiller, logolar, etiketler, ya da bunlar›n bir
karﬂ›m› bir marka olarak kabul edilebilir. Baz› ülkelerde, reklam sloganlar› da marka olarak kabul edilir
ve ulusal marka ofisleri nezdinde tescil ettirilebilir17. Giderek daha fazla ülkede de art›k üç boyutlu
iﬂaretler (örne¤in, Coca-Cola ﬂiﬂesi, ya da Toblerone çikolatas›) gibi daha az geleneksel markalar›n,
ya da sesli iﬂaretlerin (MGM taraf›ndan yap›lan filmlerden önceki aslan kükremesi gibi sesler), ya da
kokuyla ilgili iﬂaretlerin (parfümler gibi kokular) tescil ettirilmesine olanak tan›nmaktad›r. Ancak birçok
ülke marka olarak tescil ettirilebilecek ﬂeyler konusunda k›s›tlamalar getirmiﬂtir ve genellikle sadece
görsel olarak somut, ya da grafik olarak gösterilebilen iﬂaretlerin tescil ettirilmesine izin vermektedir.
Bir markan›n temel iﬂlevleri ﬂunlard›r:
•

•

•

Tüketicilerin belirli bir ﬂirkete ait bir ürünü rakipler taraf›ndan sat›lan ayn› ya da benzeri ürünlerden
ay›rt etmelerini sa¤lar. Belirli bir üründen memnun kalan tüketicilerin gelecekte ürünü tekrar sat›n
alma, ya da kullanma olas›l›¤› bulunur. Bu yüzden, birbirinin ayn›, ya da benzeri ürünleri birbirinden
kolayl›kla ay›rt etmeleri gerekir.
ﬁirketlerin ürünlerini rakiplerinin ürünlerinden farkl›laﬂt›rmalar›n› sa¤lar. Markalar bu yüzden tüketicinin
gözünde ﬂirketin ürünlerinin imaj›n› ve itibar›n› tan›mlayan reklam ve pazarlama stratejilerinde
büyük bir rol oynar.
Ayr›ca, markal› ürünlerinin olumlu bir imaja sahip olmalar›n› sa¤lamak amac›yla ürün kalitesinin
korunmas›na veya artt›r›lmas›na yönelik yat›r›m yap›lmas› konusunda ﬂirketleri teﬂvik edici
niteliktedir.

Markalar ticaret unvanlar›ndan farkl›d›r
Birçok kiﬂi ﬂirketlerini ve ticaret unvanlar›n› tescil ettirdiklerinde, bu unvan›n otomatik olarak bir marka
olarak korunaca¤›na inan›r. Bu oldukça yayg›n bir kavram hatas›d›r. Bir marka ile ticaret unvan› aras›ndaki
fark› anlamak büyük önem taﬂ›r.
Ticaret unvanlar›, (Denizy›ld›z› Uluslararas› Ltd. gibi) ﬂirketinizin tam unvan›d›r ve ﬂirketinizi
tan›mlar. Genellikle, ﬂirketin yasal statüsünü gösteren Ltd., A.ﬁ. ya da benzeri bir k›saltmayla biter.
Ancak, “marka” ise ürünlerinizi di¤er ﬂirketlerin ürünlerinden ay›rt eder. Bir ﬂirketin çeﬂitli
markalar› olabilir. Örne¤in, Denizy›ld›z› Uluslararas› Ltd. ürünlerinden birini “Denizy›ld›z›” olarak,
di¤erini “Kuzey Y›ld›z›” olarak satabilir18. ﬁirketler bir markay› tüm ürünlerini, ya da belirli bir ürün
gam›n›, ya da ürettikleri belirli bir tip ürünü tan›mlamak için kullanabilirler. Baz› ﬂirketler ayr›ca ticaret
unvanlar›n›n tamam›n› veya bir bölümünü marka olarak kullanabilirler ve bu yüzden ﬂirketlerin ticari
ünvanlar›n› bir marka olarak tescil ettirmeyi düﬂünmeleri önerilir.

REFERANSLAR
Making a Mark: An Introduction to Trademarks for Small and Medium-sized Enterprises. WIPO.
Web sitesi: www.wipo.int/sme/en/documents/guides/making_a_mark.pdf. Resimlerle ve örnekli aç›klamalar içeren, markalar, koruma
ve koruma türleri ve kullan›m› ve uygulan›ﬂ›yla ilgili, kolay takip edilebilir genel bilgiler.
European IPR-Helpdesk. Web sitesi: www.iprhelpdesk.eu. KOB‹’lere yönelik olarak fikri haklar deste¤i. Özellikle Avrupa
Birli¤i'yle ilgili bir dizi k›lavuzun yan› s›ra, ticari kuruluﬂlar için fikri mülkiyetle ilgili dan›ﬂma niteli¤inde önerileri de yer vermektedir.
Trademark World. Web sitesi: www.ipworldonline.com. Abonelik zorunludur; Markalar konusunda haberler ve uluslararas› alandaki
geliﬂmeler.
(*) Bu yay›nda ürünlerden veya duruma göre hizmetlerden bahsedilirken (ki ürünler için genellikle 'ticaret markas›', hizmetler
için de 'hizmet markas›' terimi kullan›lmaktad›r) 'ticaret markas›' ve 'marka' terimleri birbirinin alternatifi olarak kullan›lm›ﬂt›r.
Hizmet markalar› hakk›nda özet aç›klama için bkz.21 numaral› soru.
17E.N.: Türkiye'de de ay›rt edici olmalar› ve 556 Say›l› MarKHK'da say›lan di¤er marka tescil ﬂartlar›n› koﬂuluyla sloganlar, marka

olarak tescil edilebilirler.
18E.N.: Bu durumda firma, “Denizy›ld›z›” ve “Kuzey Y›ld›z›” olarak iki farkl› marka baﬂvurusunda bulunabilir.
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Neler marka olarak korunamaz?

ﬁirketiniz için marka(lar) seçerken, tescil aç›s›ndan genellikle uygun olmayan iﬂaretler hakk›nda bilgi
sahibi olman›z faydal› olabilir. Marka tescili için yap›lan baﬂvurular aﬂa¤›da belirtilen ve yayg›n olarak
'mutlak ret nedenleri' olarak tabir edilen durumlarda reddedilir19.
Jenerik terimler. Örne¤in, ﬂirketiniz sandalye satmak için SANDALYE ismini marka olarak tescil
ettirmek istiyorsa iﬂaret reddedilir, çünkü “sandalye” ürüne verilen jenerik isimdir.
Tan›mlay›c› terimler. Bunlar genellikle ticaret alan›nda söz konusu ürünü tan›mlamak için kullan›lan
sözcüklerdir. Örne¤in, TATLI markas› tan›mlay›c› oldu¤u için çikolata pazarlamas› aç›s›ndan reddedilebilir.
Asl›nda, herhangi bir çikolata üreticisine ürünlerini pazarlamas› için 'tatl›' sözcü¤ü üstünde koruma
vermek adil olmaz. Ayn› ﬂekilde, 'HIZLI', 'EN ‹Y‹', 'KLAS‹K' ya da '‹NOVAT‹F' sözcükleri de bir baﬂka
aç›dan belirleyici bir iﬂaretin bir parças› olmad›klar› takdirde büyük olas›l›kla reddedilir. Bu tür durumlarda,
markan›n özellikle bu k›sm› için koruma istenmedi¤ine iliﬂkin “koruma d›ﬂ› oldu¤unu belirten
beyan/feragatname” eklenmesi gerekli olabilir20.
Yan›lt›c› markalar. Bunlar ürünün niteli¤i, kalitesi, hatta co¤rafi menﬂei aç›s›ndan tüketicileri aldatma,
ya da yan›ltma olas›l›¤› bulunan markalard›r. Örne¤in, bir margarinin içinde inek resmi bulunan bir
marka alt›nda pazarlanmas› büyük olas›l›kla reddedilecektir, çünkü bu, markay› süt ürünleriyle (örne¤in,
tereya¤›) iliﬂkilendirme olas›l›¤› bulunan tüketiciler için yan›lt›c› olacakt›r.
Toplum düzenine ya da genel ahlaka ayk›r› say›lan markalar. Koruma istenen ülkede yayg›n
olarak kabul gören ahlaka ve dini normlara ayk›r› sözcüklerin ve ﬂekillerin marka olarak tescil edilmesine
genellikle izin verilmez.
WIPO'nun Uluslararas› Bürosu'na bildirilen flamalar, armalar, resmi ayar damgalar› ve Devlet ve
uluslararas› kuruluﬂ amblemleri genellikle tescil kapsam› d›ﬂ›nda b›rak›l›rlar.
Marka daha önce tescil ettirilmiﬂ marka haklar›yla çak›ﬂt›¤›nda, baﬂvurular genellikle 'nispi ret nedenleri'
gerekçe gösterilerek reddedilir. Ayn› tip ürün için birbirinin t›pat›p ayn› (ya da çok benzeri) marka
olmas› da tüketiciler aras›nda kafa kar›ﬂ›kl›¤›na yol açabilir. Baz› marka ofisleri var olan iﬂaretler aras›nda
(iyi bilinen ancak tescil edilmemiﬂ iﬂaretler de dâhildir) bu tür bir çak›ﬂma olup olmad›¤›n› tescil
sürecinde düzenli olarak kontrol ederken, di¤er pek çok marka ofisi bu kontrol iﬂlemini ancak üçüncü
bir taraf›n markan›n yay›nlanmas›n›n ard›ndan marka aleyhine itirazda bulunmas› halinde gerçekleﬂtirir21.
Sonuçta, ofis markan›z›n var olan ayn› ya da benzer ürünlerin markayla ayn› oldu¤una ya da kar›ﬂ›kl›k
yaratacak derecede benzer oldu¤una kanaat getirirse, marka reddedilir ya da iptal edilir. Dolay›s›yla,
var olan markalara kar›ﬂ›kl›k yaratacak derecede benzeme riski taﬂ›yan markalar›n kullan›m›ndan
kaç›n›lmas› tavsiye olunur.

REFERANSLAR
European IPR-Helpdesk. Web sitesi: www.iprhelpdesk.eu. KOB‹’lere yönelik olarak fikri haklar deste¤i. Özellikle Avrupa
Birli¤i'yle ilgili bir dizi k›lavuzun yan› s›ra, ticari kuruluﬂlar için fikri mülkiyetle ilgili dan›ﬂma niteli¤inde önerileri de yer vermektedir.
Bu sitede ayr›ca nelerin marka olabilece¤i, markalar›n kullan›m›, korunmas›, türleri ve tescil iﬂlemleri hakk›nda bilgilere de yer
verilmektedir.
All about trademarks. Web sitesi: www.ggmark.com/whatis.html. Markalar hakk›nda temel bilgilerin yan› s›ra ilgili site adreslerini
ve bilgileri içerir.
Making a Mark: An Introduction to Trademarks for Small and Medium-sized Enterprises. WIPO. Web sitesi:
www.wipo.int/sme/en/documents/guides/flash/making_a_mark/intro.html. Resimlerle ve örnekli aç›klamalar içeren, markalar, koruma
ve koruma türleri ve kullan›m› ve uygulan›ﬂ›yla ilgili, kolay takip edilebilir genel bilgiler
19E.N.: Metinde s›ralanan ve TPE taraf›ndan da uygulanan mutlak red nedenleri için 556 Say›l› MarKHK md.7'yi inceleyebilirsiniz.
20E.N.: Türkiye'de feragatname, uygulanan bir sistem de¤ildir ve MarKHK'da tan›mlanmamaktad›r.
21E.N.: TPE'nin, hem kendisi benzerlik aç›s›ndan inceleme yapmakta, hem de itiraz (ask›) süresinde 3.kiﬂi itirazlar›n› de¤erlendirmektedir.
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Neden markam› korumal›y›m?

Birçok ﬂirket ürünlerini rakiplerinin ürünlerinden ay›rt etmek için marka kullanman›n öneminin
fark›ndayken, baz› ﬂirketler bunlar› tescil ettirerek koruman›n öneminin fark›nda de¤ildir. Markan›n
bir ürünün bir pazarda baﬂar›s›n› tayin etmesinde büyük rol oynad›¤› düﬂünülecek olursa, markan›n
uygun ﬂekilde korundu¤undan emin olmak da büyük önem taﬂ›r.
Markan›z› (hukuki olarak en sa¤lam biçimde), tescil ettirerek koruyabilirsiniz. Bir markay› tescil ettirmek
ﬂirketinize bu markay› kullanma noktas›nda münhas›r haklar sa¤lar. Bu haklar, baﬂkalar›n›n ayn›
marka ya da kar›ﬂ›kl›k yaratacak derecede benzeri bir markayla ayn› ya da benzeri ürünleri pazarlamaktan
al›koyar. Koruma alt›ndaki markan›z›n lisans ya da franchising hakk›n› di¤er ﬂirketlere verebilir, bu
ﬂekilde ﬂirketiniz için ek bir gelir elde edebilirsiniz. Baz› durumlarda, korunan ve tüketiciler aras›nda
bilinen bir marka da ticari baﬂar› aç›s›ndan markalar›n giderek daha da önemli oldu¤unun fark›nda olan
bankalar ya da giriﬂ sermayesi yat›r›mc›lar› gibi finansman kuruluﬂlar›ndan kaynak temin etmek için
de kullan›labilir.
Markan›z› korumad›¤›n›z takdirde, di¤er ﬂirketler (kas›tl› olsun ya da olmas›n) kendi ürünleri için ayn›
ya da ay›rt edilemeyecek kadar benzeri bir markay› kullanabilirler. Rakipleriniz ayn› ya da benzeri bir
markay› kullanarak, müﬂterilerinizle ve iﬂ ortaklar›n›zla kurmuﬂ oldu¤unuz iliﬂkiden ya da oluﬂturdu¤unuz
sayg›nl›ktan faydalanabilir. Markan›z›n baﬂka ﬂirketler taraf›ndan kullan›lmas› müﬂterilerinizin kafas›n›
kar›ﬂt›rabilir ve özellikle rakip ürün daha düﬂük bir kaliteye sahipse, ﬂirketinizin itibar›n› ve imaj›n›
zedeleyebilir.
Dolay›s›yla, ürününüzün markan›n korunmas›:
•
•
•
•
•
•
•

Tüketicilerin farkl› ürünleri birbirinden ay›rt etmesini sa¤lar;
ﬁirketlerin kendi ürünlerini birbirinden ay›rt etmesini sa¤lar;
Size bir pazarlama arac› sa¤laman›n yan› s›ra marka imaj›n›z›n ve itibar›n›z›n temelini oluﬂturur;
Lisans haklar›n› verme ve kullan›m hakk› ücretleri sayesinde do¤rudan bir gelir kayna¤› f›rsat› sunar;
Franchising anlaﬂmalar›n›n çok önemli bir unsuru olabilir;
‹ﬂletmeniz bak›m›ndan de¤erli bir varl›k olabilir;
ﬁirketleri, tüketicileri aldat›lmas› için ürün kalitesinin muhafazas›na yönelik yat›r›m yapmaya teﬂvik eder.

Baz› ülkelerde (özellikle Avustralya, Kanada, Hindistan, Birleﬂik Krall›k ve ABD gibi, Anglo-Sakson
hukuk sisteminin uyguland›¤› ülkelerde), markalar ayr›ca kullan›mla da korunabilir. Bu tür durumlarda,
tescilin avantajlar› ﬂunlard›r:
•
•
•
•
•

Tescil, haklar aç›s›ndan kan›t oluﬂturur, ki bu da üçüncü taraflarla uyuﬂmazl›k halinde özellikle önemlidir.
Baﬂvuru markay› kullanmaya baﬂlamadan önce yap›labilir, böylece ürününüzü ticarileﬂtirmeye
baﬂlamadan önce münhas›r haklar elde etmiﬂ olursunuz.
Tescil, haklar›n›z› uygulamay› kolaylaﬂt›r›r ve daha az maliyetli k›lar.
Marka sicile iﬂlenir.
® iﬂareti markan›n yan›nda kullan›labilir.

REFERANSLAR
Making a Mark: An Introduction to Trademarks for Small and Medium-sized Enterprises. WIPO. Web sitesi:
www.wipo.int/sme/en/documents/guides/flash/making_a_mark/intro.html. Resimlerle ve örnekli aç›klamalar içeren, markalar, koruma
ve koruma türleri ve kullan›m› ve uygulan›ﬂ›yla ilgili, kolay takip edilebilir genel bilgiler
European IPR-Helpdesk. Web sitesi: www.iprhelpdesk.eu. KOB‹’lere yönelik olarak fikri haklar deste¤i. Özellikle Avrupa
Birli¤i'yle ilgili bir dizi k›lavuzun yan› s›ra, ticari kuruluﬂlar için fikri mülkiyetle ilgili dan›ﬂma niteli¤inde önerileri de yer vermektedir.
Bu sitede ayr›ca nelerin marka olabilece¤i, markalar›n kullan›m›, korunmas›, türleri ve tescil iﬂlemleri hakk›nda bilgilere de yer verilmektedir.
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Marka türleri nelerdir?22

Ticaret Markas›
18 numaral› soruda da tan›mland›¤› üzere, ticaret markalar›; bir iﬂletmenin ürünlerinin baﬂkalar›n›n
ürünlerinden ay›rt edilebilmesi için kullan›lan ay›rt edici iﬂaretlerdir.

Hizmet Markas›
Bir hizmet markas› yap›s› itibariyle ticaret markas›na çok benzer. Her ikisi de özgündür; ticaret markalar›
bir giriﬂimin mallar›n› di¤erlerininkinden ay›rt etme iﬂlevi yerine getirirken, hizmet markalar› ayn› iﬂlevi
hizmetlerle ilgili olarak görür. Hizmetler her türden olabilir; örne¤in, finans, bankac›l›k, seyahat, reklam,
ya da yiyecek içecek temini gibi... Hizmet markalar› ticaret markalar›nda oldu¤u gibi ayn› koﬂullar
alt›nda tescil ettirilebilir, yenilenebilir, iptal edilebilir, devredilebilir veya lisans verilebilir.

Ortak Markalar
Bir ortak marka genel olarak bir ortakl›¤›n ya da bir kooperatifin mülkiyetinde bulunur ve bunlar›n
üyeleri ortak markay› kendi ürünlerini pazarlamakta kullan›rlar. Ortakl›k, genellikle ortak markan›n
kullan›m›na iliﬂkin bir kriterler grubu (örn. kalite standartlar›)23 oluﬂturur ve bireysel ﬂirketlere e¤er
standartlarla uyum sa¤l›yorlarsa markay› kullanma iznini verir. Ortak markalar bireysel markalar›n›n
müﬂteriler taraf›ndan tan›nmas›n› daha zor bulan ve/veya ana distribütörler taraf›ndan markalar›n›n
da¤›t›m› daha zor kabul edilen bir grup giriﬂimin ürünlerini müﬂtereken pazarlamalar› için etkin bir yol
olabilir. MELINDA ortak markas› 1989 y›l›nda Melinda Konsorsiyumunu kuran ve Vale di Non ile Vale
di Sole'de (‹talya) faaliyet gösteren 16 elma üretim kooperatifinin 5200 üyesi taraf›ndan kullan›lmaktad›r.

Garanti Markalar›
Garanti markas› tan›mlanan standartlara uyumla ilgili olarak verilmekte olup üyeli¤e ba¤l› de¤ildir.
Ürünleri belirli standartlar› karﬂ›layan herkes taraf›ndan kullan›labilirler. Birçok ülkede ortak marka ile
garanti markas› aras›ndaki esas fark, birincisinin sadece belirli bir giriﬂim grubu, yani bir ortakl›¤›n
üyeleri taraf›ndan kullan›labilir olmas›d›r ancak garanti markalar› bu markan›n sahibi taraf›ndan
tan›mlanm›ﬂ standartlara uyan herkes taraf›ndan kullan›labilir.
Garanti markalar›yla ilgili önemli bir unsur ise tescil için baﬂvuran kuruluﬂun ilgili ürünleri “onaylamaya
yetkili” olarak de¤erlendirmesidir. “WOOLMARK” uyguland›¤› ürünlerin %100 yeni yünden yap›ld›¤›n›
kan›tlayan ürünlerde kullan›labilen meﬂhur bir semboldür. Garanti markalar›yla ilgili daha ayr›nt›l› bilgi
için 71 numaral› soruyu inceleyiniz.

REFERANSLAR
'The Value of Collective and Certification Marks for Small Players'. WIPO Magazine, Temmuz-Eylül 2002. Web sitesi:
www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_magazine/09_2002.pdf. Ortak markalar›n de¤eri, türleri ve kullan›m› konusunda bilgilerin
yan› s›ra Peru'ya iliﬂkin iki örnek olay incelemesine de yer vermektedir.
'Certification Marks, Guarantees and Trust'. J. Belson. European Intellectual Property Review, 2002. Sweet and Maxwell Ltd, 100
Avenue Road, London NW3 3PF, United Kingdom. Tel: (0171) 393 7000. Fax: (0171) 393 7030.
'Protection of Well-known Marks'. Denis Croze. Journal of Intellectual Property Rights, Say› 5, May›s 2000, sayfa. 131-51.
22E.N.: Türkiye'de uygulanan s›n›fland›rma sistemine göre 1-34 aras› s›n›flar “ticari marka”, 34-45 aras› s›n›flar “hizmet markas›”

s›n›flar› olarak adland›r›l›r. Markalar›n s›n›fland›r›lmas› ile ilglii bilgi için 24.soruyu inceleyebilirsiniz.
23E.N.: Türkiye'de teknik yönetmelik/teknik ﬂartname olarak adland›r›l›r. Ayr›nt›l› bilgi için 556 Say›l› MarKHK md. 55 vd.
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Tan›nm›ﬂ Markalar
“Tan›nm›ﬂ markalar” marka korumas›n›n talep edildi¤i ülkedeki* yetkili makam taraf›ndan tan›nm›ﬂ
olarak de¤erlendirilen markalard›r. Tan›nm›ﬂ markalar genellikle daha güçlü bir korumadan yararlan›r.
Örne¤in, tan›nm›ﬂ markalar belirli bir bölgede tescil ettirilmemiﬂ (ya da kullan›lmam›ﬂ) olsalar bile, o
bölgede korunabilirler. Ayr›ca, markalar genellikle sadece ayn› ya da benzer ürünler için kullan›ld›klar›nda,
ayn› ya da kar›ﬂ›kl›¤a sebep olacak derecede benzer markalara karﬂ› korunuyor olmalar›na ra¤men,
belirli koﬂullar karﬂ›land›¤›nda tan›nm›ﬂ markalar tamamen ilgisiz ürünler için dahi korunabilirler. Böylesi
güçlü bir koruman›n as›l amac›, ﬂirketlerin tan›nm›ﬂ markan›n ününden serbestçe yararlanmalar›n›
ve/veya tan›nm›ﬂ markan›n ününe ya da itibar›na zarar verilmesini engellemektir24.

(*) WIPO Tan›nm›ﬂ Markalar›n Korunmas›na Yönelik Hükümlerle ‹lgili Ortak Öneriler'de 'yetkili makamlar' terimi; idari, adli ve
yar›-adli makamlar için kullan›lm›ﬂt›r. Yetkili makam, di¤erlerinin yan› s›ra, tecavüz davalar›yla ilgilenen bir mahkeme, ya da
bir inceleme, ya da ret usulü örne¤inde oldu¤u gibi, bir fikri mülkiyet ofisi olabilir.
24E.N.: TPE taraf›ndan uygulanan “Tan›nm›ﬂ marka” de¤erlendirme kriterlerine www.tpe.gov.tr/portal/default2.jsp?sayfa=280 web
sayfas›nda yer alan “Markalar›n Tan›nm›ﬂl›k Düzeyleri ile ‹lgili Esaslar ve Uygulamas›” baﬂl›¤›ndan eriﬂebilirsiniz.
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Marka seçerken ya da yarat›rken nelere dikkat etmeliyim?

Uygun bir markan›n seçimi ya da yarat›lmas›, iﬂletmenizin pazarlama stratejisinin önemli bir unsuru
olmas› nedeniyle kritik bir ad›md›r. Öyleyse, ürününüz / ürünleriniz için uygun bir ticaret markas› nedir?
Aç›kças›, kat› ve s›k› kurallar yoktur. Ancak aﬂa¤›daki kontrol listesi yararl› olabilir:
•
•

•
•

Seçilen markan›n tescil için gerekli tüm hukuki ﬂartlar› yerine getirmesi gerekmektedir (Bkz. 19
numaral› soru).
Marka bir ya da daha fazla sözcükten oluﬂuyorsa, bu sözcü¤ün/sözcüklerin kolay okunabilir,
yaz›labilir, hecelenebilir ve hat›rlanabilir olmas› ve her tür medyada reklam amac›yla kullan›ma
uygun olmas› önerilir.
Metnin kendi dilinizde, ya da potansiyel ihraç pazarlar›n›za ait dillerde istenmeyen ikinci bir anlama
sahip olmamas› gerekir.
Marka var olan markalarla ayn› ya da ay›rt edilemeyecek ﬂekilde benzer olmamal›d›r ve alan ad›
(domain name/ ‹nternet adresi) tescil edilebilir olmal›d›r (alan adlar› ve markalar aras›ndaki iliﬂkiyle
ilgili daha ayr›nt›l› bilgi için 78. soruyu inceleyiniz).

Markan›z olarak bir ya da daha fazla sözcük seçerken, aﬂa¤›daki sözcüklerin ç›kar›mlar›n› da göz önünde
bulundurmak gerekir:
•

•

•

Türetilmiﬂ veya 'hayali' kelimeler. Bunlar hiçbir özgün ya da gerçek anlam› olmayan uydurulmuﬂ
sözcüklerdir. Türetilmiﬂ kelimeler büyük olas›l›kla, kendili¤inden ay›rt edici nitelikte
de¤erlendirilece¤inden, kolay korunabilir olma avantaj›na sahiptir. Bununla birlikte, olumsuz olarak
bu tür markalar, ürünlerin reklam› için daha çok çaba gerektiren, müﬂteriler için hat›rlanmas› daha
zor olabilen markalard›r. Tipik örnekler Kodak ve Exxon'dur.
Keyfi markalar. Bunlar reklam›n› yapt›klar› ürünle hiçbir ilgisi olmayan bir anlama sahip kelimelerdir.
Bu tür markalar›n da korunmas› kolay olmakla birlikte, müﬂterilerin zihinlerinde ürün ve marka
aras›ndaki ba¤lant›y› yaratmak için yo¤un tan›t›m gerektirebilir. Tipik örnekler, bilgisayar alan›nda
Apple ve Sun'd›r.
‹mal› markalar. Bunlar ürünün bir ya da birkaç niteli¤ini ima eden markalard›r. ‹mal› markalar›n
cazip yönü ise tan›t›m arac› iﬂlevi görmeleridir. Bununla birlikte, baz› ülkelerin imal› markalar›
ürünü çok fazla tan›mlay›c› bulmalar› gibi bir riski vard›r. ‹mal› bir marka örne¤i, Coppertone güneﬂ
ya¤› (copper tone: bak›r tonunda anlam›nda) olabilir.

Seçti¤iniz markan›n çeﬂidine bakmaks›z›n, mevcut markalar› taklit etmekten kaç›nmak önemlidir. Rakip
markan›n hafifçe de¤iﬂtirilmiﬂ ﬂekli ya da tan›nm›ﬂ veya meﬂhur bir markan›n yanl›ﬂ yaz›lm›ﬂ ﬂekli büyük
olas›l›kla tescil edilmeyecektir.

REFERANSLAR
European IPR-Helpdesk. Web sitesi: www.iprhelpdesk.eu. KOB‹’lere yönelik olarak fikri haklar deste¤i. Özellikle Avrupa
Birli¤i'yle ilgili bir dizi k›lavuzun yan› s›ra, ticari kuruluﬂlar için fikri mülkiyetle ilgili dan›ﬂma niteli¤inde önerileri de yer vermektedir.
Bu sitede ayr›ca nelerin markay› oluﬂturabilece¤i, markalar›n kullan›m›, korunmas›, türleri ve tescil iﬂlemleri hakk›nda bilgilere de yer
verilmektedir.
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Markalar›m› nas›l tescil ettirebilirim?

Baﬂvuru sahibi
‹lk ad›m olarak, eksiksiz doldurulmuﬂ bir marka baﬂvuru formunu yollaman›z ya da ﬂahsen götürmeniz
ve istenen ücreti ödemeniz gerekir. Form aﬂa¤›daki bilgileri içerecektir:
•
•
•

ﬁirketinizin ayr›nt›l› iletiﬂim bilgileri;
Markan›n grafik resmi (spesifik bir format istenebilir);
‹ﬂletmenizin marka tescili istedi¤i ürünlerin ve hizmetlerin ve/veya s›n›f/s›n›flar›n tan›m›.

Baz› marka ofislerinin (örne¤in ABD ve Kanada) kullan›m belgesi ya da ﬂirketinizin markay› kullanmay›
amaçlad›¤›n› beyan eden bir belge de isteyebilece¤ini unutmay›n›z25. ‹lgili marka ofisi size baﬂvuru
süreci ile ilgili daha kesin bilgi verecektir.

Marka ofisi26
Marka ofisi taraf›ndan markan›z›n tescili için izlenen ad›mlar ülkeden ülkeye baz› hususlarda farkl›l›k
gösterir, ancak esas olarak aﬂa¤›da belirtilen modeli izler:
ﬁekli inceleme. Marka ofisi, baﬂvurunun ﬂekli ﬂartlara uygun olup olmad›¤› hususunda baﬂvuruyu
inceler (baﬂvuru ücretinin ödenip ödenmedi¤i ve baﬂvuru formunun düzgün ﬂekilde doldurulup
doldurulmad›¤›)
Esas inceleme. Baz› ülkelerde marka ofisi baﬂvurunun tüm temel gereksinimleri karﬂ›lay›p karﬂ›lamad›¤›n›
do¤rulamak için de bir inceleme yapar (marka kanunu çerçevesinde tescil edilmemesi gereken bir
kategoriye ait olup olmad›¤› ve markan›n ilgili s›n›f/s›n›flar dahilinde tescil edilmiﬂ mevcut bir markayla
çat›ﬂ›p çat›ﬂmad›¤›)27.
Yay›n ve itirazlar. Bir çok ülkede marka üçüncü taraflar›n tescile itiraz etmeleri için öngörülen bir
süre diliminde resmi bir gazetede yay›nlan›r. Baz› ülkelerde ise marka, yaln›zca tescil edildi¤inde belirli
bir süre dahilinde tescilin iptali için yap›lacak itirazlar için yay›nlan›r28.
Tescil. Markan›n reddedilmesi için geçerli sebeplerin bulunmad›¤›na karar verilince, marka tescil edilir
ve genellikle 10 sene boyunca geçerli olan bir tescil belgesi verilir29.
Yenileme. Marka gerekli olan yenileme ücretlerini ödeyerek süresiz olarak yenilenebilir, ancak marka
ilgili marka yasas›nda belirtilen süre içerisinde kullan›lmad›¤› takdirde, tescil tümüyle ya da baz› ürünler
ya da hizmetler için iptal edilebilir30.

REFERANSLAR
Guidelines for Trademark Examination. International Trademark Association. 1998.
Web sayfas›: www.inta.org. Marka tescil ofislerinin marka baﬂvurular›n› de¤erlendirme kriterleri.
25E.N.: Türk mevzuat›nda böyle bir hüküm ve uygulama bulunmamaktad›r. Marka tescil baﬂvurusu ile ilgili ayr›nt›l› bilgi için
www.tpe.gov.tr sitesinde “Markalar” baﬂl›¤›n› inceleyebilirsiniz.
26E.N.: Türkiye için Türk Patent Enstitüsü (TPE)
27E.N.: Türkiye'de de TPE taraf›ndan böyle bir inceleme yap›lmaktad›r.
28E.N.: Türkiye'de de bir yay›n süresi bulunmaktad›r. TPE taraf›ndan yay›nlanan Resmi Markalar Bülteni'ndeki baﬂvurulara 3 ayl›k

süre boyunca 3.kiﬂiler itiraz edebilmektedir. Tescil sonras› itiraza iliﬂkin bir yay›n yap›lmamaktad›r. Resmi Markalar Bülteni'ne
TPE web sitesi “Enformasyon” bölümünden bilgi al›narak abone olmak mümkündür.
29E.N.: Türkiye'de de dünyadaki uygulama ile paralel olarak marka koruma süresi 10 y›ld›r. Bu sürenin istisnas› baz› Arap
ülkelerinde görülmektedir. Ancak bu ülkelerde de mevzuat çal›ﬂmalar› ile bu süreler 10 y›la çekilmektedir.
30E.N.: Türkiye'de de 10 y›ll›k koruma süresi, yine dünyadaki uygulmalarla paralel olarak s›n›rs›z kez 10'ar y›ll›k periyotlar halinde
uzat›labilir. Ancak marka tescil tarihinden itibaren 5 y›l içinde hakl› bir neden olmadan kullan›lmamas› veya bu kullan›ma 5 y›l için
kesintisiz ara verilmesi halinde markalar, mahkeme kanal›yla kullan›lmayan s›n›flar için iptal edilebilir. Bknz. 556 Say›l› MarKHK md.14
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Koruma maliyetleri
Markan›n yarat›lmas› ve tesciline iliﬂkin masraflar› dikkate almak ve uygun bütçe ay›rmak önemli bir husustur.
•
•
•

•

Logonun ya da marka olarak kullan›lacak bir kelimenin yarat›lmas› iﬂlemi ço¤u ﬂirket d›ﬂar›ya
yapt›rd›¤› için bununla ilgili masraflar olabilir.
Bir marka araﬂt›rmas›n›n da maliyetleri olabilir (Bkz. 24 numaral› soru).
Koruma istenen ülke say›s›na ve marka s›n›flar›na (ürün kategorileri) göre tescil iﬂlemlerinin maliyeti
farkl›l›k göstermektedir. Ulusal marka ofisiniz size ülkenizdeki tescil masraflar›yla ilgili ayr›nt›l› bilgileri
verebilir (S›nai mülkiyet ofislerinin web sitelerinin listesi için bkz. Ek II).
Tescil sürecinde profesyonel bir marka vekilinden yard›m istemeyi tercih eden ﬂirketler ek maliyetlerle
karﬂ›laﬂabilirler, ancak böylelikle büyük oradan zaman ve enerji tasarrufu da yap›labilirler.

Genel olarak, bir marka kullanmak isteyen ya da üçüncü taraflara kulland›rtmak isteyen herhangi bir kiﬂi
tescil için baﬂvurabilir. Bu kiﬂi gerçek bir kiﬂi de olabilir, tüzel bir kiﬂi de olabilir.

Markalara ‹liﬂkin Temel Bilgiler
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Seçmiﬂ oldu¤um markan›n tescilli baﬂka markalarla çak›ﬂ›p çak›ﬂmad›¤›n›
nas›l belirleyebilirim? Marka araﬂt›rmas› nedir?

Markan›z için bir tescil baﬂvurusunda bulunmadan önce, uygun bir marka araﬂt›rmas›n›n yap›ld›¤›ndan
emin olun. Böylelikle, kullanmak istedi¤iniz markan›n ya da bir benzerinin ayn› ya da benzeri ürünler
için bir baﬂka ﬂirket taraf›ndan tescil ettirilmedi¤inden emin olursunuz. Bir marka araﬂt›rmas›n› sadece
kendi ülkenizde de¤il, mümkün oldu¤unca potansiyel ihraç ülkelerinde de yapt›rman›z ve bu sayede
daha sonradan ortaya ç›kabilecek tecavüz/ihlal sorunlar›n› engellemeniz önerilir.
Bir marka araﬂt›rmas› do¤rudan ﬂirketiniz taraf›ndan da yap›labilir ya da bir marka vekilinin hizmetlerinden
faydalanabilirsiniz. Araﬂt›rman›z› ulusal marka ofisiniz arac›l›¤›yla (ücretsiz de olabilir, ücret de talep
edebilir) ya da ticari olarak iﬂletilen bir marka veritaban› arac›l›¤›yla yapabilirsiniz. Hangi yöntemi
seçerseniz seçin, marka araﬂt›rmas›n›n sadece bir ön haz›rl›k oldu¤unu unutmay›n. Seçmiﬂ oldu¤unuz
markan›n var olan ve geçerli bir biçimde tescillenmiﬂ markalara 'ay›rt edilemeyecek derecede'
benzemedi¤ini belirlemek güç olabilir. Bu yüzden, marka ofisinin uygulamalar›na ve mahkeme kararlar›na
aﬂina olan deneyimli bir marka vekilinin yard›m› oldukça faydal› olabilir.
Bir marka vekiline gitmeden önce ulusal marka ofisinizin (ya da ticari veritaban› ﬂirketinin) ön araﬂt›rma
yapmak için kullanabilece¤iniz ücretsiz online marka veritaban›na sahip olup olmad›¤›n› kontrol etmek
isteyebilirsiniz. WIPO'nun web sitesinde marka veritabanlar›n›n bir listesi bulunmaktad›r
(http://ecommerce.wipo.int/databases/trademark)31.
Markalar üzerinde kullan›lacaklar› mal veya hizmetlere göre “s›n›flara” ayr›lm›ﬂlard›r.

Marka s›n›flar›
Türkiye'nin de dahil oldu¤u birçok ülkede marka baﬂvuru formunuzu doldururken sizden markan›z›
hangi mallar ve/veya hizmetler için tescil ettirmek istedi¤inizi belirtmeniz ve bunlar› s›n›flara göre
ay›rman›z istenmektedir. Bunlar marka s›n›fland›rma sisteminde yer alan s›n›flar› ifade eder. Marka
s›n›fland›rma sistemi, mallar›n veya hizmetlerin türleriyle iliﬂkili bir ﬂekilde, tescil ettirilmiﬂ markalara
ait olan verilerin düzenli bir ﬂekilde saklanmas›na olanak sa¤lar. Bu durum ise marka veritabanlar›ndan
bilgi almay› daha kolay hale getirir. Markan›z›, kullanmay› amaçlad›¤›n›z tüm s›n›flarda tescil ettirmeniz
kritik öneme sahiptir.
En yayg›n olarak kullan›lan s›n›fland›rma sistemi ise mallara iliﬂkin 34 s›n›f ve hizmetlere iliﬂkin 11 s›n›f
içeren Uluslararas› Marka S›n›fland›rma sistemidir (Markalar›n s›n›fland›r›lmas›na iliﬂkin Nice Sistemi
olarak adland›r›l›r32).
Örnek: Ürünler nas›l s›n›fland›r›l›r? Bir örne¤i ele alal›m. E¤er ﬂirketiniz b›çak ve çatal üretimi yap›yorsa,
marka baﬂvurunuz 8. s›n›fta yer alan ve sizin ürünlerinize karﬂ›l›k gelen mallar için yap›lmal›d›r. Bununla
birlikte ayn› markay› kullanarak di¤er mutfak malzemelerini de (kap, tava ya da tencere gibi) pazarlamak
istiyorsan›z, 21. s›n›fta yer alan ve bunlara karﬂ›l›k gelen mallar için de markay› tescil ettirmek zorunda
kalacaks›n›z. Baz› ülkelerde, her ürün s›n›f› için ayr› bir baﬂvuru yapman›z gerekirken, di¤er ülkelerde
tek bir baﬂvuruyla bir kaç s›n›fta tescil baﬂvurusu yapabilirsiniz33.

REFERANSLAR
International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks under the Nice Agreement.
WIPO. Web sitesi: www.wipo.int/classifications/nice/en.
Vienna Agreement: Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks. WIPO.
Web sitesi: www.wipo.int/treaties/en/classification/vienna
Trademark Searches. International Trademark Association. Web sitesi: www.inta.org/GlobalTrademark/Pages/main.aspx. Nas›l ve
neden bir marka aramas› yapmak gerekti¤iyle ilgili bilgi.
Trademark Searching. Glenn A. Gundersen. Second Edition. International Trademark Association, 1133 Avenue of the Americas,
New York, NY 10036, USA. Tel: +1 212 768 9887. Fax: +1 212 768 1234. E-mail: customerservice@inta.org.
31E.N.: Türkiye'de TPE marka veritaban› ve araﬂt›rmas› için www.tpe.gov.tr adresinde Marka Araﬂt›rma baﬂl›¤›n› kullanabilirsiniz.

Ancak burada yap›lan araﬂt›rman›n ba¤lay›c› olmad›¤›n› ve sadece size fikir vermek için yap›ld›¤›n›, TPE karar›na dayanak olacak
araﬂt›rman›n TPE taraf›ndan yap›laca¤›n› unutmay›n›z.
32E.N.: Türkiye'de de bu s›n›fland›rma sistemi kullan›lmaktad›r. www.tpe.gov.tr/portal/default2.jsp?sayfa=270
33E.N.: Pek çok ülkede oldu¤u gibi Türkiye'de de ayn› baﬂvuruda birden fazla s›n›f belirtilebilir.
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Marka kullan›m›yla ilgili bilmem gerekenler nelerdir?

Kullan›m ﬂart›
Bir ﬂirket markay› ürünlerini ya da hizmetlerini ticarileﬂtirmek için kullanmadan önce marka tescil
baﬂvurusu yapabilir, ancak s›n›rl› say›daki baz› ülkeler (örne¤in ABD) kulland›¤›n›z› kan›tlamadan
markan›z› resmi olarak tescil etmeyecektir34. Ayr›ca, ço¤u durumda, belirli bir sürede kullan›lmayan
bir markan›n tescili (genellikle tescili takiben üç ila beﬂ y›l aras›) iptal edilir35. Bunun sebebi, tescilin
markan›n sadece baﬂkalar› taraf›ndan kullan›m›n› engellemektense, gerçekten pazarda kullan›laca¤›n›
garanti etmesini sa¤lamas›d›r.

Marka sembolleri36
Birçok ﬂirket tüketicileri ve rakiplerini sözcü¤ün, logonun ya da di¤er iﬂaretin bir marka oldu¤u
konusunda bilgilendirmek için markalar›n›n yan›nda ®, TM, SM, MD (Frans›zca, marque depose*) ya
da MR (‹spanyolca, marca registada) gibi, ya da eﬂde¤er semboller kullan›r. Bu sembollerin kullan›m›
ﬂart olmasa da ve genellikle marka için daha fazla yasal koruma sa¤lamasa da, baﬂkalar›na bir iﬂaretin
bir marka oldu¤unu belirtmenin ve bu ﬂekilde olas› tecavüzlerin ve sahtecili¤in önlenmesini sa¤lar. ®
sembolü, MD ve MR, marka tescil edildikten sonra kullan›l›r. TM belirli bir iﬂaretin ticari marka oldu¤unu
gösterirken, SM hizmet markalar› için kullan›l›r.

Reklamc›l›kta kullan›m
E¤er markan›z belirli bir tasar›mla veya fontla tescil ettirilmiﬂse, tam olarak tescil edilmiﬂ haliyle
kullan›m›na dikkat etmelisiniz. Markan›z›n kullan›m›n› yak›ndan takip edin, çünkü markan›z›n kullan›m›
firman›za ait ürünlerin imaj› için hayati bir öneme sahiptir. Bir markan›n bir fiil ya da isim olarak
kullan›lmamas›na dikkat etmek de son derece önemlidir. Böylece, markan›z tüketiciler taraf›ndan jenerik
bir terim olarak alg›lanmayacakt›r.

Birçok ürün için tek bir marka
Bir firma farkl› ürün çeﬂitleri için farkl› markalar kullanabilir. Her firma markalama stratejisine ba¤l›
olarak bütün ürünlerinde ayn› markay› kullan›p kullanmayaca¤›na, ayn› markay› yeni ürünlerine de
geniﬂletip geniﬂletmeyece¤ine veya her ürün çeﬂidi için yeni bir marka kullan›p kullanmayaca¤›na karar
verecektir.
Mevcut bir markan›n yeni ürünlerde kullan›lmas›, markan›n var olan imaj›ndan ve itibar›ndan da
faydalanmas›n› sa¤lar. Ancak, yeni bir ürün grubu için belirli bir imaj gerekirken, yeni ürüne özel bir
baﬂka iﬂaret ya da marka oluﬂturmak, ﬂirketin belirli bir müﬂteri grubunu daha kolay hedef almas›n›
sa¤lar (örne¤in, çocuklar, gençler). Birçok ﬂirket ayr›ca var olan bir markan›n yan› s›ra yeni bir marka
kullanmay› da tercih eder.
Tercihiniz ne olursa olsun markan›z›n kullan›ld›¤› ya da kullan›laca¤› mal ve hizmetlere ait bütün
s›n›flarda tescilli oldu¤undan emin olmal›s›n›z.

REFERANSLAR
International Trademark Association. Web sitesi: www.inta.org. Markalar›n do¤ru kullan›m›yla ilgili s›kça sorulan sorular.
34E.N.: Türkiye'de böyle bir uygulama bulunmamaktad›r.
35E.N.: Türkiye'de bu süre tescil tarihinden itibaren 5 y›ld›r. Ancak söz konusu iptal kendili¤inden gerçekleﬂmez. Mahkeme karar›

ile markan›z, kullan›lmayan s›n›flar için iptal edilebilir. Öte taraftan kullanmaman›n hakl› sebeplerini sunarak da kullan›m ﬂart›
yerine getirilebilir. Ayr›nt›l› bilgi için 556 Say›l› MarKHK md.14 ve md.42.
36E.N.: Türkiye'de ® vb. semboller MarKHK'da yer alan ve dolay›s›yla yasal olarak kullan›lan semboller de¤ildir. Baﬂka bir deyiﬂle,

her ne kadar bu ﬂekilde alg›lanmasa da, Türkiye'de markalar›n yan›nda yer alan bu semboller markan›n tescilli oldu¤u anlam›na
yasal olarak gelmemektedir.
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Endüstriyel tasar›m nedir? ‹ﬂletmem için neden önemlidir?

Birçok iﬂletme aﬂa¤›dakileri gerçekleﬂtirebilmek için, ürünlerinin tasar›m›n› geliﬂtirmeye büyük miktarlarda
zaman ve kaynak ay›rmaktad›r:
•

•

•

Ürünleri belirli müﬂteri gruplar› için çekici k›lma. Ürünlerin (örne¤in saat) tasar›m›ndaki
küçük de¤iﬂiklikler, bu ürünleri farkl› yaﬂ gruplar›, kültürler ya da sosyal gruplar› için cazip hale
getirebilir. Saatin esas iﬂlevi ayn› kalmakla birlikte, çocuklar ve yetiﬂkinlerin farkl› tasar›m zevklerine
sahip olmalar› muhtemeldir.
Yeni bir kitle piyasas› oluﬂturmak. Rekabetçi bir pazarda, bir ﬂirket, ürünü için onu rakiplerinin
ürünlerinden farkl› k›lacak yarat›c› bir tasar›mlar sunarak bir kitle piyasas› oluﬂturma yollar› arayabilir.
Kilitler, fincanlar ve fincan tabaklar› gibi son derece s›radan nesneler için de; mücevher, bilgisayarlar
ya da arabalar gibi potansiyel olarak daha yüksek fiyatl› ürünler için de ayn› ﬂey yap›labilir.
Markalar› güçlendirmek. Yarat›c› tasar›mlar, bir ﬂirketin markas›n›/markalar›n›n seçkinli¤ini
artt›rmak için genellikle seçkin markalarla birlikte kullan›l›r. Birçok ﬂirket ürün tasar›m›na güçlü
ﬂekilde odaklanarak marka imaj›n› baﬂar›yla oluﬂturmuﬂ ya da yeniden tan›mlam›ﬂt›r.

Günlük konuﬂmada, “endüstriyel tasar›m” ürünün genel ﬂeklini ve iﬂlevini anlatmakta kullan›l›r. Örne¤in,
rahatsa ve görünümünü be¤eniyorsak bir koltu¤un “iyi bir endüstriyel tasar›ma” sahip oldu¤u söylenebilir.
‹ﬂ yaﬂam›nda ise, bir ürün tasarlamak, genellikle ürünün pazarlanabilirli¤i, üretim maliyetleri ya da nakliye,
depolama, tamir ve sat›ﬂ gibi konular› göz önüne alarak ürünün iﬂlevsel ve estetik özelliklerini geliﬂtirmeyi
ifade eder.
Bununla birlikte, fikri haklar hukuku penceresinden bak›ld›¤›nda, bir endüstriyel tasar›m sadece ürünün
estetik veya dekoratif yönlerini kasteder. Di¤er bir deyiﬂle, bu kavram yaln›zca koltu¤un d›ﬂ görünümüyle
ilgilidir. Bir ürün tasar›m› teknik ya da iﬂlevsel özelliklere sahip olabiliyorsa da, fikri mülkiyet haklar›n›n bir
kategorisi olarak endüstriyel tasar›m, yaln›z nihai ürünün estetik yap›s›yla ilgili olup, teknik ya da iﬂlevsel
boyutlar› kapsamaz.
Endüstriyel tasar›m hem seri üretime ait, hem de bireysel olarak oluﬂturulmuﬂ geniﬂ bir ürün yelpazesi için
geçerlidir ve bunlara teknik ve t›bbi enstrümanlardan kol saatlerine, mücevherden ve di¤er lüks eﬂyalardan
ev aletlerine, oyuncaklara, mobilya ve elektrikli aletlere, arabalardan mimari yap›lara, tekstil ürünlerinden
spor ekipmanlar›na kadar birçok ﬂey dâhildir. Endüstriyel tasar›m ayr›ca ürün paketleri ve kutular› için de
geçerlidir.
Genel kural olarak, endüstriyel tasar›m ürünün ﬂekli gibi üç boyutlu özellikler; ürünün süslemesi, desenleri,
çizgileri ya da rengi gibi iki boyutlu özellikler, ya da bu özelliklerin iki veya daha fazlas›n›n birleﬂiminden
oluﬂur.

REFERANSLAR
Looking Good: An Introduction to industrial designs for Small and Medium-sized Enterprises. WIPO. Web sitesi:
www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/sme/498/wipo_pub_498.pdf Endüstriyel tasar›m›n temelleri ve ﬂirketler aç›s›ndan önemi.
Canadian Intellectual Property Office: Web sitesi: http://strategis.ic.gc.ca. Endüstriyel tasar›m›n ne oldu¤una genel bir bak›ﬂ. Bir Kanadal›n›n
bak›ﬂ aç›s›ndan s›kça sorulan sorular da içerir. Ayr›ca, patentler, markalar, telif hakk› (eser) ve entegre devre topografyas› gibi di¤er FM ile
ilgili konulara dair bilgi de verir.
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Tasar›mlar›m› niçin koruma alt›na almal›y›m?

ﬁirketlerin endüstriyel tasar›mlar›n› neden korumas› gerekti¤ine iliﬂkin birçok neden bulunmaktad›r:
•

•
•

•

•

Bir ürünün tasar›m› genellikle onu tüketiciler için çekici ve ilginç yapan bir unsurdur ve görsel
çekicilik tüketicinin bir ürünü di¤erine tercih etmesine yol açan karardaki kilit düﬂüncedir. Bu
durum, özellikle saç f›rçalar›, b›çaklar ve lambalar, ya da arabalar ve bilgisayarlar gibi ayn› iﬂleve
sahip geniﬂ bir ürün yelpazesinin bulundu¤u kategoriler için geçerlidir.
Bir ürünün ticari baﬂar›s›nda tasar›m›n önemi göz önüne al›nd›¤›nda, ürünü kopyalanmaktan ve
taklitten korumak, her tasar›mc›n›n ya da üreticinin iﬂ stratejisinin en önemli bölümü olmal›d›r.
Ak›ll› endüstriyel tasar›mlar bir ﬂirketin ve ürünlerinin ticari de¤erini artt›rabilecek ticari de¤erlerdir.
Bir tasar›m ne kadar baﬂar›l› olursa, ﬂirket için de¤eri de bir o kadar yüksek olur. Bir ﬂirketin tüm
de¤erlerinde oldu¤u gibi, bunlar›n düzgün bir biçimde yönetilmesi, denetlenmesi ve korunmas›
gerekir.
Endüstriyel tasar›m geniﬂ bir ürün yelpazesinin baﬂar›l› bir biçimde pazarlanmas›nda büyük bir
rol oynar, bir ﬂirketin marka imaj›n›n oluﬂumuna yard›mc› olur. Bir endüstriyel tasar›m›n korunmas›,
kullan›m› üstünde münhas›r haklar› garantiye al›r ve bir ﬂirketin pazarlama stratejisinin kilit unsurudur.
Korunan bir tasar›m ayr›ca baﬂkalar›na bir ücret karﬂ›l›¤›nda kullan›m hakk› (lisans) verilerek ya da
tescilli tasar›m hakk› sat›larak (devir) ek bir gelir kayna¤› da olabilir.

REFERANSLAR
Looking Good: An Introduction to industrial designs for Small and Medium-sized Enterprises. WIPO. Web sitesi:
www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/sme/498/wipo_pub_498.pdf Endüstriyel tasar›m›n temelleri ve ﬂirketler aç›s›ndan önemi.
Canadian Intellectual Property Office: Web sitesi: http://strategis.ic.gc.ca. Endüstriyel tasar›m›n ne oldu¤una genel bir bak›ﬂ. Bir Kanadal›n›n
bak›ﬂ aç›s›ndan s›kça sorulan sorular da içerir. Ayr›ca, patentler, markalar, telif hakk› (eser) ve entegre devre topografyas› gibi di¤er FM ile
ilgili konulara dair bilgi de verir.
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Endüstriyel tasar›mlar›m› nas›l korurum?

Birçok ülkede, endüstriyel tasar›m›n korunmas› için endüstriyel tasar›m yasas› kapsam›nda tescillenmesi
gerekir. Bir endüstriyel tasar›m› tescil ettirmek için, korunmas› istenen ülkedeki ulusal endüstriyel tasar›m
ofisine bir baﬂvuru yapman›z gerekir37.
Bir endüstriyel tasar›m tescil ettirilmek suretiyle korundu¤unda, hak sahibi tasar›m›n› üçüncü ﬂah›slar
taraf›ndan kopyalanmas›n› ve taklit edilmesini önleme hakk›n› elde eder. Bu durum baﬂkalar›n›
tasar›m›n ﬂekillendirdi¤i ya da uyguland›¤› tüm ürünleri üretmelerini, piyasaya sunmalar›n›, ihraç
etmelerini, ithal etmelerini ya da satmalar›n› engelleme hakk›n› içerir. Her bir ülkedeki ilgili yasa
ya da uygulamalar, tescilli tasar›m›n fiili koruma kapsam›n› belirler.

Tescil süreci
Bir tasar›m› kendi ülkenizde tescilletmek için, genellikle aﬂa¤›daki ad›mlar› izlemeniz gerekir:
•

•

•
•

Ulusal s›nai mülkiyet ofisinizden (Türkiye için Türk Patent Enstitüsü) temin edebilece¤iniz baﬂvuru
formunu doldurun (tasar›mlar›n›z› tescil ettirebilece¤iniz S›nai mülkiyet ofislerinin web siteleri için
II. eke bak›n›z). Ayr›ca, söz konusu (standart formatlar genellikle önceden belirtilir) tasar›mlar
için resimler ve/veya foto¤raflar da vermeniz istenecektir.
Baz› ülkelerde, endüstriyel tasar›m›n/tasar›mlar›n yaz›l› bir aç›klamas›n›, ya da yenili¤ini anlatan
bir yaz›y› da vermeniz istenebilir. Bu aç›klaman›n genellikle tasar›m›n uyguland›¤› nesneyle ilgili
de¤il, tasar›mla ilgisi olmas› gerekir. Benzeri ve daha eski tasar›mlarla aras›ndaki fark aç›s›ndan
do¤ru ve yeterli olmal›d›r. Tasar›m›n tüm ay›rdedici estetik özelliklerini kapsamas› ve hangi
özelliklerinin en önemli oldu¤unu aç›klamas› gerekir. Baz› ülkelerde, tasar›m› inceleyen göreceli
tasar›m› daha iyi anlayabilmek, ya da dokusunu veya materyalini hissetmek için tasar›m›n fiziksel
bir örne¤ini isteyebilir38.
Baﬂvuru ücretini ödeyin.
Baﬂvuru formunu doldurman›za yard›mc› olmas› ve tescil sürecini takip etmesi için bir vekil tutmay›
tercih edebilirsiniz. Bu ba¤lamda, vekiliniz için vekaletname de gerekebilir39.

Baz› ofisler idari formaliteleri inceledikten sonra tasar›m› tescil eder. Di¤erleri inovasyon ve/veya
orijinalite aç›s›ndan var olan tescillerle k›yaslayabilir. Giderek daha fazla ofis inovasyon ve/veya
orijinaliteyi (özgünlü¤ü) kontrol etmeden tescil yapmaya baﬂlam›ﬂt›r40.
Bir tasar›m tescillendikten sonra, tasar›m kay›tlar›na geçilir, resmi tasar›m dergisinde/gazetesinde/bülteninde
yay›nlan›r ve bir tasar›m tescil belgesi verilir. Türkiye'nin de dahil oldu¤u baz› ülkelerde, tasar›m›n
belirli bir süre gizli tutulaca¤› yay›n erteleme izni istenebilir. Bu s›rada, tasar›m bir süreli¤ine gizli tutulur.
Tescilin bir süre yay›nlanmamas› stratejik ticari nedenlerden dolay› tercih edilebilir.

REFERANSLAR
'The Unregistered Community Design'. Victor Saez. In European Intellectual Property Review, Say› 24, Aral›k 2002, pp. 585-90. Sweet
and Maxwell Ltd, 100 Avenue Road, London NW3 3PF, United Kingdom. Tel: (0171) 393 7000. Fax: (0171) 393 7030.
'A Survey of industrial design Protection in the European Union and the United States'. Katrine A. Levin and Monica B. Richman.
In European Intellectual Property Review, 2003. Sweet and Maxwell Ltd, 100 Avenue Road, London NW3 3PF, United Kingdom. Tel: (0171)
393 7000. Fax: (0171) 393 7030.
37E.N.: Türkiye'de Endüstriyel Tasar›mlar›n tescili Türk Patent Enstitüsü taraf›ndan 554 Say›l› EndKHK çerçevesinde yap›lmaktad›r.

Yasal mevzuat ve ayr›nt›l› bilgi için www.tpe.gov.tr adresindeki Endüstriyel Tasar›m sekmesini kullanabilirsiniz.
38E.N.: Türkiye'de mevzuat uyar›nca, tasar›mlar›n görsel anlat›mlar› (çizim veya foto¤raf) ile birlikte tasar›m› anlatan k›sa bir

tarifname paragraf› da istenmektedir. Tarifname'de ürünün iﬂlevselli¤i de¤il, görünümü anlat›l›r.
39E.N.: Türkiye'de Endüstriyel tasar›m baﬂvurular›na iliﬂkin vekillik iﬂlemleri Patent Vekilleri taraf›ndan yürütülmektedir.
40E.N.: Türkiye'de de böyle bir inceleme yap›lmamakta, tescil sonras› itiraza dayal› incelemesiz sistem uygulanmaktad›r.
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Tescilli bir endüstriyel tasar›m için koruma süresi ülkeden ülkeye de¤iﬂir, ancak genellikle en az 10
senedir (örne¤in, ABD'de 14 y›l ve Avrupa Birli¤i'nin Topluluk Tasar›m› için 25 y›l). Baz› ülkelerde,
tescil sahiplerinin tasar›m korumalar›n› birkaç y›lda bir yenilemeleri gerekir41.
Genel olarak, tasar›m› yaratan kiﬂi (ya da bu kiﬂi sözleﬂmeli çal›ﬂ›yorsa) iﬂvereni tescil için baﬂvurabilir.
Baﬂvuru sahibi ya gerçek bir kiﬂi (örne¤in, bir tasar›mc›) ya da tüzel bir kiﬂi (bir ﬂirket) olabilir. Her
durumda, baﬂvuru do¤rudan ya da dolayl› olarak bir vekil arac›l›¤›yla yap›labilir. E¤er yabanc› bir
ülkeden baﬂvuruyorsan›z, baﬂvuru yapt›¤›n›z ülkenin ilgili ofisi, o ülkeden bir vekiliniz olmas›n› ﬂart
koﬂabilir.

Tescilsiz tasar›mlar42
Böyle tasar›mlar için; yak›n tarihli yasalar›n tescilsiz bir tasar›m için tasar›m›n Avrupa Birli¤i'nde kamuya
sunuluﬂunu izleyen üç y›l boyunca k›s›tl› endüstriyel tasar›m korumas› al›nmas›n› mümkün k›lan Avrupa
Birli¤i özellikle iyi izlenmelidir. Daha uzun ve daha güçlü koruma için tam tescil gerekmektedir. Tescilsiz
tasar›m korumas›, ﬂirketlere birço¤u pazarda baﬂar›l› olamama olas›l›¤› bulunan tasar›mlar› tescil ettirme
çabas›na ve masraf›na girmeden önce ürünlerini pazarda deneme ﬂans› sunar. Ayr›ca, baz› tasar›mlar,
özellikle moda endüstrisinde çok k›sa bir süre pazarlanabilece¤i için, bunlar› tescil ettirmek gibi bir
endiﬂe taﬂ›nmaz.

Tasar›mlar›n eser olarak (telif haklar› ile) korunmas›
Bu bölüm esas olarak endüstriyel tasar›mlar›n tesciliyle ilgili olsa da, baz› ülkelerde endüstriyel tasar›mlar›
koruman›n alternatif yollar› oldu¤unu da belirtmek gerekir. Belirli ulusal yasaya ve tasar›ma ba¤l› olarak,
bu alternatiflerden biri eser (telif hakk›/copyright) korumas›d›r. Eser korumas› genellikle edebiyat ve
sanat eserleri için münhas›r haklar verir. Baz› ülkelerde, baz› tasar›mlar sanat eseri ya da uygulamal›
sanat eserleri olarak kabul edilebildi¤inden, telif hakk›/eser korumas›, yukar›da belirtilen endüstriyel
tasar›m korumas›na bir alternatif oluﬂturabilir. 31. soruya bak›n›z.

Tasar›mlar›n marka olarak korunmas›
Ayr›ca, baz› ülkelerde, bir endüstriyel tasar›m pazarda bir marka olarak görev görüyorsa, bu durumda
üç boyutlu bir marka olarak korunabilir. Bu, ürünün belirli bir iﬂletme taraf›ndan oluﬂturulan biçimi
ya da paketleniﬂ ﬂekli ürünlerin ay›rt edici özelli¤i oldu¤u durumlarda geçerlidir. 82. soruya bak›n›z.

Haks›z rekabet
Birçok ülkede, Endüstriyel tasar›mlar haks›z rekabet hükümleri alt›nda korunur. Böylece, bir tasar›m
izinsiz olarak kopyalanmaya ve kar›ﬂ›kl›¤a yol açacak davran›ﬂlara, taklitçili¤e, üçüncü taraflar›n itibar
kullan›m›na, vb. karﬂ› korunabilir. Ancak, haks›z rekabet hükümlerine göre koruma genellikle çok daha
güçsüzdür ve tecavüzleri kan›tlamak da çok daha zordur.

REFERANSLAR
Frequently Asked Questions on the Community Design. Office for Harmonization in the Internal Market. Web sitesi:
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/FAQ/FAQ.en.do. Topluluk Tasar›m›n›n çeﬂitli unsurlar›yla ilgili sorular ve yan›tlar.
How to Apply to Register a Design. Birleﬂik Krall›k Fikri Haklar Ofisi. Web sitesi: http://www.ipo.gov.uk/types/design. Formu nas›l
dolduraca¤›na ve bir tasar›m›n tescili için Birleﬂik Krall›kta nas›l baﬂvuru yapaca¤›n›za iliﬂkin örnekler ve di¤er ülkelerde nas›l baﬂvuru
yap›ld›¤›yla ilgili bilgiler.
41E.N.: Türkiye'de koruma süresi AB ülkeleri ile paralel olarak her biri 5'er y›l olmak üzere 5 defa uzat›labilen en fazla 25 y›ld›r.
42E.N.: Türk mevzuat›nda bu ﬂekilde bir uygulama bulunmamaktad›r.
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Neler endüstriyel tasar›m olarak tescil ettirilebilir?

Genel ilke olarak, bir tasar›m›n tescil ettirilebilmesi için aﬂa¤›daki temel ﬂartlar›n bir ya da daha fazlas›n›n
karﬂ›lanmas› gerekir43:
•
•
•

Tasar›m 'yeni' olmal›d›r. Bir tasar›m›n ayn›s› baﬂvuru tarihinden önce piyasaya sunulmam›ﬂsa, o
tasar›m yeni kabul edilir.
Tasar›m 'özgün' olmal›d›r. Bir tasar›m tasar›mc› taraf›ndan ba¤›ms›z olarak yarat›ld›ysa ve var
olan tasar›mlar›n kopyas›, ya da taklidi de¤ilse özgün say›l›r.
Tasar›m 'ay›rt edici niteli¤e' sahip olmal›d›r. Bir tasar›m›n bilgilenmiﬂ kullan›c› üzerinde yaratt›¤›
genel izlenim, daha önce kamuya sunulmuﬂ bir tasar›m›n bu kullan›c› üzerinde yaratt›¤› genel
izlenimden farkl› ise, bu ﬂart sa¤lanm›ﬂ olur.

Geleneksel olarak, korunabilir tasar›mlar, bir ayakkab›n›n ﬂekli, bir küpenin tasar›m› veya çay demli¤i
üzerindeki süsleme gibi imalat sanayindeki ürünlerle ilgiliydi. Bununla birlikte dijital dünyadaki
geliﬂmelere paralel olarak, baz› ülkelerde, koruma çok say›daki di¤er ürünleri ve tasar›m çeﬂitlerini
kapsayacak ﬂekilde basamakl› olarak geniﬂlemektedir. Bunlar aras›nda bilgisayar kodlar› ile üretilen
elektronik masaüstü ikonlar›, puntolar›, bilgisayar monitörleri üzerindeki grafik görüntüleri ve cep
telefonlar› say›labilir.

Endüstriyel tasar›m haklar› ile neler korunamaz?
Genel olarak ço¤u ülkelerde korunamayacak tasar›mlar aﬂa¤›dakileri içerir:
•
•

•
•

Yenilik, özgünlük/orijinallik ve/veya ay›rt edici nitelik ﬂartlar›n› karﬂ›lamayan tasar›mlar (yukar›da
aç›kland›¤› gibi).
Bir ürünün yaln›zca teknik iﬂlevi ile zorunlu hale gelmiﬂ oldu¤u düﬂünülen tasar›mlar; bu teknik
ya da iﬂlevsel tasar›m özellikleri her durumun kendi gerçeklerine ba¤l› olarak, di¤er s›nai mülkiyet
haklar› (ör. Patentler, faydal› model ya da ticari s›rlar) ile korunabilir.
Korunan resmi sembolleri ya da amblemleri (ulusal bayrak gibi) içeren tasar›mlar.
Kamu düzenine veya genel ahlaka ayk›r› oldu¤u düﬂünülen tasar›mlar.

Ayr›ca, baz› ülkelerin endüstriyel tasar›m yasalar› yüzünden el sanatlar›n› tasar›m korumas›na dahil
etmediklerini unutmamak gerekir. Bunun sebebi bu ülkelerdeki endüstriyel tasar›m yasalar›n›n bir
endüstriyel tasar›m›n uyguland›¤› ürünün 'bir üretim nesnesi' olmas›n›, ya da 'endüstriyel koﬂullarla'
ço¤alt›lmas›n› ﬂart koﬂmas›d›r44.
Ulusal yasalara ba¤l› olarak, bir tasar›m olarak neyin tescil edilip edilemeyece¤i konusunda daha fazla
k›s›tlama olabilir. Bir vekile ya da ilgili ulusal s›nai mülkiyet ofisine dan›ﬂ›lmas› önerilir.

Geleneksel tasar›mlar
Geleneksel tasar›mlar ve geleneksel kültürel ifadeler (folklora ait ifadeler) FM yasalar› taraf›ndan
genellikle 'kamu mal›' olarak kabul edilir ve korunamaz. Ancak, geleneksel tasar›mlar›n bireyler taraf›ndan
gerçekleﬂtirilen güncel uyarlamalar› ve yorumlar› endüstriyel tasar›m korumas› aç›s›ndan yeterince
'özgün/orijinal' ve 'yeni' olabilir. Geleneklere dayal› tasar›mlar birkaç ülkede tescillenmiﬂtir. Geleneksel
tasar›mlar›n güncel uyarlamalar›n›n FM korumas› ileriye yönelik yarat›c›l›¤› ve yenili¤i teﬂvik eder.

REFERANSLAR
Canadian Intellectual Property Office: Web sitesi: http://strategis.ic.gc.ca. Endüstriyel tasar›m›n ne oldu¤una genel bir bak›ﬂ. Bir Kanadal›n›n
bak›ﬂ aç›s›ndan s›kça sorulan sorular da içerir. Ayr›ca, patentler, markalar, telif hakk› ve entegre devre topografyas› gibi di¤er FM ile ilgili
konulara dair bilgi de verir
Looking Good: An Introduction to industrial designs for Small and Medium-sized Enterprises. WIPO. Web sitesi:
www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/sme/498/wipo_pub_498.pdf Endüstriyel tasar›m›n temelleri ve ﬂirketler aç›s›ndan önemi.
43E.N.: 556 Say›l› TasKHK'da bu ﬂartlar; “yenilik” ve “ay›rt edici nitelik” olarak ifade edilmiﬂtir.
44E.N.: 556 Say›l› TasKHK'da “el sanatlar›”na iliﬂkin özel bir düzenleme yer almamaktad›r. Ancak baz› el sanatlar›n›n Co¤rafi

‹ﬂaret kapsam›nda korundu¤u görülmektedir: “Gaziantep Sedef El ‹ﬂlemecili¤i, Erzincan Bak›r ‹malat ve El ‹ﬂlemecili¤i Sanat›”
gibi. Co¤rafi ‹ﬂaretlerle ilgili bilgi için 40.soru ve sonras›n› inceleyebilirsiniz.
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Tasar›m› tescil ettirmeden önce gizli tutmak ne kadar önemlidir?

Endüstriyel tasar›m›n›z› tescil sistemi kapsam›nda korumak istiyorsan›z, tasar›m› gizli tutmak kesinlikle
çok önemlidir. Bunu nedeni ise, genel olarak tasar›m korumas›ndaki temel ﬂart›n tasar›m›n 'yeni' olmas›
gereklili¤idir. E¤er tasar›m›n›z› baﬂkalar›na gösterecekseniz, tasar›m›n gizli oldu¤unu aç›klayan yaz›l›
anlaﬂmada gizlilik f›kras› bulundurmak do¤ru olacakt›r. Daha önceden kamuya sunulmuﬂ olan bir
tasar›m, örne¤in ﬂirketinizin katalog ya da broﬂüründe kamuya tan›tt›¤›n›z bir tasar›m, art›k 'yeni' olarak
de¤erlendirilemez. Bu tasar›m kamu mal›n›n bir parças› haline gelir ve uygulanabilir yasa bir “yeni
say›lma süresi” tan›mad›kça tescil edilerek korunamaz.

'Hoﬂgörü süresi / Grace Period'
Baz› ülkelerde, yasalar bir tasar›m›n kamuya sunulmas›ndan ya da yay›nlanmas›ndan itibaren alt› ay
ya da bir sene olmak üzere tescil için hoﬂgörü süresi vermektedir45. Tasar›m› içeren ürünlerin sat›ld›¤›,
bir ticaret fuar›nda, sergisinde ya da gösterisinde sergilendi¤i, ya da tasar›m›n bir katalogda, broﬂürde,
reklamda, vb. bir baﬂvuru yap›lmadan önce yer ald›¤› süredir. Bu süre boyunca, tasar›m›n›z› 'yenilik'
özelli¤ini kaybetmeden pazarlayabilir ve hala tescil için baﬂvurabilirsiniz. Ancak, her ülkede durum
böyle de¤ildir ve her halükarda bu süre k›s›tl› oldu¤u için, genel bir ilke olarak tasar›m koruma için
baﬂvurana dek tasar›m›n›z› gizli tutman›z önerilir. Buna ek olarak, hoﬂgörü süresi döneminde endüstriyel
tasar›m›n›z için tecil baﬂvurusu yapmad›¤›n›z durumda münhas›r hak talep edemezsiniz. Ancak, tasar›m›n›z
ilgili ulusal yasalara ba¤l› olarak eser korumas›/telif hakk› ya da haks›z rekabet hükümleri taraf›ndan
korunabilir (Bkz. 31 numaral› soru).

Tasar›m›n›z› koruma alt›na almadan bir sergide ya da fuarda sergilemek
Hoﬂgörü süresinin bulunmad›¤› ülkelerin tasar›m yasalar›na göre, tasar›mc›lar›n tasar›m korumas›na
baﬂvurmadan alt› aya kadar tasar›mlar›n› 'uluslararas› onaylanm›ﬂ bir sergide' teﬂhir etmesine (kamuya
sunmas›na) izin veren fuar ve sergilerle ilgili özel bir durum olabilir46. Bu durumda tasar›m bu süre
zarf›ndaki teﬂhirinden ötürü 'inovatif özelli¤ini' veya 'özgünlü¤ünü' kaybetmez. Ancak, bu riskli bir
davran›ﬂ olabilir, çünkü az say›da sergi 'uluslararas› onaylanm›ﬂ sergi' olarak tan›mlanmaya hak kazanm›ﬂt›r.
Dolay›s›yla, tasar›mlar› herhangi bir sergide ya da fuarda teﬂhir etmeden önce tescil baﬂvuru yap›lmas›
önerilir.

REFERANSLAR
Looking Good: An Introduction to industrial designs for Small and Medium-sized Enterprises. WIPO. Web sitesi:
www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/sme/498/wipo_pub_498.pdf Endüstriyel tasar›m›n temelleri ve ﬂirketler aç›s›ndan önemi.
45E.N.: 556 Say›l› TasKHK'da belirtildi¤i üzere Türk mevzuat›nda bu süre 12 ayd›r.
46E.N.: “Sergi Rüçhan›”olarak adland›r›lan bu düzenleme için mevzuat›m›zdaki süre 6 ayd›r.
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Eser korumas› (Telif Hakk›/Copyright) nedir? Ne tür eserler korunur?

Yayg›n olarak telif hakk› veya copyright olarak bilinen ancak günümüz Türk mevzuat›nda “eser sahibinin
haklar›” (eser korumas›) olarak geçen bu hak; genellikle 'eser' olarak adland›r›lan edebiyat ve sanat
eserleri üzerinde koruma sa¤layan yasal haklar›n bütünüdür47. Eser korumas› ile korunmaya uygun
nitelikteki eserler, kural olarak, tamamen özgün fikir ürünleridir. Bu eserler, niteliklerine bak›lmaks›z›n
korunur ve sadece teknik k›lavuzlar veya mühendislik çizimlerini içerirler. Eser korumas› genel olarak
korunan eser türlerinin eksiksiz bir listesini içermemekle birlikte, uygulamada ulusal kanunlar›n
tamam›nda aﬂa¤›da say›lanlar için koruma sa¤lanmaktad›r;
•
•
•
•
•
•
•
•

Edebiyat eserleri;
Müzik eserleri;
Güzel sanat eserleri;
Haritalar ve teknik çizimler;
Foto¤raf eserleri;
Sinema filmleri;
Bilgisayar programlar›;
Multimedya ürünleri.

Dolay›s›yla, yaz›l›m geliﬂtiricileri, web sitesi tasar›mc›lar›, multimedya iﬂletmeleri, reklam ajanslar›, radyo
istasyonlar›, yay›n evleri ve televizyon kanallar›n›n tamam› düzenli bir ﬂekilde korunan eserler yaratmakta
ve yaymaktad›r ve bu eserleri uygun bir ﬂekilde kullanabilmek için, bu eserlere yönelik olarak ne tür
koruma önlemlerinin sa¤land›¤› hakk›nda aç›k bir anlay›ﬂa sahip olunmal›d›r. Ayr›ca, ana faaliyet
konular› do¤rudan do¤ruya korunan eserlerin yarat›lmas› veya yay›lmas›yla ilgili olmayan ﬂirketlerin
de, web sitelerinin, reklamlar›n›n, broﬂürlerinin, kullan›m k›lavuzlar›n›n ve di¤er materyallerinin genellikle
eserler kapsam›nda korunuyor olmas› nedeniyle, eser korumas› sistemini iyi bir ﬂekilde anlamalar›
gerekmektedir. ﬁirketler ayr›ca, bilgisayar yaz›l›mlar› gibi di¤erleri taraf›ndan korunan eserleri kullan›rlarken
de dikkatli olmak zorundad›r.
Eserlerin korunmas› hukukunun fikirlerin kendisini de¤il, yaln›z ve yaln›z fikirlerin ifade ﬂeklini
korudu¤unun unutulmamas› önemlidir. Eserlerin korunmas› hukukuyla korunan yarat›c›l›k; kelimelerin,
müzik notalar›n›n, renklerin, bilgisayar kodlar›n›n ve benzerlerinin seçiminde ve düzenlenmesinde
sergilenen yarat›c›l›kt›r. Dolay›s›yla, iki romantik roman›n ana fikri veya romanda anlat›lan hikâye
oldukça benzer olabilmekle birlikte, romanlar›n her birini eser korumas› perspektifi aç›s›ndan birbirinden
benzersiz k›lan ﬂey, hikâyenin iﬂleniﬂinde izlenen özel yol ve bunu tan›mlamak için kullan›lan belirli
kelimelerdir.

REFERANSLAR
Ladas & Parry Guide to Statutory Protection for Computer Software in the United States. Ladas & Parry. Web sitesi: www.ladas.com.
Bilgisayar yaz›l›mlar› alan›nda telif haklar› korumas›na iliﬂkin bilgiler içermektedir.
Information Sheets. Avustralya Telif Haklar› Konseyi. Web sitesi. www.copyright.org.au. Avustralya'da uyguland›¤› haliyle telif
haklar›na iliﬂkin temel bilgiler.
47E.N.: “Telif haklar›” ibaresi, uzun zaman önce yürürlükten kald›r›lan, Telif Hakk› Kanunu'nda (8 May›s 1326 tarihli Hakk› Telif

Kanunu) zikredilmiﬂ olup, bu konudaki mevcut düzenlemeler 5846 Say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda (FSEK) yer almakta
ve telif haklar› ibaresi yerine bu Kanun'da “Eser Sahibinin Haklar›” ibaresi kullan›lmaktad›r. Ancak hem bu kitab› firmalar›m›z›n
kolayl›kla anlayabilece¤i bir ﬂekilde düzenleme iste¤imizden ötürü, hem de bu konu ile ilgili resmi ofisin isminin de T.C. Kültür
ve Turizm Bakanl›¤›'na ba¤l› Telif Haklar› Genel Müdürlü¤ü olmas› nedeniyle, “eser sahibin haklar›” ibaresi ile birlikte, daha
yayg›n bir ﬂekilde bilinen “telif haklar›” ibaresini de bu kitapta kullanmakta bir sak›nca görmedik. Dolay›s›yla Kanun'da bu ﬂekilde
yer almasa da burada kullan›lan “telif haklar›” ibaresinin “eser sahibinin haklar›” (orj.copyright) yerine kullan›ld›¤›n› ifade edelim.
Ülkemizde uygulanan eser sahibin haklar› (telif haklar›/copyright) konusunda daha ayr›nt›l› bilgi www.telifhaklari.gov.tr adresinden
edinilebilir. Bu noktada, söz konusu haklar ile Türk Patent Enstitüsü'nün bir ilgisinin olmad›¤›n› tekrar vurgulayal›m. Nitekim
TPE, ülkemizde sadece s›nai haklara yönelik tescil ve belgelendirme iﬂlemini yürütmektedir.
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32. Müzik kay›tlar›n›n icras›, yay›nc›l›¤› ve yap›mc›l›¤› iﬂleriyle u¤raﬂan
ﬂirketler hangi haklara sahiptir?
Son 50 y›l içinde telif haklar›yla ilgili yeni bir alan h›zl› bir geliﬂim göstermiﬂtir. 'Ba¤lant›l› haklar' olarak
an›lan bu haklar, korunan eserlerin etraf›nda geliﬂmiﬂtir ve her ne kadar daha s›n›rl› ve daha k›sa süreli
olsalar da:
•
•
•

(Aktörler ve müzisyenler gibi) Eserleri icra eden sanatç›lara icralar› üzerinde;
(Kaset kayd› ve kompakt disk gibi) Ses kayd› yap›mc›lar›na kay›tlar› üzerinde ve
Yay›nc› kuruluﬂlara radyo ve televizyon yay›nlar› üzerinde benzer haklar tan›r.

'Ba¤lant›l› haklar', eserin prodüksiyonu, kayd› veya yay›lmas› faaliyetlerinde arac› olarak kabul edilen
hak sahiplerine ait olmalar› bak›m›ndan 'eser korumas›ndan ayr›lmaktad›r. Ba¤lant›l› haklar ve eser
haklar› aras›ndaki “ba¤lant›”, ba¤lant›l› haklar›n bir yazar›n eserini kamuoyuyla paylaﬂmas›na yard›mc›
olmas› sebebiyle, üç kategorideki ba¤lant›l› haklar›n fikri yaratma ve yayma sürecine yard›mc› olmas›ndan
kaynaklanmaktad›r. Bir müzisyen bir besteci taraf›ndan yaz›lm›ﬂ bir eseri icra eder; bir aktör bir oyun
yazar› taraf›ndan yaz›lm›ﬂ bir oyundaki bir rolü canland›r›r; fonograf veya daha bilinen ad›yla 'kay›t
endüstrisindeki' yap›mc›lar, söz yazarlar› ve besteciler taraf›ndan yaz›lan, müzisyenler taraf›ndan icra
edilen veya ses sanatç›lar› taraf›ndan seslendirilen ﬂark›lar›n ve müziklerin prodüksiyonunu gerçekleﬂtirir.
Yay›nc› kuruluﬂlar ise bu eserleri ve kay›tlar› kendi istasyonlar›nda yay›nlarlar.
Ticari faaliyetiniz yukar›da say›lan bu faaliyetlerden herhangi birine dayal› ise, ya da bu hizmetlerden
düzenli bir ﬂekilde yararlan›yorsan›z, hak sahibinin izni olmaks›z›n kullan›lmas› mümkün olmayan
önemli Fikri Mülkiyet haklar›n›n bulundu¤unu mutlaka anlamal›s›n›z. Bu, söz konusu iznin al›nmas›
için her durumda ücret veya karﬂ›l›k ödenmesini gerektirir.
Eserlerde oldu¤u gibi, ba¤lant›l› haklar da tescil, depozito veya örne¤in fonogram üzerine bir uyar›
bildiriminin yerleﬂtirilmesi gibi çeﬂitli formalitelere uyma zorunlulu¤u olmaks›z›n edinilmektedir. Buna
ra¤men, bir fonogram›n üzerine aﬂa¤›da say›lan üç unsurdan oluﬂan bir uyar› bildiriminin yerleﬂtirilmesi
tavsiye edilmektedir:
•
•
•

Daire içine al›nm›ﬂ P harfi
Münhas›r hakk›n sahibinin ad› ve
Fonogram›n ilk yay›nlanma tarihi.

REFERANSLAR
International Federation of the Phonographic Industry (IFPI). Web sitesi: www.ifpi.org. Kay›t endüstrisinde eser haklar›yla
ba¤lant›l› haklar, haklara tecavüzleri ve haklar›n yürürlü¤ünün sa¤lanmas› konusunda yararl› kaynaklar, ba¤lant›lar, yay›nlar, haberler
ve bilgiler içermektedir.
Survey on National Protection of Audiovisual Performances. WIPO. 2003. Web sitesi:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/avp_im_03/avp_im_03_2_rev_2-main1.pdf. Tespitlenmiﬂ sesli görüntülü icralar›n
korunmas›n›n temel özellikleri hakk›nda bilgiler sa¤lamaktad›r.
Protection of Broadcasting Organizations. WIPO. 2002. Web sitesi: www.wipo.int/documents/en/meetings/2002/sccr/pdf/sccr7
8.pdf. 1961 Roma Sözleﬂmesi'nin imzalanmas›ndan bu yana yay›nc›l›k sektöründeki geliﬂmelerin teknik arka plan›, yay›nc› kuruluﬂlar›n
program iletiminin kapsam› ve buna iliﬂkin olarak yürüttükleri faaliyetler, söz konusu kuruluﬂlara sa¤lanan koruman›n hedefi ve kapsam›
hakk›nda bilgiler içerir.
International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC). Web sitesi: www.cisac.org. CISAC üyelerine
yönelik olarak haz›rlanm›ﬂ, fikri mülkiyet haklar›n›n toplu yönetimi iﬂi hakk›ndaki bilgi taban›. 103 ülkedeki toplam 199 yazar örgütü
CISAC taraf›ndan yeniden grupland›rmaktad›r.
The WIPO Copyright Treaty (WCT) and the WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT). WIPO. Web sitesi:
www.wipo.int/treaties/en/ip/wct. Bu antlaﬂmalar›n hükümleri ve durumlar› hakk›nda bilgiler içerir.
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Telif haklar›m› nas›l korurum? Eser korumas› bana hangi haklar› sa¤lar?

Tescilin zorunlu oldu¤u Fikri Mülkiyet haklar›n aksine, eserlerin korunmas› resmi usullere dayanmaz.
Yarat›lan bir eser, meydana geldi¤i andan itibaren korunmaya baﬂlanm›ﬂ kabul edilir. Uluslararas›
sözleﬂmelere göre (özellikle Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmas›na ‹liﬂkin Bern Sözleﬂmesi) edebiyat
ve sanat eserleri, söz konusu sözleﬂmelere taraf olan ülkelerde herhangi bir formalite olmaks›z›n korunur.
Dolay›s›yla, farkl› ülkelerde eserlerin korunmas› için bir uluslararas› sistem mevcut de¤ildir.
Ancak, pek çok ülkede telif haklar› resmi ofisi bulunmaktad›r ve baz› ülkelerin ulusal kanunlar›nda,
örne¤in, eserlerin baﬂl›klar›n›n tan›mlanmas› ve ay›rt edilebilmesi amac›yla, eserlerin tesciline imkân
tan›nmaktad›r48. Baz› ülkelerde ise, tescil, eserlerle ilgili uyuﬂmazl›klar bak›m›ndan mahkemelerde prima
facie (ilk bak›ﬂta) delil say›labilmektedir.

Münhas›r haklar
Korunan eserlerin as›l eser sahipleri, eseri kullanma veya kararlaﬂt›r›lan ﬂartlarla eserin baﬂkalar›na
kulland›rma konular›nda münhas›r hakka sahiptir. Bir eser sahibi eserinin:
•
•
•
•
•
•

Bas›l› yay›n veya ses kayd› gibi çeﬂitli ﬂekillerde ço¤alt›lmas›n›;
Ço¤alt›lm›ﬂ kopyalar›n›n sat›ﬂ› veya di¤er türlü mülkiyet hakk›n›n devri yoluyla ilk kez umuma yay›lmas›n›;
(Bilgisayar programlar›n›n ve fonogramlar›n ve ayr›ca sesli-görüntülü eserlerin) kopyalar›n›n umuma
kiralanmas›n›;
Tiyatro temsili veya müzikal eserlerde oldu¤u gibi umuma icra edilmesini; CD, kaset veya video kaset
ﬂeklinde kaydedilmesini;
Radyo, kablolu yay›n veya uydu arac›l›¤›yla yay›mlanmas›n›;
Di¤er dillere tercüme edilmesini veya uyarlanmas›n›, örne¤in roman›n senaryolaﬂt›r›lmas›n› yasaklayabilir
veya izin verebilir.

Korunan pek çok yarat›c› eserin umuma yay›labilmesi (örne¤in, yay›nlar, ses kay›tlar› ve filmler
arac›l›¤›yla) yo¤un bir da¤›t›m ve iletiﬂim faaliyetinin yan› s›ra mali yat›r›m gerçekleﬂtirilmesi gerekmektedir.
Dolay›s›yla, eser sahipleri ço¤u kez eserleri üzerindeki haklar›n›, söz konusu eserleri en iyi ﬂekilde
pazarlayabilecek kiﬂi veya kuruluﬂlara bir bedel karﬂ›l›¤›nda satar. Bu ödemeler ço¤u zaman eserin
fiili kullan›m›na dayal› ﬂekilde yap›l›r ve kullan›m bedeli (royalti) olarak an›l›r.

REFERANSLAR
WIPO Portal on Copyright and Related Rights. WIPO. Web sitesi: www.wipo.int/copyright/en. Eser korumas› hakk›nda s›k sorulan
sorular dâhil, bilgi ve linkler içerir.
Copyright Protection: Reaping the Benefits of Literary or Artistic Creativity. WIPO. 2003. Web sitesi:
www.wipo.int/sme/en/documents/wipo magazine/01_2003.pdf. Eserler ve eserlere iliﬂkin endüstrilerin arka plan› hakk›nda özet bilgiler
içerir. Ayr›ca, korunan eserleri ilgili hukuka göre kullanmalar› gereken iﬂ kollar› tart›ﬂ›lmaktad›r.
Eser korumas›na iliﬂkin temel bilgiler. Amerika Birleﬂik Devletleri Eser Haklar› Ofisi . Web sitesi: www.copyright.gov. Eser korumas›
alan›nda Amerika Birleﬂik Devletleri'ndeki uygulamaya genel bak›ﬂ. Koruma alt›nda bulunan, koruman›n kapsam› ve süresi, eserler
üzerindeki haklar›n devri, tescili, usuller vb. konular› kapsar.
48E.N.: Türkiye için resmi ofis T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Telif Haklar› Genel Müdürlü¤ü'dür. Ülkemizde, eser haklar›n›n

korunmas› ve eser sahipli¤inde ispat kolayl›¤› sa¤lamas› aç›s›ndan 5846 Say›l› FSEK kapsam›nda iste¤e ba¤l› tescil sistemi
uygulanmaktad›r. Ancak film ve fonogram yap›mc›lar› için sinema ve müzik eserlerini içeren yap›mlar›n ve bilgisayar oyunlar›n›n
kay›t ve tescilini yapt›rmak zorunludur.
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Mali haklar›n süresi genellikle yarat›c›s›n›n ölümünden sonra 50 y›l ile s›n›rl›d›r. Ulusal kanunlarda
daha uzun süreler belirlenebilir49. Bu süre, hem eserin yarat›c›s›n›n, hem de varislerinin makul bir
süreyle eserden maddi ﬂekilde yararlanmalar›n› sa¤lar. Eser korumas› ayr›ca manevi haklar› da içerir.
Manevi haklar; bir eser üzerinde eser sahipli¤i iddias›nda bulunma hakk› ve eser üzerinde eser sahibinin
itibar›n› zedeleyebilecek de¤iﬂikliklere itiraz etme hakk›n› içerir.
Yarat›c› -ya da bir eserin sahibi- korunan eserlerle ilgili olan yasad›ﬂ› ﬂekilde üretilmiﬂ ya da “korsanl›kla
ço¤alt›lm›ﬂ” ürünlerin üretimine veya bulundurulmas›na iliﬂkin kan›tlar› belirlemek amac›yla mekânlarda
inceleme gerçekleﬂtirilmesi yoluyla, haklar›n› idari veya mahkeme nezdinde arayabilir. Hak sahibi söz
konusu faaliyetlere son verilmesi için mahkeme emri ç›kartabilir ve ayr›ca maddi getirilerin ve tan›nma
olanaklar›n›n kayb› için tazminat talebinde bulunabilir.

REFERANSLAR
Information Sheets. Australian Copyright Council. Web sitesi: www.copyright.org.au/page3.htm. Avustralya'da uyguland›¤› haliyle
eserlerin korunmas›na iliﬂkin temel bilgiler.
49E.N.: Türkiye'de 5846 Say›l› FSEK kapsam›nda koruma süresi, eser sahibi yaﬂad›¤› sürece ve ölümünden itibaren 70 y›ld›r.
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Eser sahibinin haklar› ve ba¤lant› haklar›n toplu yönetimi ne demektir?

Belirli bir kullan›m türünden kaynaklanan fiili durumlardan ötürü haklar›n tek baﬂ›na yönetiminin hemen
hemen imkâns›z hale geldi¤i pek çok durum mevcuttur. Bir yazar›n eserlerinin tüm kullan›mlar›n›
izlemesi fiziksel olarak mümkün de¤ildir. Örne¤in, bir yazar, lisanslar ve ödemeler konular›n› görüﬂmek
üzere her bir radyo istasyonu veya televizyon kanal›yla teker teker irtibata geçemez. Di¤er taraftan,
bir yay›nc› kuruluﬂun korunan bir eseri kullanmay› istedi¤i her zaman, teker teker eserlerin yazarlar›ndan
özel izin almaya çal›ﬂmas› da pratik de¤ildir. Televizyonlarda her y›l ortalama 60.000 müzik eseri
yay›mlanmaktad›r; dolay›s›yla, izin alabilmek için binlerce hak sahibiyle irtibata geçilmesi gerekecektir.
Bu faaliyetlerin münferiden yönetilmesinin hem hak sahipleri hem de kullan›c›lar bak›m›ndan yaratt›¤›
elveriﬂsizlik, bu önemli alanlarda kendileriyle baﬂka kiﬂiler aras›nda köprü rolünü üstlenmiﬂ toplu hak
yönetiminden sorumlu kuruluﬂlar›n varl›¤›n› gerektirmektedir.
Toplu hak yönetimi; eser sahibinin haklar› ve ba¤lant›l› haklar›n hak sahiplerinin menfaatlerini gözeten
ve onlar ad›na hareket eden bir kuruluﬂ taraf›ndan icra edilmesidir.

Toplu hak yönetimi kapsam›nda yer alan en yayg›n hak türleri nelerdir?
Toplu hak yönetiminden sorumlu kuruluﬂlar en yayg›n olarak aﬂa¤›da belirtilen haklar› gözetir:
•
•
•
•
•
•

Umuma aç›k icralarla ilgili haklar (diskoteklerde, restoranlarda ve di¤er kamusal alanlarda çal›nan
veya icra edilen müzik);
Yay›nlama hakk› (radyo ve televizyonlardaki canl› ve banttan icralar);
Müzik eserlerinin mekanik yollarla ço¤alt›m›na iliﬂkin haklar (eserlerin CD, bant, plak, kaset, mini
disk veya di¤er kay›t formatlar› kullan›larak ço¤alt›lmas›);
Tiyatro eserlerini icra hakk› (tiyatro oyunlar›);
Edebiyat ve sanat eserlerinin t›pk›bas›m ço¤alt›m›na iliﬂkin haklar (fotokopi yoluyla ço¤altma);
Ba¤lant›l› haklar (fonogram icrac›lar›n›n veya yap›mc›lar›n›n fonogram›n yay›nlanmas› veya umuma
iletilmesi karﬂ›l›¤›nda bedel edinme haklar›).

Toplu hak yönetimi nas›l iﬂler?
Toplu hak yönetimine konu olan eserin kategorisine ba¤l› olarak (müzik, tiyatro eserleri, multimedya
yap›mlar› vb.) farkl› hak çeﬂitlerini toplu ﬂekilde yönetecek olan toplu hak yönetiminden sorumlu çeﬂitli
türde kuruluﬂlar veya kuruluﬂ gruplar› bulunmaktad›r.
Üyeleri ad›na hareket eden toplu hak yönetiminden sorumlu kuruluﬂlar50 kullan›c›larla kullan›m
ücretlerini ve ﬂartlar›n› müzakere eder, kullan›ma izin veren lisanslar›n› düzenler ve telif kazançlar›n›
toplar ve da¤›t›rlar. Ba¤›ms›z hak sahipleri söz konusu bu ad›mlar›n hiçbirinde do¤rudan yer almaz.
Lisanslama merkezleri, merkeze üye her bir hak sahibi (t›pk›bas›m uygulamalar›nda ise, örne¤in, kitap,
dergi ve süreli yay›n gibi yaz›l› eserlerin yazarlar›) taraf›ndan belirlenmiﬂ eserin kullan›m ve ücretlendirme
ﬂartlar›n› yans›tan kullan›c› lisanslar›n› düzenler. Merkez bu uygulamada, eserlerin kullan›m ﬂartlar›n›
do¤rudan belirleme yetkisini elinde bulunduran hak sahiplerinin vekili s›fat›yla hareket etmektedir.
'Tek nokta al›ﬂveriﬂ dükkânlar›' (one-stop-shops), farkl› alanlarda faaliyet gösteren toplu hak yönetim
kuruluﬂlar›n›n bir çeﬂit koalisyonudur ve kullan›c›lar›n birden çok alan› ilgilendiren yetkilendirme taleplerine
kolayl›kla ve h›zl› cevap verilebilen yerlerdir. (Bilgisayar yaz›l›mlar› dâhil birden çok farkl› eser türünü
bir araya getiren veya bunlardan üretilen) multimedya ürünlerinin giderek yayg›nlaﬂmas› bu tür al›ﬂveriﬂ
noktalar›n›n ço¤almas›na yol açm›ﬂt›r. Multimedya yap›mlar çok geniﬂ bir yetkilendirme gerektirmektedir.

REFERANSLAR
Collective Management of Copyright and Related Rights. WIPO. Web sitesi: ww.wipo.int/aboutip/en/collective mngt.html. Telif
haklar› ve toplu hak yönetimi, farkl› alanlardaki kullan›m› ve uygulamas› hakk›ndaki bilgilere eriﬂim için çeﬂitli ba¤lant›lar içerir.
International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC). Web sitesi: www.cisac.org. CISAC üyelerine yönelik
olarak haz›rlanm›ﬂ, haklar ve haklar›n toplu yönetimi iﬂi hakk›ndaki bilgi taban›. 103 ülkedeki toplam 199 yazar örgütü CISAC taraf›ndan
yeniden grupland›rmaktad›r.
50E.N.: Türkiye'de bu kuruluﬂlara örnek olarak Meslek Birlikleri verilebilir. Toplu hak yönetimi ve Meslek Birlikleri hakk›nda

ayr›nt›l› bilgiye www.telifhaklari.gov.tr/ana/bolum.asp?id=205 adresinden eriﬂilebilir.
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Ülkemdeki telif haklar› sistemini daha iyi bir ﬂekilde nas›l anlayabilirim?

Firman›z, telif haklar› sektörleri olarak an›lan örne¤in, telif haklar› veya ba¤lant›l› haklarla korunan
eserlerin yarat›lmas›, yay›nlanmas›, kaydedilmesi, da¤›t›m› veya sat›ﬂ› faaliyetleriyle do¤rudan do¤ruya
ilgileniyor ise, haklar›n›z›n neler oldu¤unu bildi¤inizden ve söz konusu haklar›n kullan›lmas›, lisanslanmas›
ve yürürlü¤ünün sa¤lanmas› için uygun tedbirlerin gerçekleﬂtirildi¤inden emin olman›z gerekir. Bu
endüstrilerde do¤rudan herhangi bir faaliyet yürütmüyor olsan›z bile, iﬂletmenizin zaman zaman eser/telif
haklar› veya ba¤lant›l› haklarla korunan baz› eserleri üretmesi mümkündür. Kurumsal yay›nlar›n,
broﬂürlerin, web sitelerinin, televizyon veya dergi reklamlar›n›n veya pazarlama videolar›n›n ilgili telif
haklar› mevzuat› kapsam›nda korunmalar› muhtemeldir.
Her iki durumda da, iﬂletmenizin korunabilecek eserler yaratt›¤›na inan›yor ve söz konusu eserlerden
elde edebilece¤i gelirleri maksimum seviyeye ç›kartmak istiyorsan›z, ulusal ofisinizin veya bir avukat›n
tavsiyelerine baﬂvurman›z uygun olacakt›r. Ülkenizde uygulanan eser korumas› sistemini daha iyi
anlayabilmeniz için yöneltebilece¤iniz kimi sorular aﬂa¤›da verilmektedir.
Eserlerin kayd› için bir sicil mevcut mudur? Genel kural olarak, eser korumas› kendili¤inden
sa¤lanmaktad›r ve tescile dayal› de¤ildir. Ancak baz› ülkelerde eserlerin sicili mevcuttur ve örne¤in
eserin sahipli¤i konusunda bir uyuﬂmazl›¤›n varl›¤› halinde, size önemli yard›mlarda bulabilecek olmas›
sebebiyle, eserinizin bu sicile kayd› ak›ll›ca bir seçenek olacakt›r.
Haklar›n sahibi kimdir? Bir eser üzerindeki haklar›n sahibi o eserin as›l yarat›c›s› veya yazar›d›r.
Ancak, bu kural›n baz› istisnalar› da mevcuttur. Baz› ülkelerde korunan bir eser üzerindeki maddi
haklar›n ilk olarak iﬂverene/yap›mc›ya ait oldu¤u kabul edilirken, baz› ülkelerde de iﬂverene/yap›mc›ya
devredildi¤i kabul edilir. Bu nedenle, ülkenizdeki uygulanmakta olan özel mevzuat›n detaylar› hakk›nda
bilgi edinmeniz ve gerekirse iﬂ akdinize haklar›n devri konusunu aç›klayan uygun hükümlerin eklenmesini
sa¤laman›z yerinde olacakt›r.
Haklar›m nelerdir? Ulusal mevzuat kapsam›nda bir eserin sahibine ve hak sahiplerine münhas›ran
tan›nan haklar ülkeden ülkeye farkl›l›k göstermektedir. Ancak, münhas›r haklar genellikle yeniden
üretim hakk› (ço¤altma hakk›), umuma aç›k yerlerde icra hakk›, yay›n hakk› ve uyarlama hakk›n› kapsar.
Ayr›ca, giderek daha fazla ülkede hak sahiplerine, eserlerinin ‹nternet üzerinden da¤›t›m›na iliﬂkin
haklar›n yan› s›ra, teknolojik koruma tedbirlerinin etkisizleﬂtirilmesine yönelik koruma tedbirleri de
sa¤lanmaktad›r. Dolay›s›yla, iﬂletmenizin eserlere sa¤lanan koruma tedbirlerinden eksiksiz bir ﬂekilde
yararlanabilmesi için ulusal mevzuat›n›zda sizlere sa¤lanan haklar hakk›nda bilgi edinmeniz yararl›
olacakt›r.
Eserlerim için nas›l uluslararas› koruma sa¤layabilirim? Vatandaﬂ› oldu¤unuz veya ikamet etti¤iniz
ülke Bern Sözleﬂmesi gibi WIPO'nun idaresinde uygulanan bu alandaki uluslararas› sözleﬂmelere taraf
ise, ya da Dünya Ticaret Örgütü'ne üye ise ve TRIPS Sözleﬂmesi kapsam›ndaki yükümlülüklerini yerine
getirmiﬂ ise, korunan eseriniz çok say›da (150'nin üzerinde) ülkede sa¤lanan korumadan kendili¤inden
yararlanmaktad›r. Öteki türlü, ülkeniz ve di¤er baz› ülkeler aras›nda karﬂ›l›kl›l›k esas›na dayal› olarak
benzer haklar tan›yan baz› sözleﬂmeler de bulunabilir.

REFERANSLAR
Web Site Addresses of Copyright Offices. WIPO. Web sitesi: www.wipo.int/directory/en. Çeﬂitli ülkelerin telif haklara eriﬂim sa¤layan
ulusal telif hakk› ofislerinin web sitelerinin adresleri.
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Eserlerimin lisans hakk›n› nas›l vermeliyim? Eserlerinizin lisans hakk›n› yay›nc›lar, yay›nevleri gibi
kullan›c›lara ve hatta barlardan gece kulüplerine kadar hangi çeﬂitte olursa olsun e¤lence sektöründe
faaliyet gösteren bir iﬂletmeye vermeyi istiyorsan›z, toplu hak yönetiminden sorumlu bir meslek
birli¤ine üye olmak iyi bir seçenek olabilir. Toplu hak yönetiminden sorumlu kuruluﬂlar eserlerin
kullan›m›n› eser sahiplerinin ad›na izlemektedir ve lisans haklar›n›n müzakere edilmesinden ve lisans
ücretlerinin tahsilinden sorumludurlar. Toplu hak yönetiminden sorumlu kuruluﬂlar özellikle, ayn› eserin
pek çok kullan›c› taraf›ndan kullan›labilece¤i ve her bir münferit kullan›m için özel izin al›nmas›n›n
ve bu kullan›mlar›n izlenmesinin hem hak sahibi hem de kullan›c›lar için zor olabilece¤i müzik ve
edebiyat eserleri alan›nda yayg›n ﬂekilde görülmektedir. Toplu hak yönetiminden sorumlu meslek
birliklerinin bulunmad›¤› yerlerde, lisans sahibiyle lisans anlaﬂmas›n›n ayr›ca müzakere edilmesi gerekir.
Lisans anlaﬂmalar›nda avantajl› koﬂullar›n elde edilebilmesi için uzman tavsiyesi al›nmas› faydal› olabilir.
Telif haklar› ile korunan eserler üzerinden lisans haklar›n›n verilmesi konusundaki ayr›nt›l› bilgi için
53 no'lu soruyu inceleyebilirsiniz.
Haklar›m›n yürürlü¤ünü nas›l sa¤lamal›y›m? Bir eserin yarat›c›s› eserinin kullan›m›na izin verme
veya yasaklama hakk›na sahiptir. Korunan eserinizi izinsiz olarak kullanan birini tespit ederseniz, idari
yollarla veya mahkemeler arac›l›¤›yla haklar›n›z›n yürürlü¤ünü sa¤layabilirsiniz. Pek çok ülkede korunan
eserlerin korsan faaliyetleriyle ço¤alt›lm›ﬂ nüshalar›n›n ithalini önleyen ve s›n›r tedbirleri olarak bilinen
tedbirler de mevcuttur. Eserlerinizin haklar›na tecavüz edildi¤ini tespit etti¤iniz her durumda, bir
avukattan, resmi ofisten veya gümrük idarelerinden al›nacak uzman görüﬂü oldukça önemli olacakt›r.
Yaz›l›m ürünleri, fonogram ve sesli görüntülü eserler gibi baz› eserlerde, eserlerin lisans›z ﬂekilde
kullan›m›n› önlemek amac›yla teknolojik koruma önlemleri (örne¤in, ﬂifreleme, ﬂarta ba¤l› eriﬂim sistemi)
kullan›labilmektedir. Söz konusu sistemler, hak sahiplerinin, eserlere eriﬂimi, eserlerin kullan›lmas›na
iliﬂkin olarak belirlenmiﬂ ﬂartlar› ve söz konusu kullan›m için ödeme yapmay› kabul eden kullan›c›larla
s›n›rland›rmalar›n› sa¤layan araçlard›r.
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Telif haklar› ile korunan eserlerin kullanıcısı olarak hangi konulara dikkat
etmem gerekir?

Korunan eserlerin, ses kayıtlarının, yayınların veya icraların kullanımı veya bunlardan yararlanılması bazı
iﬂletmelerin gündelik faaliyetlerinin temelini oluﬂturabilmektedir. Bu, özellikle radyo istasyonları, yayınevleri,
kütüphaneler, ma¤azalar veya gece kulüpleri için geçerli bir durumdur. Di¤er iﬂletmeler ise bunlar,
kurumsal yayınların, web sitelerinin ve di¤er pazarlama cihazlarının kapsam ve içeri¤inin geniﬂletilmesi
için ara sıra kullanılan birer araç olabilir. Bazı iﬂletmeler için ise, telif haklarıyla korunan materyallerin
kullanımı sadece bilgisayar yazılımlarının kullanımıyla sınırlı kalabilir. Yukarıda sayılan tüm bu hallerde
aﬂa¤ıda belirtilenleri göz önünde bulundurmak gerekebilecektir.
Lisansa ihtiyacım var mı? Korunan eserleri kullanan veya bunlarla çalıﬂan bir iﬂletmenin bilmesi
gereken en önemli husus, söz konusu faaliyetlerin lisans gerektirip gerektirmedi¤idir. Genel kural
olarak, bu hakların ticari amaçlarla her türlü kullanımı veya bu haklardan ticari amaçlarla yararlan›lmas›,
bir lisansı gerekli kılar veya bu hakların hak sahibi tarafından devir edilmesini gerektirir. Bu, meﬂhur
bir ﬂarkının bir TV reklamında kullanılmasından, CD ve DVD’lerin satıﬂı ve da¤ıtılmasına ve yazılımların
ﬂirket bilgisayarlarında kullanımına kadar farklı amaçlarla olabilir. Lisanslama söz konusu oldu¤unda,
bu hakların bir toplu hak yönetiminden sorumlu kuruluﬂ tarafından mı yönetildi¤ini, ya da do¤rudan
do¤ruya yazarı veya yapımcısı tarafından mı yönetildi¤ini ö¤renmeniz gerekecek ve söz konusu ürünü
kullanmadan önce lisans anlaﬂmasını müzakere etmeniz gerekecektir. Telif hakkı ihlalinden do¤an
hukuk davalarının oldukça pahalı bir süreç olabilece¤i unutulmamalıdır ve ﬂahsen veya ﬂirket olarak
kendinizi güç bir durumda bulmadan önce bu hususları düﬂünmeniz makul bir hareket olacaktır. Lisans
anlaﬂmasını imzalamadan önce anlaﬂmanın koﬂulları hakkında tavsiyelere de baﬂvurmayı isteyebilirsiniz.
Ambalajlı yazılımlar gibi ürünlerin lisans hakkı ço¤u zaman satın alındıkları anda size geçmektedir. Bu
lisansın ﬂartları ve hükümleri genellikle paketin içeri¤inde yer almakta ve kabul etmedi¤iniz takdirde
iade edilebilmektedir.
Toplu hak yönetiminden sorumlu bir meslek birli¤i mevcut mudur? Toplu hak yönetiminden
sorumlu meslek birlikleri, çeﬂitli eserlere ait lisans alma süreçlerini büyük ölçüde basitleﬂtirmektedir.
Toplu hak yönetiminden sorumlu meslek birlikleri kullanıcılara; do¤rudan do¤ruya her bir yazar veya
hak sahibiyle ayrı ayrı irtibata geçmek yerine, merkezi bir kaynak sunmakta, kullanım ücretleri ve
ﬂartları bu merkezle müzakere edilebilmekte ve yetkiler kolaylıkla ve hızla temin edilebilmektedir. Son
yıllarda çeﬂitli toplu hak yönetiminden sorumlu meslek birliklerini bir araya getiren ve yetkilendirme
iﬂlemlerinin kolay ve hızlı bir ﬂekilde yapılmasını sa¤layan “tek nokta alıﬂveriﬂ dükkânlarının” bilhassa
birden çok alanı ilgilendiren yetkilendirme taleplerine konu olan multimedya ürünleri bakımından
yararlı oldukları düﬂünülmektedir. Mümkün oldu¤unca toplu hak yönetiminden sorumlu meslek
birlikleriyle iﬂ yapmak sizlere zamandan ve paradan tasarruf ettirebilir. Ülkenizde faaliyet gösteren ilgili
meslek birliklerine ait detaylı bilgileri ulusal ofisinizden temin edebilirsiniz.
‹nternette yayınlanan eserleri serbestçe kullanabilir miyim? ‹nternette yayınlanan eserlerin kamusal
alanda oldu¤u ve bu nedenle hak sahibinin izni olmaksızın herkes tarafından yaygın bir ﬂekilde
kullanılabilece¤i, yaygın ancak yanlıﬂ bir fikirdir. Müzik kompozisyonlarından multimedya ürünlerine,
gazete makalelerinden sesli ve görsel ürünlere kadar telif hakları veya ba¤lantılı haklarla korunan ve
koruma süresi henüz sona ermemiﬂ olan tüm eserler, kâ¤ıt üzerine veya ‹nternet gibi baﬂka mecralarda
yayımlanmıﬂ olup olmadıklarına bakılmaksızın, koruma altındadır. Genel olarak, bu tür ürünleri kullanmadan
önce her ürün için hak sahibinden izin almanız gerekir. Benzer ﬂekilde, iﬂletmeniz, ‹nternetteki web sitesi
üzerinden yayıncılık faaliyetinde bulunmayı veya korunan eserler, ses kayıtları, yayınlar veya icraları
kullandırmayı istiyorsa, bu durumda da izin alması gerekecektir.

REFERANSLAR
Guidelines for Creating a Policy for Copyright Compliance. Copyright Clearance Center Inc.
Web sitesi: www.copvright.com/PDFs/Guidelines.pdf. ﬁirket veya kurumsal seviyede haklara uygunlu¤u ve ihlallerin önlenmesini
sa¤layacak bir politikanın tanımlanmasına ve uygulanmasına yardımcı ilkeler. Bu haklar konusunda ek kaynaklar için ba¤lantıları
içermektedir.
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Ticari s›r ve haks›z rekabet nedir?

Her iﬂletmenin ticari s›rlar› vard›r. ‹ﬂletmelerin baz›lar› bunlar›n önemli oldu¤unu çok iyi bilir ve ticari
s›rlar›n ﬂirketin aleyhine olabilecek ﬂekilde aç›klanmamas› için korunmas›n› garantilemek üzere kat›
stratejiler oluﬂturur. ‹ﬂletmelerin pek ço¤u ise sadece, rakipleri müﬂteri listelerini, araﬂt›rma sonuçlar›n›
veya pazarlama planlar›n› ele geçirmeye teﬂebbüs ettiklerinde, ya da de¤erli know-how'a sahip çal›ﬂanlar›n›
kendi firmalar›nda istihdam etmeye çal›ﬂt›klar›nda ticari s›rlar›n öneminin fark›na var›r ve ancak o zaman
korunmaya de¤ecek kadar “de¤erli bir ﬂeye” sahip olduklar›n› idrak eder.
Genel olarak, bir iﬂletmeye rekabet avantaj› sa¤layan her türlü gizli iﬂ bilgisi ticari s›r olarak kabul
edilebilir. Bu bilginin, sahibi d›ﬂ›ndaki herhangi bir kiﬂi taraf›ndan yetkisiz ﬂekilde kullan›m› ise haks›z
bir uygulamad›r ve ticari s›rra tecavüz oluﬂturur. Ticari s›rlar›n korunmas›, hukuk sistemine ba¤l› olarak,
haks›z rekabete karﬂ› benimsenen genel koruma kavram›n›n bir parças›d›r ya da gizli bilgilerin korunmas›
hakk›ndaki özel hükümlere veya içtihada dayanmaktad›r. Hangi bilgilerin ticari s›r oluﬂturup hangilerinin
oluﬂturmayaca¤› hususu son tahlilde, içinde bulunulan her bir durumun özel ﬂartlar›na ba¤l› olacakt›r.
Öte taraftan, s›naî veya ticari casusluk faaliyetleri ile anlaﬂmaya ayk›r› davran›ﬂ veya güvenin kötüye
kullan›lmas› gibi hallerin bu gibi gizli iﬂ bilgilerine tecavüz oluﬂturabilece¤i aç›kt›r.
Sanayinin ortak bilgi birikimi içerisinde olmayan ve genellikle yarat›c›s› (sahibi) taraf›ndan, geliﬂtirmek
için baz› maliyetlere katlan›lan gizli bilgi veya buradaki anlam›yla ticari s›r kapsam›na, de¤ersiz bir keﬂif
veya bulgu olarak kabul edilen araﬂt›rmalar gibi menfi bilgiler de dahil edilebilir. Ticari s›r olarak kabul
edilebilecek bir kaç örnek kategori aﬂa¤›da sunulmaktad›r:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

‹malat süreçleri, teknikleri ve know-how;
Derleme verileri, örne¤in, müﬂteri listeleri;
Tasar›mlar, resimler, projeler, haritalar;
Bilgisayar programlar›nda kullan›labilen algoritmalar, süreçler ve bilgisayar programlar›n›n kendileri;
Ürün üretiminde kullan›lan formüller;
‹ﬂ stratejileri, iﬂ planlar›, ihracat planlar›, pazarlama planlar›;
Finansal bilgiler;
Personel kay›tlar›;
K›lavuzlar;
Ürün içerik bilgileri;
Araﬂt›rma ve geliﬂtirme faaliyetlerine ait bilgiler

REFERANSLAR
The Trade Secrets Homepage. R. Mark Halligan. Web sitesi: www.tradesecretshomepage.com Ticari s›rlar›n tan›m›, de¤erlendirilmesi,
s›n›fland›r›lmas› ve denetlenmesi konular› dâhil ticari s›rlar konusunda çeﬂitli makaleler ve d›ﬂ kaynak ba¤lant›lar› içermektedir.
Trade Secrets are Gold Nuggets: Protect Them. WIPO. 2002. Web sitesi: www.wipo.int/sme/en/documents/wipo magazine/04 2002.pdf.
‹ﬂletmeler için ticari s›rlar›n korunmas›n›n önemi vurgulanmaktad›r. Ayr›ca, ticari s›r olarak nelerin kabul edilebilece¤i sorusu bir kaç
örnek eﬂli¤inde incelenmektedir.
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Ticari s›rlar›n korunmas›
Ticari s›rlar, patentlerin aksine, tescil olmaks›z›n korunurlar. Bir di¤er ifadeyle, ticari s›rlar›n korunmas›
için resmi iﬂlem yap›lmas› gerekmemektedir. Bunun sonucu olarak, bir ticari s›r süresiz olarak veya
bilgi gizli kald›¤› sürece korunabilir. Say›lan bu sebeplerden ötürü, ticari s›rlar›n korunmas› özellikle
KOB‹'ler için cazip görünebilir. Ancak, bir bilginin ticari s›r olarak kabul edilmesi için baz› ﬂartlar
mevcuttur. Bu ﬂartlara uyulmas›, baﬂlang›çta göründü¤ünden çok daha zor ve maliyetli olabilir. Her
ne kadar bu ﬂartlar ülkeden ülkeye farkl›l›k göstermekteyse de, Dünya Ticaret Örgütü taraf›ndan kabul
edilen Ticaretle Ba¤lant›l› Fikri Mülkiyet Haklar› Antlaﬂmas›'n›n (TRIPS) 39. Maddesinde an›ld›¤› üzere,
baz› genel standartlar mevcuttur.
•
•
•

Bilgi gizli olmal›d›r (bir baﬂka ifadeyle, söz konusu türde bilgilerle u¤raﬂan çevrelerdeki kiﬂilerce
bilinmemeli veya bu kiﬂilerce kolayl›kla elde edilmemelidir);
Gizli oldu¤u için ticari de¤eri olmal›d›r;
Yasal olarak bu bilgileri kontrol eden kiﬂi taraf›ndan, gizli kalmas› için, makul önlemler al›nm›ﬂ
olmal›d›r (örne¤in, iﬂ akitlerinde yer alan gizlilik hükümleri, gizlilik anlaﬂmalar› vb. arac›l›¤›yla)

Ticari s›r olarak saklanan gizli ticari bilgilerinin önde gelen örneklerinden baz›lar›; Coca-Cola'n›n formülü
ve Windows yaz›l›m›n›n kaynak kodudur.
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‹ﬂletmem için ticari s›r stratejisini nas›l geliﬂtirebilirim?

Ticari s›rlar KOB‹'ler taraf›ndan yayg›n bir ﬂekilde kullan›lmaktad›r. Öyle ki, KOB‹'ler (her ne kadar,
pek çok durumda ticari s›rlar›n yasal olarak koruma alt›nda oldu¤undan haberdar olmasalar da) kendi
fikri haklar›n›n korunmas›nda neredeyse tamamen ve sadece ticari s›rlardan destek almaktad›rlar. Bu
nedenle, iﬂletmelerin, kendi ticari s›rlar›n› etkin bir ﬂekilde korumak için gerekli tüm tedbirleri almalar›
önemli bir husustur. Bu tedbirlerden baz›lar› ﬂu ﬂekilde say›labilir:
•
•

•
•

•

•

•
•

‹ﬂletme genelinde uygulanmak üzere bir güvenlik ve koruma program›n›n benimsenmesi;
Herhangi bir gizli bilgiye nas›l eriﬂilece¤i, yönetilece¤i, korunaca¤›, da¤›t›laca¤›, etiketlenece¤i
ve/veya aç›klanaca¤› konusunda net tan›mlar ve ilkelerle birlikte, gizli bilgilerin aç›klanmas›na dair
ﬂirket politikalar› konusunda çal›ﬂanlar›n e¤itilmesi;
‹ﬂle ilgili s›rlar›n de¤erine ve hassasiyetine dayal› ﬂekilde tan›mlanmas› ve önceliklendirilmesi;
Bir ticari s›rr›n, patent gibi resmen tescil edilmiﬂ bir Fikri Mülkiyet hakk› arac›l›¤›yla korunup
korunamayaca¤›, korunabilir ise, koruman›n bu yolla sa¤lanmamas›n›n daha iyi olup olmayaca¤›
sorular›n›n de¤erlendirilmesi;
‹ﬂletme için de¤erli olan gizli bilgilere s›n›rl› say›da kiﬂinin vak›f oldu¤unu veya eriﬂim yetkisinin
bulundu¤unu ve bu kiﬂilerin söz konusu bilgilerin gizli bilgi niteli¤inde oldu¤unu çok iyi bildiklerinden
emin olunmas›;
‹ﬂ akitlerine gizlilikle ilgili maddelerin/gizlilik sözleﬂmelerinin eklenmesi: Pek çok ülkenin kanunlar›na
göre, çal›ﬂanlar söz konusu sözleﬂme veya maddeler olmaks›z›n bile iﬂverenlerine karﬂ› gizlilik
yükümlülü¤üyle yükümlüdürler.51 ‹ﬂverenin s›rlar›n› gizli tutma ödevi, genellikle, çal›ﬂan o görevden
ayr›lm›ﬂ olsa bile belirli bir süre daha devam etmektedir.
Gizli bilgilerin aç›klanaca¤› her durumda iﬂ ortaklar›yla gizlilik anlaﬂmalar›n›n imzalanmas›. Bkz.
51 numaral› soru.
ﬁirketin dahili a¤›nda bulunan say›sal bilgilerin yönetimi amac›yla, gizli bilgilere eriﬂimi s›n›rland›r›c›
teknik tedbirler, yaz›l›m ve ﬂifreleme teknikleri, iletiﬂimin ve bilgi aç›klama eylemlerinin izlenmesine
yarayan bir sistem ve gizli bilgilere eriﬂimi önleyici veya takip eden bir sistemle birlikte etkili bir
güvenlik sisteminin kurulmas›.

REFERANSLAR
The Trade Secrets Audit. R Mark Halligan, Web sitesi: www.tradesecretshomepage.com. Potansiyel ticari s›rlar›n tan›mlanmas› için
kullan›lacak bir kontrol listesi
Trade Secrets: Policy Framework and Best Practices. WIPO. 2002. Web sitesi: www.wipo.int/sme/en/documents/wipo magazine/05
2002.pdf. Ticari s›rlar›n korunmas›n› sa¤layabilecek farkl› araçlara odaklanmaktad›r.
How to Classify Trade Secrets. R. Mark Halligan. Web sitesi: www.tradesecretshomepage.com. Uygun bir koruma stratejisinin
uygulamaya konulabilmesi amac›yla, ticari s›rlar›n s›n›fland›r›lmas›nda göz önünde bulundurulacak alt› faktörü içermektedir.
51E.N.: Türkiye'de de ‹ﬂ Kanunu ve Borçlar Kanunu'nda bu konuya iliﬂkin düzenlemeler yer almaktad›r.
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Bir bilginin ticari s›r olarak saklanmas› ne zaman uygundur?

Temel olarak iki ticari s›r çeﬂidi mevcuttur. Bunlardan ilki, patent verilebilirlik kriterlerine uymayan
buluﬂlar veya üretim süreçleriyle ilgili olan ticari s›rlard›r. Örne¤in patent verilmeye yetecek derece
yenilik içermeyen üretim süreçleri bu tür ticari s›rlardand›r. Di¤eri tür ticari s›rlar ise patent verilebilirlik
kriterlerini sa¤layan buluﬂlarla ilgili olan ve dolay›s›yla patentlerle de korunabilecek olan buluﬂ veya
proseslerle ilgilidir. Bu ikinci tür için KOB‹, iki seçenekle karﬂ› karﬂ›yad›r: buluﬂ için patent almak veya
buluﬂu bir ticari s›r olarak saklamak. Bu durumda olan KOB‹'lere yol göstermek amac›yla ﬂu noktalara
de¤inelim:
Ticari s›rlar›n avantajlar› ﬂunlard›r:
•
•
•
•

Ticari s›rlara sa¤lanan koruma süreyle s›n›rl› de¤ildir (patentlerin süresi genellikle en çok 20 y›ld›r).
Bu nedenle koruma süresi, s›r umuma aç›klanmad›¤› sürece sonsuza kadar sürebilir.
(Her ne kadar koruma amac›yla kullan›lan teknolojik tedbirler de dâhil, bilgilerin gizlili¤ini muhafaza
etmenin maliyeti yüksek olabilirse de) ticari s›rlar›n tescil maliyeti bulunmaz
Ticari s›rlar derhal geçerlidir.
Ticari s›rlar›n korunmas›, bilgilerin bir resmi makama aç›klanmas› gibi formaliteler içermez.

Ancak, iﬂle ilgili gizli bilgilerin ticari s›r olarak korunmas›n›n baz› önemli dezavantajlar› da vard›r. Bu
dezavantajlar, özellikle bilgilerin patentlenebilirlik kriterlerine uygun oldu¤u hallerde geçerlidir. Örne¤in:
•

•
•

•

S›r olan bilgi inovatif bir ürünün bir parças›ysa, baﬂkalar› bu ürünü inceleyebilir, üründen s›r olan
bu bilgiyi ayr›ﬂt›rabilir ve analiz edebilir (bir di¤er ifadeyle 'tersine mühendislik'), s›r olan bilgiyi
keﬂfedebilir ve ondan sonra da kullanma hakk›n› edinebilir. Bir buluﬂ için sa¤lanan ticari s›r
korumas› gerçekte, üçüncü taraflar›n bundan ticari ﬂekilde yararlanmalar›n› men etmeyi sa¤layacak
münhas›r bir hak sa¤lamaz. Sadece patentler ve faydal› modeller bu çeﬂit bir koruma sa¤lar.
S›r olan bir bilgi kamuoyuyla paylaﬂ›ld›¤› zaman dilerse herkes bu bilgiye eriﬂebilir ve kullanabilir.
Bir ticari s›rr›n kanun önünde korunabilmesi patentte göre daha zordur. Ticari s›rlara sa¤lanan
koruman›n düzeyi ülkeden ülkeye büyük farkl›l›klar göstermekteyse de, özellikle patentlere sa¤lanan
korumayla k›yasland›¤›nda, genel olarak zay›f kabul edilir.
Meﬂru yollarla ilgili bilgileri geliﬂtiren baﬂka biri bir, ticari s›rr›n patentini alabilir.

REFERANSLAR
Patents vs. Trade Secrets. Howard M. Eisenberg. 2000. Yale University Office of Cooperative Research. Web sitesi: www.yale.edu/ocr/pfg
guidelines/patent vs trade secret.html. Ticari s›rlar ile patent karﬂ›laﬂt›rmas›n› içerir. Her birinin avantajlar›n› aç›klamaktad›r. Koruma
sa¤layan bu iki seçenek aras›nda seçimin nas›l yap›laca¤›na iliﬂkin de¤erlendirmeler içerir.
Protecting the Trade Secrets of Your SME. WIPO.
Web sitesi: www.wipo.int/sme/en/ip business/trade secrets/trade secrets.htm. Ticari s›rlar›n korunmas›, KOB‹'ler taraf›ndan uygulanan
koruma tedbirleri, patentler ve ticari s›rlar aras›nda seçim yap›lmas›, KOB‹'lerin ticari s›rlara sa¤lanan korumadan faydalanabilecekleri
durumlar; ek ba¤lant›lar ve belgeler.
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Co¤rafi iﬂaret nedir ve nas›l korunabilir?

Co¤rafi iﬂaretler, belirli bir bölgeden kaynaklanan ya da belirgin bir niteli¤i, ünü veya di¤er özellikleri
itibariyle bu bölge ile özdeﬂleﬂmiﬂ bir ürünü gösteren iﬂaretlerdir. Yayg›n kullan›ma göre, bir co¤rafi
iﬂaret ürünün menﬂei olan yörenin ad›n› içerir. Tar›msal ürünler tipik olarak üretildikleri yerin özelliklerine
sahiptir ve o yörenin iklim ve toprak özellikleri gibi yerel faktörlerden etkilenir. Bir iﬂaretin bir co¤rafi
iﬂaret olarak iﬂlev görüp görmedi¤i sorusu, ulusal mevzuatla ve tüketicilerin alg›s›yla ilgilidir.
'Champagne' (ﬁampanya), 'Tequila' (Tekila), 'Darjeeling' (Çay), 'Cheddar' (Peynir), 'Cognac' (Konyak),
'Pilsen' (Bira), 'Porto' (ﬁarap), 'Sheffield' (Çelik) ve 'Havana' (Puro) isimleri tüm dünyada belirli bir
özellik ve nitelikle özdeﬂleﬂmiﬂ iyi bilinen iﬂaretlerdir52. Yukar›da say›lan bu iﬂaretlerin hepsinin ortak
özelli¤i, içerdikleri co¤rafi ça¤r›ﬂ›md›r. Bir di¤er ifadeyle, bu iﬂaretler menﬂeleri olan yerlerin, kasabalar›n,
bölgelerin veya ülkelerin neresi oldu¤unu gösterir. Ancak, bu iﬂaretleri duydu¤umuz zaman iﬂaretin
belirti¤i yeri de¤il ürünün kendisini düﬂünürüz.
Bu örnekler co¤rafi iﬂaretlerin oldukça ünlenebilece¤ini ve dolay›s›yla de¤erli birer ticari varl›k
olabileceklerini göstermektedir. Bu sebeple, ço¤u zaman kötüye kullanma, sahtecilik veya taklitçilikle
karﬂ› karﬂ›ya kal›nabilmektedir ve bunlar için hem ulusal, hem de uluslararas› düzeyde korunma
sa¤lanmas› oldukça arzu edilen bir durumdur.

Co¤rafi iﬂaretler sadece tar›msal ürünler için mi kullanabilir?
Co¤rafi iﬂaretlerin kullan›m› sadece tar›msal ürünlerle s›n›rl› de¤ildir. Co¤rafi iﬂaretler, ürünün, bu
ürünlerin üretildi¤i yerde bulunabilecek üretim becerileri ve gelenekleri gibi insani faktörlerle özdeﬂleﬂen
özel niteliklerini de ön plana ç›kartabilir. Ürünün menﬂei bir köy veya kasaba, bölge veya bir ülke
olabilir. Bu kurala en bariz örnek “‹sviçre” (Switzerland) veya “‹sviçreli” (Swiss made) ifadeleridir. Bu
ifadeler daha çok saat baﬂta olmak üzere ‹sviçre'de üretilen ürünler için bir co¤rafi iﬂaret olarak
alg›lanmaktad›r.

Menﬂe ad› nedir?
Menﬂe ad›; münhas›ran veya esas olarak ürünlerin üretildi¤i co¤rafi ortamdan kaynaklanan özel bir
niteli¤e sahip ürünlerde kullan›lan özel bir çeﬂit co¤rafi iﬂarettir. Co¤rafi iﬂaret kavram› menﬂe adlar›n›
da kapsar.

Co¤rafi iﬂaretin iﬂlevi nedir?
Bir co¤rafi iﬂaret bir yörede üretilen ürünün kendine has özelliklerini belirleyen belirli bir yere veya
yöreye iﬂaret eder. Ürünün özelliklerini ve ününü o yerden al›yor olmas› önemlidir. Bu özellikler ürünün
üretildi¤i yere ba¤l› oldu¤u için, ürünler ve ürünlerin üretildi¤i yer aras›nda belirli bir 'ba¤' mevcuttur.

Co¤rafi iﬂaretler ve menﬂe kurallar› aras›ndaki fark nedir?
'Menﬂe kurallar›' bir ürünün nerede üretildi¤ini tan›mlamak için kullan›lan kriterlerdir. Bu kurallar,
ihracat› gerçekleﬂtiren ülkeler aras›nda kotalar, tercihli tarifeler, anti-damping tedbirlerinin ve (ihracat
teﬂviklerine karﬂ› tedbir olarak uygulanan) gümrük vergisi ve benzeri gibi çeﬂitli tedbirlerle uygulanan
ayr›mc› politikalar›n varl›¤› sebebiyle ticaretin önemli bir parças›d›r.

REFERANSLAR
Documents of the Worldwide Symposium on Geographical Indications. WIPO. 2003. Web sitesi:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/en/wipo_geo_sfo_03/wipo_geo_sfo_03_1-main1.pdf. Co¤rafi iﬂaretlerin tarihçesi ve özellikle
terminolojiye iliﬂkin sorular, co¤rafi iﬂaretlerin ulusal ve bölgesel düzeyde korunmas›na iliﬂkin mevcut yaklaﬂ›mlar ve co¤rafi iﬂaretlerin
korunmas›na iliﬂkin uluslararas› yasal çerçeve hakk›nda bilgiler içermektedir.
Documents of the Symposium on the International Protection of Geographical Indications. WIPO. 1999. www.wipo.int/ebookshop
adresinde bulunan WIPO Elektronik Kütüphanesinden temin edilebilir.
Rules of origin. Dünya Ticaret Örgütü. Web sitesi: www.wto.org. Menﬂe kurallar› hakk›nda genel ve teknik bilgiler ve Menﬂe Kurallar›
Sözleﬂmesi hakk›nda aç›klamalar.
52E.N.: 555 Say›l› Co¤KHK'da Co¤rafi ‹ﬂaretler, “Menﬂe Ad›” ve “Mahreç ‹ﬂareti” olarak ikiye ayr›lm›ﬂt›r. Buna göre, özetle tüm
özellikleri veya iﬂlenmesi belirli bir bölgeye ait olan ürünlere menﬂe ad›; en az bir özelli¤i ile o bölgeye ait olan ürünlere ise
mahreç iﬂareti verilir. Türkiye'de tescilli Co¤rafi ‹ﬂaretlere ﬂu ﬂekilde örnekler verilebilir: Adana Kebab› (Mahreç), Antakya Künefesi
(Mahreç), Bünyan El Hal›s› (Mahreç), Kangal Koyunu (Menﬂe), Türk Rak›s› (Menﬂe), Ezine Peyniri (Menﬂe), K›rkaa¤aç Kavunu
(Menﬂe) gibi.
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Menﬂe kurallar› ticaret istatistiklerinin ve ürünlerin üzerine yap›ﬂt›r›lan '…. mal›' etiketleri hakk›ndaki
istatistiklerin derlenmesi amac›yla da kullan›lmaktad›r. Bu iﬂlem küreselleﬂme ve bir ürünün piyasaya
sürülmeden önce farkl› ülkelerde iﬂlemden geçirilebilecek olmas› sebebiyle giderek güçleﬂmektedir.
Öte yandan co¤rafi iﬂaretler, belirli bir bölgeden kaynaklanan ve belirgin bir niteli¤i veya ünü itibariyle
bu bölge ile özdeﬂleﬂmiﬂ bir ürünler üzerinde kullan›lan iﬂaretlerdir. Sadece yukar›da belirtilen ﬂart›
sa¤layan belirli ürünler bu iﬂaretleri taﬂ›yabilir. Yayg›n kullan›ma göre, bir co¤rafi iﬂarette ürünün
üretildi¤i yerin ismine yer verilmektedir.

Co¤rafi iﬂaret ve ticaret markas› aras›ndaki fark nedir?
Ticaret markas›, bir iﬂletmenin kendi üretimi olan mal ve hizmetleri di¤er mal ve hizmetlerden ay›rt
etmek amac›yla kulland›¤› bir iﬂarettir. Ticaret markas›n›n sahibi olan kiﬂi onun baﬂkalar› taraf›ndan
kullan›lmas›n› men etme hakk›n› haizdir. Co¤rafi iﬂaretler ise, tüketicilere, bir ürünün belirli bir yerde
üretildi¤ini ve ürünün o yöreden kaynaklanan belirli özelliklere sahip oldu¤unu gösterir. Bir co¤rafi
iﬂaretin belirtti¤i yörede üretim yapan ve ürünlerinde benzer özellikleri paylaﬂan üreticilerin tamam›
bu co¤rafi iﬂareti kullanabilir.

Co¤rafi iﬂaretlerin korunmas›na neden ihtiyaç duyulur?
Co¤rafi iﬂaretler tüketicilere ürünlerin menﬂe ve kalitesini gösterir. Co¤rafi iﬂaretlerin pek ço¤u de¤erli
say›lan üne kavuﬂmuﬂlard›r ve co¤rafi iﬂaretlere koruma sa¤lanmad›¤› takdirde, dürüst olmayan ticari
iﬂletmeler taraf›ndan tüketicileri yan›ltmaya yönelik ﬂekilde kullan›labilir. Co¤rafi iﬂaretlerin yetkisi
olmayan kiﬂiler taraf›ndan aldatmaya yönelik ﬂekilde kullan›lmas›n›n tüketiciler ve meﬂru üreticiler
bak›m›ndan olumsuz sonuçlar› olmaktad›r. Bu tür giriﬂimler sebebiyle tüketiciler aldat›lm›ﬂ olmakta ve
belirli kalite ve özelliklere sahip hakiki bir ürünü ald›klar›na inanmaktayken asl›nda ürünün de¤ersiz
bir taklidini sat›n alm›ﬂ olmaktad›r. Meﬂru üreticiler boyutunda ise, bu tür giriﬂimler, üreticilerin ellerinden
de¤erli iﬂlerini çalmakta ve ürünleri için oluﬂturduklar› ünün zedelenmesine yol açmaktad›rlar (haks›z
rekabet).

Co¤rafi iﬂaretler nas›l korunur?
Co¤rafi iﬂaretler; haks›z rekabeti önleme kanunlar›, tüketicileri koruma kanunlar›, garanti markalar›n›n
korunmas› hakk›nda kanunlar veya co¤rafi iﬂaretlerin veya menﬂe iﬂaretlerinin korunmas› hakk›ndaki
özel kanunlar gibi ulusal kanunlar ve çok çeﬂitli kavramlar çerçevesinde korunmaktad›r53. Genel ilke
olarak, bu kullan›m›n tüketicileri ürünün menﬂei hakk›nda yan›ltma olas›l›¤› bulunuyor ise, yetkisiz
kiﬂiler co¤rafi iﬂaretleri kullanamaz. Yetkisiz kullan›m karﬂ›s›nda uygulanabilecek yapt›r›mlar aras›nda,
yetkisiz kullan›m› yasaklayan mahkeme kararlar›ndan, tazminat ve ceza ödenmesi ve hatta hapis cezas›na
kadar farkl› yapt›r›mlar bulunmaktad›r.

Co¤rafi iﬂaretler uluslararas› düzeyde nas›l korunur?
Co¤rafi iﬂaretler Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün (WIPO) idaresindeki çeﬂitli sözleﬂmelerle korunmaktad›rlar.
1883 tarihinde imzalanan S›naî Mülkiyetin Himayesine Dair tarihli Paris Sözleﬂmesi ve 1958'de imzalanan
Menﬂe Adlar›n›n Korunmas› ve Uluslararas› Tescili ‹çin Lizbon Anlaﬂmas› bu sözleﬂmelerin baﬂl›calar›d›r.
Ayr›ca, TRIPS Anlaﬂmas›’n›n 22. ve 24. maddeleri co¤rafi iﬂaretlerin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)
çerçevesinde uluslararas› platformda korunmas›yla ilgili maddelerdir.

'Jenerik' co¤rafi iﬂaret nedir?
Bir co¤rafi terim o ürünün üretildi¤i yeri göstermek yerine belirli bir çeﬂit ürünü tan›mlamak için
kullan›l›yorsa, bu terim art›k bir co¤rafi iﬂaret olarak iﬂlev görmez. Belirli bir ülkede bu durumun uzun
süreyle devam etmesi halinde, o ülkede tüketicilerin geçmiﬂte belirli bir yerle özdeﬂleﬂmiﬂ bu co¤rafi
terim tür ad› olarak görmeye baﬂlad›klar› kabul edilir. Örne¤in, menﬂei Fransa'n›n Dijon kasabas› olan
özel bir hardal stilini tan›mlamak için kullan›lan 'Dijon Hardal›' ifadesi art›k üretim yerine bak›lmaks›z›n
belirli bir ürün çeﬂidini tan›mlamak için kullan›lmaktad›r.

53E.N.: Türkiye'de Co¤rafi ‹ﬂaretler 555 Say›l› Co¤rafi ‹ﬂaretlerin Korunmas› Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname (Co¤KHK)
çerçevesinde korunmaktad›r. Baﬂvuru Türk Patent Enstitüsü'ne yap›l›r. Mevzuat ile ilgili ayr›nt›l› bilgiye www.tpe.gov.tr adresindeki
Co¤rafi ‹ﬂaretler sekmesinden eriﬂebilirsiniz.
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Entegre devreler fikri haklar›n korunmas› kapsam›nda korunabilirler mi?
Nas›l?

Fikri Mülkiyetin korunmas›na iliﬂkin alanlardan bir di¤eri de entegre devre tasar›mlar›n›n (topografya)
korunmas›d›r.
Entegre devre tasar›mlar› genellikle, hem bu alanda çal›ﬂan uzmanlar›n harcad›klar› mesai hem de mali
aç›lardan hat›r› say›l›r düzeyde gerçekleﬂtirilen bir yat›r›m›n sonucu olarak ortaya ç›kmaktad›r. Mevcut
entegre devrelerin boyutlar›n› küçültecek yeni ﬂablon tasar›mlar›n›n haz›rlanmas›na ve ayn› zamanda
devrelerin iﬂlevlerini artt›rmaya yönelik sürekli bir ihtiyaç mevcuttur. Entegre devrelerin boyutlar› ne
kadar küçülürse, üretiminde kullan›lmas› gereken malzeme miktar› da o kadar azalmakta ve devrelerin
yerleﬂtirilmesi için gereken alan miktar› da küçülmektedir. Entegre devreler; saatler, televizyon setleri,
çamaﬂ›r makineleri gibi gündelik hayatta kullan›lan cihazlardan karmaﬂ›k veri iﬂleme cihazlar›na kadar
çok çeﬂitli cihazlarda kullan›m alan› bulmaktad›r.
Her ne kadar bir entegre devre katman tasar›m›n›n geliﬂtirilmesinde önemli düzeyde yat›r›m yap›lmas›
gerekmekteyse de, söz konusu tasar›m›n›n kopyalanmas› için söz konusu yat›r›m›n sadece küçük bir
miktar› yeterli olabilmektedir. Kopyalama iﬂlemi her bir entegre devre katman›n›n foto¤raf› çekilerek
ve çekilen foto¤raf esas al›narak üretimde kullan›lacak kal›plar›n haz›rlanmas› ﬂeklinde gerçekleﬂtirilebilir.
Dünya Ticaret Örgütü TRIPS anlaﬂmas›na göre, entegre devreler için sa¤lanan koruma süresi, baﬂvuru
tarihinden veya entegre devrenin dünyadaki ilk ticari kullan›m tarihinden itibaren 10 y›ld›r. Ancak,
Anlaﬂmay› imzalayan devletler katman tasar›m›n›n haz›rland›¤› tarihten itibaren 15 y›l süreyle koruma
sa¤layabilirler54.

REFERANSLAR
Integrated Circuit Topographies. Kanada Fikri Mülkiyet Ofisi.
Web sitesi: http://strategis.ic.gc.ca. Entegre devre topografyalar› hakk›ndaki bilgiler, tan›mlar ve kullan›m, Kanada'da uygulanan koruma
sistemi, istisnalar, tescil, uygulama ve ücretler, form doldurma talimatlar›
54E.N.: Türkiye'de görece olarak yeni olan Entegre Devre Topografyalar›na iliﬂkin koruma, 5147 Say›l› Entegre Devre Topo¤rafyalar›n›n

Korunmas› Hakk›nda Kanun ile getirilmiﬂtir. TRIPS Anlaﬂmas› ile paralel olarak ülkemizde de koruma süresi; topografyan›n
dünyada ilk kez ticari olarak kamuya sunuluﬂundan itibaren iki y›l içinde baﬂvurusu yap›lm›ﬂ olmas› kayd›yla, kamuya sunuluﬂ
tarihinden itibaren (henüz kamuya sunulmama›ﬂ ise baﬂvuru tarihinden itibaren) 10 y›ld›r.
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Bir buluﬂ, tasar›m veya yarat›c› bir eser bir çal›ﬂan taraf›ndan
geliﬂtirildi¤inde, bunlara ait fikri mülkiyet haklar› kime aittir?

‹ﬂletmeler, fikri mülkiyete (FM) konu varl›klar› ile ilgili olarak ço¤u zaman kendi çal›ﬂanlar›ndan ve
ba¤›ms›z dan›ﬂmanlardan yararlan›rlar ve 'Paras›n› verdim, dolay›s›yla benimdir' prensibinden hareketle,
söz konusu varl›klar üzerindeki haklara kendili¤inden sahip olduklar›n› varsayarlar. Bu varl›klar, bir
yaz›l›m program›, bir makale, senaryo, mimari planlar ve çizimler, yeni bir logo, yeni bir ürün veya
süreç, ürün ambalaj›, bir iﬂ plan›, buluﬂ ve pek çok di¤er yarat›c› çal›ﬂman›n ürünü olabilmektedir. Peki
çal›ﬂanlar›n yaratt›klar› bir eser üzerindeki haklar›n sahibi kimdir? O eseri yaratan kiﬂi mi, yoksa o kiﬂiyi
istihdam eden ﬂirket mi? Bu sorunun her zaman için kolay veya aç›k bir cevab› mevcut de¤ildir. Sorunun
cevab› ülkeden ülkeye farkl›l›k gösterebilece¤i gibi, belirli bir ülkeyle s›n›rl› olarak düﬂünüldü¤ünde
bile, iﬂveren ve çal›ﬂan aras›ndaki iliﬂkiyi düzenleyen hukuk kurallar› ve bu iliﬂkinin
somut gerçekleri ve ﬂartlar›na ba¤l› olarak da bu soruya farkl› yan›tlar verilebilmektedir.
Bir ürün üzerinde gerçekleﬂtirilen iﬂlevsel iyileﬂtirmelerde hak sahipli¤i (buluﬂlar/patentler)
Pek çok ülkede, iﬂ akdinde aksine bir hüküm bulunmad›kça, bir iﬂverenin çal›ﬂan› taraf›ndan iﬂin kendisi
ile ilgili gerçekleﬂtirilen bir buluﬂun haklar› iﬂverene aittir55. Öte yandan baz› ülkelerde ise, aksine bir
anlaﬂma bulunmuyorsa, buluﬂlar üzerindeki haklar ilke olarak buluﬂu gerçekleﬂtiren çal›ﬂana aittir. Baz›
ülkelerde (örne¤in, ABD) buluﬂu gerçekleﬂtiren çal›ﬂan, buluﬂtan yararlanma hakk›n› elinde tutabilmekteyse
de, söz konusu buluﬂu kurum dahilindeki amaçlarla kullanabilmesi için ço¤unlukla iﬂverene münhas›r
olmayan haklar ('üretim haklar›') tan›n›r. Ancak, üniversitelerde çal›ﬂan ö¤retim görevlileri veya
araﬂt›rmac›lar taraf›ndan geliﬂtirilen buluﬂlar için kuruluﬂun politikas›nda belirtilebilece¤i üzere özel
kurallar uygulanabilir56.

REFERANSLAR
Ownership of Intellectual Property Rights. Thomas Q. Henry. Web sitesi: www.uspatent.com. Amerika Birleﬂik Devletleri'nde fikri hak
sahipli¤i konusuna genel bak›ﬂ..
55E.N.: Türkiye'de 551 Say›l› PatKHK'da çal›ﬂanlar›n buluﬂlar› (md.16 vd.) ayr›nt›l› bir ﬂekilde düzenlenmiﬂtir. Burada öncelikle

belirtilmesi gereken önemli bir ayr›nt› bulunmaktad›r. “Teknik iyileﬂtirme teklifleri”, patent veya faydal› modelle korunamazlar.
Buradaki baﬂl›kta yer alan iﬂlevsel iyileﬂtirme tabiri (orj: functional improvements) mevzuat›m›zca patent ve faydal› model olarak
korunabilen buluﬂlar olarak alg›lanmal›d›r. Buna göre;
Mevzuat›m›zda iﬂçi buluﬂlar›; hizmet buluﬂu ve serbest buluﬂ olarak ikiye ayr›lmaktad›r. Hizmet buluﬂlar›, ad›ndan da anlaﬂ›laca¤›
üzere burada “iﬂin kendisi ile ilgili” ﬂeklinde ifade edilen, iﬂçinin iﬂi ve görevi gere¤i yap›lan veya büyük ölçüde çal›ﬂ›lan yerin
kaynaklar› ve tecrübesi ile gerçekleﬂtirilen buluﬂlard›r. Buna göre bir hizmet buluﬂu yapan iﬂçi, gecikmeden iﬂverene buluﬂu
bildirmekle yükümlüdür. ‹ﬂveren, buluﬂ üzerinde tam veya k›smi hak talep edebilir. Böyle bir durumda iﬂçi, kendisine makul
bir ücret verilmesini talep edebilir. Hizmet buluﬂu tan›m› d›ﬂ›nda kalan buluﬂlarda da (serbest buluﬂ) iﬂçinin buluﬂu iﬂverene
bildirme yükümlülü¤ü bulunmaktad›r. Bildirim ile iﬂverenin buluﬂun serbest buluﬂ say›l›p say›lamayaca¤› konusunda kanaate
varmas› da sa¤lan›r. ‹ﬂçi, serbest buluﬂ say›lan bir buluﬂ konusunda (32.md'de düzenlenen teklifte bulunma yükümlülü¤ü istisnalar
haricinde) serbestçe tasarruf sahibidir.
56E.N.: Memur (md.39) ve silahl› kuvvetler (md.40) mensuplar› da yukar›daki 55 numaral› editör notunda belirtilen iﬂçi buluﬂlar›
ile ayn› hükümlere tabi olmakla beraber, üniversite mensuplar›n›n (md.41) yapm›ﬂ oldu¤u buluﬂlar›n tümü serbest buluﬂ say›l›r.
Ancak ö¤retim kurumunun kaynaklar› önemli ölçüde kullan›lm›ﬂ ise, ö¤retim kurumu uygun bir bedelin kendisine ödenmesini
talep edebilir.

Baz› ülkelerde iﬂveren, iﬂçinin buluﬂu üzerinden haklar elde ederse, buluﬂu gerçekleﬂtiren çal›ﬂana gerçekleﬂtirdi¤i buluﬂ karﬂ›l›¤›nda
adil ve makul bir ödeme yapmaktad›r. Di¤er ülkelerde ise, çal›ﬂan için özel bir ücret ödenmesi söz konusu de¤ildir veya oldukça
s›n›rl› miktarda ve sadece istisnai hallerde ödeme yap›lmas› söz konusudur.
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Telif Haklar› (Eser sahipli¤i)
Pek çok ülkede, bir çal›ﬂan iﬂ akdi kapsam›nda bir edebiyat veya sanat eseri üretirse, aksine bir anlaﬂma
bulunmad›kça, iﬂveren söz konusu eser üzerindeki haklara kendili¤inden sahip olur. Fakat bu her
zaman geçerli de¤ildir. Baz› ülkelerde yürürlükteki yasal düzenlemeler, haklar›n kendili¤inden devrine
olanak vermemektedir ve ço¤u zaman bu ülkelerde karmaﬂ›k bir içtihat hukuku da mevcuttur.
Öte yandan, çal›ﬂan›n söz konusu haklar›n tamam›na veya bir k›sm›na sahip olabilece¤i çeﬂitli ﬂartlar
da bulunmaktad›r. Örne¤in, iﬂveren bir gazete veya dergi yay›nc›s›ysa çal›ﬂan, pek çok ülkede uyguland›¤›
üzere, eserini kitapta yay›nlamak gibi sadece baz› amaçlar bak›m›ndan bu haklara sahipken, di¤er
baﬂka amaçlar bak›m›ndan bu haklar›n tümüyle sahibi iﬂverendir. Ancak pek çok ülkede bir çal›ﬂan iﬂ
akdi kapsam›nda bir yaz›l›m üretirse, iﬂ akdinde aksine bir hüküm bulunmad›kça, iﬂveren söz konusu
yarat›c› ürün üzerindeki haklar›n sahibi olacakt›r.
Bir eser üzerindeki mali haklar iﬂverene devredilse bile, manevi haklar›n (eser sahipli¤i iddias›nda
bulunma hakk› ve eser üzerinde sahibinin itibar›n› zedeleyebilecek de¤iﬂikliklere itiraz etme hakk›)
devrinin mümkün olmad›¤› ve eserin yarat›c›s› üzerinde kald›¤› unutulmamal›d›r. Ancak istisnai olarak
baz› ülkelerde (Kanada, Amerika Birleﬂik Devletleri gibi) manevi haklardan da feragat edilebilmektedir.

Endüstriyel tasar›mlar›n hak sahipli¤i
Bir çal›ﬂan›n iﬂ iliﬂkisi çerçevesinde bir tasar›m geliﬂtirmesi gerekiyorsa, tasar›m üzerindeki haklar
genellikle iﬂverene aittir. Ancak baz› ülkelerde çal›ﬂanlar taraf›ndan iﬂ akitlerinin süresi içinde geliﬂtirilen
endüstriyel tasar›mlar, aksine bir anlaﬂma bulunmad›kça, çal›ﬂana aittir. Baz› ülkelerde ise, endüstriyel
tasar›m›n ekonomik de¤eri ve iﬂverenin söz konusu endüstriyel tasar›mdan yararlanarak elde edece¤i
her türlü fayda göz önünde bulundurmak suretiyle iﬂveren taraf›ndan çal›ﬂana adil bir ücret ödemesi
gerekir. Di¤er ülkelerde ise (örne¤in ABD) endüstriyel tasar›m için bir karﬂ›l›k ödenmedi¤i sürece, bir
endüstriyel tasar›m›n yarat›c›s› söz konusu tasar›m›n sahibidir57.

57E.N.: Türkiye'de endüstriyel tasar›mlar›n hak sahipli¤ine iliﬂkin düzenlemeler ruhen patentler ile paraleldir. Buna göre; 554
Say›l› TasKHK md.13'e göre tasar›m hakk› tasar›mc›ya veya onun hukuki halefine aittir. 14. Madde çerçevesinde ise aksi
belirtilmedikçe memur, hizmetli veya iﬂçilerin iﬂlerini görürken tasarlad›klar› tasar›mlar›n sahipleri, bunlar›n iﬂverenleridir. Bu
anlamda Bu durumun istisnas› 15. Maddede aç›klanan üniversite mensuplar›n›n tasar›mlar› olup, üniversite ö¤retim elemanlar›n›n
tasar›mlar› üzerilerindeki haklar kendilerine aittir.
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Bir buluﬂ, telif haklar›yla korunan bir eser veya tasar›m d›ﬂar›dan hizmet
al›narak üretilmiﬂ ise, fikri mülkiyet haklar›n›n sahibi kimdir?

ﬁirketler baz› durumlarda kendileri için çeﬂitli özgün veya yeni materyallerin haz›rlanmas› için müﬂavirler,
dan›ﬂmanlar veya ba¤›ms›z yüklenicilerle çal›ﬂabilirler. Bu materyaller, iﬂ planlar›, pazarlama planlar›,
e¤itim k›lavuzlar›, bilgi k›lavuzlar›, teknik rehberler, yaz›l›mlar, web sitesi tasar›mlar›, çizimler, araﬂt›rma
raporlar›, veritabanlar›, reklam kampanyas›nda kullan›lacak bir logo vb. olabilir. ﬁirket ve ba¤›ms›z
yükleniciden her biri, FM varl›klar›n›n sahipli¤i sorunsal›n›n gerekti¤i gibi çözümlenebilmesi amac›yla,
böyle bir anlaﬂma yaparlarken dikkatli ﬂekilde hareket etmelidirler. Örne¤in, dan›ﬂman veya yüklenici
birden fazla tasar›m veya logo seçene¤i sunar ve ﬂirket bu seçeneklerden sadece birini seçer ise, geriye
kalan seçenekler üzerindeki FM haklar›n›n mülkiyeti kime aittir?
Buluﬂlar: Pek çok ülkede, bir ﬂirket yeni bir ürünün veya sürecin geliﬂtirilmesi için ba¤›ms›z bir
yükleniciyle sözleﬂme imzalad›¤›nda, söz konusu buluﬂ üzerindeki haklar, prensip olarak ve aksine
bir anlaﬂma bulunmad›¤› sürece, ba¤›ms›z yükleniciye aittir. Bu, yüklenici ile ﬂirket aras›nda buluﬂun
ﬂirkete devrine iliﬂkin yaz›l› bir anlaﬂma bulunmad›¤› sürece, genel olarak, geliﬂtirilen ﬂey için ﬂirket
para ödemiﬂ olsa bile, geliﬂtirilen buluﬂ üzerinde ﬂirketin mülkiyet hakk›n›n bulunmayaca¤›n› ifade
etmektedir.
Eserler: Birçok ülkede kendi hesab›na çal›ﬂan bir kiﬂi, haklar›n›n devrine iliﬂkin yaz›l› bir anlaﬂma
imzalamad›kça, haklar›n›n sahibidir. Eser sahibini tutan ﬂirket normal ﬂartlar alt›nda ancak ve ancak
böyle bir yaz›l› anlaﬂman›n varl›¤›nda eser haklar›n›n sahibidir (ancak, ilke olarak, manevi haklar yine
eser sahibine aittir). Böyle bir anlaﬂman›n bulunmad›¤› hallerde, eser için ödeme yapan kiﬂi genellikle
eseri sadece bu eserin üretilme amac›na uygun amaçlar için kullanabilir. Örne¤in, kendileri için bütün
bir web sitesinin tasar›m›n› gerçekleﬂtirmek üzere bir ba¤›ms›z yükleniciye ödeme yapan ﬂirketlerin,
ödeme yapt›klar› ﬂeyin tam olarak sahibi olmad›klar›n› ö¤renmeleri, bu ﬂirketler için hoﬂ olmayan bir
sürpriz olabilir. Buna göre, ﬂirketler örne¤in, bu sitenin içeri¤ini de¤iﬂtiremeyebilir veya söz konusu
sitenin içeri¤ini kopyalamak isteyen herhangi bir kiﬂi, siteyi haz›rlayan yükleniciden izin talep etmek
suretiyle bunu gerçekleﬂtirebilir.
Ancak, örne¤in ücret karﬂ›l›¤› haz›rlanan foto¤raflar, filmler veya ses kay›tlar› için farkl› kurallar veya
istisnalar uygulanabilmektedir.
Endüstriyel tasar›mlar: Özel bir tasar›m üretmek üzere kendi ad›na çal›ﬂan bir tasar›mc›n›n hizmetlerinden
ücret karﬂ›l›¤›nda yararlan›l›rsa, pek çok örnekte oldu¤u gibi, haklar tasar›mc›da kalacak ve tasar›mc›y›
ücretle tutan tarafa kendili¤inden intikal etmeyecektir. Türkiye için geçerli olmamas›na ra¤men, baz›
ülkelerde ise, söz konusu tasar›m›n haklar›, ancak bu tasar›m›n yarat›m› için tasar›mc›y› tutan ﬂirket
taraf›ndan bir ücret ödenmesi koﬂuluyla ﬂirkete aittir.

REFERANSLAR
“Collaborative research: Conflicts on authorship, ownership and accountability”. Rochelle Cooper Dreyfuss. In Vanderbilt
Law Review, 2000, vol. 53. Web sitesi: http://resources/iptech/tech_agreements.html. Kollektif ﬂekilde gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmalarda,
d›ﬂar›dan ücretle çal›ﬂt›rma veya d›ﬂar›dan hizmet al›m› yoluyla üretilmiﬂ eserlerde ve çözümlerde fikri mülkiyet haklar›n sahipli¤i
meselesini ele almaktad›r.
Rights and Ownership Options in Technology Development Agreements. Howard G. Zaharoff. Web sitesi: www.mbbp.com.
Müﬂteri ve eseri geliﬂtiren kiﬂi aras›nda haklar›na konu eserlerin sahipli¤ine iliﬂkin üç farkl› senaryo incelenmektedir..
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Çal›ﬂanlarla veya ba¤›ms›z alt yüklenicilerle fikri mülkiyet haklar›n›n
sahipli¤i konusunda uyuﬂmazl›k ç›kmas›n› önlemek için hangi ad›mlar›
atabilirim?

Çal›ﬂanlarla veya ba¤›ms›z yüklenicilerle aran›zda uyuﬂmazl›klar›n oluﬂmas›n› önleyebilecek bir kaç
alt›n kural verelim:
•

•

•

•

•

•

Hukuki tavsiye al›n. Sahiplikle ilgili konular karmaﬂ›kt›r ve ülkeden ülkeye farkl›l›k gösterir. Ço¤u
hukuki meselede oldu¤u gibi, bir çal›ﬂanla veya ba¤›ms›z bir yükleniciyle anlaﬂma yapmadan önce
bir uzman›n tavsiyelerine baﬂvurulmas› çok önemlidir.
Yaz›l› bir sözleﬂme yap›n. Çal›ﬂan›n veya ba¤›ms›z yüklenicinin üretece¤i herhangi bir materyalle
ilgili haklar›n kime ait olaca¤›, sahipli¤in devredilip devredilmeyece¤i, devredilecekse devir
iﬂleminin ne zaman gerçekleﬂtirilece¤i, üretilecek materyali kullanmaya kimin hakk› oldu¤u, bedelini
kimin ödeyece¤i, materyal üzerinde geliﬂtirme veya de¤iﬂikliklere izin verilip verilmedi¤i vb. konular
üzerinde anlaﬂma sa¤lanmal›d›r. Anlaﬂma alt›na almay› istedi¤iniz hüküm ve ﬂartlar›n fikri mülkiyetle
ilgili yürürlükteki kanunlara uygun oldu¤undan emin olun.
‹ﬂe baﬂlamadan önce bir sözleﬂmeniz olsun. Hak sahipli¤i konusunu hal›n›n alt›na süpürmeyin!
Bu konular›n, iﬂbirli¤ine baﬂlamadan önce, iﬂin baﬂ›nda görüﬂüldü¤ünden emin olun. ‹ﬂin henüz
baﬂ›ndayken bile FM haklar›yla ilgili önemli sorunlar ortaya ç›kabilir.
Çal›ﬂanlarla veya ba¤›ms›z yüklenicilerle yap›lan sözleﬂmelere gizlilik hükümlerini/anlaﬂmalar›n›
ekleyin. Çal›ﬂanlarla yap›lan sözleﬂmelere ayr›ca rekabet yasa¤›na iliﬂkin hükümler de ekleyin,
çünkü bugün çal›ﬂan›n›z olan bir kiﬂi yar›n rakibiniz olabilir.
Çal›ﬂanlar taraf›ndan gerçekleﬂtirilen buluﬂlar hakk›nda dahili politikalar ve düzenlemeler
veya kurallar oluﬂturun. Bu politikalar ve politika kapsam›ndaki düzenlemeler di¤erlerinin yan›
s›ra ﬂu konularda da hükümler içermelidir: ‹ﬂverenin faaliyet alan›na giren buluﬂ kategorileri,
buluﬂu gerçekleﬂtiren çal›ﬂan›n buluﬂ hakk›nda iﬂverene bildirimde bulunma yükümlülü¤ü, buluﬂlara
iliﬂkin bildirimlerin iﬂleme konulmas› hakk›nda iﬂveren taraf›ndan belirlenen prosedürler, gizlilik
gereklilikleri, patent soruﬂturmas› ve buluﬂ sahibine yap›lacak ödemeler. Söz konusu düzenlemeler
elbette ki FM haklar›yla ilgili yürürlükteki ulusal kanunlara uygun olmal›d›r.
Araﬂt›rma ve geliﬂtirme (Ar-Ge) faaliyetlerinde d›ﬂar›dan hizmet al›n›rken özellikle dikkatli
olunmal›d›r. Söz konusu faaliyetlerde ﬂirketin çal›ﬂanlar› d›ﬂ›nda baﬂka kiﬂiler de yer al›yorsa,
faaliyetlere d›ﬂar›dan kat›lan bu kiﬂilere, çal›ﬂmalar›ndan do¤acak sonuçlar üzerinde ﬂirkete yeterince
hak tan›malar›n› sa¤layacak bir anlaﬂma imzalat›lmal›d›r. ﬁirketler, bu kiﬂilerin, özellikle Ar-Ge
projesi sonucunda korunmaya uygun eserler veya di¤er materyaller üretmesi durumunda, eserler
üzerinde de¤iﬂiklik yapma hakk› ve devir hakk› dâhil, Ar-Ge projesinin sonuçlar› üzerindeki her
türlü haklar›n› ﬂirkete devretmiﬂ olmalar›n› sa¤lamal›d›r. Ar-Ge sözleﬂmelerinde buluﬂlardan baﬂka
ayr›ca, know-how üzerindeki haklar›n, araﬂt›rma raporlar› ve sonuçlar›na iliﬂkin haklar›n ve
araﬂt›rma faaliyetlerinde yer alan fiziksel materyal (örne¤in, mikroorganizmalar veya di¤er biyolojik
materyaller) üzerindeki haklar›n yan› s›ra, kamuya aç›klanmam›ﬂ arka plan bilgileri üzerindeki
haklar›n›n verilmesine iliﬂkin hükümlere de yer verilmelidir. Yukar›da say›lan bu hususlar›n tamam›
mutlaka gizli bilgi kapsam›nda tutulmal›d›r.

REFERANSLAR
'Collaborative research: Conflicts on authorship, ownership and accountability'. Rochelle Cooper Dreyfuss. In Vanderbilt Law Review,
2000, vol. 53. Ortak gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmalarda, d›ﬂar›dan ücretle çal›ﬂt›rma veya d›ﬂar›dan hizmet al›m› yoluyla üretilmiﬂ eserlerde ve
çözümlerde haklar›n sahipli¤i meselesini ele almaktad›r.
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Teknoloji transferine yönelik bilmem gereken temel sözleﬂmeler nelerdir?

Teknoloji transferi, genel olarak, patentli bir teknoloji veya know-how sahibinin söz konusu teknoloji
veya know-how'›n lisans hakk›n› baﬂka bir gerçek veya tüzel kiﬂiye sat›ﬂ›n› veya lisans›n› düzenleyen
bir hukuki iliﬂki arac›l›¤›yla gerçekleﬂir.
Bu hukuki iliﬂkilerin niteli¤i esas olarak bir sözleﬂmeye dayanmaktad›r. Bu, teknolojiyi transfer eden
(veren) taraf›n transfere r›za gösterdi¤i ve teknolojinin transfer edildi¤i (alan) taraf›n ise haklar›, izni
veya söz konusu know-how'› almaya r›za gösterdi¤i anlam›na gelir. Teknolojinin transfer edilmesini
veya al›nmas›n› sa¤layan çeﬂitli yöntemler ve yasal düzenlemeler mevcuttur. Bunlardan baz›lar› ﬂunlard›r:

FM haklar›n›n sat›ﬂ› veya devri
‹lk yasal yöntem; hak sahibinin patentli bir buluﬂ üzerindeki münhas›r haklar›n›n tamam›n› satmas› ve
söz konusu haklar›n baﬂka bir gerçek veya tüzel kiﬂi taraf›ndan sat›n al›nmas›d›r. Patentli bir buluﬂ
üzerindeki tüm haklar patentli buluﬂ sahibi taraf›ndan herhangi bir zaman vb. k›s›tlamas› olmaks›z›n
baﬂka bir gerçek veya tüzel kiﬂiye devredildi¤inde, söz konusu haklar›n devri gerçekleﬂmiﬂ kabul edilir.
S›naî haklar›n (örne¤in, marka ve endüstriyel tasar›m) devrinde de benzer esas ve özellikler geçerlidir.

Lisanslama
‹kinci yasal yöntem, lisanslama yoluyla transferdir. Lisanslama; patentli bir buluﬂun sahibinin patentli
bir buluﬂ üzerindeki münhas›r haklar›n konusu olan bir veya daha fazla 'iﬂlemi' o ülke s›n›rlar› içerisinde
gerçekleﬂtirebilmesi için, bir baﬂka gerçek veya tüzel kiﬂiye o ülke s›n›rlar› ve patent haklar›n›n süresi
içinde izin vermesidir. Bu izin verildi¤inde 'lisans›n' verildi¤i anlam›n› taﬂ›r. Hat›rlatmak gerekirse, söz
konusu bu 'iﬂlemler', 'buluﬂu içeren bir ürünün üretilmesi veya kullan›m›, buluﬂu içeren bir süreçle
ürünlerin üretilmesi veya buluﬂu içeren prosesin kullan›lmas›d›r'.

Know-how anlaﬂmas›
Teknoloji transferi ve al›m›yla ilgili baﬂl›ca üç hukuki yöntemin üçüncüsü know-how ile ilgilidir. Knowhow genellikle bir “ﬂeyin” nas›l yap›laca¤› bilgisi ve belirli bir alanda edinilen uzmanl›k olarak an›l›r.
Know-how, dokümanlar, foto¤raflar, projeler ve bilgisayar kartlar› arac›l›¤›yla somutlaﬂt›r›lm›ﬂ ﬂekilde
baﬂkalar›na aktar›labilir. Know-how ayr›ca somut olmayan bir ﬂekilde de baﬂkalar›na aktar›labilir.
Örne¤in, know-how'› elinde bulunduran tedarikçinin bir mühendisinin, al›c›n›n
mühendisine bir prosesi anlatmas› ﬂeklinde de know-how transferi gerçekleﬂebilir.
Know-how ile ilgili hükümlerin lisans anlaﬂmas› içerisine eklenmesi de, ayr› bir yaz›l› belge ile sunulmas›
da mümkündür. Know-how'a iliﬂkin hükümler ayr› veya bir yaz› ya da belge ﬂeklinde ortaya konuldu¤unda,
söz konusu yaz› veya belge, normal ﬂartlar alt›nda bir 'know-how anlaﬂmas›' olarak adland›r›l›r.

REFERANSLAR
The Licensing Executives Society International (LESI). Web sitesi: www.lesi.org. Teknik bilgi ve patentli bir buluﬂlardan, yaz›l›mlar,
telif haklar› ve markalara kadar çeﬂitli alanlarda teknoloji veya fikri mülkiyet haklar›n›n devriyle ilgili makaleler, haberler ve kaynaklar
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ve düzenleyici konular incelenmektedir.
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Franchising
Teknolojinin ticari anlamda devri, mal ve hizmet sat›ﬂ›yla ilgili olmas› sebebiyle franchising sistemleriyle
ba¤lant›l› ﬂekilde de gerçekleﬂtirilebilir. Franchising veya distribütörlük; tüketicilere do¤rudan mal satmak
ve hizmet sunumu gerçekleﬂtirmek amac›yla, bir taraf›n sahip oldu¤u “ün”ün, teknik bilginin veya
uzmanl›¤›n bir baﬂka taraf›n yat›r›m›yla bileﬂtirildi¤i bir iﬂ düzenlemesidir. Mal veya hizmetlerin
pazarlanmas›na yönelik outlet tarz› giriﬂimler genellikle bir ticaret markas›, hizmet markas› veya ticaret
unvan›na ve özellikle mekânsal aç›dan özel bir dekorasyona ('görünüm') veya tasar›ma dayan›r. Normal
ﬂartlar alt›nda, söz konusu marka veya unvan bu marka veya unvan›n sahibi taraf›ndan lisanslan›rken, üretim,
pazarlama, bak›m ve yönetim konular›yla ilgili olarak çeﬂitli ﬂekillerdeki know-how, teknik bilgi, teknik
hizmetler, teknik yard›m veya yönetim hizmetleri de bu lisansla birlikte sa¤lan›r. Bkz. 50 Numaral› soru.

Sermaye mallar›n›n sat›ﬂ› ve ithali
Ekipman veya di¤er sermaye mallar›n›n sat›ﬂ›, al›m› ve ithaliyle de teknolojinin ticari olarak devri ve
al›m› yap›labilir. Sermaye mallar› aras›nda; ürünlerin imalat› için gerekli olan makineler ve araçlar ya
da bir prosesin uygulanmas› say›labilir.

Ortak giriﬂim anlaﬂmalar›
Ortak giriﬂim (orj. Joint Venture), iki ayr› ﬂirket aras›nda kurulan bir çeﬂit güç birli¤idir. Ortak giriﬂimler,
sermayeye kat›l›ml› ortak giriﬂimler ve anlaﬂmaya dayal› ortak giriﬂimler olmak üzere iki ﬂekilde
gerçekleﬂtirilir. Sermayeye kat›l›ml› ortak giriﬂim, iki veya daha fazla say›da taraf›n karar›yla ayr› bir
tüzel kiﬂili¤in kurulmas›n› sa¤layan bir düzenlemedir. Anlaﬂmaya dayal› ortak giriﬂimler ise, ayr› bir
tüzel kiﬂili¤in kurulmas›na ihtiyaç bulunmayan veya böyle bir tüzel kiﬂili¤in kurulmas›n›n mümkün
olmad›¤› hallerde kullan›labilir. Lisans anlaﬂmalar›, know-how anlaﬂmalar› veya teknolojinin ticari olarak
devrini ve iktisap edilmesini sa¤layan di¤er yasal yöntemler bu iki ortak giriﬂim ﬂeklinden herhangi
birine dâhil edilebilir.

Anahtar teslim proje
Belirli hallerde, teknoloji transferine iliﬂkin iki veya daha fazla say›daki iﬂ düzenlemesi ve bunlar› yans›t›r
nitelikteki yasal yöntemler, bir tek veya s›n›rl› say›da teknoloji tedarikçisinin bir fabrikan›n planlama,
yap›m ve iﬂletim faaliyetlerinin tamam›yla görevlendirilmesini sa¤layacak ﬂekilde bir araya getirilebilmektedir.
Dolay›s›yla, bu anahtar proje, kapsaml› bir düzenlemeyi içerebilmektedir. Bu düzenlemeye göre,
taraflardan biri kararlaﬂt›r›lan performans standartlar›nda çal›ﬂabilecek bir sanayi tesisini eksiksiz ﬂekilde
müﬂterisine -teknolojiyi alan tarafa- devretmeyi taahhüt eder. Anahtar teslim projelerinde ço¤u zaman
di¤er taraf, müﬂteriye, sanayi tesisinin tasar›m›n› ve tesisin iﬂletimi için gerekli teknik bilgileri sa¤lama
taahhüdünde de bulunur.

Dan›ﬂmanl›k anlaﬂmalar›
Dan›ﬂmanl›k anlaﬂmalar› genellikle, belirli bir teknolojinin sat›n al›nmas› planland›¤›nda, yeni bir tesisin
tasarlanmas›, yeni bir binan›n, fabrikan›n veya ekipman›n yap›m› için ihalenin haz›rlan›lmas›, mevcut
bir teknolojinin iyileﬂtirilmesinin yollar›n›n aranmas› veya ilgili know-how ile birlikte uzman tavsiyesinin
gerekebilece¤i di¤er faaliyetlerin gerçekleﬂtirilmesi istendi¤inde bir (gerçek veya tüzel kiﬂi) dan›ﬂman
taraf›ndan sa¤lanan destek, tavsiyeler veya di¤er hizmetlerle ilgilidir.
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Lisans sözleﬂmesinin temel unsurlar› nelerdir? Lisans sözleﬂmesiyle
ilgili müzakereleri yürütürken dikkat edilmesi gereken temel konular
nelerdir?

Lisans anlaﬂmas›n›n imzalanmas›yla sonuçlanan müzakerelerde tipik olarak ele al›nan ve bu sözleﬂmelerinin
hükümlerinin kaleme al›n›ﬂ› s›ras›nda dikkat edilmesi gereken konular aﬂa¤›da verilmektedir. Bu
hükümler patentlerin lisanslanmas› çerçevesinde incelenmekle birlikte, di¤er fikri hak ﬂekillerine de
uygulanabilir.

Taraflar›n tan›mlanmas›
Lisans anlaﬂmas›n› müzakere eden taraflar›n çözümlemesi gereken meselelerden ilk anlaﬂman›n taraf›
olacak, ya da bir baﬂka deyiﬂle, lisans anlaﬂmas›n› imzalayacak ve anlaﬂman›n hükümlerini yerine
getirmekle yükümlü olacak tüzel veya gerçek kiﬂilerin kimler olaca¤›d›r. Bir lisans anlaﬂmas›n›n taraflar›n›n
kimler olaca¤›n›n tan›mlanmas›n›n amac›; taraflar›n her birinin yeterince belirgin bir ﬂekilde tan›mlamak
suretiyle taraflar›n hüviyetinin ileride anlaﬂmazl›k konusu olma ihtimalini ortadan kald›rmakt›r.

Sözleﬂmenin konusu
Bu hükümler; üretilecek, kullan›lacak veya sat›lacak ürünü, ya da ürünün üretimi ve sonras›nda kullan›m›
veya sat›ﬂ› s›ras›nda uygulanacak olan süreci tan›mlar. Anlaﬂman›n hükümleri ayr›ca söz konusu üründe
veya süreçte yer alan buluﬂ veya buluﬂlar› da tan›mlayacakt›r. Bu kapsamda, ilgili patentin kendisine
veya uygulamas›na at›f yap›lacak, varsa, uygulanacak know-how bilgisi tan›mlanacak ve taraflardan
birinin di¤erine k›yasla sahip oldu¤u teknolojik avantajlar› ve bu avantajlar›n söz konusu tarafça di¤er
tarafa kulland›r›lmas›n›n ﬂartlar› tan›mlanacakt›r.

Lisans ve rekabeti önleyici hareketlerin s›n›rland›r›lmas›
Lisans anlaﬂmas›n›n izin verilen faaliyetlere iliﬂkin çeﬂitli s›n›rlamalar›n (örne¤in, üretim, sat›ﬂ, kullan›m
alanlar› vb.) veya izin verilen faaliyetlerle ilgili taleplerin bir k›sm›na iliﬂkin k›s›tlamalar›n yan› s›ra
uygulama bölgesine veya miktara iliﬂkin k›s›tlamalar, ya da sat›ﬂ fiyatlar›yla ilgili s›n›rlamalar içermesi
de mümkündür. Lisans anlaﬂmas›nda genellikle, anlaﬂman›n taraflar›n›n anlaﬂman›n hükümleri uyar›nca
kullan›ma iliﬂkin hangi iﬂlemleri, hangi co¤rafi bölge s›n›rlar› içinde gerçekleﬂtirece¤i ve lisans veren
veya lisans sahibi bak›m›ndan üçüncü kiﬂiler nezdinde gerçekleﬂtirilecek iﬂlemler üzerindeki etkileri
de belirtilecektir.
Lisans anlaﬂmas› bu sorulara iliﬂkin olarak al›nan kararlar› aç›k bir biçimde yans›tmal›d›r. Ancak,
tekelcili¤in önlenmesi veya rekabeti bozucu hareketlerin yasaklanmas›na iliﬂkin mevzuatla çat›ﬂan
hükümler genellikle geçeriz ve hükümsüz kabul edilir.

REFERANSLAR
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Lisansa konu ürününün kullan›lmas›
Ürünün kullan›lmas› bak›m›ndan cevapland›r›lmas› gereken sorular aras›nda; ürünün kalitesi, üretim
hacmi, ürünün bir bölümünün lisans sahibinin izniyle üçüncü kiﬂilerce üretilmesi, yurtiçinde yeterli
çal›ﬂma olmamas› halinde yerel talebi karﬂ›lamak üzere ürünün ithal edilmesi ve lisans verenin da¤›t›m
kanallar›n›n kullan›lmas› konular› yer almaktad›r.
Lisans sahibi ayr›ca kendisine sa¤lanan know-how'›n lisans verenle kararlaﬂt›r›lan hedefin gerçekleﬂtirilmesi
için yeterli olaca¤›n›n garantisini de talep edebilir. Böyle bir garanti, know-how garantisi olarak an›l›r
ve genellikle lisans anlaﬂmas›na garanti hükmü olarak eklenir.

Uyuﬂmazl›klar›n çözümlenmesi
Uyuﬂmazl›klar ve bunlar›n çözümlenmesi konusu sözleﬂmelerde ele al›nmas› gereken meselelerdendir.
Lisans anlaﬂmas›n›n yürürlü¤ü s›ras›nda ortaya ç›kabilecek ve taraflardan birinin zarar görmesine sebep
olabilecek sorunlar›n peﬂinen tan›mlanmas› zor olabilmektedir. Ancak, uyuﬂmazl›klar›n ortaya ç›kmas›
halinde bunlar›n çözümünde izlenecek yollar›n belirlenmesi zor de¤ildir. Uyuﬂmazl›klar›n çözümlenmesinin
baﬂkaca iki boyutu daha bulunmaktad›r. Bunlardan biri anlaﬂman›n hangi ülke hukukuna tabi olaca¤›
konusudur. Bu, müzakereye tabi bir konu olmakla birlikte, lisans verenin veya lisans sahibinin bulundu¤u
ülkenin, ya da ço¤u zaman, anlaﬂman›n yürütülece¤i ülkenin hukuku sözleﬂme hukuku olarak
benimsenebilir. Her ﬂeyden önce bilinmelidir ki, bu yerin uyuﬂmazl›¤›n ortaya ç›kaca¤› muhtemel yer
olmas› gerekir. ‹kinci boyut ise, uyuﬂmazl›¤›n çözümünde izlenen yöntem ve uyuﬂmazl›¤›n çözümlenece¤i
platformdur. Uyuﬂmazl›¤›n muhtemelen bir arabulucunun da kat›l›m›yla, taraflarca m›, yoksa tahkim
arac›l›¤›yla, ya da bir hâkim taraf›ndan m› çözümlenece¤i hususlar› taraflarca kararlaﬂt›r›labilir. Burada
önemli olan; taraflar aras›nda kararlaﬂt›r›lan bu hususlar›n uyuﬂmazl›klar›n h›zla ve kolay bir ﬂekilde
çözümlenmesini sa¤lamas›d›r. Tahkim ve arabuluculuk konular›yla ilgili olarak, lisans anlaﬂmas›na WIPO
Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin (WIPO Arbitration and Mediation Center) uyuﬂmazl›klar›n
çözümlenece¤i platform olaca¤›n› belirten bir hüküm eklenebilir. Tahkim ve arabuluculuk gibi alternatif
uyuﬂmazl›k çözüm mekanizmalar› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için bkz. 69 numaral› soru. Ayr›ca, WIPO
Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin http://arbiter.wipo.int/center adresinde bulunan ‹nternet sitesini
de ziyaret edebilirsiniz.

Lisans anlaﬂmas›n›n süresi
Lisans anlaﬂmas›n›n zaman aral›¤› -baﬂlang›ç, geliﬂme ve fesih- sözleﬂme hükümlerinde belirtilmelidir.
Lisans hakk›, lisansa konu hak için, bu hakk›n yürürlükte oldu¤u tüm süre boyunca tan›nabilir (örne¤in,
patentler için bu süre genellikle en çok 20 y›ld›r). Lisans anlaﬂmalar› daha k›sa süreyle geçerli olacak
ﬂekilde de düzenlenebilir ve anlaﬂman›n taraflar› belirtilen ﬂartlar›n gerçekleﬂmesi halinde anlaﬂmay›
fesih etme hakk›n› da sakl› tutabilir.
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taraf›ndan koordine edilen Avrupa'n›n en büyük ve en önde gelen a¤›d›r. A¤'›n Türkiye temsilcilerinden biri olan Avrupa ‹ﬂletmeler
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Lisanslaman›n avantajlar› ve dezavantajlar› nelerdir?

Bir patent, know-how veya di¤er haklara konu varl›¤›n sahibi olan ancak ürün imal edebilecek durumda
olmayan veya bu ürünü üretmek istemeyen bir ﬂirket, di¤er bir ﬂirkete lisans vererek, bu ﬂirketin sahip
oldu¤u daha iyi üretim kapasitesine, daha yayg›n da¤›t›m a¤lar›na, daha geniﬂ yerel bilgi birikimi ve
yönetim tecrübesine güvenmek suretiyle, lisans sisteminden fayda sa¤layabilir. Bunlara ek olarak:
•
•

•

•

•

•

Araﬂt›rma ve ürün geliﬂtirme alanlar›nda deneyim sahibi olan lisans verenler, üretimi bizzat kendileri
gerçekleﬂtirmek yerine, baﬂkalar›na yeni ürünlerin lisans hakk›n› vermeyi daha verimli bulabilir.
Lisans hakk›n›n verilmesi öteki türlü eriﬂim imkân› bulunamayabilecek yeni pazarlara eriﬂim
olana¤›na ulaﬂmak için de kullan›labilir. Lisans veren, lisans sahibine ürünün pazarlama ve da¤›t›m
haklar›n› vermek suretiyle, öteki türlü hizmet vermeyi ümit etmesinin mümkün olmad›¤› pazarlara
giriﬂ yapma imkân›na eriﬂebilir.
Bir lisans anlaﬂmas› ayr›ca, lisans verene, lisans sahibinin anlaﬂma süresi içinde geliﬂtirece¤i
iyileﬂtirmeler, know-how bilgisi ve ilgili ürünler üzerinden haklar edinmesi olana¤› da sa¤layabilir.
Ancak, bu olanak, lisans veren taraf›ndan bir hak ﬂeklinde her zaman talep edilemeyebilir. Ayr›ca
ve baz› ülkelerde bu tür maddelerin lisans anlaﬂmalar›na eklenmesiyle ilgili k›s›tlamalar›n olabilece¤i
unutulmamal›d›r.
Fikri haklarla ilgili bir uyuﬂmazl›¤›n mahkeme d›ﬂ›nda çözümlenmesi ve lisans anlaﬂmas› yap›lmas›n›n
kararlaﬂt›r›lmas› suretiyle, fikri haklara tecavüz eden bir kiﬂi veya bir rakip, bir müttefike veya
orta¤a dönüﬂtürülebilir.
Bir ürünün sat›ﬂ›n›n verimlili¤i ancak, ürün sadece baﬂka bir ürünle birleﬂtirilirse veya baﬂka bir
ürünle kullan›lmak üzere sat›ld›¤›nda artacaksa, ya da bir ürünün üretilebilmesi veya üzerinden
hizmet verilebilmesi için farkl› iﬂletmelere ait patentler gibi çeﬂitli varl›klar›n ayn› anda bir arada
bulunmas› gerekiyor ise, lisans ﬂart olabilir.
De¤inilmesi gereken önemli bir baﬂka husus ise ﬂudur: Bir lisans anlaﬂmas› lisans verenin; hem
lisansa konu ürün/proses üzerindeki haklar›n› muhafaza ederek ve (varsa) kendi sat›ﬂlar› üzerinden
sat›ﬂ kar› elde etmesini sa¤larken, hem de lisans alan›n sat›ﬂlar› üzerinden kullan›m bedeli (royalty)
almas›n› sa¤layabilir.

Lisans vermenin riskleri ise ﬂunlard›r:
•

•

•

Lisans sahibi daha sonra lisans verenin rakibi haline gelebilir. Lisans sahibi lisans verenin sat›ﬂlar›n›
sekteye u¤ratarak, onun, yeni rakiplerine kapt›rd›¤› sat›ﬂlar sebebiyle kaybetti¤inden daha az›n›
lisans kullan›m bedellerinden elde etmesine sebep olabilir. Lisans sahibi geliﬂtirme maliyetlerinin
daha düﬂük olmas› veya daha verimli olmas› sebebiyle, lisans sahibine k›yasla daha etkin olabilir
veya pazara lisans verene göre daha h›zl› bir ﬂekilde eriﬂebilir.
Lisans sahibi ani bir ﬂekilde teknik yard›m, personelin e¤itimi, ek teknik veriler vb. gibi katk›lar talep
edebilir. Lisans veren bu istekleri çok külfetli bulabilir. Bu nedenle, lisans anlaﬂmas›n›n taraflar›n hak
ve sorumluluklar›n› aç›k bir biçimde tan›ml›yor olmas› çok önemlidir; böylelikle ileride ortaya
ç›kabilecek anlaﬂmazl›klar h›zl› ve etkili bir ﬂekilde çözümlenebilir.
Lisans veren gelir kayna¤› olarak lisans sahibinin beceri, kabiliyet ve kaynaklar›na güvenir. Etkisiz bir
lisans sahibinin lisans veren için s›f›r lisans geliri anlam›na gelece¤i inhisari lisans anlaﬂmalar› bak›m›ndan
bu ba¤›ml›l›¤›n derecesi, çok daha yüksektir. Her ne kadar anlaﬂma kapsam›nda minimum lisans
kullan›m bedelinin ve di¤er ﬂartlar›n hükme ba¤lanmas› bu duruma karﬂ› bir güvence oluﬂturabilirse
de, bu, hâlâ üzerinde dikkatle durulmas› gereken bir meseledir.

REFERANSLAR
Negotiating Technology Licenses: A basic training manual. WIPO/ITC yay›n›. WIPO'nun www.wipo.int/ebookshop adresindeki
elektronik kütüphanesinden temin edilebilecektir. Çeﬂitli ücretlendirme ﬂekillerine iliﬂkin hükümlerin belirli bir lisans anlaﬂmas›na veya
teknoloji transfer anlaﬂmas›na nas›l eklenebilece¤i konusunda bilgilere yer vermektedir.
The Basics of Licensing. Licensing Executives Society. 1995. www.lesi.org adresinden temin edilebilir. Lisanslama süreci hakk›nda
temel bir baﬂlang›ç bilgisi niteli¤inde olan bir broﬂürdür ve uluslararas› lisanslama ve müzakere sözlü¤ü de içermektedir.
Licensing: A Strategy for Profits. Edward P. White. Licensing Executives Society. 1996. www.lesi.org adresinden temin edilebilir. Her
alandaki al›m ve sat›m teknolojileri, patentler, telif haklar› ve markalar hakk›nda kapsaml› bilgiler içermektedir. Baﬂkalar›n›n deneyimlerine
dayal› olarak haz›rlanan en iyi sonuçlar› almaya yönelik bir planlama rehberidir. Rehber; ﬂirketinizin lisanslama iﬂlemini nas›l gerçekleﬂtirece¤ine
dair bilgiler, örnek vaka incelemeleri, kapsaml› bir indeks ve bibliyografya içermektedir.
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Ürün veya teknoloji aç›k bir ﬂekilde tan›mlanm›ﬂ olmad›kça veya ürün veya teknoloji eksik ise,
lisans anlaﬂmas›n›n yap›lmas› avantaj yerine dezavantaj sa¤layabilir. Böyle bir durumda lisans
verenden, lisans sahibinin talebini karﬂ›lamak için büyük bir külfet üstlenerek geliﬂtirme çal›ﬂmalar›n›
sürdürmesi beklenebilir.

Lisanslaman›n lisans sahibine sa¤lad›¤› avantajlar
Bir lisans anlaﬂmas›yla lisans sahibine gelir ve kâr›n› artt›rma ve pazar pay›n› geniﬂletme olana¤›
sa¤layabilmenin çeﬂitli yollar› mevcuttur:
•

•

•

•

Ço¤u zaman piyasaya yeni ürünler sürmek için telaﬂ edilir. Hâlihaz›rda oturmuﬂ veya kolayl›kla
kullan›labilen teknolojilere eriﬂim olana¤› sa¤layan bir lisans anlaﬂmas›, bir iﬂletmenin piyasaya
h›zla eriﬂmesini olanakl› k›labilir.
Küçük firmalar yeni ve üstün ürünlerin araﬂt›r›lmas› ve geliﬂtirilmesi için gereken kaynaklara sahip
olamayabilir. Bir lisans anlaﬂmas› bir iﬂletmeye öteki türlü edinmekte güçlük çekece¤i teknik
yeniliklere eriﬂim olana¤› sa¤layabilmektedir.
Hâlihaz›rda edinilmiﬂ olan, ancak yeni geliﬂtirilecek bir tasar›m veya yeni üretim yöntemlerinin
tehdidi alt›nda bulunan pazar pozisyonunun muhafaza edilmesi ve geniﬂletilmesi için de bir lisans
gerekebilir. Aﬂa¤›da belirtilen durum ve e¤ilimlerin içerdi¤i maliyetler göz korkutucu olabilir ve
bir lisans anlaﬂmas› çerçevesinde yeni teknolojilere h›zla eriﬂilmesi de bu sorunun üstesinden
gelmenin en iyi yöntemleri aras›nda olabilir.
ﬁirketin mevcut teknoloji portföyüyle birleﬂtirildi¤inde, yeni ürünlerin, hizmetlerin ve pazar f›rsatlar›n›n
oluﬂturulmas›n› sa¤layabilecek lisanslama f›rsatlar› da bulunabilir.

Lisanslaman›n lisans sahibi için dezavantajlar›
•
•

•

Lisans sahibi 'henüz' ticari ﬂekilde faydalan›lamayacak, ya da lisans sahibinin iﬂ gereksinimlerine
göre üzerinde de¤iﬂiklik yap›lmas› gereken bir teknoloji için mali taahhütte bulunmuﬂ olabilir.
Lisans bir ürünün o ürünün ilgili oldu¤u pazar taraf›ndan desteklenmeyen bir gider kalemi yaratabilir.
Yeni teknoloji, pazar›n tahakkuk ettirebilece¤i fiyat bak›m›ndan karﬂ›lanabilir bir maliyetle ortaya
ç›kt›¤› sürece, bu yeni teknolojinin dahil edilmesinde bir sorun yoktur. Ancak bir ürüne eklenen
çok say›da teknoloji, ürünün teknoloji aç›s›ndan zengin ancak pazara ç›kart›lamayacak kadar pahal›
olmas›na yol açabilir.
Lisanslama iﬂlemi, lisans anlaﬂmas›n› yenilememeyi veya rakiplerle lisans anlaﬂmas›n› müzakere
etmeyi veya lisansl› teknolojiyi kullanabilece¤iniz pazarlar› s›n›rland›rmay› veya lisans anlaﬂmas›
kapsam›nda belirlenen yararlanma iﬂlemlerini s›n›rland›rmay› seçebilecek bir tedarikçiye teknolojik
anlamda ba¤›ml› olma zorunlulu¤u yaratabilir.

Resmi makamlar, lisanslama iﬂlemini nitelik itibariyle rekabete ayk›r› veya muvazaal› bulurlar ise,
lisanslama, hem lisans veren hem de lisans sahibi için sorunlara neden olabilir. Elbette ki, lisanslama
süreci karmaﬂ›k bir konudur ve lisans anlaﬂmalar›n›n esasa iliﬂkin ﬂartlar› bir hukuk dan›ﬂman› taraf›ndan
dikkatli bir ﬂekilde incelenmeyecek ve gözden geçirilmeyecek olursa, zarar verici de olabilir. Ancak,
lisanslar ön haz›rl›k ve hukuki tavsiyeler sayesinde her iki taraf›n da faydalanabilece¤i (büyük kazançlar
getiren) temel bir ticari araca dönüﬂebilir.

REFERANSLAR
The Licensing Business Handbook Karen Raugust. Fourth Edition. EPM Communications. 2002. EPM Communications, Inc.,
160 Mercer Street, 3rd Floor, New York, NY 10012, USA. Tel: +1 212 941 0099. Fax: +1 212 941 1622. E-mail: info@Sepmcom.com.
Hem deneyimli hem de deneyimsiz piyasa aktörleri için lisanslama konusunda aç›klamalara yer vermektedir. Bu çal›ﬂma ayr›ca
lisans›n iﬂ hedeflerine eriﬂilmesinde ve ürün hatlar›n›n geniﬂletilmesinde nas›l kullan›labilece¤ini aç›klamaktad›r.
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Bir baﬂka ﬂirketle ortak giriﬂim oluﬂturman›n avantajlar› ve dezavantajlar›
nelerdir?

Ortak giriﬂimler (Joint Venture)
Ortak giriﬂimler yeni pazarlara giriﬂ konusunda yararl› ve baﬂar›l› netice verebilirler. Dahili yat›r›m›n
k›s›tl› oldu¤u baz› pazarlarda, ortak giriﬂimler bu pazarlara eriﬂilebilmenin yegâne yolu da olabilir. Ortak
giriﬂimin üyeleri genellikle ortakl›kta aç›k bir ﬂekilde belirlenmiﬂ ortakl›k paylar›na sahip olurlar. Ortak
giriﬂimin baﬂar›l› olabilmesi için kararlar üzerinde uygulanacak yönetimsel kontrole iliﬂkin kurallar›n
ve esaslar›n aç›k bir ﬂekilde belirlenmesi önemli olsa da, bu tür giriﬂimler büyüklük olarak farkl›l›k
gösterebilmektedir. Bu ortakl›klardan görece daha düﬂük dereceli olan› “stratejik ortakl›klar” olup,
kurulan bu ortakl›kta üyeler sermaye taahhüdünde bulunabilecekleri gibi, böyle bir taahhütte bulunmalar›
gerekmeyedebilir. Ortak giriﬂimleri görece yüksek bir baﬂar›s›zl›k oran›na meyillidir. Fakat yine de bu
tip ortakl›klar›n belirli avantajlar› da bulunmaktad›r.

Ortak giriﬂimin avantajlar›
•

•
•
•

•

Ortak giriﬂim, yetersiz finansman birikimi ve/veya uzman yönetim becerilerine sahip küçük kuruluﬂlar
aç›s›ndan, yeni bir pazara giriﬂ için gereken kaynaklar› temin etmenin gerçekten etkili bir yöntemi
olabilir. Bu, yerel oyuncularla kurulacak irtibatlar›n, da¤›t›ma eriﬂim olana¤›n›n ve siyasi gerekliliklerin
etkisiyle, ortak giriﬂimin tercih edilir ve hatta yasal bir çözüm halini ald›¤› cazip pazarlar için bilhassa
geçerli bir durumdur.
Ortak giriﬂimler siyasi sürtüﬂmelerin azalt›lmas›nda ve ﬂirketin yerel/ulusal düzeyde kabul edilebilirli¤inin
artt›r›lmas›nda kullan›labilir.
Ortak giriﬂimler yerel pazarlar, gerekli da¤›t›m kanallar›na giriﬂ ve ham madde teminine eriﬂim,
devlet ihaleleri ve yerel üretim tesisleri konular›nda uzmanl›k gerektiren bilgi birikimi sa¤layabilir.
Ev sahibi ülkenin de üyeleri aras›nda yer ald›¤› ortak giriﬂimler giderek daha fazla say›da ülkede önem
kazanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu ortak giriﬂimler do¤rudan do¤ruya bir Kamu ‹ktisadi Teﬂebbüsüyle kurulabilece¤i
gibi ülkenin önde gelen kuruluﬂlar›ndan birine yönelik olabilir.
Bir ﬂirketin tek baﬂ›na gerçekleﬂtirebilece¤inden çok daha geniﬂ kapsaml› olarak görülen özel
projelerin (örne¤in, büyük ölçekli savunma programlar›, inﬂaat projeleri, yeni küresel teknolojik
giriﬂimler) gerçekleﬂtirilmesi için geçici konsorsiyum ﬂirketlerinin veya iﬂbirliklerinin oluﬂturulmas›nda
art›ﬂ yaﬂanmaktad›r.

Yürürlükteki kambiyo kontrol tedbirleri, bir ﬂirketin sermaye ihrac›na engel olabilmekte ve dolay›s›yla
ﬂirketin yurtd›ﬂ›ndaki iﬂtiraklerine finansman sa¤lanmas›n› güçleﬂtirebilmektedir. Dolay›s›yla, ﬂirketin yerel
orta¤›n›n gerekli finansman olanaklar›na eriﬂim imkan›na sahip oldu¤u bir ortak giriﬂimde, sermaye pay›
elde edebilmesini sa¤lamak amac›yla, know-how temini yoluna gidilebilir.

REFERANSLAR
International M&A, Joint Ventures and Beyond: Doing the Deal. David J. Ben Daniel, Arthur H. Rosenbloom and James J.
Hanks. ‹kinci bask›. John Wiley & Sons. 2002. John Wiley & Sons, 10475 Crosspoint Blvd, Indianapolis, IN 46256, USA. Tel: +1
877 762 2974. Fax: +1 800 597 3299. E-mail: consumers@wiley.com. Uluslararas› anlaﬂmalar›n hangi yöntemlerle bulunaca¤›,
analiz edilece¤i, yap›land›r›laca¤› ve müzakere edilece¤ine iliﬂkin bilgiler. Karar al›c›lara yard›mc› olmak için haz›rlanm›ﬂ örnek
vaka analizlerini ve kontrol listelerini içermektedir.
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Ortak giriﬂimlerin dezavantajlar›
•

•

•

•
•

Ortak giriﬂimlerin yüksek düzeyde s›n›r ötesi ticareti de içeren bir küresel stratejiye entegre
edilmesinin güçlü¤ü önemli bir sorundur. Böylesi durumlarda, dahili ve harici transfer fiyatland›rmas›
ve di¤er ülkelerde yerleﬂik ve tamam› ilgili ﬂirkete ait olan iﬂtirakler baﬂta olmak üzere, ihracatta
kaynak kullan›m› konular›nda sorunlar›n ortaya ç›kmas› hemen hemen kaç›n›lmazd›r.
Küresel nakit yönetiminin ﬂirketler için merkezi hazine yönetimi oluﬂturulmas› yöntemiyle entegre
bir sisteme kavuﬂturulmas› yönünde artan e¤ilim, ﬂirket merkezlerinin nakit ve iﬂletme sermayesi
kullan›m›, kambiyo yönetimi ve da¤›t›labilir kârlar kapsam›nda ödenecek tutarlar ve ödemede
kullan›lacak araçlara s›n›rlama getirmeye ve hatta bu amaçla kurallar belirlemeye çal›ﬂmas›, ortaklar
aras›nda anlaﬂmazl›¤a yol açabilir.
Önemli bir baﬂka sorun ise, ortaklar›n hedefleri birbiriyle uyumlu olmad›¤›nda veya zaman içinde
uyumlu olmaktan uzaklaﬂt›¤›nda ortaya ç›kmaktad›r. Örne¤in, çok uluslu bir iﬂletmenin riskler
karﬂ›s›ndaki tutumu yerel orta¤›ndan çok farkl› olabilir ve pazar pay›n› artt›rmak için k›sa süreli
kay›plar›, yüksek düzeyde borçlanmay› veya reklam için daha fazla harcama yapmay› göze alm›ﬂ
olabilir. Benzer ﬂekilde, ortak giriﬂimin ortaklar›n›n hedefleri zaman içinde de¤iﬂebilmektedir. Bu,
özellikle çok uluslu bir iﬂletme için ortak giriﬂim pazar›na eriﬂim sa¤layacak, sermayesinin tamam›na
sahip olabilece¤i iﬂtirak alternatiflerinin aç›¤a ç›kt›¤› durumlar için geçerlidir.
Ortak giriﬂimlerde yönetim yap›lar› ve personel politikalar›yla ilgili sorunlar ortaya ç›kabilmektedir.
Ortaklar aras›nda vergiden kaynaklanan ç›kar çat›ﬂmalar› konusunda meydana gelen uyuﬂmazl›klar
nedeniyle pek çok ortak giriﬂim baﬂar›s›zl›¤a u¤rayabilmektedir.
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S›naî mülkiyet haklar›n›n bedeli lisans anlaﬂmalar›nda nas›l belirtilir?

S›naî mülkiyet haklar›ndan maddi kazan›m; 'bedeli' veya 'maliyeti', bu haklar›n niteli¤i ve süresi ve
taraflar›n sahip oldu¤u teknoloji ve pazarl›k gücü dâhil çeﬂitli faktörlere ba¤l›d›r. Devreden; genellikle
belirli bir teknolojinin de¤eri veya bu teknolojiye duyulan ihtiyaç, kullan›labilecek alternatif teknolojiler,
teknolojide gerçekleﬂmesi muhtemel ilerlemeler ve potansiyel devir alan›n üretim ve kârl›l›k potansiyeli
konular›nda dikkatli bir inceleme gerçekleﬂtirmelidir. Devreden ayr›ca, di¤er potansiyel lisans sahiplerinin
veya teknolojiyi alan taraflar›n üretimleri ve bu üretimlerin getirece¤i nakit ak›ﬂ› hakk›nda da detayl›
tahminlerde bulunmal›d›r.
Potansiyel devir alan ise, belirli bir teknoloji ve bu teknolojide sa¤lanacak ilerlemeler için yap›lmas›
muhtemel toplam ödeme tutar›n›, iﬂletmenin belirli bir dönemdeki kârl›l›¤›yla karﬂ›laﬂt›rmal› ﬂekilde
de¤erlendirmelidir. Devir alan ayr›ca, alternatif teknolojiyle ilgili maliyetler veya benzer iﬂlemlerle
ba¤lant›l› olarak yap›lacak ödemeler bak›m›ndan da söz konusu bu ödemelerin bir de¤erlendirmesini
yapmal›d›r. S›naî mülkiyet haklar›n›n de¤erlemesine iliﬂkin ayr›nt›l› bilgi için bkz. 72 numaral› soru.
S›naî mülkiyet haklar› veya teknoloji için do¤rudan ödenecek parasal karﬂ›l›klar farkl› ﬂekillerde olabilir:
•
•

•

Toplu ödeme: Önceden hesaplanm›ﬂ bir tutar tek seferde veya taksitler halinde ödenir.
Kullan›m bedelleri (royalty): Miktar› sonradan hesaplanacak, tekrarlanan ödemeler ﬂeklindedir.
Belirlenen tutarlar s›naî mülkiyet hakk›n›n ekonomik kullan›m›n›n veya sonucunun iﬂlevidir (üretim
birimleri, hizmet birimleri, ürün sat›ﬂ›, kârlar).
Ücretler: Teknik veya profesyonel uzmanlar taraf›ndan sa¤lanan hizmetler ve destekler için
belirlenen sabit bir tutar üzerinden veya kiﬂi baﬂ›na ve verilen hizmetin süresi üzerinden hesaplanacak
tutar.

Bu ödeme ﬂekilleri belirli bir lisans veya teknoloji transfer anlaﬂmas›yla birleﬂtirilebilir. Baz› hallerde,
kullan›m bedelleri sistemlerinin tümü yerine toplu ödeme ﬂekli uygulamaya konulurken, baz› hallerde
de bu iki ödeme ﬂekli birleﬂtirilebilmektedir. Örne¤in, lisans sahibi veya teknolojiyi alan taraf herhangi
bir kullan›m bedeli ödemek yerine toplu ödeme yapmay› tercih edebilir. Baz› hallerde ise, lisans sahibi
veya teknolojiyi alan tarafa sat›lan birimler üzerinden de¤il de üretilen birimler üzerinden kullan›m
bedeli ödeme olana¤› tan›nabilir. Teknik hizmetler ve destekler için ödenecek ücretler ayr› bir ﬂekilde
belirlenir ve bunlar önceden belirtilebilece¤i gibi hizmet veya destek sunuldukça da müzakere edilebilir.

REFERANSLAR
Negotiating Technology Licenses: A basic training manual. WIPO/ITC yay›n›.WIPO'nun www.wipo.int/ebookshop adresindeki
kütüphanesinden temin edilebilir. Çeﬂitli ödeme ﬂekillerinin bir lisans veya teknoloji transfer anlaﬂmas›yla nas›l birleﬂtirilebilece¤ine
dair bilgiler içermektedir.
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Franchise nedir?

Franchising; belirli bir iﬂi yürütmek için bir sistem gerçekleﬂtiren kiﬂinin (franchise veren), bu sistemi,
baﬂka bir kiﬂiye (franchise alan), kendi belirleyece¤i ﬂartlarla ve bir bedel karﬂ›l›¤›nda kullan›m hakk›
tan›d›¤› bir düzenleme olarak tan›mlanabilir. Franchise alan›n faaliyetlerini franchise verence belirlenen
ve izlenen standartlara ve uygulamalara göre ve onun yard›m› ve deste¤iyle sürdürüyor olmas› sebebiyle,
bu düzenlemedeki iliﬂki süreklilik arz eden bir iliﬂkidir.
Bu nedenle franchising düzenlemesi, franchise verenin franchise alana kullan›m iznini verdi¤i veya
lisans hakk›n› tan›d›¤› bir sistemle ilgilidir. Sistem; son kullan›c›yla mal sat›ﬂ› veya hizmet sunumu
amac›yla yararlan›lacak olan, korunan bir veya daha fazla say›da marka, ticaret unvan›, endüstriyel
tasar›m, buluﬂ ve eserle ilgili haklar› ve bunlarla ilgili know-how ve ticari s›rlar› içeren bir pakettir.
Sistem ayr›ca, bir iﬂletmenin baﬂar›s›nda katk›s› olan, örne¤in, yemek tarifleri ve yemek haz›rlama
yöntemleri, çal›ﬂanlar›n iﬂ k›yafetlerinin tasar›m›, bina tasar›m›, ambalaj tasar›m› ve yönetim ve muhasebe
sistemleri dâhil çeﬂitli faktörler de içerir.
Aﬂa¤›da say›lan özellikler bir franchise iliﬂkisinin tipik özellikleridir:
•

•

•

Sistemi kullanma lisans›. Franchise alan; kararlaﬂt›r›lan bir bedel karﬂ›l›¤›nda bayilik verilmiﬂ
olan sistemi kullanma hakk›na -bir baﬂka ifadeyle, franchise verene ait sistemi kullanmak için lisans
hakk›na- sahiptir. Franchise hakk› verilmiﬂ sistem, bayilik verilmiﬂ bir restoran veya ma¤aza gibi
belirli bir mekânda kullan›lacak ise, söz konusu mekân genellikle 'franchise hakk› verilen birim'
olarak an›l›r.
Kesintisiz etkileﬂimli bir iletiﬂim. Taraflar aras›ndaki iliﬂki kesintisizdir; bayili¤i verilmiﬂ ürünün
belirli bir süre içerisinde sat›ﬂ›n› (veya bayili¤i verilmiﬂ hizmetin sunulmas›n›) içerir. Bu iliﬂkide
franchise veren; franchise hakk› verilen birimin kurulmas›, bak›m› ve tan›t›m› konular›nda franchise
alana sürekli olarak yard›m sa¤lar. Sa¤lanan bu yard›mlar, franchise veren için franchise hakk›
verilen birimin iﬂletilmesine yönelik yeni veya daha iyi teknikler geliﬂtirdikçe, bunlarla ilgili bilgilerin
güncellenmesini de içerir. Bu iliﬂkide franchise alan›n üzerine düﬂen görev ise, franchise verilen
sistemin kullan›m› karﬂ›l›¤›nda ücret ödeme veya yönetim hizmetlerinin kesintisiz bir ﬂekilde
sa¤lanmas› karﬂ›l›¤›nda franchise verene ödeme yapma yükümlülü¤ünü yerine getirmektir.
Franchise veren taraf›n iﬂin yürütülme tarz›n› belirleme hakk›. Franchise hakk›n› alan,
franchise verenin sistemin iﬂletim tarz›yla ilgili olarak belirledi¤i talimatlara uymay› kabul eder.
Bu talimatlar; kalite kontrolünü, sistemin korunmas›n›, bölgesel k›s›tlamalar›, iﬂletimle ilgili ayr›nt›lar›
ve franchise alan›n bayilikle ilgili iﬂlemlerini düzenleyen kurallar› içerebilir.

Bir markan›n lisans hakk›n›n verilmesi genellikle bir franchising anlaﬂmas›n›n temel ﬂart›d›r. Franchising
anlaﬂmalar›nda marka sahibinin franchise alan üzerinde uygulayabilece¤i denetimin derecesi genellikle
standart marka lisanslama anlaﬂmalar›nda düzenlenen dereceden daha fazlad›r58.

REFERANSLAR
An Introduction to Franchising. International Franchise Association (IFA) Educational Foundation. 2001. Web sitesi:
www.franchise.org. Franchising iliﬂkisinin temelleri, kullan›lan terimler, franchising iliﬂkisinin alternatifleri, avantajlar› ve
dezavantajlar› ve hukuki konularda bilgiler içermektedir.
International Franchise Association. Web sitesi: www.franchise.org. Franchise olanaklar› hakk›nda bilgiler, haberler ve
veritabanlar›n› içermektedir. Bu kaynaklar›n pek ço¤u ücretli olup üyelerin kullan›m›na aç›kt›r.
World Franchise Council. Web sitesi: www.worldfranchisecouncil.org. Çeﬂitli ülkelerde franchising uygulamalar›na iliﬂkin
makaleler ve bu uygulamalara genel bak›ﬂ.
58E.N.: Franchising ile geniﬂ bir bilgiyi DE‹K taraf›ndan kurulan, Ulusal Franchise Derne¤i (UFRAD)'dan alabilirsiniz. UFRAD,
Franchise veren firmalar› bünyesinde toplayan ve ülkemizde Franchising'in geliﬂmesi için çeﬂitli faaliyetlerde bulunan yetkin
bir kuruluﬂtur. Web sitesi: www.ufrad.org
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Gizlilik anlaﬂmas› nedir?

Bazen bir iﬂletmenin bir di¤er iﬂletmeyle bir s›rr› paylaﬂmas› gerekebilir. Bir imalatç›n›n bir prototip
üzerinde uzmanl›k gerektiren testler yapt›rtmas› gerekebilir ve rakiplerinin yeni ürünün ayr›nt›lar›n›
ö¤renmesini istemeyebilir. Bir montaj firmas› tedarikçilerinden birinin, kendisine h›zl› bir pazar avantaj›
sa¤layacak yeni fakat zorlu bir ürün ﬂartnamesine uyup uyamayaca¤›n› ö¤renmeyi, ancak bu ürün
ﬂartnamesinin baﬂka hiçbir kimse taraf›ndan kullan›lmamas›n› isteyebilir. Bu örneklerin her ikisinde
de, prototip ve yeni ürün ﬂartnamesinin bunlar›n sahibinin elinden ç›kmas› zorunlulu¤u bulunmakla
birlikte, bunlar›n sahibi olan taraf elbette ki bunlar üzerinde denetimi sürdürmeyi isteyecektir.
Bunun çözümü ise, gizli bilgilerin aç›klanaca¤› ﬂirkete bazen gizlilik anlaﬂmas› (non-disclosure agreement
-NDA) ad›yla da an›lan bir gizlilik anlaﬂmas› imzalat›lmas›d›r. Gizlilik anlaﬂmas›; taraflar›n anlaﬂmada
belirtilen durumlar haricinde belirli bilgileri aç›klamamay› kabul ettikleri bir sözleﬂmedir. NDA'lar ço¤u
zaman bir buluﬂ sahibi veya ﬂirket iﬂ fikirlerini, inovatif bir ürünün prototipini veya di¤er gizli bilgileri
üçüncü bir kiﬂiyle paylaﬂaca¤› zaman kullan›lan anlaﬂmalard›r. Bu anlaﬂmalar genellikle, di¤er ﬂirketlerle
belirli bir ürünün imalat, tasar›m veya ticarileﬂtirme olas›l›klar› araﬂt›r›l›rken, lisans anlaﬂmalar› müzakere
edilirken veya bir ürünün geliﬂtirilmesi veya bir iﬂ plan›n›n uygulanmas› için finansman aran›rken yap›l›r.

Gizlilik anlaﬂmalar› (NDA)
Bir NDA'da ilk olarak bilginin sahibi (hak sahibi), bu bilgiyi alan ﬂirket (bilgiyi alan) ve gizli bilginin
verilme sebebi -izin verilen kullan›m amac›- aç›klan›r. Gizli bilginin içeri¤inin tan›m› yap›ld›ktan sonra,
gizlili¤in kalkt›¤› hallerin neler oldu¤u aç›klan›r. Bir baﬂka deyiﬂle, bilgiyi alan›n NDA hükümlerine
uyma yükümlülü¤ünü ortadan kald›ran, gizli bilgilerin kamuya aç›ld›¤› haller bir liste halinde belirtilir.
Ancak, gizli bilgileri kamuya aç›klayan elbette bu gizli bilgileri sözleﬂme çerçevesinde alan›n bizzat
kendisi olmamal›d›r.
Bu aç›klama ve tan›mlardan sonra NDA'larda bilgileri alan›n bu bilgilerin nas›l korumas› gerekti¤i, bu
bilgilerle neleri yapmaya hakk› oldu¤u (bilgileri sadece izin verilen amaçla kullanabilece¤i), bilgileri
alan›n neler yapamayaca¤› (örne¤in, söz konusu bilgilere eriﬂmeye ihtiyac› olmayan bir kiﬂiye bu
bilgilerden bahsetmek gibi) hususlar›nda hükümlere yer verilir.
Anlaﬂmada genellikle gizli bilgilerin ne kadar süreyle gizlili¤inin korumas› gerekti¤i de belirtilir. Bu
süre, gizli bilginin bu bilginin sahibine pazar avantaj› sa¤layaca¤› süreyi ve bir miktar ek süreyi kapsayacak
kadar uzun tutulabilir. Bu tip anlaﬂmalar›n iki veya beﬂ y›l süreyle yap›lmas› yayg›n bir uygulamad›r.
Gizlilik anlaﬂmas› imzaland›¤›nda, bilginin sahibi, bilgiyi alana gizli bilgileri, daha fazla güven duyarak
teslim edebilecektir.

REFERANSLAR
Diclosing Confidential Information, Vivien Irish. WIPO. Web sayfas›: www.wipo.int/sme/en/documents/disclosing inf.htm.
Gizlilik anlaﬂmalar› (NDA'lar) kapsam›nda nelerin koruma alt›na al›nabilece¤i ve NDA'lar›n ne zaman kullan›lmas› gerekti¤i
konular› incelenmekte olup, örnek bir NDA metni içermektedir.
Intellectual Property Rights for Engineers. Vivien Irish. Institution of Electrical Engineers. 1994. US $39. Institution of Electrical
Engineers, Michael Faraday House, Six Hills Way Stevenage, Herts SGI 2AY, United Kingdom. Website: www.theiet.org. Mühendislik
buluﬂlar›n›n korunmas›na iliﬂkin hususlar örnekleriyle birlikte aç›klanmaktad›r. Ayr›ca, haklar›n sahipli¤i, ticari yararlanma
yöntemleri, Avrupa Toplulu¤u taraf›ndan fikri haklar›n etkin bir ﬂekilde yönetilmesi maksad›yla ç›kart›lan k›s›tlamalar ve hukuki
yard›m›n ne zaman gerekece¤i konular› da incelenmektedir.
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Gizlilik Anlaﬂmalar› (NDA) ne zaman kullan›lmal›d›r?
ﬁirketler gizlilik anlaﬂmalar›na çok s›k baﬂvurmamal›d›r. Bir s›rr› koruman›n en iyi yolu; onu kimseye
söylememek olacakt›r. Bir s›rr›n gerçekten paylaﬂ›lmas› gerekiyorsa, bu bilginin yaln›z ticari hedefe
ulaﬂ›lmas› için yeterli olacak kadar› paylaﬂ›lmal›d›r. Bazen teknik bir de¤erlendirme için teknik bilgilerinin
(know-how) tüm detaylar›n›n aktar›lmas› gerekecek olsa bile, bazen de ihtiyaç olunan ﬂey sadece genel
bir aç›klamadan ibarettir.
Gizlilik anlaﬂmalar›nda genellikle aç›klanan bilginin ne süreyle, (örne¤in kaç y›l) anlaﬂma kapsam›nda
yer alaca¤› da belirtilir. Bu, ortak giriﬂimler gibi karmaﬂ›k teknik anlaﬂmalara konu düzenlemeler için
yararl› bir uygulama olmakla birlikte, sonuçta ayr› bir ortak giriﬂim anlaﬂmas› yap›lmas› gerekecektir.
Ayr›ca, bilgilerin aç›klanaca¤› taraf dikkatle seçilmelidir - gizlilik taahhüdüne gerçekten uyulaca¤›ndan
emin misiniz?
S›rlar›n hukuki yollarla korunmas›n›n zay›f yönlerinden biri; bu bilgilerin bir kez kâ¤›da döküldükten
sonra tekrar s›r haline dönüﬂtürülmesinin art›k mümkün olamamas›d›r. Bu s›rlar›n sahibi olan taraf
mahkemeye baﬂvurur ve u¤rad›¤› zarar›n tazmini yönünde bir karar ç›kart›rsa, bu durum, bilgilerin s›r
olarak korunmas› kadar iyi bir sonuç olmayacak, siz tazmint›n›z› alsan›z da, art›k rakipleriniz güçlüklerle
oluﬂturdu¤unuz bu s›rlar› kullanmakta özgür olacakt›r. Bu nedenle, yap›lacak en iyi ﬂey, gizli bir bilginin
baﬂ›ndan itibaren s›r olarak kalmas›n› sa¤lamakt›r.

‹ki yönlü Gizlilik Anlaﬂmalar›
Taraflar aras›nda bir ortak giriﬂimin kurulmas› örne¤inde oldu¤u gibi, bazen bilgi ak›ﬂ› iki yönlü olabilir
ve taraflar›n her ikisi de birbirlerine gizli bilgilerini aç›klayabilir. Bu takdirde, gizlilik anlaﬂmas› taraflar›n
her birinin di¤eriyle paylaﬂt›¤› bilginin aç›k bir ﬂekilde tan›mlayacak ﬂekilde düzenlenecektir.
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Marka lisanslar›n›n temel unsurlar› nelerdir?

Marka lisanslamas› marka tarihinde oldukça yeni bir geliﬂmedir. Markan›n baﬂlang›çtaki iﬂlevi ticaretin
menﬂeini göstermek oldu¤undan, markan›n sahibi olan tarafla ilgisi olmayan bir kaynaktan gelen
mallar›n, aldatmaya yönelik olmad›¤› sürece, lisans verenin markas›n› taﬂ›mas› mümkün olmayacakt›r.
Öyle ki, marka lisans›n›n verilmesi bir lisans vereni, mal›n veya hizmetin kullan›c›s› olmayan bir kiﬂinin
istemleri veya markan›n iptali (terkini) riski karﬂ›s›nda savunmas›z b›rakmaktad›r. Bir lisans verenin
lisans sahibi taraf›ndan sat›ﬂ› gerçekleﬂtirilmiﬂ markal› ürünler üzerinde kalite kontrolü gerçekleﬂtirmesi,
kullan›c›n›n markan›n iptali riskini önlemek için bu kalite kontrolünden yararlanabilece¤i fikrine kap›y›
aralam›ﬂt›r. Bu farazi fikir, tescilli kullan›c›lara iliﬂkin hükümlerin 40 y›ldan uzun bir süredir pek çok
marka yasas›na eklenmesinin temelini oluﬂturmuﬂtur.
Tescilli kullan›c›lara iliﬂkin düzenlemeleri içeren hükümlerin ço¤unlu¤unda, lisans anlaﬂmas›n›n taraflar›n›n
anlaﬂmalar›n›, lisans verenler taraf›ndan icra edilebilecek kalite kontrollerinin niteli¤inin ve boyutlar›n›n
belirlenmesi için bu anlaﬂmalar› inceleyecek bir tescil merciine sunmalar› gereklidir. Tescil mercii söz
konusu anlaﬂmalar›n kayd›n›n ulusal ç›karlara uygunlu¤unu sa¤lamak zorundad›r ve kaçakç›l›¤›
kolaylaﬂt›rmaya yönelik oldu¤u izlenimi veren anlaﬂmalar›n kayd›n› reddetmesi gerekir. Ancak, kay›t
iﬂleminin bir marka lisans›n›n geçerlili¤i için mutlak bir gereklilik olarak görülmedi¤i unutulmamal›d›r.
Kayda iliﬂkin hükümler, emredici hükümler olarak de¤il, uyulmas›nda zorunluluk bulunmayan hükümler
olarak de¤erlendirilmektedir. Lisans verenin lisansl› ürün üzerinde kalite kontrolü gerçekleﬂtirebilme
hakk› sakl› kald›¤› ve lisans verenin lisansl› ürünle ba¤›n›n korundu¤u düﬂünüldü¤ü sürece, kayd›n
iptalinden kaç›n›labilir.
Marka lisanslar› patent ve know-how lisanslar›na ek olarak veya onlardan ayr› ﬂekilde verilebilir. Marka
lisans anlaﬂmalar›n›n ço¤unlu¤unda yer alan özel hükümlerden baz›lar› ﬂunlard›r59:
•

•

•

Kullan›m izni. ‹lgili markay› veya markalar› kullan›m izninin verilmesi lisans anlaﬂmas›n›n pek
ço¤unun birinci hükmünü oluﬂturmaktad›r. Markan›n veya markalar›n ayr›nt›lar›, markan›n
kullan›laca¤› ürünlerle birlikte genellikle lisans anlaﬂmas›n›n ekinde liste halinde belirtilir.
Lisans sahibi say›s›. Lisansl› bölge s›n›rlar› içinde baﬂka kaç kiﬂiye daha lisans tan›naca¤›n›n
bilinmesi lisans sahibi için önemli olacakt›r. Lisans sahibinin lisansl› bölge s›n›rlar› içinde da¤›t›m
faaliyetinde bulunmay› planlay›p planlamad›¤›n›n bilinmesi de önemli olacakt›r. Son olarak,
rakiplerinin benzer ﬂartlarla atanm›ﬂ oldu¤undan emin bir ﬂekilde atand›klar›n› bilmek de lisans
sahibi için önemli olacakt›r.
Kalite kontrolü. Yukar›da belirtildi¤i üzere, herhangi bir kay›tl› kullan›c› anlaﬂmas›n›n en önemli
unsuru, lisans sahibinin, markay›, lisans verenin belirledi¤i kalite standartlar›na uygun olmayan
ürünlerde kullanmayaca¤›n› düzenleyen hükmüdür. Kalite kontrol hükümleri, belirtilen kalite
standartlar›na uyulmas›n›n sa¤lanmas› amac›yla, kullan›c›n›n, lisans verene ait tüm ürün ﬂartnamelerini,
teknik verilerini ve know-how'› gizlilik esas›na dayal› ﬂekilde edinmesini sa¤layacakt›r. Bu hükmü
içeren maddenin yürürlü¤ünün sa¤lanmas› için, genellikle, kullan›c›n›n ürün numunelerini lisans
verene göndermesi ve kullan›c›n›n üretim tesisinde ve depolar›nda ve üretim yöntemleri, kullan›lan
malzemeler ve bitmiﬂ ürün depolama koﬂullar› ve ambalajlar› üzerinde inceleme yap›lmas›na izin
vermesi gerekecektir. Anlaﬂma, kullan›c›n›n kalite standartlar›na uygun olmayan ürünleri, üzerinde
marka bulunmamas› kayd›yla, bertaraf edebilmesine izin vermelidir.

REFERANSLAR
Licensing and Franchising: Making the Most of a Mark. Gerd F. Kunze. W1PO. 2003. Web sitesi:
www.wipo.int/export/sites/www/arab/en/meetings/2003/tm_bey/pdf/wipo_tm_bey_03_6.doc. Lisanslama ve franchising iﬂlemlerinin
önemini vurgulamakta ve marka lisanslama ve standart madde hükümleri konusunda bilgiler içermektedir.
Joint Recommendations Concerning Trademark Licenses. WIPO. 2000.
Web sitesi: www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub835.pdf. Markalar›n lisanslanmas› konusundaki
tavsiyeleri ve uluslararas› form örneklerini içeren bir metindir.
59E.N.: 556 Say›l› MarKHK çerçevesindeki marka lisanslama iﬂlemlerine iliﬂkin hükümler 20. ve 21. maddelerinde düzenlenmiﬂtir.
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Pazarlama. Lisans, markan›n kullan›laca¤› bölgenin s›n›rlar›n› belirler. Bu, genellikle belirlenen
bu bölgenin s›n›rlar› d›ﬂ›nda gerçekleﬂtirilecek ticari faaliyetleri yasaklay›c› hükümlerin yan› s›ra
lisans verenin lisansl› bölgenin d›ﬂ›nda tutulmas›na iliﬂkin hükümleri de içerecektir. Lisans sahibi
taraf›ndan kullan›lacak reklam malzemeleri için lisans verenin onay›n›n al›nmas› gerekebilir.
Mali düzenlemeler. Lisans veren markalar›n kullan›m›na izin vermek için ücret veya kullan›m bedeli
ödenmesini talep etmenin yan› s›ra, anlaﬂmada belirtilen kalite standartlar›n›n sa¤lanmas› amac›yla,
lisans sahibinin çal›ﬂanlar›na malzemeler üzerinde e¤itim vermek üzere uzman kiﬂilerin sa¤lanmas›yla
ilgili olarak da ödeme talep edebilir. Numune almada izlenecek usullerle ba¤lant›l› maliyetlerin
paylaﬂ›m›na iliﬂkin olarak da düzenleme yap›lmas› gerekir. Son olarak, lisans sahibinden genellikle
markal› ürünlerin sat›ﬂ›na iliﬂkin olarak defter ve kay›t tutmas› talep edilir.
Tecavüzler. Normal koﬂullar alt›nda, lisans sahibinin meydana gelen her tecavüze iliﬂkin ayr›nt›lar›
lisans verene bildirmesi gerekir. Tecavüzlere iliﬂkin tüm hukuki iﬂlemler genellikle lisans veren
taraf›ndan gerçekleﬂtirilir.
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Telif haklar›yla korunan eserlerimi nas›l lisanslar›m?

Yay›nc›l›k anlaﬂmalar›nda eserlerin sahibi olan kiﬂinin telif haklar›ndan ve hatta eserin yay›nlanmas›
üzerindeki kontrol haklar›ndan ayr›lmas› gerekli de¤ildir ve genellikle böyle bir niyet de taﬂ›maz. Eser
sahibinin maddi haklar›n›n manevi haklardan ayr›lamayaca¤›n› öngören belirli kanunlarda ise, eser sahibinin
yay›nlama hakk›n›n devri mümkün bile de¤ildir. Hak sahibi, bir yay›n anlaﬂmas› imzalarken genellikle
bu hakk›n uygulanabilirli¤ini, sadece bas›lacak eserle ve yay›nc›n›n eseri kullanabilmesi için gerekli oldu¤u
ölçüde s›n›rland›rmay› taahhüt eder. Bu anlaﬂma imzalan›rken hak sahipli¤inde de bir de¤iﬂiklik olmaz
ve bu haklar eserin sahibinin veya di¤er bir hak sahibinin üzerinde b›rak›l›r.
Dolay›s›yla, tipik bir yay›n anlaﬂmas› gerçekte, hak sahibinin yay›nc›ya tan›d›¤› bir lisans hakk›ndan
ibarettir. Bu lisans hakk›n›n yay›nc› nezdinde bir de¤er ifade edebilmesi için, lisans›n yay›nlama faaliyeti
bak›m›ndan üçüncü kiﬂilere karﬂ› koruma sa¤layabilmesi zorunludur.
Lisans kavram›, genellikle telif hakk›na konu eser sahibinin veya baﬂka bir eser sahibinin (lisans veren)
o eserin kullan›c›s›na (yay›nc› veya di¤er lisans sahibine) o eseri taraflar aras›nda kararlaﬂt›r›lan tarzda
ve ﬂartlarla kullan›m hakk› tan›mas› ﬂeklinde anlaﬂ›lmaktad›r.
Yay›nc›ya, planlanan yay›n faaliyetinin optimum düzeyde gerçekleﬂtirilmesi için gerekli olan tüm haklar›
içeren bir lisans verilmelidir. Yay›nc›, genellikle, ilgili eseri ço¤altmak ve bas›m›n› gerçekleﬂtirmek veya
uygun hallerde eserin tercümesini standart bask› kalitesinde ve makul say›daki nüshalar halinde sa¤lamak,
ço¤altmak ve yay›nlamak için (münhas›r bir hak tan›yan) münhas›r bir lisans edinir.
Lisans eserin tek bir bask›s› veya izleyen bask›lar› için de sa¤lanabilir. Eserin tek veya birinci bask›s›n›n
büyüklü¤ü ço¤unlukla bask›n›n içerece¤i nüsha say›s›n›n sabitlenmesi veya minimum ve/veya maksimum
nüsha say›s› ('bas›m adedi') belirtilmek suretiyle anlaﬂmayla kararlaﬂt›r›l›r. Eserin tek veya birinci
bask›s›n›n büyüklü¤ünün belirlenmesinde genellikle, kamuoyunun esere olan tahmini talebinin, ilgili
kitap pazar›nda benzeri yay›nlar›n beher nüshas› için uygulanan ola¤an sat›ﬂ fiyat›yla sat›ﬂ›na izin
verecek bir maliyetle karﬂ›lanmas› ihtiyac› dikkate al›n›r.
Eserin tercümesinin yay›n›na iliﬂkin lisanslarda ise, izin verilen bask›larda kullan›lacak dil/diller mutlaka
belirtilmelidir.
Bas›lan eserin da¤›t›m›n› teﬂvik etmek için ve yay›n›n anlaﬂma kapsam›nda kullan›m olanaklar›n›n
artt›r›lmas› bak›m›ndan, lisans sahibi ayr›ca ikincil haklar olarak bilinen belirli haklar› da üzerine alabilir.
Söz konusu haklar, eserin kendisinin (veya çevirisinin) yay›nlanan standart bask›dan farkl› ﬂekillerde
ço¤alt›labilmesi veya kamuoyuna aktar›labilmesi veya baﬂkalar›na eseri o ﬂekliyle ço¤altma veya
kamuoyuyla paylaﬂma lisans›n›n verilmesi amac›na hizmet eder.

REFERANSLAR
International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC). Web sitesi: www.cisac.org.
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Bu ikincil haklar örne¤in ﬂunlar› içerebilir: Eseri bir veya daha fazla say›da parçalar halinde ve eser
yay›nlanmadan önce veya sonra bas›nda yay›nlama hakk›; seri haklar: eserin tamam›n› veya k›s›mlar›n›,
eserin standart nüshas›n›n bas›m›ndan önce veya sonra, tek bir kerede veya bölümler halinde, gazete
veya dergilerde yay›nlama hakk›; eserden çeﬂitli parçalar› kamuya aç›k olarak veya televizyon yay›n›nda
okuma hakk›; yay›nlanm›ﬂ eserin tamam›n› veya bir bölümünü antolojilere ekleme hakk›; eserin standart
nüshas›n›n yay›nlanmas›ndan sonra, karton kapakl› veya cep boyu ﬂeklinde düzenleyerek yeniden
yay›nlama hakk›. Yay›nc›lar ço¤u zaman lisans verenden, ikincil haklar kapsam›nda, eserin kanunun
izin verdi¤i adil kullan›m ölçütlerinin de ötesindeki amaçlarla kullan›labilmesi için, yay›nlanan eserin
mikrofilme çekilmesi veya ço¤alt›lmaya izin veren di¤er yöntemlerle ço¤alt›lmas› amac›yla lisans verilmesi
hakk›n› da tan›malar›n› talep ederler. Yay›nc› ayr›ca, kamuoyunun eriﬂimi için eserin bilgisayarda
saklanabilmesi amac›yla baﬂkalar›na lisans verme hakk›n› da talep edebilir. Yay›nc› yine lisans verenden,
eserin ses kayd›na aktar›labilmesi için lisans hakk›n› verebilme hakk›n› da talep edebilir. Bazen, eserin
film ﬂeritlerine ço¤alt›lmas› için lisans verme hakk› da talep edilebilir. Eserin modern teknolojik vas›talarla
bu ﬂekilde ço¤alt›lmas› faaliyetlerinin tamam›, ça¤›m›z›n yay›nc›l›k anlaﬂmalar›nda ço¤unlukla 'eserin
mekanik vas›talarla ço¤alt›lmas›' ﬂeklinde an›l›r ve bunlarla ilgili haklar da‚ 'mekanik ço¤alt›m haklar›'
olarak an›l›r. Bu terim; bir müzik eserinin ses kayd› ﬂeklinde ço¤alt›lmas› hakk› olarak tan›mlanan
'mekanik müzikal hak' terimiyle kar›ﬂt›r›lmamal›d›r.
Yay›nc›ya, eserin sahne veya film yap›mlar›nda, ya da sesli yay›nc›l›k veya televizyon yay›nc›l›¤›
alanlar›nda kullan›lmas›n› sa¤layan haklar gibi, eseri uyarlama haklar›n› veya genel olarak tercüme
haklar› içerecek ﬂekilde eserden yararlanma hakk› tan›nmas› makul ve genellikle kabul gören bir
yaklaﬂ›m de¤ildir. Söz konusu haklardan faydalan›lmas› asl›nda, yay›nc›n›n kendi firmas›ndan yay›nlanm›ﬂ
bir eseri tan›tmas›n›n veya ondan do¤rudan faydalanmas›n›n kapsam›n› aﬂan bir durumdur.
'Parçalama haklar›n›n' (eserin özetlenmiﬂ veya k›salt›lm›ﬂ halini yay›nlama hakk›) veya 'karikatür
haklar›n›n' verilmesi, eser sahibinin eserin bütünlü¤üne iliﬂkin manevi haklar› karﬂ›s›nda, genellikle,
her bir münferit durumda özel bir yetkiye tabidir. Yay›nlanacak eserin bütünlü¤üyle ilgili olarak,
anlaﬂmaya özel hükümler eklenebilir. Bu, özellikle, 'manevi haklar' konusunda mevzuatta yerleﬂik
kurallar›n bulunmad›¤› ülkeler bak›m›ndan yararl› bir uygulama olabilir. Örne¤in yap›lacak anlaﬂmada,
'yay›nc›n›n eseri, eser üzerinde herhangi bir de¤iﬂiklik, k›saltma veya ekleme yapmaks›z›n ço¤altabilece¤i'
hükmü kararlaﬂt›r›labilir.
Eserin çevirisi bak›m›ndan ise, yap›lacak anlaﬂmada 'yay›nc›n›n do¤ru ve eserin asl›na sad›k kal›narak
ve bedeli kendisine ait olarak' eseri tercüme ettirme hakk› da bulunmaktad›r. Eserin çevirisinde
kullan›lacak baﬂl›k lisans› veren tarafça önceden yaz›l› olarak onaylanacakt›r. 'Çevirinin bitmiﬂ hali
talep üzerine onay için lisans verene sunulur' ﬂeklinde bir düzenlemenin kararlaﬂt›r›lmas› ola¤an bir
uygulamad›r.
(ABD baﬂta olmak üzere) bir kaç ülkede geçerli olan belirli formalitelerle ilgili olarak; bas›l› eserler
üzerindeki haklar›ndan eksiksiz bir ﬂekilde yararlan›labilmesinin bir ﬂart› olarak, yay›nc›l›k anlaﬂmalar›nda
genellikle, eserin baﬂ sayfas›nda uygun bir hak bildirimine yer verilece¤i belirtilir. Bu bildirim; ©
iﬂaretini ve eserin yay›n y›l›n› ve eser sahibinin ad›n› içerir.
Bas›lan nüshalar›n da¤›t›m›yla ilgili olarak ise, anlaﬂmalarda genellikle “yay›nc›n›n, tüm masraflar›
kendisine ait olarak, eserin etkili bir biçimde tan›t›m›n› gerçekleﬂtirece¤i” ﬂeklinde bir hükme de yer
verilir. Lisans›n tek bir bas›mla s›n›rl› olmad›¤› hallerde, anlaﬂmaya ço¤u zaman “yay›nc›, kitab›n sürekli
bir biçimde temin edilebildi¤ini görecek ve gerçek talebin karﬂ›lanabilmesini teminen, yeni bask›lar›n
zaman›nda bas›lmas›n› sa¤layacakt›r” ﬂeklinde bir hüküm de eklenebilir.
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Bir iﬂ plan›n›n temel unsurlar› nelerdir?

‹ﬂ plan›; pazarda rekabet üstünlü¤ü elde edilebilmesi ve elde edilen bu rekabet üstünlü¤ünün
korunabilmesi amac›na yönelik olarak, bir iﬂletmenin kaynak veya varl›klar›n›n iﬂletmenin tüm faaliyetleri
genelinde kârl› bir ﬂekilde kullan›lmas›n› sa¤layan bir mekanizmad›r. ‹ﬂ plan› yeni bir iﬂletme için
baﬂar›ya giden yolun formülüyken, mevcut bir iﬂletme için, iﬂletmenin hâlihaz›rda hangi konumda
bulundu¤u, kendisini nas›l konumland›rd›¤› ve baﬂar›ya ulaﬂmak için ve/veya baﬂar›y› korumak için
ne yap›p da hedeflerine ulaﬂmaya çal›ﬂmas› gerekti¤i sorular›n› cevapland›rmas›n› sa¤layacak bir genel
de¤erlendirmedir.
Her ne kadar iyi bir iﬂ plan›n›n bir araya getirilmesi çok fazla emek gerektiriyorsa da, sa¤layaca¤›
faydalar, bunu oluﬂturmak için harcad›¤›n›z zaman ve enerjiyi hakl› ç›kar›r nitelikte olacakt›r. Bir iﬂ
plan›, size ﬂu konularda yard›mc› olacakt›r:
•

•

•

•

‹ﬂ fikrinizin veya ihracat plan›n›z›n uygulanabilirli¤inin incelenmesi. Yaz›l› olarak haz›rlanm›ﬂ
bir iﬂ plan›, bir ﬂirketi; ürün veya hizmetleriyle ilgili potansiyel talep, rekabetin niteli¤i, pazara giriﬂi
önleyen engeller, yeni veya iyileﬂtirilmiﬂ ürün veya hizmetlerin sat›ﬂ›na yönelik benzersiz öneriler,
gereken kaynaklar, kritik önemdeki çal›ﬂanlar, ilgili teknolojiler ve stratejik ortaklar, finansman›n bir
araya getirilmesi, yeni kurulacak iﬂletmeler için öngörülen maliyetler, pazarlama stratejileri ve benzeri
gibi kilit önemdeki çeﬂitli konular›n tamam›n› dikkatlice incelemeye zorlar.
Yeni iﬂ kurma hizmetlerine ve finansman›na eriﬂim sa¤lanmas›. Potansiyel yat›r›mc›lar ve
borç veren kiﬂi ve kuruluﬂlar iyi formüle edilmiﬂ ve gerçekçi iﬂ planlar› talep etmektedir. Ancak
böyle bir talep bulunmas›na karﬂ›n, do¤ru haz›rlanmam›ﬂ olmas› nedeniyle, yat›r›mc›lara ve iﬂ
inkübatörlerine sunulan iﬂ planlar›n›n %80'ine yak›n›n›n kabul edilmiyor olmas› ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir.
Stratejik rehberli¤in sa¤lanmas›. Bir iﬂ plan›, iﬂletmenin belirlenen zaman aral›¤›nda ve kullan›labilir
kaynak s›n›rlar› çerçevesinde, amaç ve hedeflerine ulaﬂ›lma noktas›nda do¤ru yolda ilerleyip ilerlemedi¤inin
belirlenmesinde, size ve yönetim ekibinize referans noktas› sa¤lar.
Gelece¤e yönelik iﬂ kararlar›n›n ve sonuçlar›n›n de¤erlendirilece¤i bir standard›n ve referans
noktas›n›n sa¤lanmas›. Bu standart veya referans noktas› iﬂle birlikte geliﬂebilir. ‹ﬂ plan›; yeni
ve geliﬂen ﬂartlara dayal› olarak revize edilmesi gereken, dinamik bir dokümand›r.

Uluslararas› iﬂ planlar›
Bir uluslararas› iﬂ plan›n›n haz›rlanmas›, dikkatli bir planlama ve taahhüt gerektirir. Her yeni iﬂletme
için geçerli oldu¤u üzere, ihracat yapma karar› k›sa vadeli kârl› bir hedef olarak de¤il, uzun vadeli bir
iﬂ yat›r›m› olarak öngörülmelidir. Uluslararas› iﬂ anlaﬂmalar› yap›lmas› konusunda bir taahhüde girilmeden
önce, bir uluslararas› iﬂ plan›n›n haz›rlanmas›, ürünün ihracata haz›r olup olmad›¤›n›n belirlenmesi
bak›m›ndan kilit öneme sahip bir ad›md›r. ‹yi haz›rlanm›ﬂ bir iﬂ plan›, bir ürünün uluslararas› pazarlardaki
potansiyelinin de¤erlendirmesinde ﬂirkete yard›mc› olacak, finansman baﬂvuru sürecini kolaylaﬂt›racak
ve ürün için bir pazar›n bulunup bulunmad›¤›n›n ve bir ürünün ihracat maliyetinin ne kadar olaca¤›n›n
belirlenmesine yard›mc› olacakt›r.

REFERANSLAR
Business Plan Basics. Amerika Birleﬂik Devletleri. Web sitesi: www.sba.gov. ‹ﬂ planlar›n›n önemini, unsurlar›n› ve nas›l yaz›lmas›
ve kullan›lmas› gerekti¤i konular›n› incelemektedir.
Centre for Business Planning. Web sitesi: www.businessplans.org.
‹ﬂ plan› haz›rlamada kullan›labilecek çeﬂitli kaynaklar için linkler (giriﬂim sermayesi, yeni ürünler, piyasa analizi, rekabet analizi, üretim
yönetimi, vergi problemleri, hukuki sorunlar, mali tablolar, iﬂ plan›n›n yaz›m› konular›yla ilgili olanlar› da içermektedir). Örnek iﬂ planlar›.
‹ﬂ plan› haz›rlama araçlar› (iﬂ plan›n›z› belgelemek, pazarlama stratejinizi de¤erlendirme ve ürün fikirlerinizi test etmekte kullanabilece¤iniz
yaz›l›mlar). ‹ﬂ plan› stratejinizi de¤erlendirmek için kullanabilece¤iniz ücretsiz örnek analiz.
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Fikri mülkiyet haklar›na iliﬂkin konular›n iﬂ plan›ma eklenmesi neden
önemlidir?

Yeni veya özgün bilgiler ve fikirlerin yarat›c› bir ﬂekilde ifade edilmesi, yirmi birinci yüzy›lda iﬂletmeleri
baﬂar›ya taﬂ›yan itici güçtür. Bu nedenle, bu bilgilerin ve yarat›c› ifadenin yanl›ﬂl›kla aç›klanmas›n› veya
rakipler taraf›ndan izinsiz bir ﬂekilde kullan›lmas›n› önleyecek tedbirlerin al›nmas›, rekabet avantaj›n›n
geliﬂtirilmesi ve korunmas› bak›m›ndan giderek daha kritik bir unsur halini almaktad›r. Bir iﬂi s›f›rdan
baﬂlayarak yükseklere taﬂ›mak, iliﬂkiler ve finansman kayna¤› a¤lar›n›n oluﬂturulmas› dâhil baﬂka çeﬂit
kaynaklar› da gerektirmektedir. Fikri mülkiyet (FM) haklar›n›n korunmas› sistemi:
•
•
•

‹lkesiz rakiplerin uzak tutulmas›;
Çal›ﬂanlar, dan›ﬂmanlar, tedarikçiler, alt yükleniciler, iﬂ ortaklar› ve müﬂterilerle iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi ve
Finansman temini konular›nda kilit öneme sahip bir araç sa¤lar.

Yat›r›mc›lar› cezbedebilmek için, teklif edilen iﬂin potansiyeline ve gelece¤ine objektif bir ﬂekilde bakabilen,
nitelikli bir iﬂ plan›na ihtiyaç vard›r. Yat›r›mc›lar› ikna edebilmeniz için:
•
•
•

Ürününüz için pazarda talebin var oldu¤unu;
Ürününüzün, varsa, rakip ürünlerden üstün oldu¤unu ve
Dürüst ﬂekilde hareket etmeyen rakiplerinizin “bedavac›l›k” yoluyla baﬂar›n›zdan yararlanmalar›n›
önlemek üzere uygun tedbirleri alm›ﬂ oldu¤unuzu kan›tlaman›z gerekir.

Pek çok giriﬂimci, ürünlerinin yenilikçi, benzersiz oldu¤unu veya kendi ürünlerinin rakiplerinin
ürünlerinden daha üstün oldu¤unu iddia edecektir. Ancak, gerçekten bu böyle midir? E¤er bunun
do¤rulu¤una inan›yorsan›z, bunu ispat etmeniz gerekecektir ve bir patent (veya güvenilir bir patent
araﬂt›rmas›n›n sonuçlar›) bu yenilik iddias›n›n belki de en iyi kan›t›d›r.
Ticaret unvan›n›z, markalar›n›z ve alan adlar›n›z ürünlerinizi rakiplerinizin ürünlerinden farkl› k›lacak
temel unsurlar olabilir. Bu nedenle, bu adlar dikkatli bir ﬂekilde seçilmeli ve iﬂ plan›n›zda bu adlar›n
tescili için at›lan ad›mlara at›f yap›lmal›d›r.
Bunlara ek olarak, yeni ﬂirket kurulumlar›nda hizmet sa¤layan kurumlar ve yat›r›mc›lar, bunun pahal›
dava süreçleri sebebiyle iﬂinizi güç bir duruma sokma riski bulunmas› nedeniyle, sat›ﬂ›n› teklif etti¤iniz
ürünün hiçbir aﬂamas›nda di¤er ﬂirketlere ait ticaret s›rlar›n›n, korunan materyallerin veya di¤er haklar›n
izinsiz ﬂekilde kullan›lmad›¤›ndan emin olmay› da isteyeceklerdir. Yüksek teknoloji sektörlerinin
baz›lar›nda, üçüncü kiﬂilere ait FM haklar›na tecavüz edilme riski yüksektir ve söz konusu risklerin
mevcut olmad›¤›n› (bir patentle veya marka araﬂt›rmas› arac›l›¤›yla) kan›tlamad›¤›n›z sürece, yeni ﬂirket
kurulumlar›nda hizmet sa¤layan kurumlar ve yat›r›mc›lar böyle bir riski alma konusunda isteksiz
davranabileceklerdir.

REFERANSLAR
Practical IP issues in developing a business plan. WIPO. Web sayfas›: www.wipo.org/sme/en/ip business/managing ip/business
planning.htm. ‹ﬂ planlar›n›n önemi anlat›lmakta ve FM'nin iﬂ planlar›na neden ve nas›l dâhil edilmesi gerekti¤i aç›klanmaktad›r.
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Pek çok iﬂletme için (üretim detaylar›, gizli buluﬂlar ve teknik, mali ve pazarlama alan›ndaki knowhow gibi) gizli nitelikteki iﬂ bilgileri, iﬂletmenin rekabet avantaj›n›n kayna¤› olabilir. Bu gibi durumlarda,
iﬂletmenizin ticari s›r olarak bilinen tescilli ve önemli nitelikteki bilgilere sahip oldu¤unu ve bu bilgileri
çal›ﬂanlar›n›zdan ve rakiplerinizden korumak için uygun ad›mlar› atm›ﬂ oldu¤unuzu yeni ﬂirket
kurulumlar›nda hizmet sa¤layan kurumlar ve yat›r›mc›lara aç›klaman›z önemlidir. Öyle ki, iﬂ plan›n›z
bile gizli belge niteli¤indedir ve yaln›z 'bilinmesi gereklili¤i' ilkesi esas al›narak ve genellikle bu bilginin
aç›klanaca¤› çal›ﬂan, yat›r›mc› veya ilgili kiﬂi öncelikle bir gizlilik anlaﬂmas› imzalad›ktan sonra
aç›klanmal›d›r.
Özet olarak, bir FM iﬂletmenizin önemli bir varl›¤›ysa (bir baﬂka ifadeyle, ﬂirketiniz, patentler veya
patentlenebilir teknolojilere, endüstriyel tasar›mlara, ticari s›rlara, ünlü (olabilecek) markalara sahipse,
ya da korunan eserlerin maddi haklar› ﬂirketinizin elinde bulunuyorsa) bu, iﬂ plan›n›z›n kilit öneme sahip
bir parças› olmal›d›r. ﬁirketinizin varl›klar›n› ve pazarda sahip oldu¤u f›rsatlar› içeren do¤ru haz›rlanm›ﬂ
bir liste yaln›z ﬂirketinizin (fabrikalar, ekipman, sermaye gibi) maddi varl›klar›n› de¤il, (FM gibi) gayri
maddi (maddesel olmayan) varl›klar›n› da içermelidir, çünkü söz konusu gayri maddi varl›klar, rekabetin
yo¤un bir ﬂekilde yaﬂand›¤› bir iﬂ ortam›nda bir ﬂirketin baﬂar›s› için giderek daha fazla kilit rol
üstlenmektedirler. FM varl›klar›n›n yönetimine iliﬂkin olarak ﬂirketinizin bir mevcut durum de¤erlendirmesi
gerçekleﬂtirmiﬂ oldu¤unu gösteren her türlü kan›t›n, ﬂirketinizin potansiyeli konusunda, kurumlar› ve
yat›r›mc›lar› ikna etmesi bak›m›ndan önemli bir rol üstlenmesi muhtemeldir.
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ﬁirketimizin fikri mülkiyete konu varl›klar›n›n olup olmad›¤›n› nas›l
bilebilirim? Fikri mülkiyet denetimi nedir?

Fikri mülkiyet denetimi (IP audit) niçin yap›lmal›d›r?
Baz› iﬂletmeler FM varl›klar›n› tan›mlamak, koruma alt›na almak ve yönetmek konusunda geliﬂmiﬂ süreçlere
ve sistemlere sahipken, ﬂaﬂ›rt›c› say›daki di¤erlerinin ise böyle bir sistemi bulunmamaktad›r. Baz› iﬂletmeler
korunabilir nitelikteki FM haklar›n›n (örne¤in, patentlenebilir buluﬂlar ve tescil edilebilir markalar) yönetimi
için geliﬂmiﬂ sistemlere sahiptir, ancak ﬂirketin de¤erli bir eleman› henüz belgelenmemiﬂ know-how'› da
beraberinde götürerek ﬂirketten ayr›ld›¤›nda, ﬂirket kendisini güç bir durumda bulabilir. 'FM konusunda
fark›ndal›¤a sahip' iﬂletmelerde bile sistemler, düzenli aral›klarla gözden geçirilmeli ve iﬂletmenin elinde
bulunan FM varl›klar›ndan azami ﬂekilde nas›l yararlan›labilece¤i hususunda personel e¤itilmeli veya
hat›rlatmalarda bulunulmal›d›r. Bir FM denetimi s›ras›nda de¤erlendirilecek konular aras›nda ﬂunlar bulunabilir:
•

•

•
•

FM haklar›n›n mülkiyeti. ﬁirketiniz FM varl›klar›n›n tamam›n› gerekti¤i ﬂekilde koruma alt›na ald› m›? Daha
iyi korunabilecek patentlenebilir buluﬂ, tasar›m, marka ve telif haklar› veya ba¤lant›l› hak mevcut mu?
Çal›ﬂanlar›n›z veya d›ﬂar›dan tutulan dan›ﬂmanlar taraf›ndan geliﬂtirilen tasar›mlar›n veya buluﬂlar›n tamam›
ﬂirketinize ait midir? E¤er de¤il ise, bunlar› kullanma hakk›na sahip misiniz?
Mevcut durum de¤erlendirmesi. ﬁirketiniz ürünleri için gerekli olan teknolojilerinin tamam›n› kullanmak
için lisansa sahip mi? ﬁirketiniz baﬂkalar›na ait fikri mülkiyet haklar›na tecavüz ediyor mu, ya da tecavüz
etme olas›l›¤› var m›?
Lisanslama. ﬁirketiniz FM varl›klar›ndan azami ﬂekilde yararlanabiliyor mu? Herhangi bir FM hakk›n›
di¤er firmalara lisansl›yor musunuz? Bunlar için uygun bir bedel al›yor musunuz?
Haklar›n yürürlü¤ü. FM haklar›n›z› tecavüz edenlerin varl›¤›ndan haberdar m›s›n›z? Bu tecavüzü
durdurmak veya engellemek için tedbir almal› m›s›n›z?

Farkl› türde FM denetimleri
Do¤ru bir FM denetimi tam olarak ﬂirketinizin gerçek ihtiyaçlar›na uygun ﬂekilde tasarlanacak olmakla birlikte,
genellikle, oluﬂturulduklar› tarihten baﬂlayarak sona erecekleri tarihe kadar olan süre içinde; mevcut FM
varl›klar›n›n tan›mlanmas›, uygun koruman›n sa¤lanmas› (örne¤in, uygun hallerde know-how bilgisinin
belgelenmesi) ve uygulamaya konulmas› veya FM varl›klar›n›n sürekli bir ﬂekilde yönetilmesi için oluﬂturulan
sistemlerin gözden geçirilmesi amac›yla tasarlan›r.
FM denetimlerinin gerçekleﬂtirilmesinde izlenebilecek farkl› yollar›n örnekleri ﬂunlard›r:
•

•

•

Yeni kurulan bir ﬂirket genellikle çekirdek teknolojileri ve/veya di¤er FM varl›klar› için uygun bir FM korumas›na
sahip olmay› isteyecektir. FM'nin tan›mlanmas› için ﬂirketin erken bir aﬂamas›nda sistemlerin oluﬂturulmas›yla
ﬂirketin FM varl›¤›ndan elde edece¤i kâr artt›r›labilir.
Bir baﬂka iﬂletmeyle birleﬂen, onu sat›n alan veya ona yat›r›m yapan bir iﬂletme, FM haklar›n›n de¤erini
incelemek de dâhil, söz konusu iﬂletmenin varl›klar›n›n de¤erini belirlemeye odaklanacakt›r. Bu, kilit
öneme sahip FM haklar›n› satmay› planlayan iﬂletmeler için de düﬂünülmesi gereken önemli bir konudur.
‹hracatla u¤raﬂan bir ﬂirketin FM denetiminin odak konusu ise, ﬂirketin ilgilendi¤i tüm pazarlardaki FM
varl›klar› için maliyet etkin bir koruma sa¤lanmas› olacakt›r. Bu denetim ayr›ca, FM'e dayal› stratejik ortakl›k,
ortak pazarlama, ortak üretim düzenlemeleri, lisanslama, franchising ve kimi zaman FM varl›klar›n›n sat›ﬂ›na
iliﬂkin f›rsatlar›n tan›mlanmas›n› da kapsayacakt›r.
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Fikri mülkiyet haklar›, ﬂirketimizin pazar araﬂt›rmas›na ve rekabetle ilgili
istihbarat çal›ﬂmas›na nas›l yard›mc› olabilir?

‹hracatç›lar baﬂar›l› olabilmek için pazar araﬂt›rmas› gerçekleﬂtirmek suretiyle ilgili pazarlar› de¤erlendirmek
zorundad›r. Pazar araﬂt›rmas› gerçekleﬂtiren ihracatç›lar esas olarak, yurtd›ﬂ›ndaki her bir pazar için
pazarlama f›rsatlar›n› ve engellerini ve yan› s›ra potansiyel al›c› ve müﬂterileri tan›mlamaya çal›ﬂ›r.
Pazar araﬂt›rmas› bir ﬂirketin ürünleri için en iyi potansiyele sahip yurtd›ﬂ› pazarlar›n› belirlemek için
kulland›¤› yöntemlerin tümünü içerir. Bu araﬂt›rman›n sonuçlar›; ﬂirketin ürünleri için en büyük pazar,
en h›zl› büyüyen pazar, pazar e¤ilimleri ve genel görünümü, pazar›n ﬂartlar› ve pazardaki uygulamalar
ve rakip firmalar ve ürünler hakk›nda ﬂirkete bilgiler sa¤lar.

Fikri mülkiyet haklar› pazar araﬂt›rman›za nas›l yard›mc› olabilir?
Patent ve marka veritabanlar›, pazar araﬂt›rman›z için oldukça yararl› birer araç olabilir. Patent veritabanlar›
sizi örne¤in, incelenen teknolojinin incelenen pazarda baﬂkalar›n›n korumas›nda olup olmad›¤› ve
dolay›s›yla söz konusu teknolojiyi o pazarda kullanmak için bir lisansa gerek duyup duymayaca¤›n›z;
rakipleriniz taraf›ndan geliﬂtirilen ve ilgili pazarda koruma alt›na al›nm›ﬂ olan en son teknolojiler; ürün
ve/veya hizmetlerinizi geliﬂtirebilecek tamamlay›c› nitelikteki bir teknolojiyi geliﬂtirmiﬂ olan potansiyel
ortaklar konular›nda ve ilgili pazardaki rekabet ortam›n›n ve baﬂar› ﬂans›n›z›n de¤erlendirilmesi bak›m›ndan
önemli olabilecek di¤er konularda bilgilendirecektir. Bkz. 17 numaral› soru.
Kullanmay› planlad›¤›n›z markan›n ilgili pazarda korunan bir markayla çak›ﬂma ihtimalinin belirlenmesi
amac›yla da marka veritabanlar›na baﬂvurulmal›d›r. Böyle bir çak›ﬂman›n belirlenmesi ﬂirketinizin bir
pazara girme konusundaki karar›n› önemli ölçüde etkileyebilir, pazarlama stratejinizi de¤iﬂtirebilir ve/veya
ﬂirketinizi söz konusu pazar için farkl› bir marka kullanmaya zorlayabilir. Bkz. 24 numaral› soru.
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‹hracat pazarlar›na giriﬂ yapman›n yollar› nelerdir ve fikri mülkiyet
haklar› buna nas›l destek olabilir?

Belirli bir pazara giriﬂte izlenecek yolun seçimi, bir ihracatç› için en kritik kararlardan biridir, çünkü
bu karar›n çeﬂitli uluslararas› pazarlama konular› bak›m›ndan önemli sonuçlar› bulunmaktad›r. ‹hracat
pazarlar›na giriﬂte izlenecek yolun seçimini yaparken, yurtiçi pazar›yla ihracat›n gerçekleﬂtirilece¤i pazar
aras›ndaki benzerlikleri, sat›ﬂ sonras› hizmet gereksiniminin ne kadar oldu¤u, tarifeler ve sevkiyat, teslim
süresi gereklilikleri, marka fark›ndal›¤›, FM korumas› ve rekabet üstünlü¤ü konular›n› de¤erlendirmelidir.
Bir pazara giriﬂte do¤rudan ihracat ve dolayl› ihracat olmak üzere, baﬂl›ca iki seçenek bulunur.

Do¤rudan ihracat
Bu seçenekte, müﬂterinin belirlenmesinden ödemelerin tahsiline kadar ihracat sürecinin tamam›n›
imalatç›-ihracatç› kendisi gerçekleﬂtirir. Firman›n bu amaçla, bu çal›ﬂmalar› gerçekleﬂtirmek için gerekli
finansmanla birlikte ba¤›ms›z bir ihracat departman› oluﬂturmas› da gerekebilir.
Do¤rudan ihracat›n firma için avantajlar› ﬂunlard›r:
•
•
•

‹hracat süreci üzerinde tamamen kontrol yetkisine sahiptir,
Arac›ya yapaca¤› ödemelerden tasarruf etti¤i için kâr marj› artar ve
Yurtd›ﬂ›ndaki al›c›yla yak›n bir iliﬂki kurar.

Do¤rudan ihracat›n firma için dezavantajlar› ise ﬂunlard›r:
•
•

Baﬂka bir pazar›n oluﬂturulmas›n›n getirdi¤i maliyetler do¤rudan ihracat›n sa¤layaca¤› faydalardan
daha a¤›r basabilir ve
‹hracatç›, risklere do¤rudan do¤ruya daha fazla maruz kalabilir.

KOB‹'lerin do¤rudan ihracat yapabilmesi için izleyebilece¤i yollar›ndan biri de bir ihracat konsorsiyumu
oluﬂturmak için bir araya gelinmesidir. Hükümetler genellikle di¤er KOB‹'lerle ihracat birlikleri oluﬂturan
küçük ölçekli ihracatç›lar için özel destekler sa¤lamaktad›r. Bu tür düzenlemeler tecrübesiz ihracatç›lar
için özellikle faydal› olabilir.

Dolayl› ihracat
Bu seçenekte ise ihracat yapmay› isteyen ancak bunun için gerekli altyap› ve tecrübeden yoksun olan
bir firma, komisyoncular, yerel al›m ofisleri, tüccar ihracatç›lar veya ihracat› geliﬂtirme ﬂirketleri (‹Gﬁ'ler)
arac›l›¤›yla ihracat gerçekleﬂtirebilir.
Dolayl› ihracat›n firma için avantajlar› ﬂunlard›r:
•
•

‹hracat›n teknik ve hukuki boyutlar›n›n tamam›n› ö¤renmek zorunda olmaks›z›n, imalata yo¤unlaﬂabilir ve
Arac›lar›n sa¤lad›¤› profesyonel uzmanl›ktan yararlan›l›r.
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meseleler, ticaret f›rsatlar›n›n bulunmas› ve geliﬂtirilmesi, do¤rudan ve dolayl› ihracat yap›lmas›, uluslar aras› ihale f›rsatlar›n›n araﬂt›r›lmas›,
distribütör yönetimi ve motivasyonu, ürünlerinizin tan›t›m› ve yurtd›ﬂ›na seyahat konular›n› incelemektedir.
Legal Aspects of Entering Foreign Markets - Pitfalls and Safeguards. Fred M. Greguras. Fenwick and West. Yabanc› pazarlara giriﬂ
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özet halinde incelemektedir.
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Dolayl› ihracat›n firma için dezavantajlar› ﬂunlard›r:
•
•

Ürün üzerindeki denetimin aﬂ›r› giriﬂken bir temsilciye kapt›r›lmas› olas›l›¤› bulunmaktad›r ve
Baz› arac›lar›n ihracatç›lardan farkl› hedeflere sahip olabilece¤i unutulmamal›d›r.

Dolayl› ihracat gerçekleﬂtirilecek ise, ileriki bir safhada herhangi bir anlaﬂmazl›¤›n oluﬂmas›n›n önüne
geçebilmek için ihracat yap›lacak pazarlarda fikri hak sahipli¤i konusunun aç›kl›¤a kavuﬂturulmas›
önemlidir.
‹hracat yapmak isteyen bir firma için ortak giriﬂimler, lisanslama ve denizaﬂ›r› üretim gibi baﬂka seçenekler
de mevcuttur.
Ortak giriﬂimler. Bir ortak giriﬂim; sermayeye kat›l›m, teknoloji transferi, yat›r›m, üretim ve pazarlama
konular›ndan bir veya daha fazlas›n› gerçekleﬂtirmek üzere müzakere edilen, ihracatç› firma ve ithalatç›
firma aras›ndaki bir ortakl›kt›r. ‹fa, hesap verilebilirlik, kâr paylaﬂ›m› ve pazarlama düzenlemelerine
iliﬂkin sorumluluklar ortakl›k anlaﬂmas›nda tan›mlanacakt›r. Ortak giriﬂimler maliyetleri yayg›nlaﬂt›rabilir,
riskleri azaltabilir, yerel pazara iliﬂkin bilgi ve ayr›nt›lar› sa¤layabilir ve pazara giriﬂi kolaylaﬂt›rabilir.
Farkl› ülkelerde ortak giriﬂimlerin düzenlenmesine iliﬂkin kanunlar bulunabilir. Bkz. 48 numaral› soru.
Lisanslama. Bir firma; patentler, faydal› modeller, endüstriyel tasar›mlar, markalar, telif haklar› veya
ticari s›r olarak korunan teknolojik know-how gibi FM haklar›n› bir kere ödenecek bir ücret veya birden
fazla kez ödenecek kullan›m bedelleri karﬂ›l›¤›nda, yurtd›ﬂ›ndaki bir ﬂirkete bir sözleﬂmeyle lisanslayabilir
veya devredebilir. Lisanslama, bir ﬂirketin farkl› bir pazara h›zl› giriﬂ yapmas›n› sa¤lar. Sermaye yat›r›m›na
olanak vermektedir ve yat›r›m›n geri dönüﬂü genellikle daha h›zl› gerçekleﬂir, ancak lisanslama iﬂlemi
üretim ve pazarlama faaliyetleri üzerindeki denetimin kaybedilmesini ve yasal bir sözleﬂme vas›tas›yla
dikkatli bir ﬂekilde düzenlenmedi¤i sürece, teknolojik know-how'›n lisans sahibi taraf›ndan paylaﬂ›lmas›na
da yol açabilir. Bkz. 47 numaral› soru.
Denizaﬂ›r› üretim. Firmalar, nakliye masraflar›n› azaltmak, k›s›tlay›c› tarifelerden kaç›nmak, iﬂçilik
maliyetlerini düﬂürmek, girdi maliyetlerini azaltmak veya devlet teﬂviklerinden yararlanmak maksad›yla,
hedefindeki bir denizaﬂ›r› pazarda üretim tesisi kurmay› isteyebilir.
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Yurtd›ﬂ›ndaki bir pazardan FM korumas›nda olan ürünlerimi sat›n alm›ﬂ
olan bir kiﬂi, bu mallar›n sat›ﬂ›n› yurtiçi pazar›na yeniden ithal ederek
gerçekleﬂtirebilir mi? Böyle bir kiﬂiye engel olabilir miyim? Bu durum
ihracat ve fiyatland›rma stratejimi nas›l etkiler?

‹thalat/ihracat stratejinizi belirlerken, bir al›c›n›n iﬂletmenize ait olan ve FM haklar› korunan mallar›
iﬂletmenizin iznini alma zorunlulu¤u olmaks›z›n bir baﬂka ülkede yasal yollarla yeniden sat›ﬂ›n› gerçekleﬂtirip
gerçekleﬂtiremeyece¤i hususunu, tercihen profesyonel bir dan›ﬂman›n (vekil veya avukat) görüﬂüne
baﬂvurmak suretiyle aç›kl›¤a kavuﬂturman›z gerekir. Bir baﬂka deyiﬂle, FM haklar›n›z›n ürünün uluslararas›
pazarlarda ilk defa sat›lmas›ndan sonra “tükenip tükenmeyece¤i” sorusunun cevab›n› ö¤renmeniz gerekir.
Benzer ﬂekilde, iﬂletmeniz bir patent, marka, endüstriyel tasar›m ve/veya telif haklar›yla korunan mallar›
sat›n alm›ﬂsa, bu mallar› yurtd›ﬂ›na -di¤er pazarlara- satabilmek için FM'nin sahibi (sahipleri) ile resmi bir
sözleﬂme yapman›z›n gerekip gerekmeyece¤ini belirlemeniz gerekir.
Bu sorular›n cevaplar› oldukça karmaﬂ›kt›r. Cevaplar sadece ülkeden ülkeye farkl›l›k göstermekle kalmay›p,
söz konusu FM haklar›n›n türüne ve ilgili ürünün niteli¤ine göre de de¤iﬂiklik gösterebilir.

FM haklar›n›n tükenmesi60
Bu konular› derinlemesine incelemeden önce “Fikri Mülkiyet haklar›n›n tükenmesi” ifadesinin ne anlama
geldi¤ini tan›mlamam›z gerekir. Bu kavram fikri haklar üzerinde oluﬂturulan s›n›rlamalar›n bir çeﬂididir.
En basit ifadeyle bunun anlam›; bir FM hakk›n›n korumas› alt›nda bulunan bir ürün bizzat iﬂletmeniz
taraf›ndan, ya da onun izniyle baﬂkalar› taraf›ndan sat›ld›¤›nda, ürünün ticari kullan›m›yla ilgili FM haklar›n›n
sona erecek (tükenecek) olmas›d›r. Bazen bu s›n›rland›rma 'ilk sat›ﬂ doktrini' olarak da an›l›r, çünkü belirli
bir ürünün ticari ﬂekilde kullan›lmas›yla ilgili haklar ürünün ilk sat›ﬂ›yla birlikte tükenir. Kanunda aksine
bir hüküm bulunmad›kça, iﬂletmeniz art›k ürünün yeniden sat›lmas›, kiralanmas› veya kiraya verilmesi vey
a sair surette ticari olarak kullan›lmas› örneklerinde oldu¤u gibi üçüncü kiﬂilerin ürün üzerinde
gerçekleﬂtirebilecekleri sonraki iﬂlemleri denetleme veya karﬂ› ç›kma hakk› bulunmamaktad›r.
Bu kural›n en az›ndan yurtiçi pazar› ba¤lam›nda geçerli oldu¤u hususunda geniﬂ bir fikir birli¤i mevcuttur.
Yeniden sat›ﬂ, kiralama veya kiraya verme gibi sonraki iﬂlemler üzerinde de denetim hakk›n› korumay›
istiyorsan›z, ürünü satmak yerine lisanslama yoluna gitmeniz tavsiye olunur. Bu, genellikle yaz›l›m ürünleri
bak›m›ndan geçerli bir uygulamad›r.
Ayr›ca, pek çok ülkede örne¤in ses ve görüntü kayd› yap›lan kaset, CD ve DVD'leri alan kiﬂilerin bu
ürünleri do¤rudan veya dolayl› yollarla kiralamalar›, kiraya vermeleri veya ticari fayda sa¤lamak amac›yla
ödünç vermelerini önlemek maksad›yla, “ilk sat›ﬂ doktrinine” baz› s›n›rlamalar da getirilmektedir. Say›sal
ortam aktar›lm›ﬂ tüm eserlerin ödünç verilmesinin yasaklan›p yasaklanmamas› hususu ilgili çevrelerce
tart›ﬂ›lmaktad›r.

REFERANSLAR
Parallel Imports and International Trade. Christopher Heath. W1PO. 1999.
Web sitesi: www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/atrip_gva_99/atrip_gva_99_6.pdf. Medeni hukuk ve gelenekselhukuk (Anglo-Sakson hukuku)
kurallar›n›n geçerli oldu¤u ülkelerde ve uluslararas› ba¤lamda farkl› yaklaﬂ›mlar benimsenmektedir.
60E.N.: 556 Say›l› MarKHK md.13'te bu konuya “Marka tescilinden do¤an haklar›n tüketilmesi” baﬂl›¤› alt›nda de¤inilmiﬂtir: “Tescilli bir
markan›n tescil kapsam›ndaki mal üzerine konularak marka sahibi taraf›ndan veya onun izni ile Türkiye'de piyasaya sunulmas›ndan
sonra, mallarla ilgili fiiller marka tescilinden do¤an hakk›n kapsam› d›ﬂ›nda kal›r”. Buna göre markan›n tescilli markan›n ürinde
kullan›ld›¤› mal, sahibi taraf›ndan veya onun izni ile Türkiye'de bir kere sat›ld›ktan sonra marka sahibi marka üzerindeki haklar›n› (kötü
niyet hariç) “tüketir”. Bunu ﬂöyle bir örnekle aç›klayal›m: Bir meyve suyu üreticisi mallar›n› bir kere bir hipermarkete satt›¤›nda, bu
hipermarketten bir koli meyve suyu alan esnaf bakkal›nda bu meyve sular›n› satt›¤›nda, meyve suyu markas›n›n sahibi, bakkaldan hak
iddias›nda bulunamaz, kazanc›na ortak olamaz, haklar›n› ihlal etti¤ini öne süremez. Çünkü meyve suyu üreticisinin marka haklar›, meyve
sular›n› hipermarkete satt›¤› anda tükenmiﬂtir.

Bu hakk›n tükenmesi için önemli olan iki husus bulunmaktad›r: Markan›n tescil edilmiﬂ olmas› ve mal›n Türkiye'de sat›ﬂa sunulmuﬂ
olmas›. Ulusal tükenme ad› verilen bu ikinci durum ﬂu anlama gelmektedir: Tescilli bir markay› taﬂ›yan mal e¤er Türkiye d›ﬂ›nda
piyasaya sunulmuﬂsa, marka hakk› tükenmiﬂ olmaz; yani yabanc› bir ülkeden ithalat durumunda marka sahibi, marka hakk›na
dayanarak bu ithalat› durdurabilir ancak paralel ithalata (Markalar Türkiye'de ve yurt d›ﬂ›na sat›ld›ktan sonra üçüncü kiﬂilerin yurt
d›ﬂ›ndan ald›klar› mallar› Türkiye'ye getirmesine) engel olunamaz.
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Uluslararas› tükenme
FM korumal› bir ürünün yurtd›ﬂ›nda sat›ﬂ› veya ticari ﬂekilde kullan›lmas› sonucunda da ürün üzerindeki
FM haklar›n›n tükenip tükenmeyece¤i veya ne derece tükenece¤i konusunda da daha az bir fikir birli¤i
mevcuttur. Bu mesele “paralel ithalat” olarak bilinen hallerde daha da ön plana ç›kmaktad›r. Paralel
ithalat kavram›, ürünlerin, FM korumal› ürünün imalatç›s› taraf›ndan müzakere edilmiﬂ anlaﬂmalar
kapsam›ndaki da¤›t›m kanallar›n›n bir parças› olmayan ithalatç›lar taraf›ndan ithal edilmesine at›f yapar.
Ürünün imalatç›s› veya fikri haklar›n›n sahibi ile paralel ithalat› gerçekleﬂtiren taraf aras›nda anlaﬂmaya
dayal› bir iliﬂki bulunmad›¤›ndan, ithal edilen mallar kimi zaman 'gri pazar (grey market) mallar›' olarak
an›lmaktad›r ki, bu ifade bazen yan›lt›c› da olabilmektedir; çünkü mallar›n kendisi orijinaldir, buradaki
husus sadece paralel da¤›t›m kanallar›n›n imalatç›n›n veya fikri hak sahibinin denetiminde olmamas›d›r.
Bu mallar farkl› ﬂekilde ambalajlanabilir veya etiketlendirilebilir.
FM hak sahibi, iﬂ gerekçeleriyle pazarlar› ay›rmak veya pazarlar› segmentlere ayr›ﬂt›rmak amac›yla, FM
hakk›n›n kendisine tan›d›¤› ithalat hakk›na dayal› olarak söz konusu ithalata veya yeniden ithalata itiraz
etmeyi deneyebilir. Ancak, ürünün FM hak sahibi taraf›ndan veya onun izniyle bir baﬂkas› taraf›ndan
yurtd›ﬂ›nda pazarlanmas› ürünün yurtiçindeki FM haklar›n›n tamam›n›n tükenmesiyle sonuçlan›yorsa,
ithalat› engelleme hakk› da tükenmelidir. Bir baﬂka ifadeyle, FM hak sahibi ürünün bir di¤er ülkeye
ithaline veya ilk kez pazarland›¤› ülkeye yeniden ithaline itiraz edememelidir.
Bu nedenle, ithalat yap›lan ülkede haklar›n ulusal, bölgesel veya uluslararas› düzeyde tükenmesi
kavramlar›n›n uygulan›p uygulanmad›¤›na ba¤l› olarak, haklar›n tükenmesi ilkesinin çeﬂitli hukuki
sonuçlar› bulunmaktad›r. Ulusal düzeyde tükenme kavram›, FM hak sahibine, mallar yurtiçi pazar›nda
kald›¤› sürece, kendisi taraf›ndan veya kendisinin izniyle bir baﬂkas› taraf›ndan yurtiçi pazar›na sürülen
mallar›n ticari ﬂekilde kullan›m› üzerinde denetim gerçekleﬂtirme hakk› vermez. Ancak, FM hak sahibi
(veya yetkili bir lisans sahibi) ithalat hakk›na dayal› olarak, yurtd›ﬂ›na pazarlanan veya yurtiçi pazar›ndan
ihraç edilen mallar›n ithaline yine de itiraz edebilir. Haklar›n bölgesel düzeyde tükenmesi halindeyse,
FM korumal› ürünün FM hak sahibi taraf›ndan veya onun izin verdi¤i bir baﬂkas› taraf›ndan ilk kez
sat›ﬂ›yla birlikte, ürün üzerindeki FM haklar› sadece yurtiçi pazar›yla s›n›rl› olarak de¤il, tüm bölgeyi
de kapsayacak ﬂekilde tükenir. Ayn› bölge içerisinde gerçekleﬂtirilecek paralel ithalatlara art›k FM
haklar›na dayal› olarak itiraz edilmesi mümkün olmay›p, itiraz ancak o bölgenin d›ﬂ›nda kalan ülkelerin
bulundu¤u bölgenin uluslararas› s›n›r›nda mümkün olabilir. Bir ülkede uluslararas› tükenme kavram›
uygulan›yorsa, FM haklar›, ürün FM hak sahibi taraf›ndan veya onun izin verdi¤i bir baﬂkas› taraf›ndan
dünyan›n herhangi bir yerine sat›lm›ﬂ ise, tükenmektedir.
‹lgilendi¤iniz ülkede geçerli olan her bir FM hakk›na iliﬂkin yasal hükümlerle ilgili olarak, Ulusal FM
ofislerinden veya vekillerinden bilgi al›nabilmelidir61.

FM haklar›n›n tükenmesi ve bunun ihracat ve fiyatland›rma stratejisi üzerindeki etkisi
Pek çok firma belirli bir ürün için farkl› ülkelerde, di¤er hususlar›n yan› s›ra, o ülkedeki al›m gücüne
ba¤l› olarak, farkl› fiyat belirleme politikas›na sahiptir. Bu nedenle, ﬂirketiniz taraf›ndan imal edilen
ve sat›lan veya ﬂirketiniz taraf›ndan verilen bir lisans çerçevesinde bir baﬂka ﬂirket taraf›ndan imal edilen
ve sat›lan bir ürün, bir baﬂka ülkede daha düﬂük fiyatla temin edilebiliyorsa, bir baﬂkas› bu ürünü o
ülkeden sat›n almak ve ülkenize ithal etmek veya yeniden ithal etme yoluna gidebilir. Dolay›s›yla, bu
ithalatç›, ﬂirketiniz veya lisans verdi¤iniz bir baﬂka ﬂirket taraf›ndan yasal olarak üretilmiﬂ bir ürünü,
sizin sat›ﬂ fiyat›n›zdan daha düﬂük bir fiyatla pazara sunmuﬂ olacakt›r. Böyle bir uygulama, yukar›da
aç›kland›¤› üzere, ülkenizde FM haklar›n›n uluslararas› düzeyde tükenmesi ilkesi uygulan›yorsa, kabul
edilebilir bir uygulama olacakt›r. Dolay›s›yla, bir ülkenin uluslararas› tükenme ilkesi ve paralel ithalat
konular›nda benimsedi¤i yaklaﬂ›m›n, iﬂletmenizin ihracat ve fiyatland›rma stratejisi üzerinde etkisi olabilir.

61E.N.: Önceki sayfadaki notta da belirtildi¤i üzere Türkiye'de ulusal düzeyde tükenme ilkesi geçerlidir.
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Fikri mülkiyet haklar›m›n yurtd›ﬂ›nda korunmas› için ne zaman baﬂvuruda
bulunmal›y›m?

Zamanlama, FM haklar›n›n di¤er ülkelerde de korunmas› için baﬂvuru bak›m›ndan kritik önemde bir faktördür.
Baﬂvuru sürecinin baﬂlat›lmas› için do¤ru zaman›n belirlenmesi genellikle zordur. Baﬂvurunun kesin zaman›:
•
•
•
•

Ürünü pazara sürece¤iniz tarihin ne kadar yak›n oldu¤u;
FM haklar›n›z› yurtd›ﬂ›nda korumak için gerekli olan finansal kaynaklar›n tutar› ve mevcut olup
olmad›¤›;
Ürününüzün teknik özelliklerinin, tasar›m›n›n veya ticaret markas›n›n baﬂkalar› taraf›ndan ba¤›ms›z
bir ﬂekilde geliﬂtirilebilme, kopyalanabilme veya taklit edilebilme olas›l›¤›;
‹lgili ülkedeki yetkili FM ofislerinin haklar› ﬂirketiniz ad›na tescil etmesi/haklar› ﬂirketinize vermesi
için gereken süre de¤erlendirilerek belirlenecektir.

Ancak, fikri mülkiyet haklar›n›z› sürecin çok erken bir aﬂamas›nda koruma alt›na almak için yüksek maliyetlerle
karﬂ› karﬂ›ya kalmaman›z veya yurtd›ﬂ›nda koruma baﬂvuru için belirlenmiﬂ önemli süreleri kaç›rmamak
için, göz önünde bulundurman›z gereken baz› önemli hususlar da mevcuttur.

Baﬂvurunun çok erken yap›lmas›
Baz› ülkelerde patent korumas› için baﬂvuruda bulunmak çok pahal› bir giriﬂim olabilir ve sürecin çok erken
bir aﬂamada baﬂlat›lmamas› önemlidir. Öteki türlü, ürünün ticari olarak kullan›m›na baﬂlamas›n›n oldukça
erken bir aﬂamas›nda baﬂvuru ücretleri, tercüme ücretleri ve/veya koruma ücretlerini kapsayan yüksek bir
maliyetle karﬂ› karﬂ›ya kalman›z söz konusu olacakt›r. Patentler için ulusal düzeyde baﬂvuru ücreti, tercüme
ücreti ve koruma ücreti ödenmesini geciktirmenin bir yolu da, Patent ‹ﬂbirli¤i Antlaﬂmas› (PCT) olarak an›lan
uluslararas› baﬂvuru sisteminin kullan›lmas›d›r. PCT ile ilgili bilgiler 62 numaral› soru kapsam›nda sa¤lanmaktad›r.

Baﬂvurunun çok geç yap›lmas›
FM korumas› için çok geç baﬂvuru yapmad›¤›n›zdan emin olman›z› gerektirecek oldukça önemli sebepler
de mevcuttur.
Bu sebeplerden birincisi ve en önemlisi, tescil veya (patent, marka ve endüstriyel tasar›mlar gibi) hak tahsisi
gerektiren FM haklar› için pek çok ülkede oldukça basit bir ilkenin uygulan›yor olmas›d›r. Bu ilke; ilk
baﬂvuruyu yapan kiﬂinin hakk› edinmesidir. Patent uygulamalar›nda bu ilke 'ilk baﬂvuru' sistemi olarak
an›lmaktad›r*. Dolay›s›yla, baﬂvuru yapmak için çok fazla beklenilmesi demek, ayn› teknik sorun üzerinde
çal›ﬂan ve ayn› veya benzer çözümü bulan baﬂka bir kiﬂinin, ayn› buluﬂ için sizden önce koruma baﬂvurusunda
bulunarak, söz konusu buluﬂ üzerinde münhas›r haklar elde edebilmesi demektir. Marka uygulamalar›nda
da benzer bir durum söz konusudur. Markan›z, baﬂkalar› taraf›ndan korunan bir markayla ayn› veya benzer
olarak de¤erlendirilir ise, genellikle tescil edilmeyecektir.
‹kinci olarak, yeni bir ürünü piyasaya sürdü¤ünüzde veya ürününüze ait inovatif bir teknik veya estetik
özelli¤i aç›klad›¤›n›zda, koruma sa¤lanmas› için genellikle art›k çok geç kal›nm›ﬂ say›lacakt›r. Aç›klanan
buluﬂ veya tasar›m art›k yenilik gereklerini karﬂ›lamayacakt›r ve bu nedenle, ilgili mevzuatta belirli bir süre
öngörülmedi¤i sürece, koruma için uygun olmayacakt›r**. Bu kurallar›n markalar için geçerli olmad›¤› ve
(her ne kadar bunlar› önceden tescil ettirmeniz tavsiye edilmekteyse de) markalar›n›z› piyasaya kullanmaya
baﬂlad›ktan sonra da koruma için baﬂvuru yapabilece¤inizi unutmaman›z önemlidir.

* Bu ilkenin en çarp›c› istisnas› Amerika Birleﬂik Devletleri'dir. Amerika Birleﬂik Devletleri'nde 'ilk bulan' kural› uygulanmakta
olup, patent gerçek buluﬂ sahibine (buluﬂla ilk baﬂvuran kiﬂiye) verilmektedir.
** Baz› ülkelerde buluﬂ sahiplerine veya tasar›mc›lara, buluﬂtaki veya tasar›mdaki yenilik unsurunu kaybetmeksizin, korunan
ürünleriyle ilgili olarak aç›klamada bulunmalar›, yay›n yapmalar› veya buluﬂu veya tasar›m› sergilemeleri için baﬂvurudan 6 veya
12 ay önce hoﬂgörü süresi tan›nmaktad›r.
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Baﬂvuru için çok fazla beklememeniz için üçüncü bir neden daha bulunmaktad›r. Bu sebep özellikle
yurtd›ﬂ› pazarda koruma sa¤lanmas› için yurt içinde baﬂvuru yapmak istedi¤iniz takdirde geçerlidir. Bu,
genellikle “rüçhan hakk›” olarak bilinen kavramla ilgilidir. Rüçhan hakk› kavram›na göre, bir baﬂvuru
sahibi, bir s›naî mülkiyet hakk› için bir ülkede gerçekleﬂtirdi¤i bir baﬂvuruya dayal› olarak, (FM hakk›n›n
türüne ba¤l› olarak 6 ile 12 ay aras›nda de¤iﬂen) belirli bir süre içinde pek çok ülkede de koruma baﬂvurusu
yapabilecektir. Daha sonraki bir tarihte yap›lacak bu baﬂvurular aynen ilk baﬂvuru tarihinde yap›lm›ﬂ gibi
iﬂlem görecektir. Dolay›s›yla, sonradan yap›lacak bu baﬂvurular ayn› buluﬂ veya tasar›mla ilgili olarak ilk
baﬂvuru tarihinden sonra yap›lan tüm baﬂvurular bak›m›ndan öncelikli statüye sahip olmaktad›r. Patent
ve endüstriyel tasar›m uygulamalar›nda ise, yurtd›ﬂ›nda rüçhan süresinin sona ermesinden sonra yap›lan
baﬂvurular›n öncelik hakk›ndan yararlanmas› mümkün de¤ildir ve dolay›s›yla baﬂvurunun yenilik ﬂart›n›
sa¤lamad›¤› kabul edilebilir ve baﬂvuru reddedilebilir.
Rüçhan hakk›, birden fazla ülkede koruma edinmeyi isteyen baﬂvuru sahipleri için pratikte çeﬂitli
avantajlar sa¤laman›n yan› s›ra son baﬂvuru tarihi için de kesin bir süre tesis etmektedir. Rüçhan hakk›n›n
pratikte sa¤lad›¤› avantajlar; baﬂvurular›n tamam›n›n baﬂvuru sahibinin kay›tl› oldu¤u ülke ve di¤er
ülkelerde ayn› anda gerçekleﬂtirilmesinin zorunlu olmamas›, dolay›s›yla koruman›n gerekli oldu¤u
ülkelerde karar›n verilebilmesi için 6 ila 12 ay aras›nda de¤iﬂen bir sürenin olaca¤› gerçe¤iyle ilgilidir.
Baﬂvuru sahibi bu süreyi ilgili ülkelerde koruman›n elde edilmesi için gerekli ad›mlar›n at›lmas› ve yeni
ürünün ticari olarak kullan›ma sunulmas›yla ilgili olanaklar›n araﬂt›r›lmas› için kullanabilir. Öte yandan,
baﬂvuru sahibi bir baﬂka ülkede koruman›n edinebilmesi için rüçhan hakk› için belirlenen süreye
mutlaka uymal›d›r.
Rüçhan süresinin uzunlu¤u s›naî mülkiyet haklar›n›n çeﬂitlerine göre farkl›l›k gösterir62:
•

•

•

Patentler için öncelik süresi ilk baﬂvurudan itibaren 12 ayd›r. Bu sürenin sona ermesiyle birlikte
di¤er ülkelerde patent korumas› sa¤lanamamas› riskiniz daha yüksektir. Ancak, PCT sistemini etkili
bir biçimde kullanmak suretiyle baﬂvuru yap›lmas› (bkz. 62 numaral› soru) size hangi ülkelerde
koruma edinmeyi istedi¤inizi belirlemek konusunda 18 ay (baz› ülkelerde ise 8 ay) ek süre sa¤layacakt›r.
Pek çok ülkede endüstriyel tasar›mlarla ilgili olarak; di¤er ülkelerde endüstriyel tasar›m koruma
baﬂvurusunun gerçekleﬂtirilebilmesi amac›yla, ilk baﬂvurunun yap›ld›¤› tarihten itibaren 6 ay süreyle
rüçhan süresi tan›n›r.
Markalar için de 6 ayl›k rüçhan süresi geçerlidir.

Eser sahibinin haklar› (telif haklar›) ve ba¤lant›l› haklar
Baﬂvuru veya tescilin zamanlamas› sorunu, tescilin mümkün oldu¤u ülkelerde eserler için de geçerlidir.
Bu opsiyonun mevcut oldu¤u her durumda eserlerin tescilinin uygulamada çok önemli avantajlar›
oldu¤undan, bu tescil iﬂleminin mümkün oldu¤unca en erken aﬂamada (tercihen koruma alt›ndaki ürünün
ihraç edilmeye baﬂlanmadan önce) gerçekleﬂtirilmesi önerilmektedir Buna ek olarak, belirli ürünlerle ilgili
olarak, korunan eserlerinizin bir toplu hak yönetiminden sorumlu meslek birli¤ine tescil ettirilmesi de
özellikle önerilmektedir (bkz. 34 numaral› soru). Eserlerinizi bu ﬂekilde kendi ülkenizde tescil ettirdiyseniz,
ülkenizdeki toplu hak yönetiminden sorumlu meslek birli¤inin, üyelerinin telif haklar›yla korunan eserleri
üzerinden tahsil edilen kullan›m ücretlerinin adil bir ﬂekilde da¤›l›m›n› sa¤lamak amac›yla, di¤er ülkelerdeki
muhataplar›yla gerekli düzenlemeleri gerçekleﬂtirmiﬂ olmas› muhtemeldir.

62E.N.: Türkiye'de geçerli rüçhan haklar›na iliﬂkin süreler Patent ve Faydal› Modeller için 12 ay, Endüstriyel Tasar›m ve Markalar

için 6 ay'd›r.
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Fikri mülkiyet haklar›m› yurtd›ﬂ›nda nas›l koruyabilirim?

Esas itibariyle, di¤er ülkelerde FM korumas› sa¤lamak için baﬂvuru yapmakta kullan›lan üç alternatif
yol vard›r.*

Ulusal yol
‹lk yol, do¤rudan ulusal FM ofislerine baﬂvuruda bulunarak istenen ülkelerde ayr› ayr› koruma sa¤lamaya
çal›ﬂmakt›r. Her baﬂvuru, genellikle baﬂvuru yap›lan ülkenin dilinde yap›l›r. Ulusal baﬂvuru ücreti
ödemeniz ve özellikle patentler söz konusu oldu¤unda, baﬂvurunun ulusal gerekliliklere uygun
oldu¤undan emin olmak için bir marka ve patent vekiline güvenmeniz gerekebilir. Hatta baz› ülkelerdeki
mevzuat bir marka ve patent vekili tutman›z› zorunlu dahi k›labilir. Henüz buluﬂun ticari olarak yaﬂama
kapasitesini de¤erlendirme aﬂamas›ndaysan›z veya halen olas› ihracat pazarlar›n› veya lisansland›rma
ortaklar›n› keﬂfetmeye çal›ﬂ›yorsan›z, ulusal yol, hele ki birçok ülkede birden koruma sa¤lamaya
çal›ﬂ›yorsan›z, pahal› ve külfetli olacakt›r. Bu tür durumlarda, buluﬂlar, ticaret markalar› ve endüstriyel
tasar›mlar› korumak için WIPO taraf›ndan yürütülen uluslararas› baﬂvuru ve tescil sistemlerinin (bkz.
soru 61) sundu¤u imkânlar, daha basit ve genel itibariyle daha ucuz bir alternatif olmaktad›r.

Bölgesel yol
Baz› ülkeler, tek bir baﬂvuruyla tüm bölgede FM korumas› sa¤lamak amac›yla bölgesel anlaﬂmalar
yapm›ﬂt›r. Bölgesel FM ofislerinden baz›lar› ﬂunlard›r63:
•
•

•
•

•
•
•

Avrupa Patent Ofisi (Avrupa Patenti Sözleﬂmesi'ne taraf olan tüm ülkelerde patent korumas› için, ﬂu
anda 38 ülke üyesi)64. Ayr›nt›l› bilgi için: www.european-patent-office.org
Avrupa Birli¤i ‹ç Pazarda Uyum Ofisi (OHIM) (Sahiplerine tek iﬂlemli bir sistem arac›l›¤›yla
Avrupa Birli¤i'ne üye tüm ülkelerde tek tip geçerli bir hak sa¤layan Topluluk Markas› ve Topluluk
Tasar›m› için): http://oami.europa.eu
Afrika Bölgesel Fikri Mülkiyet Ofisi (ARIPO, ‹ngilizce konuﬂan Afrika'da patentler, faydal› modeller,
markalar› ve endüstriyel tasar›mlar için bölgesel FM ofisi): www.aripo.org
Afrika Fikri Mülkiyet Ofisi (OAPI, Frans›zca ve Portekizce konuﬂan Afrika'da patentler, faydal›
modeller, co¤rafi iﬂaretler, markalar›, endüstriyel tasar›mlar ve gelecekte entegre devre tasar›mlar›
için bölgesel FM ofisi): www.oapi.int
Avrasya Patent Ofisi (BDT'ye üye ülkelerde patent korumas› için): www.eapo.org
Benelüks Marka Ofisi ve Benelüks Tasar›m Ofisi (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'da marka
ve endüstriyel tasar›m korumas› için): www.boip.int
Körfez'deki Arap Ülkelerinde ‹ﬂbirli¤i Konseyi'nin Patent Ofisi (Bahreyn, Kuveyt, Umman,
Katar, Suudi Arabistan ve Birleﬂik Arap Emirlikleri'nde patent korumas› için): www.gccpo.org

* Aﬂa¤›daki paragraflar patentler, markalar› ve endüstriyel tasar›mlarla ilgilidir. Yurtd›ﬂ›nda eser (telif haklar›) korumas› hakk›nda
bilgi için bkz.65 numaral› soru
63E.N.: Türkiye Cumhuriyeti Vatandaﬂlar›; Türkiye Avrupa Patent Sözleﬂmesi'ne taraf oldu¤undan TPE kanal› ile Avrupa Patenti

baﬂvurusu yapabilir. Öte taraftan, ülkemiz AB üyesi olmasa da Paris Sözleﬂmesi üyesi oldu¤undan, Türk vatandaﬂlar› Topluluk
Tasar›m› ve Topluluk Markas› baﬂvurular›nda bulunabilir. Ancak bu baﬂvuru TPE'ye de¤il, AB'ye üye herhangi bir ülkenin FM
Ofisi kanal› ile yap›labilir.
64E.N.: Avrupa Patenti ismi her ne kadar ça¤r›ﬂt›rsa da, Avrupa Birli¤i'ne üye ülkelerin yer ald›¤› bir nevi “Topluluk Patenti” de¤ildir.

Avrupa Patenti, AB'ye üye ülkelerde de¤il, Avrupa Patent Sözleﬂmesi'ne taraf ülkelerde geçerli bir patent sistemidir.
Yeri gelmiﬂken ifade edelim; tüm AB'de geçerli bir marka (Topluluk Markas›) veya bir endüstriyel tasar›m (Topluluk Tasar›m›)
sistemi var iken uzun y›llard›r üzerinde çal›ﬂ›lan ve AB ülkelerini tek bir çat›da toplayan bir “Topluluk Patenti” sistemi 2014 y›l›
itibar› ile hayata geçecektir. Uzun y›llard›r özellikle baﬂvuru dili ve uyuﬂmazl›klar›n çözümü konusunda yetkili mahkemeler
konusunda bir görüﬂ birli¤ine var›lamad›¤›ndan t›kanan bu projeye yönelik çal›ﬂmalar, yeni düzenlemelerle ilk defa 2012 y›l›
içinde hiç olmad›¤› kadar büyük bir ivme kazanm›ﬂt›r. Topluluk Patenti sistemi, bahsedilen ve politik sebeplerden ötürü bu
sisteme henüz kat›lmayan ‹spanya ve ‹talya ve henüz üye olan H›rvatistan hariç 25 ülkede geçerlidir. Türkiye, AB üyesi
olmad›¤›ndan bu sisteme dahil de¤ildir. Topluluk patenti ile ilgili ayr›nt›l› bilgiye www.epo.org/law-practice/unitary.html sitesinden
eriﬂebilirsiniz.
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Uluslararas› yol
Uluslararas› baﬂvuru ve tescil sistemlerinin WIPO taraf›ndan yürütülen sistemleri, birçok ülkede ayn›
anda FM korumas› sa¤lama sürecini büyük oranda basitleﬂtirmektedir. Birçok ülkede ulusal baﬂvuru
yapmak yerine, uluslararas› baﬂvuru ve tescil sistemlerini kullanarak, tek bir dilde tek bir baﬂvuru
dosyalamak ve tek bir baﬂvuru ücreti ödemek suretiyle uluslararas› tescil sahibi olabilirsiniz. Uluslararas›
baﬂvuru sistemleri yaln›z tüm süreci kolaylaﬂt›rmaz, ayn› zamanda markalar› ve endüstriyel tasar›mlar
söz konusu oldu¤unda, uluslararas› koruma sa¤laman›n maliyetini de önemli ölçüde azalt›r (patentler
söz konusu oldu¤unda, PCT ulusal aﬂamada ulusal ücretler ödenmeden önce buluﬂunuzun ticari de¤erini
belirlemek için iﬂletmenizin zaman kazanmas›na yard›mc› olur). Uluslararas› korumaya yönelik olarak
WIPO taraf›ndan iyürütülen sistemlerin belli fikri mülkiyet haklar›n› korumaya yönelik üç farkl›
mekanizmas› vard›r.
•

•
•

Uluslararas› patent baﬂvurular› yapmaya yönelik sistem patent baﬂvurular›n›n sadeleﬂtirilmiﬂ
bir ﬂekilde dünyan›n dört bir yan›nda birden fazla ülkede yap›lmas›na olanak sa¤layan Patent
‹ﬂbirli¤i Antlaﬂmas› (veya PCT) sistemi uyar›nca sa¤lanmaktad›r. Bak›n›z soru 62.
Markalar›n›n uluslararas› tescili Madrid Sistemi taraf›ndan kolaylaﬂt›r›lmaktad›r. Bak›n›z 63
numaral› soru.
Endüstriyel tasar›mlar›n uluslararas› korumas› Lahey Anlaﬂmas› ile sa¤lanmaktad›r. Bak›n›z
64 numaral› soru.

REFERANSLAR
Enterprise Europe Network (Avrupa ‹ﬂletmeler A¤›). Web sitesi: www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu. KOB‹'ler
baﬂta olmak üzere ﬂirketler için uluslararas› teknoloji transfer hizmetlerinin sa¤lanmas› odakl› çal›ﬂan ve Avrupa Komisyonu
taraf›ndan koordine edilen Avrupa'n›n en büyük ve en önde gelen a¤›d›r. A¤'›n Türkiye temsilcilerinden biri olan Avrupa ‹ﬂletmeler
A¤›-‹stanbul'a www.aia-istanbul.org sayfas›ndan ulaﬂabilirsiniz.
Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In. Roger Fisher, William Ury and Bruce Patton. Second edition.
Penguin. 1991. US$ 14.00. Penguin (USA), Penguin Group (USA) Inc., 405 Murray Hill Parkway, East Rutherford, NJ 07073, USA.
Tel: +800 788 62 62 (within USA). Web sitesi: www.penguinputnam.com. Müzakere tekniklerini inceleyen bir kitapt›r.
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Birden fazla ülkede patent baﬂvurusu yapman›n en kolay yolu nedir?
PCT nedir?

Buluﬂunuzu birden fazla ülkede korumak m› istiyorsunuz? Öyleyse, Patent ‹ﬂbirli¤i Antlaﬂmas› (PCT)
uyar›nca uluslararas› baﬂvuru yapman›n sa¤lad›¤› avantajlar› göz önünde bulundurmal›s›n›z. PCT uyar›nca
tek bir uluslararas› baﬂvuru yaparak, eﬂ zamanl› olarak PCT'ye taraf ülke olan tüm ülkelerde buluﬂ için
patent korumas› sa¤layabilirsiniz (Eylül 2013 de 148 Ülke üyedir)65.
PCT'nin önemli bir avantaj›, hangi ülkelerde koruma istedi¤inize karar vermeniz için genel olarak ek
olarak 18 ay (baz› durumlarda 8 ay), örne¤in rüçhan hakk›n› kullanarak elde edilen 12 ayla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
toplam 30 ay (veya baz› durumlarda 20 ay) süre sa¤lamaktad›r. Bu ek sürede, baﬂvuru sahipleri çeﬂitli
ülkelerde ürünlerinin ticari olas›l›klar›n› keﬂfedebilir ve koruma alman›n önemli ve elveriﬂli olup olmad›¤›
konusunda karara varabilir. Böylece ulusal baﬂvuru ücretlerinin ödenmesi ve ilgili ulusal dillere çeviri
maliyetleri gecikti¤i gibi baﬂvuru sahiplerine 30 ayl›k bir nefes alma süresi de sa¤lanmaktad›r. ‹leride
çeviri bedelinin ödenmesi ancak PCT'yi kullanmayan bir iﬂleme göre 18 ay (baz› durumlarda 8 ay)
sonra ve ancak baﬂvuru sahibi çeviri gerektiren ülkelerde koruma sa¤lamak istiyorsa mutlaka gerekecektir.
‹stemiyorsa, sonraki masraflardan tasarruf edebilir.
Baﬂvuru sahipleri, mümkün olan en uzun süre için buluﬂlar›n› birçok farkl› ülkede koruma seçeneklerini
sa¤lamak amac›yla PCT'yi yayg›n olarak kullanmaktad›r. Baﬂvuru sahipleri kendi ülkelerinde veya geçerli
oldu¤u durumlarda, yetkili bölge ofisleri veya Uluslararas› Ofis WIPO nezdinde baﬂvuru yapabilir. Ulusal
patent ofisiniz (Türkiye için Türk Patent Enstitüsü) size PCT baﬂvurusunu nas›l yapaca¤›n›z konusunda
ayr›nt›l› bilgi verecektir.
Baﬂvuru sahibi PCT taraf›ndan sunulan uluslararas› usulü kullanmazsa, yurtd›ﬂ›nda baﬂvuru yapmaya
yönelik haz›rl›klara, rüçhan süresi dolmadan yaklaﬂ›k üç-alt› ay önce baﬂlanmas› gerekmektedir.
Baﬂvurunun çevirileri haz›rlanmal› ve her ülke için farkl› baﬂvuru formlar› doldurulmal›d›r. Öte yandan,
PCT'yi kulland›klar›nda:
•
•
•
•

Baﬂvuru sahipleri rüçhan y›l› içerisinde yaln›z tek bir baﬂvuru yapar (yani ulusal baﬂvurunun
yap›ld›¤› tarihten itibaren 12 ay içinde);
Baﬂvuru, PCT'ye taraf ülkelerin tamam›nda geçerlidir;
Baﬂvuru, baﬂvuru sahibinin kendi ulusal baﬂvurusuyla ayn› dilde ve ﬂekilde, birebir ayn› olabilir;
Baﬂvuru sahibi, buluﬂun ticari potansiyelini ö¤renmek için zaman kazan›r.

PCT üyeleri ek IV'te listelenmektedir.

REFERANSLAR
PCT FAQs: WIPO. Web sitesi: www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/patents/433/wipo_pub_433.pdf
PCT hakk›ndaki pratik sorular ve cevaplar›.
The Patent Cooperation Treaty WIPO. www.wipo.int/pct/en adresindeki web sayfas›. Baﬂvuru sahipleri için PCT, yönetmelikler
ve k›lavuzlar hakk›nda bilgi.
65E.N.: Avrupa Patenti'nden farkl› bir sistem olan PCT sistemi esasen bir baﬂvuru sistemidir. Baﬂka bir deyiﬂle; “Avrupa Patenti”

terimi, Avrupa Patent Ofisi'ne (TPE kanal› ile) yap›lan ve belgelendirilen patentler için kullan›l›rken, “PCT Patenti” ﬂeklinde bir
terminoloji yoktur. Nitekim PCT sadece bir baﬂvuru sistemi olup, birden fazla ülkede kolaylaﬂt›r›lm›ﬂ bir ﬂekilde ve daha düﬂük
maliyetle patent alma olana¤› sa¤lar. PCT yolu ile yap›lan baﬂvurularda belli bir noktadan sonra baﬂvuru ulusal aﬂamaya geçti¤inden,
her ülke kendi prosedürünü uygular ve siz farkl› ülkelerin patentlerini alm›ﬂ olursunuz. Bir örnekle ifade edelim: Avrupa Patenti
baﬂvurusunun yap›lmas›n›n ard›ndan baﬂvurunuz için merkezde (Avrupa Patent Ofisi-EPO) patentleme karar› al›n›r ve sözleﬂmeye
üye ülkelerde tek bir Avrupa Patenti'niz olur. PCT kanal›yla yapm›ﬂ oldu¤unuz baﬂvuruda ise baﬂvuru bir noktaya kadar Uluslararas›
Büro (WIPO) taraf›ndan ele al›n›r ve ard›ndan seçti¤iniz ülkelerde baﬂvurunuzu teker teker ulusal baﬂvurulara çevirirsiniz. Bu
ülkeler kendi sistemlerine göre baﬂvurunuzu inceler ve belge karar› al›nd›¤›nda her ülkede ayr› ayr› patentleriniz olur. Arzu
ederseniz, PCT kanal›yla Avrupa Patent Sözleﬂmesi ülkelerini tek bir ülke gibi seçerek Avrupa Patenti baﬂvurusu da yapabilirsiniz.
Türkiye hem PCT hem de Avrupa Patent Sözleﬂmesi'ne üyedir ve her iki yol da TPE arac›l›¤› ile kullan›labilir.
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Birden fazla ülkede marka baﬂvurusu yapman›n en pratik yolu nedir?

Markan›z› birkaç ülkede korumak istiyorsan›z ancak her ülkede ayr› baﬂvuru yapman›n karmaﬂ›k ve
pahal› bir süreç oldu¤unu fark ettiyseniz, iki sözleﬂmeye göre yönetilen Madrid Sistemini kullanarak
uluslararas› tescil baﬂvurusunda bulunmak isteyebilirsiniz. Bu sözleﬂmeler, Markalar›n Uluslararas›
Tesciline ‹liﬂkin Madrid Anlaﬂmas› ve Madrid Protokolü olarak adland›r›l›r. Baz› ülkeler her iki sözleﬂmeye
da tarafken, baz›lar› yaln›z birine (protokole) taraft›r66. Sistem, Uluslararas› Sicili tutan ve WIPO Uluslararas›
Marka Gazetesi'ni yay›nlayan Uluslararas› Büro taraf›ndan yürütülmektedir.

Madrid Sistemi uyar›nca uluslararas› baﬂvurular
Madrid Sistemi uyar›nca uluslararas› baﬂvuru, Madrid Anlaﬂmas›'na ve/veya Madrid Protokolü'ne taraf
olan ülkelerden birinde gerçek ve etkin bir endüstriyel veya ticari iﬂletmesi olan veya burada ikamet
eden veya bunlardan birinin vatandaﬂ› olan gerçek kiﬂi veya tüzel kiﬂi taraf›ndan yap›labilir*.
Bir marka için uluslararas› baﬂvuru, ancak ve ancak, o markan›n baﬂvurusunun/tescilinin yap›ld›¤› ana
ülke ofisi (as›l ofis olarak an›l›r) bu iki sözleﬂmeden hangisine taraf ise, o sözleﬂmeye taraf di¤er
ülkelerde yap›labilir.
Madrid Sistemini kullanman›n as›l avantaj› marka sahibinin Madrid Sistemine üye farkl› ülkelerde
markas›n› tek bir dilde (as›l ofis baﬂvuru sahibinin seçimini bu dillerden biriyle k›s›tlayabilir ancak genel
olarak ‹ngilizce veya Frans›zca) tek bir baﬂvuruda, tek bir para biriminde belirlenmiﬂ tek bir fiyat
tablosuna göre bulunarak koruyabilmesidir. Daha sonra, uluslararas› tescil üzerindeki de¤iﬂiklikler ve
tescil yenileme iﬂlemleri, tek bir iﬂlem ad›m›yla gerçekleﬂtirilebilir, de¤iﬂiklik ve yenilemeler belirlenen
tüm taraf ülkelerde geçerli olur67.
Marka korumas›, as›l ofisin bulundu¤u Ülkeyle ayn› sözleﬂmeye (Anlaﬂma veya Protokol) taraf olan
ülkelerin hepsinde de sa¤lanabilir. Koruma sa¤lanmak istenen ülkelerin uluslararas› baﬂvuruda belirlenmesi
zorunludur ve daha sonradan baﬂka ülkeler de belirlenebilir68.

REFERANSLAR
Protecting Your Trademarks Abroad: Twenty Questions About the Madrid Protocol. WIPO.
www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/marks/428/wipo_pub_428.pdf adresindeki web sayfas›. Madrid Protokolü'nün
anlaﬂ›lmas› kolay bir tan›t›m› ve birçok ülkede markas›n›n korunmas› için uluslararas› baﬂvuruda bulunmakla ilgili pratik bilgiler.
The Madrid System for the International Registration of Marks. WIPO. www.wipo.int/madrid/en adresindeki web sayfas›.
Genel Bak›ﬂ baﬂl›¤› alt›nda Madrid Sistemi hakk›nda genel bilgiler içermektedir.
Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol. 2002.
www.wipo.int/madrid/en/guide adresindeki web sayfas›. I. Bölümde baﬂvuru sahiplerini, hak sahiplerini ve ofisleri ilgilendiren
iﬂlemler ele al›nmaktad›r. II. Bölümde bir baﬂvuru sahibinin veya hak sahibinin gözünden Madrid Sistemi iﬂlemleri tan›mlanmaktad›r..
* Ayr›ca, Protokol uyar›nca, Protokole taraf Üye Ülkelerden birinin vatandaﬂ› olan veya burada ikamet eden veya burada gerçek
ve aktif bir ticari iﬂletmesi olan kiﬂiler (hükümetler aras› organizasyon gibi) de baﬂvuru yapabilir. ﬁu anda Protokole üye hiçbir
hükümetler aras› organizasyon olmasa da, Protokol, yabanc› FM ofislerinin üye olmas›n› mümkün k›lmaktad›r.
66E.N.: Türkiye, sadece Protokol'e taraf bir ülkedir. Bu nedenle Türkiye'den yap›lacak baﬂvrularda; sadece Protokole veya hem
Anlaﬂmaya hem Protokol'e taraf ülkelerden seçim yap›labilir. Ek V ülke listesine bak›n›z (yan›nda P veya A+P yazan ülkeler).
67E.N.: Madrid Protokolü ile bir baﬂvuru yap›lmak istendi¤inde menﬂe ülkede de o markaya ait ayn› s›n›flarda bir baﬂvuru veya

tescil olmas› zorunludur. Bir baﬂka deyiﬂle, Madrid Protokolü ile yurt d›ﬂ›nda baﬂvuru yapmak istedi¤inizde, baﬂvuraca¤›n›z
markan›n ayn›s›n›n, uluslararas› baﬂvuruya konu s›n›f› içeren s›n›flarda Türkiye'de de baﬂvurusunun veya tescilinin (esas
baﬂvuru/tescil) yap›lm›ﬂ olmas› gerekmektedir. Uluslararas› baﬂvuru, Türkiye'deki baﬂvuruya 5 y›l süre ile ba¤l›d›r. Yani Türkiye'deki
dayanak baﬂvuru veya tescil herhangi bir sebeple 5 y›l içinde iptal edilirse, uluslararas› baﬂvuru da iptal edilir. Bu ba¤›ml›l›k
uluslararas› tescil tarihinden itibaren 5 y›l sonra sona erer. Madrid Protokolü ile ayr›nt›l› Türkçe k›lavuz için TPE yay›n›:
www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/yayinlar/basvuru_kilavuz/MADRIDMARKA_BK.rar
68E.N.: Bu “sonraki belirleme” iﬂlemine “subsequent designation” ad› verilir ve maliyeti düﬂüktür.
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Madrid Sistemi uyar›nca ücretler
Uluslararas› baﬂvurular yap›l›rken aﬂa¤›daki ücretler ödenmektedir69:
•

•
•

653 ‹sviçre Frang› tutar›nda temel ücret (veya marka renkliyse 903 ‹sviçre Frang›);
73 ‹sviçre Frang› tutar›nda standart (ülke) belirleme ücreti veya miktar› belirlenen her ülkenin kendisi
taraf›ndan belirlenmiﬂ olan bireysel (ülke) belirlenme ücreti.
Üçüncü s›n›ftan sonra her mal ve hizmet s›n›f› için 73 ‹sviçre Frang› tutar›nda ek ücret (ancak, tüm
ülkeler bireysel ücret ödenen ülkeler aras›ndan seçildi¤inde, ek ücret ödenmesine gerek yoktur).
Belirlenen ülkenin ofisi, o ülke topraklar›nda markan›n korunmas› talebini reddetme hakk›na
sahiptir. Retler, tescil amaçl› baﬂvuru do¤rudan o ofis nezdinde ulusal bir baﬂvuru olarak yap›lm›ﬂ
olsayd› hangi sebeple reddedilecekse, ayn› sebeplerden reddedilir. Ret, Uluslararas› Ofis'e bildirilir
ve Uluslararas› Sicile kaydedilir.

69E.N.: Güncel ücret bilgileri için WIPO internet sitesine baﬂvurabilir, bu sayfada yer alan “Fee Calculator” uygulamas›yla
(www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp) WIPO'ya ödeyece¤iniz ücreti kolayl›kla hesaplayabilirsiniz. Hesaplama sayfas›nda
“office of origin” olarak “Turkey” iﬂaretlenmesi önemlidir. Bu ücret CHF olarak WIPO hesab›na ödenecektir. Baﬂvuru TPE arac›l›¤›
ile gerçekleﬂtirilece¤inden, TPE'ye de ayr›ca bir baﬂvuru bildirim ücreti (2013 y›l› için 220 TL) ödenmesi gerekmektedir. Buna
göre WIPO web sitesinden edinilen ve doldurulmuﬂ MM2 baﬂvuru formu (www.wipo.int/madrid/en/forms), WIPO hesab›na
ödenmiﬂ baﬂvuru ücretini gösterir dekont, TPE'ye yaz›lm›ﬂ talep dilekçesi ve TPE hesab›na ödenmiﬂ bildirim ücreti ve varsa
vekaletname ile TPE'ye baﬂvuru yap›labilir.
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‹lke olarak, ilgili ofisin belirleme konusunda bilgilendirildi¤i tarihten itibaren en geç 12 ay içerisinde
ret karar› verilmek zorundad›r. Ancak, Protokol uyar›nca belirlenmiﬂ olan ülkeler için zaman s›n›r› 18
aya ç›kart›lmaktad›r. Böyle bir ülke ayr›ca itiraz nedeniyle ret karar›n› 18 ayl›k süre s›n›r› dolduktan
sonra da beyan edebilir ancak, ilgili ofisin 18 ayl›k süre içinde Uluslararas› Ofisi bu olas›l›k konusunda
bilgilendirmesi gerekir.
Geçerli süre s›n›r› sona erdi¤inde, uluslararas› tescil sahibi markan›n belirlenen ülkelerin her birinde
koruma hakk› elde edip etmedi¤ini veya bir ülkede koruman›n reddedilip reddedilmedi¤ini veya belli
bir ülkede hala bir itiraza dayanarak ret olas›l›¤›n›n olup olmad›¤›n› bilecek konumdad›r. Uluslararas›
baﬂvuru, 10 y›l boyunca geçerlidir. Önceden belirlenen ücretlerin ödenmesi koﬂuluyla s›n›rs›z olarak
her 10 y›lda bir yenilenebilir.
Madrid Sistemi üyeleri ek V'te listelenmektedir70.

70E.N.: Bu yay›n›n orijinalinde belirtilmeyen bir baﬂka uluslararas› marka tescil sistemi de “Topluluk Markas›” (Community Trademark/CTM)

sistemidir. OHIM taraf›ndan yürütülen bu sistemde, AB'ye üye 27 ülkede tek bir baﬂvuru ile tescil sahibi olmak mümkündür. Türkiye
AB üyesi olmad›¤›ndan, Topluluk Markas› baﬂvurusu, TPE arac›l›¤›yla de¤il, AB'ye üye ülke ofisleri arac›l›¤›yla yap›labilir. Konu ile
ilgili bilgiye OHIM'in web sayfas›ndan eriﬂebilirsiniz: http://oami.europa.eu (Trademarks sekmesi)
Oldukça prestijli olan bu baﬂvurunun Madrid Protokolü'ne nazaran önemli bir avantaj› menﬂe ülkede esas baﬂvuru/esas tescil
zorunlulu¤u ve dolay›s›yla ba¤›ml›l›k ﬂart› olmamas›d›r (bknz.67 no'lu E.N.). Öte taraftan bu sistem ile ilgili önemli bir dezavantaj
da bulunmaktad›r. Madrid Sistemi'nde baﬂvuru yap›ld›ktan sonra her ülke, kendi prosedürlerine göre markay› de¤erlendirerek nihai
bir karar verir. Baﬂvurunuz seçti¤iniz bir veya birkaç ülkede tescillenebilirken, baz› ülkelerde (örne¤in benzerlik sebebiyle)
tescillenmeyebilir. Bu markan›z›n tescillendi¤i ülkelerde bir sorun do¤urmaz. Fakat Topluluk Markas›'nda tüm AB ülkeleri tek bir
ülke gibi davran›r. Marka baﬂvurunuz örne¤in di¤er 26 AB ülkesinde tescillenebilir durumda olsa bile, tek bir AB üyesi ülkede
(örne¤in benzerlik sebebiyle) tescillenemezse Topluluk Markas› baﬂvurunuz tüm ülkeler için reddedilir (Ya hep, ya hiç prensibi).
Aslen Topluluk Markas›'n›n prestijli bir marka olmas›n›n en önemli sebeplerinden biri de budur.
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Endüstriyel tasar›mlar birkaç ülkede nas›l korunabilir?

Genel bir kural olarak, endüstriyel tasar›m korumas›, (patent ve markada oldu¤u gibi) koruman›n
istendi¤i ve verildi¤i ülke ile s›n›rl›d›r. Birden fazla ülkede koruma almak isteniyorsa, ayr› ulusal
baﬂvurular yap›lmal› ve her ülkenin kendi iﬂlemleri ayr› ayr› takip edilmelidir.
WIPO taraf›ndan yürütülen çok tarafl› bir anlaﬂma olan Endüstriyel Tasar›mlar›n Uluslararas› Tesciline
‹liﬂkin Lahey Anlaﬂmas›, bu iﬂleri büyük oranda basitleﬂtiren bir alternatif sunmaktad›r. Anlaﬂmaya taraf
bir ülkenin vatandaﬂlar›n›n veya burada ikamet eden kiﬂilerin veya burada yerleﬂik ﬂirketlerin aﬂa¤›daki
usulü takip ederek birden fazla ülkede endüstriyel tasar›m korumas› elde etmesine olanak sa¤lamaktad›r:
•
•
•
•
•

Tek bir uluslararas› baﬂvuru;
Tek bir dilde (‹ngilizce veya Frans›zca);
Tek bir set ücret ödemesi;
Tek bir para birimi;
Tek bir ofis nezdinde baﬂvuru (ya do¤rudan Uluslararas› Ofis nezdinde veya belli durumlarda,
Anlaﬂmaya Taraf Ülkenin kendi ulusal ofisi arac›l›¤›yla).

Bir uluslararas› baﬂvuruya konu olan endüstriyel tasar›m, koruma önceden belirlenmiﬂ olan ﬂartlara
göre ulusal ofis taraf›ndan aç›k bir ﬂekilde reddedilmedi¤i sürece, koruma talebini reddetmeyen Ülkelerin
her birinde, o Ülkenin kanunlar› uyar›nca endüstriyel tasar›mlara genel olarak sa¤lanan korumayla ayn›
korumaya sahip olur. Bu nedenle, uluslararas› baﬂvuru koruma kapsam› ve geçerlilik ile ilgili olarak
ulusal baﬂvurularla ayn› haklar› eﬂde¤er ﬂekilde sa¤lamaktad›r. Ayn› zamanda, uluslararas› baﬂvuru
koruman›n devam›n› kolaylaﬂt›rmaktad›r: Yenileme için ve her türlü de¤iﬂiklik kayd›, örne¤in sahip
veya adres de¤iﬂikli¤i kayd› için, tek bir basit usulü takip etmek yeterlidir.
Lahey Sistemi üyeleri ek VI'da listelenmektedir71,72.

REFERANSLAR
The Hague System for the International Deposit of Industrial Designs. WIPO. www.wipo.int/hague/en adresindeki web
sayfas›. Endüstriyel tasar›mlara, koruma ve avantajlar›na giriﬂ; ilgili baﬂvuru formlar›na ve ücret tarifesine ba¤lant›lar.
The Hague Agreement: Objectives, Main features, Advantages. WIPO.
www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/designs/419/wipo_pub_419.pdf adresindeki web sayfas›. Endüstriyel
tasar›mlar›n uluslararas› baﬂvurusu için Lahey Sistemini kullanman›n amaçlar›na, özelliklerine ve avantajlar›na genel bir bak›ﬂ.
71E.N.: Türkiye de Lahey sistemine üyedir ve TPE nezdinde bu sisteme dayanarak uluslararas› endüstriyel tasar›m baﬂvurusu

yap›labilir. Sistem ruhen markalar›n uluslararas› tesciline iliﬂkin Madrid Protokolü ile son derece paraleldir. Konu ile ilgili bilgiye
TPE'nin www.tpe.gov.tr/portal/default2.jsp?sayfa=350 internet adresinden ulaﬂ›labilir.
72E.N.: Bu yay›n›n orijinalinde belirtilmeyen bir baﬂka uluslararas› endüstriyel tasar›m tescil sistemi de “Topluluk Tasar›m›”

(Registered Community Design/RCD) sistemidir. Bu sistem de Topluluk Tasar›m› sistemi ile benzerlik göstermektedir (bknz.70
No'lu E.N). Ayr›nt›l› bilgi için OHIM'in web sayfas›: http://oami.europa.eu (Designs sekmesi)
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Eser (telif haklar›) korumas› uluslararas› alanda geçerli midir?

Eserler resmi usullere ba¤l› de¤ildir. Yarat›lm›ﬂ bir eser, ortaya ç›kt›¤› an itibariyle korunur kabul
edilmektedir. Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmas›na ‹liﬂkin Bern Sözleﬂmesi'ne göre, bu Sözleﬂmeye
konu olan edebiyat ve sanat eserleri herhangi bir formaliteye gerek kalmaks›z›n korunmaktad›r (Eylül
2013'te 167 ülke, liste için bkz. Ek VII). Sözleﬂme ayr›ca Dünya Ticaret Örgütü'nün tüm üyelerini de
kapsamaktad›r.
Bu nedenle, eser (telif haklar›) korumas› için patent, marka ve endüstriyel tasar›mlar için oldu¤u gibi bir
uluslararas› baﬂvuru usulü yoktur. Ancak, birçok ülkede ulusal telif haklar› için ofisler bulunmaktad›r ve
baz› ulusal kanunlar, eserlerin, örne¤in, baﬂl›klar›n›n belirlenmesi ve ay›rt edilmesi amac›yla tescil edilmesini
sa¤lamaktad›r. Belli ülkelerde, tescil ilk bak›ﬂta telif hakk›yla ilgili uyuﬂmazl›klarda referans olmas› aç›s›ndan
hukuk mahkemeleri nezdinde kan›t görevi görmektedir ve baz› haklar›n kullan›labilmesi, tescile ba¤l›
olabilir. Örne¤in, Amerika Birleﬂik Devletleri'nde, yasal tazminat alabilmek için tescil gereklidir. Bu nedenle,
Amerika Birleﬂik Devletleri vatandaﬂlar› için, geçerli bir tescilleri olmad›¤› takdirde tecavüz iddias›na
dayanarak aç›lan dava reddedilecektir.
Bu nedenle, yurt d›ﬂ›nda telif haklar› korumas› elde etmeye yönelik bir uluslararas› iﬂlem olmasa ve
eseriniz Bern Sözleﬂmesi'ne üye olan tüm ülkelerde tescile gerek olmadan otomatik olarak korunsa
da, eserlerinizi böyle bir seçene¤e mevcut olan ülkelerin ulusal ofisleri nezdinde tescil ettirmek
isteyebilirsiniz. Aﬂa¤›da yer alan WIPO'nun web sitesinde ulusal ofislerin bir listesi bulunmaktad›r:
www.wipo.int/members/en

REFERANSLAR
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. WIPO. www.wipo.int/treaties/en/ip/berne adresindeki
web sayfas›. Sözleﬂme metni.
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. NationMaster. www.nationmaster.com. Bern Sözleﬂmesi'nin
ilgili hükümlerinin k›sa bir özeti
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Fikri mülkiyet korumas›ndan do¤an haklar›m› nas›l kullanabilirim?

Fikri mülkiyet haklar›m›n ihlal edildi¤ini fark edersem, ne yapmal›y›m ve ne yapabilirim?
ﬁirketinizin FM varl›klar› ne kadar de¤erliyse, üçüncü kiﬂilerin bunlardan faydalanma ve muhtemelen,
bunlar için ücret ödememe ihtimali de o kadar yüksektir. Bunu önlemek için bir stratejiniz var m›? Elinizden
geleni yapman›za ra¤men, birisi sizden izin almadan ﬂirketinizin FM haklar›n› taklit ediyor, kopyal›yor
veya bunlara tecavüz ediyorsa, ne yapmal›s›n›z? Seçenekleriniz nelerdir? Çeﬂitli alternatiflerin maliyet ve
faydalar›n› nas›l ölçersiniz? Veya hemen mahkemeye mi koﬂars›n›z?
Hangi seçene¤i kullanaca¤›n›za karar vermeden önce aﬂa¤›dakileri yapman›z iyi olur:
•
•
•
•

Tecavüzü kimin gerçekleﬂtirdi¤ini ö¤renmeniz (imalatç›lar ve ana da¤›t›c›lar dâhil ve yaln›z perakende
sat›c›lar de¤il);
Sorunun boyutunu belirlemeniz;
Tecavüzün boyutunun artma ihtimali olup olmad›¤›n› göz önüne alman›z;
Mümkünse, katland›¤›n›z veya katlanaca¤›n›z do¤rudan veya dolayl› kay›plar› hesaplaman›z.

Konu hakk›nda kafan›zda net bir fikir olduktan sonra, cevab›n›z›n maliyet ve faydalar›na odaklanabilirsiniz.
Ancak, baz› durumlarda çok uzun süre beklemek yerine mümkün olan en h›zl› ﬂekilde harekete
geçmenin önerildi¤ini de unutmay›n.
Aﬂa¤›da baz› seçenekler yer almaktad›r:
•

•

Sizin bak›ﬂ aç›n›za göre ﬂirketinizin maruz kald›¤› gelir, sat›ﬂ veya kar kayb› göz ard› edilebilir
nitelikteyse, ﬂirketinizin FM haklara tecavüzü 'görmezden geçmeyi' tercih edebilirsiniz. Tecavüz
zaten önemli boyutlara ulaﬂm›ﬂsa veya yak›n zamanda ulaﬂacaksa, bu durumda mümkün olan en
k›sa sürece as›l sorumlular› bulman›z ve onlarla h›zl› ve düzenli bir ﬂekilde baﬂ etmeniz gerekir.
Bu tür durumlarla u¤raﬂmak için, farkl› alternatiflerin avantajlar›n› ve dezavantajlar›n› dikkatli bir
ﬂekilde tartman›n önemli oldu¤u aç›kt›r. Davay› kazanma ﬂans›n›z›, tecavüz eden taraftan almay›
isteyece¤iniz makul tazminat ve hasar tazmini miktar›n› ve mahkeme karar› sizin lehinize olursa
vekâlet ücretlerinin geri ödenmesi ihtimalini ve ne kadar›n›n geri ödenece¤ini de¤erlendirmeniz
gerekir.
Aran›zda imzal› bir anlaﬂmas› olan bir ﬂirket ile uyuﬂmazl›k yaﬂ›yorsan›z (örne¤in lisans anlaﬂmas› gibi),
anlaﬂman›n kendisinde bir tahkim veya arabuluculuk maddesi olup olmad›¤›n› kontrol edin. Pahal›
mahkeme masraflar›ndan kaç›nmak amac›yla tahkim veya arabuluculuk için anlaﬂmalara uyuﬂmazl›kla
ilgili özel bir hüküm koymak ak›ll›ca olur. Zaman zaman, taraflar›n her ikisinin de bunu kabul etmesi
halinde, anlaﬂmada bu yönde bir hüküm olmasa veya ortada bir anlaﬂma olmasa dahi, tahkim veya
arabuluculuk gibi alternatif uyuﬂmazl›k çözme sistemlerini kullanmak mümkün olabilir. Tahkim ve
arabuluculuk hakk›nda ayr›nt›l› bilgi, soru 69'da yer almaktad›r.

REFERANSLAR
Combating Counterfeiting: A practical guide for European engineering companies. Orgalime. 2001.
www.orgalime.org/publication/combating-counterfeiting-practical-guide-european-engineering-companies adresindeki web sayfas›.
K›lavuz, Avrupa Komisyonu ile birlikte haz›rlanm›ﬂt›r. Sahtekarl›¤a karﬂ› yap›labilecek iﬂlemler, sahtekarl›¤›n fark›na varmak,
yasal ve teknik koruma kontrol listeleri konusunda pratik tavsiyeler sunmakta ve baﬂar› hikayelerini paylaﬂmaktad›r. Çok say›da
büyük ve küçük mühendislik ﬂirketinin deneyimlerine dayanmaktad›r.
A Guide to United States Patent Litigation. Mark D. Schuman. Merchant and Gould. 2003. Amerika Birleﬂik Devletleri'ndeki
patent davas› sistemini ele almaktad›r.
Contrefacon : comment se proteger (Counterfeiting: How to Protect Yourself). Ministere de l'Economie, des Finances et
de l'lndustrie de France. 2002. Sahtekarl›¤›, büyüklü¤ünü, endüstrilerdeki yayg›nl›¤›n› ve koruma önlemlerini ele almaktad›r.
(Frans›zca)
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Kendi ülkenizde birinin FM haklar›n›za tecavüz etti¤ini keﬂfetti¤inizde, haklar›n›za tecavüz etti¤ini
iddia edene bir yaz› (yayg›n olarak "durdurma emri" veya “ihtarname” olarak bilinir) göndererek;
aras›ndaki olas› çat›ﬂman›n varl›¤›na, bu çat›ﬂman›n tam olarak nerede meydana ç›kt›¤›n› da belirterek
dikkat çekebilir ve sorunun olas› çözümünün tart›ﬂ›lmas›n› önerebilirsiniz. ‹htarname iletti¤iniz ve
tecavüz iddias›n› yöneltti¤iniz kiﬂi/kurumun bunun bir tecavüz olmad›¤›n›/olmayaca¤›n› protesto
etmek amac›yla mahkemede iﬂlem baﬂlatmas›ndan kaç›nmak için, söz konusu ihtarnameyi yazarken
bir avukattan yard›m alman›z ﬂiddetle tavsiye edilir. Bu iﬂlem genellikle istemeden ortaya ç›kan
tecavüz durumlar›nda etkilidir çünkü bu tür durumlarda ço¤unlukla ilgili taraf faaliyetlerini sonland›r›r
veya lisans anlaﬂmas› için görüﬂme yapmay› teklif eder.
Sahtekarl›k ve korsanl›k dahil bilinçli bir tecavüz ile karﬂ›laﬂt›¤›n›zda, tecavüzü önlemek ve iddia
edilen tecavüz ile ilgili kan›tlar› korumak için tecavüz edeni iﬂ yerinde ﬂaﬂ›rtmak amac›yla
yetkililerden yard›m almak isteyebilirsiniz. Dahas›, yetkili yarg› otoriteleri taraf›ndan, tecavüz eden,
tecavüze konu mal ve hizmetlerin üretim ve da¤›t›m›na dahil olan üçüncü kiﬂilerin kimliklerini ve
da¤›t›m kanallar›n› aç›klamaya da zorlanabilir. Etkili bir tecavüzden cayd›r›c› unsur olarak; yarg›
otoriteleri, ﬂirketinizin talepte bulunmas› halinde, tecavüze konu olan mallar›n imha edilmesi veya
herhangi bir ﬂekilde tazminat olmaks›z›n ticaret kanallar›n›n d›ﬂ›na ç›kar›lmas› yönünde talimat
verebilir.
Adli takibat baﬂlatabilirsiniz. Mahkemeler genellikle fikri mülkiyet haklar›n›n ma¤dur sahiplerini
tazmin etmek amac›yla çok çeﬂitli sivil çareler sa¤lamaktad›r. Bunlar aras›nda zarar, ihtiyati tedbir,
kâr›n hesab›n› verme emri ve tecavüze konu olan mallar›n hak sahiplerine teslim edilmesi yönünde
talimatlar yer almaktad›r. Kanunlar ayr›ca tecavüze konu olan nesnelerin imal edilmesine veya
ticari olarak sat›lmas›na yönelik cezai sorumlulu¤u belirleyen hükümler de içerebilir. ‹lgili k›s›mlar›n
tecavüze yönelik cezalar para ve belki de hapis cezas› olabilir.

Her durumda, iddia edilen bir tecavüz veya uyuﬂmazl›k olan durumlarda, resmi bir iﬂlem baﬂlatmadan
önce, mümkün olan en düﬂük maliyet karﬂ›l›¤›nda, ﬂirketiniz için en faydal› olacak seçene¤i daha net
bir ﬂekilde de¤erlendirebilmek amac›yla yetkin bir FM uzman›ndan yasal dan›ﬂmanl›k almak ak›ll›ca
olacakt›r. Ayr›ca, tecavüze konu olan, korsan veya sahte ürünler baﬂka bir ülkeden geliyorsa, belli bir
ücret ödemek koﬂuluyla, FM haklar›n›z› gümrük yetkilileri nezdinde tescil ettirmek de uygun olabilir.
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Korumadan do¤an haklar›m› neden kullanmal›y›m? Haklar›ma tecavüz
edilirse bu haklar› kullanmaktan kim sorumludur?

FM haklar›n› neden kullanmal›y›m?
FM korumas› sa¤laman›n as›l amac›, ﬂirketinizin çal›ﬂanlar›n buluﬂlar›n›n ve yarat›lar›n›n meyvelerini
toplamas›n› sa¤lamakt›r. ﬁirketinizin FM haklar›, yaln›z kullan›ld›klar› takdirde fayda sa¤lar; aksi halde,
tecavüz edenler ve sahtekarlar s›k› çal›ﬂman›zdan faydalanmak için etkin koruma mekanizmas›n›n
olmamas› f›rsat›ndan her zaman faydalanacakt›r. S›kl›kla, kullanman›n as›l tehdidi, olas› tecavüz edenler
için yeterli bir cayd›r›c› olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Özet olarak, ﬂirketinizin aﬂa¤›dakileri sa¤layabilmesi için FM haklar›n›n korunmas› büyük önem
taﬂ›maktad›r:
•
•
•

‹lgili kamu otoriteleri nezdinde FM haklar›n›z›n yasal geçerlili¤ini korumak.
Piyasada tecavüz yaﬂanmas›n› veya tecavüzün devam etmesini önlemek, böylece iyi niyet kayb›
veya itibar›n zedelenmesi gibi zararlar›n ortaya ç›kmas›n› engellemek.
Piyasada tecavüzden do¤an her türlü gerçek zarar için, örne¤in kar kayb›, tazminat talep etmek.

FM haklar›n›n kullan›lmas›ndan kim sorumludur?
FM haklar›n›n kullanmas›ndan, bu haklar›n sahipleri sorumludur. FM hakk› sahibi olarak, herhangi bir
tecavüz olup olmad›¤›n› veya FM haklar›n›z›n sahtekarl›¤a konu olup olmad›¤›n› ve hangi önlemlerin
al›nmas› gerekti¤ini belirlemek size kalm›ﬂt›r.
Ancak, fikri mülkiyet haklar›n›n kullan›lmas›n› kolaylaﬂt›r›lan kurumlar›n kurulmas›ndan hükümetler
sorumludur. Yarg› ve baz› durumlarda FM ofisleri veya gümrük yetkilileri gibi idari organlar, tecavüz,
korsan veya sahtekarl›k olaylar›yla mücadele etmek durumunda olan devlet kurumlar›d›r.
Sahte markal› mallar›n veya telif hakk›yla korunan ürünlerin korsan kopyalar›n›n ithal edilmesini önlemek
amac›yla ülkenizin uluslararas› s›n›rlar›nda s›n›r önlemleri al›nd›¤›nda, gümrük yetkililerinin FM kullan›m›
konusunda çok önemli bir rolü vard›r. Geçerli mevzuat hükümlerine göre, gümrük yetkilileri kendi
inisiyatiflerini kullanmak veya hak sahibinin talebiyle veya mahkeme talimat›na göre hareket etmek
zorundad›r.
Dahas›, baz› ülkelerde üyelerinin FM haklar›n› kullanmalar›na yard›mc› olan sanayi örgütleri vard›r (bkz.
www.bsa.org veya www.riaa.com).

REFERANSLAR
The Role of the Government Authorities in the Enforcement of Intellectual Property Rights. Alastair Hirst. WIPO. 1999.
www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_ipr_ju_bey_99/wipo_ipr_ju_bey_99_5_b.pdf adresindeki web sayfas›. Farkl› hükümetr
yetkililerinin FM haklar› için kullanabilece¤i farkl› yöntemleri ele almaktad›r.
Business Software Alliance. www.bsa.org adresindeki web sayfas›. Dijital eserlerin yasal yönleri ve FM ve telif hakk›, güvenlik
ve siber suçlar, ticaret ve elektronik ticaret, AB politikalar› ve konum makaleleri gibi FM ile ilgili konularda birçok ülkeye ve
bölgeye özgü makale ba¤lant›s›.
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Gümrük yetkilileri fikri mülkiyet haklar›ma tecavüzü nas›l önler veya
durdurur? Önceden haber vermem gerekir mi?

Birçok ülke, DTÖ Anlaﬂmalar› uyar›nca sahip olduklar› yükümlülükler do¤rultusunda s›n›r koruma/kullanma
önlemleri uygulamaktad›r. Bu önlemler marka ve eser sahiplerinin ve lisans sahiplerinin gümrük yetkililerinin
kontrolüne tabi olurken, korsan veya sahte oldu¤undan ﬂüphelenilen mallar›n al›koyulmas› yönünde
talepte bulunmalar›n› mümkün k›lmaktad›r.
Ancak genellikle bu s›n›r önlemleri kiﬂilerin kendi özel kullan›mlar› veya evlerinde kullan›m için ithal
ettikleri mallar için geçerli de¤ildir. Özel kullan›m veya evlerde kullan›m için ithal edilen mallar›n ithal
edilen miktar›na dair kesin tan›m, ülkeden ülkeye ve hatta ayn› ülkenin içinde bölgeden bölgeye,
mallar›n do¤as›na ba¤l› olarak de¤iﬂiklik göstermektedir.
Baz› ülkelerde, hak sahipleri genellikle önceden belirlenen bir ücreti ödeyerek ve gümrük yetkililerine
bildirimde bulunarak, tescilli markalar› ve eser korumas›na tabi olan mallar› konusunda yard›m talep
edebilir. Bir bildirimde bulunuldu¤unda, gümrük yetkilileri, markalar› taﬂ›yan ürünlerin yetkilendirilmemiﬂ
kopyalar›n› veya eser korumas›na tabi olan mallar› al›koyabilir. Ço¤u ülkede, hak sahibinin ilgili
gönderinin her türlü ayr›nt›s›n› vermek suretiyle, korsan veya sahte ürünlerin ithal edildi¤ine inanmak
için geçerli bir nedeni olan hak sahiplerinin, her durumda ﬂikayette bulunmas› gerekmektedir.
Gümrük yetkilileri bir bildirime konu olan mallar› en fazla 10 iﬂ günü boyunca al›koyabilir. Bildirimler
belli bir süre için geçerlidir, ancak bu sürenin sonunda veya eser korumas› veya marka tescili geçersiz
hale gelene kadar yenilenebilir. Bu süre zarf›nda, ithal eden kiﬂi ayr›ca mallar›n marka veya telif hakk›na
konu olan esere tecavüz etmedi¤i veya bunlar›n bildirimde kapsanmad›¤› yönünde karar ç›kmas› için
mahkemeye baﬂvurabilir.
Baz› ülkelerde, gümrük yetkilileri tecavüz etti¤inden ﬂüphelenilen mallar›n ithal edildi¤ini veya geçerli
bir bildirimde bulunulmad›¤›n› fark ederse, hak sahiplerini (biliniyorsa) ithalat konusunda bilgilendirebilir
ve onlara belli bir süre zarf›nda gümrük yetkilileri nezdinde bir bildirimde bulunmalar› konusunda
tavsiye verebilir.
Ayn› ﬂekilde, hak sahibinden bildirimlerin uygulanmas› s›ras›nda gümrük yetkilileri taraf›ndan ortaya
ç›kabilecek maliyetleri (örne¤in depolama, nakliye ve yasal masraflar) kapsamas› için tazminat formu
doldurmas› istenebilir.
Mallar al›konuldu¤unda, gümrük yetkilileri hak sahiplerine bildirimde bulunur, böylece hak sahipleri
mallar›n korsan veya sahte olup olmad›¤›n› belirleyebilir. Sadece Amerika Birleﬂik Devletleri'nde,
belirleme iﬂlemi gümrük yetkililerinin kendileri taraf›ndan gerçekleﬂtirilmektedir. Bu al›koyma süresi
içinde, hak sahipleri ayr›ca mallar›n haklar›na tecavüz edip etmedi¤ini kan›tlamak amac›yla yasal iﬂlem
baﬂlat›p baﬂlatmayacaklar›na da karar vermek zorundad›r. Baz› durumlarda, destekleyici nedenler sunan
bir baﬂvuruda bulunulmas› halinde 10 günlük süre verilmektedir. ﬁüpheli mallara, mahkeme karar›
beklenirken gümrük taraf›ndan el konulacakt›r. Hak sahibi 10 günlük süre zarf›nda yasal iﬂlemleri
baﬂlatmazsa, gümrük yetkililerinin mallar› ithalatç›ya geri verir.
FM korumas› karmaﬂ›k bir konu oldu¤undan, bir bildirimde bulunmadan önce bir patent vekilinden
ya da avukattan uzman tavsiyesi almak isteyebilirsiniz.

REFERANSLAR
The WCO IPR Strategic Group. Dünya Gümrük Örgütü. www.wcoomd.org adresindeki web sayfas›. Gümrük mevzuat› konusunda
dünyan›n her yerindeki dizinlere ba¤lant›lar içerir; gümrük korumas› için online baﬂvurular; indirilecek formlar ve nas›l baﬂvuru
yap›laca¤› konusunda yard›m; ilgili sunumlar ve yay›nlanm›ﬂ makaleler ve ön safhadaki çal›ﬂanlar›n tecavüz eden mallar› ay›rt
etmelerine yard›mc› olan REACT internet sitesine ba¤lant›lar.
United States Customs & Border Protection (CBP) IPR Enforcement.
www.cbp.gov/xp/cgov/trade/priority_trade/ipr adresindeki web sayfas›. Amerika Birleﬂik Devletleri'nde gümrüklerde FM haklar›n›n
kullan›m›na iliﬂkin bilgi.
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Mahkemeye baﬂvurmadan fikri mülkiyet konusundaki uyuﬂmazl›klar›
çözmek için hangi yollara baﬂvurabilirim?

Birçok durumda, tecavüz ile baﬂ etmenin en pahal› yolu, konusunda yetkili bir hukuk mahkemesi
nezdinde yasal iﬂlem baﬂlatmak olabilir, özellikle ayn› bölgede veya farkl› bölgelerde ﬂirketinizin fikri
haklar›na birçok 'rakip' taraf›ndan tecavüz ediliyorsa.... Zira bu ﬂartlarda, ﬂirketiniz farkl› yerlerde bulunan
farkl› mahkemeler nezdinde haklar›n› kullanmak zorunda kal›r. Bu sebepten ötürü, daha ucuz olan
ve daha az zaman alan ve genellikle tahkim veya arabuluculuk ad› alt›ndaki alternatif uyuﬂmazl›k çözüm
mekanizmalar›n› kullanmak isteyebilirsiniz. Tahkimin avantaj› genellikle mahkemeye göre daha az resmi
ve uluslararas› alanda daha kolay bir ﬂekilde uygulanabilir olmas›d›r. Arabuluculu¤un avantaj› ise,
taraflar›n uyuﬂmazl›k çözüm sürecinin kontrolünü ellerinde tutabilmeleridir. Bu, gelecekte iﬂbirli¤i
yapmak isteyebilece¤iniz baﬂka bir ﬂirketle iyi iﬂ iliﬂkilerini koruman›za yard›mc› olabilir. Ancak,
arabulucular›n kararlar› ba¤lay›c› de¤ildir ve bu nedenle uyuﬂmazl›¤› çözmekte yeterli olmayabilir.

Dava açmak m› yoksa alternatif uyuﬂmazl›k çözüm yollar›na baﬂvurmak m› daha iyi?
Olay›n ﬂartlar›na ba¤l› olarak, mahkeme nezdinde dava açmak yerine arabuluculu¤u veya tahkimi tercih
etmek daha avantajl› bir alternatif olabilir. Ancak, bu alternatif seçenekler genellikle fikri haklar konusundaki
uyuﬂmazl›k, bir anlaﬂman›n taraflar› aras›nda oldu¤unda uygulanabilir; örne¤in, yetkili bir hukuk
mahkemesine baﬂvurmak yerine arabuluculu¤a veya tahkime baﬂvurmay› tercih eden lisans alan ile lisans
veren aras›ndaki veya ortak giriﬂimin ortaklar› aras›ndaki uyuﬂmazl›klarda. Uyuﬂmazl›k ihtimalini düﬂünmek
ve as›l anlaﬂma tasla¤›n› haz›rlarken olas› bir uyuﬂmazl›¤›n nas›l çözülece¤i konusunda sulh yollar›n›
belirlemek ak›ll›ca olacakt›r, nitekim uyuﬂmazl›k ortaya ç›kt›¤›nda bunu yapmak daha zordur ve hatta
bazen uyuﬂmazl›¤› arabuluculuk veya tahkim ile çözmek amac›yla bir anlaﬂmaya varmak imkans›zd›r.
Ancak, taraflar›n WIPO Arabuluculuk, Tahkim veya H›zland›r›lm›ﬂ Tahkim Kurallar› uyar›nca uyuﬂmazl›¤›n
sulh merkezine sunulmas› konusunda taraflar›n anlaﬂmaya varmalar›na yard›mc› olmas› ve uyuﬂmazl›¤a
taraf olan di¤er ﬂirket ile iletiﬂime geçmesi için WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nden talepte
bulunabilirsiniz. S›kl›kla, arabuluculuk ve tahkim veya en az›ndan arabuluculuk resmi yasal süreçlere göre
daha iyi bir alternatiftir. ‹ﬂletme stratejinizin bir parças› olarak, ﬂirketinizin öncelikle (ve muhtemelen
yaln›zca) arabuluculu¤a veya tahkime baﬂvurarak uyuﬂmazl›¤› ele alma seçene¤inden faydalanabilmesi
için bu yönde uygun hükümleri anlaﬂmalara dahil etmeniz tavsiye olunur.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (WIPO Arbitration and
Mediation Center)
WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, mahkemeye baﬂvurmaya gerek kalmaks›z›n FM alan›ndaki
uyuﬂmazl›klar›n çözümünde yard›m almak için baﬂvurabilece¤iniz birçok kurumdan biridir. KOB‹'ler
dahil özel iﬂletmeler aras›nda ç›kan ticari uyuﬂmazl›klar›n karara ba¤lanmas›na yönelik olarak çok çeﬂitli
hizmetler sa¤lamaktad›r. Merkez ﬂu konularda hizmet vermektedir:
•
•
•
•

Tahkim (www.wipo.int/amc/en/arbitration);
Arabuluculuk (www.wipo.int/amc/en/mediation);
Alan adlar›yla ilgili uyuﬂmazl›klar (www.wipo.int/amc/en/domains); ve
Uyuﬂmazl›klar›n karara ba¤lanmas›na yönelik di¤er uzmanl›k hizmetleri
(www.wipo.int/amc/en/expert-determination)

REFERANSLAR
WIPO Arbitration and Mediation Center. http://arbiter.wipo.int/ adresindeki web sayfas›. Ba¤lant›lar ve mahkemeye baﬂvurmadan
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Dispute Resolution for the 21" Century. WIPO.
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Resolving IP disputes through ADR. J. Lambert. NIPC. 2002. Önemli bir mekanizma olarak FM uyuﬂmazl›klar› için alternatif
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Fikri mülkiyetin teknik yönetmelik ve standartlarla ilgisi nedir?

Uluslararas› Standartlar Örgütü (ISO) standard›; “oy birli¤iyle veya tan›nan bir organ taraf›ndan sa¤lanan
ve ortak ve tekrarlanan kullan›m için, faaliyetlerle veya faaliyetlerin sonuçlar›yla ilgili olarak kurallar,
ilkeler veya özellikler sa¤layan, belli bir ba¤lamda optimum seviyede düzen sa¤lamay› amaçlayan belge”
olarak tan›mlamaktad›r.
Farkl› amaçlara hizmet eden birçok standart vard›r. Tüketiciler için hayat› daha basit ve güvenli k›lan
standartlar, birçok mal ve hizmetin etkilili¤ini ve güvenilirli¤ini art›rmakta ve ticareti önemli ölçüde
kolaylaﬂt›rmaktad›r. Standartlar genellikle gönüllü kullan›m için tasarlanmaktad›r. Ancak, kanunlar veya
yönetmelikler belli standartlara uygun hareket etmeyi zorunlu k›labilir. Bu durum özellikle sa¤l›k,
güvenlik ve çevre ile ilgili standartlar için böyledir. Baﬂka ülkelerde ürün satmay› planl›yorsan›z,
ürünlerinizin ilgili ülkelerdeki sa¤l›k, güvenlik ve çevre standartlar›na uygun olmas› çok önemlidir.
Ço¤u ulusal standart-belirleme organ› veya standart geliﬂtirme organizasyonu, mevcut standartlar›n bir
listesinin yer ald›¤› bir web sitesine sahiptir.*

Standartlarda ve teknik yönetmeliklerde patentler
Standartlar, genellikle birçok paydaﬂ ve konusunda uzman kiﬂiyi bar›ndan teknik komiteler taraf›ndan
geliﬂtirilmektedir. Teknik standartlar›n geliﬂtirilmesi s›ras›nda, standard› karﬂ›lamak için bir veya daha
fazla “esas patente” gerek oldu¤u sonucuna var›labilir. Bu durum bir kiﬂinin belli bir patente tecavüz
etmeden standarda uygun olmas›n›n imkans›z olaca¤› anlam›na gelir. Bu nedenle, patent sahibinden
izin al›nmas› gerekebilir ve lisans anlaﬂmas› uyar›nca patentin kullan›labilmesi için bir ödeme yap›lmas›
söz konusu olabilir.
Genel bir kural olarak, standart belirleyen organlar›n ço¤u, standartlarda tescilli veya patentli teknolojilerin
kullan›lmas›n› teﬂvik etmez; 'teknik nedenlerden' ötürü bunu, bunun hakl› gösterildi¤i 'istisnai durumlarda'
destekler. Bu tür durumlarda, bir standard›n gerekliliklerini karﬂ›lamak için büyük önem arz etti¤i kabul
edilen bir teknolojinin patent sahibiyle standard› belirleyen organ›n teknik komitesi iletiﬂime geçebilir
ve kendisine ayr›mc› olmayan ve makul ﬂart ve koﬂullara dayanarak söz konusu standartlar›n kullan›c›lar›na
lisans vermeyi kabul edip etmedi¤ini sorabilir. Ayr›ca, belli bir standarda uygun hareket etmek için,
ço¤u patentli teknolojilerin kullan›m›n› içeren bir seri alternatif teknoloji aras›nda tercih yapman›z da
gerekebilir.
Burada alt› çizilmesi gereken nokta, özetle, belli bir standarda veya teknik yönetmeli¤e uygun hareket
etmek amac›yla, patentli bir teknoloji kullanmak zorunda kalabilece¤inizdir. Bu tür durumlarda,
patent sahibinden lisans alman›z gerekebilir. Zaman zaman, patent sahipleri ücretsiz olarak lisans
vermeyi kabul edebilir ancak bu her zaman için geçerli olmayabilir.

Örnek
Farkl› standart belirleyen organlar, bu tür durumlar› farkl› ﬂekillerde ele al›yor olabilir. Örneklemek
gerekirse, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) patentli teknolojilerin teknik bir neden
olmas› ﬂart›yla IEEE standartlar›na dahil edilebilece¤ini belirtmektedir.

REFERANSLAR
International Organization for Standardization (ISO). Web sitesi: www.iso.org.
* Ulusal standart belirleme organlar›n›n bir listesi için bkz. www.iso.ch/iso/erVaboutiso/isomembers.
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IEEE çal›ﬂma grubu, “esas patentin” sahibine garanti mektubu talebi gönderebilir. Garanti mektubunda,
patent sahibi üç ﬂey yapabilir:
•
•
•

Standart uygulamas›na karﬂ› patent haklar›n› kullanmayaca¤›n› belirtebilir.
Makul ﬂart ve koﬂullar uyar›nca ayr›mc›l›k yapmayan ücretsiz lisans vermeyi teklif edebilir.
Makul fiyata, makul ﬂart ve koﬂullar uyar›nca ayr›mc›l›k yapmayan bir lisans vermeyi teklif edebilir.

IEEE çal›ﬂma gruplar› bir lisans›n ﬂart ve koﬂullar›n›n ne kadar makul oldu¤u konusunda de¤erlendirme
yapmaz. Bu nedenle, standarda uygun hareket etmek isteyen ﬂirketlerin do¤rudan patent sahibiyle lisans
için görüﬂme yapmas› gerekir.
Bir KOB‹ olarak, oyunun kurallar›n› bilmek zorundas›n›z, böylece gönüllü veya zorunlu bir standard›n
gerekliliklerinin karﬂ›lanmas› için gerekli olan bu tür bir tescilli teknoloji için olas› en iyi ﬂartlar› görüﬂebilirsiniz.

Fiili standartlar
Bir ulusal ya da uluslararas› standart belirleme organ› taraf›ndan belirlenen resmi standartlar›n yan› s›ra,
piyasada, özellikle elektronik ve bilgi teknolojileri alan›nda (örne¤in Intel ve Microsoft örne¤inde oldu¤u
gibi) fiili standartlar ortaya ç›kabilir. Bu tür durumlarda, ﬂirketiniz ürününüzün geliﬂtirilmesi, imalat›,
da¤›t›m› veya pazarlamas› fiili standart teknolojisine ba¤l›ysa, tescilli veya patentli teknolojiler kullanmaktan
baﬂka çareniz olmayabilir. Ürününüz herhangi bir ﬂekilde tescilli bir teknoloji içeriyorsa, yetki alman›z
ve fiili bir standartla ilgili olsa dahi teknolojinin sahibiyle lisans anlaﬂmas› imzalaman›z gerekecektir.
(Kendinizi çaresiz bir durumda bulduysan›z ve söz konusu fiili standard›n sahibi art›k patentli teknolojiye
eriﬂim sa¤lam›yorsa veya bunu makul ﬂartlara göre yapm›yorsa, bu durumda ülkelerin rekabet veya
antitröst kanunlar› uyar›nca, rekabet karﬂ›t› uygulama iddias›na dayanarak dava açmak zorunda kalabilirsiniz.)

REFERANSLAR
Practical IP issues in developing a business plan. WIPO. Web sayfas›: www.wipo.org/sme/en/ip business/managing ip/business
planning.htm. ‹ﬂ planlar›n›n önemi anlat›lmakta ve FM'nin iﬂ planlar›na neden ve nas›l dâhil edilmesi gerekti¤i aç›klanmaktad›r.
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Ürün sertifikasyonu nedir? Garanti markalar›n›n önemi nedir?

Ürün sertifikasyonu
Ürün sertifikasyonu, üçüncü kiﬂilerin belli bir ürünün, sürecin ya da hizmetin belli gerekliliklere uygun
oldu¤una dair yaz›l› güvence verdikleri bir prosedür olarak tan›mlanmaktad›r. Ürün sertifikasyonu, belli
bir ürünün o ürün için tan›mlanm›ﬂ olan, genellikle bir standartta belirtilen gerekliliklere uygun oldu¤unu
göstermek amac›yla bir sertifika veya marka (veya her ikisini de) düzenlenmesini içermektedir. Garanti
markas› normalde ürünün üzerinde veya ambalaj›nda yer almaktad›r ve ayr›ca ürünü onaylayan organ
taraf›ndan düzenlenen sertifika üzerinde de görülebilir. Marka, ürünün onaylanm›ﬂ oldu¤u ilgili ürün
standard›n›n numaras›na veya ad›na referans içermektedir.
Garanti markas›, belli standartlara uygun olan ve onay veren bir otorite taraf›ndan onaylanm›ﬂ olan mal ve
hizmetleri ay›rt etmek için kullan›lan bir marka olarak tan›mlanabilir. Woolmark Company'in garanti markas›
olan Woolmark sembolü, iyi bilinen bir örnektir. Woolmark, üzerinde bulundu¤u ürünlerin %100 yeni
yünden üretilmiﬂ oldu¤unu ve Woolmark Company taraf›ndan belirlenen kat› performans özelliklerine uygun
oldu¤unu belirten bir kalite güvence sembolüdür. 140'tan fazla ülkede tescillidir ve 67 ülkede bu kalite
standartlar›n› karﬂ›layabilen imalatç›lara kullanmalar› için lisans verilmektedir.

Kalite göstergesi
Üzerinde marka bulunan ürün, aﬂa¤›dakilere dair bir üçüncü kiﬂi garantisi taﬂ›maktad›r:
•
•
•
•

Ürün, geçerli bir standarda göre üretilmiﬂtir;
Üretim denetlenmiﬂ ve kontrol edilmiﬂtir;
Ürün test edilmiﬂ ve incelenmiﬂtir;
Müﬂteriler iﬂaretli ürünün beyan edilen standard› karﬂ›lamad›¤›n› görürse, sertifikasyon organ›na
gidip ﬂikayetlerini ele almalar›n› talep edebilir.

Ürün sertifikasyon organlar›, sertifika verip vermemek konusunda karar verirken çeﬂitli de¤erlendirme
teknikleri (ço¤u ürünün test edilmesine dayan›r) kullan›r. Daha kapsaml› olan yöntemlerden baz›lar›
ﬂunlard›r:
•
•
•
•

Ürünün tip testi;
Fabrika kalite kontrolünün de¤erlendirmesi ve kabulü;
Fabrikaya fabrikadaki kalite kontrolü denetlemek için izleme ziyareti; ve
Aç›k piyasadan al›nan numunelerin denenmesi.

‹deal olarak, ürün garanti markalar› tüketicilere ürünün o ürün veya hizmet için genel olarak kabul edilen
standard› karﬂ›lad›¤›n› ve karﬂ›lamaya devam edece¤ini göstermelidir. Düzenleyiciler gibi di¤er taraflar
markalar›n ürünün uygunluk de¤erlendirmesini yapan organ›n bunu yapmaya yetkili oldu¤unu göstermesini
gerektirebilir.

REFERANSLAR
General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems. ISO/IEC Guide 65. 1996. www.iso.ch adresindeki ISO
Ma¤azas›ndan al›nabilir. Ürün sertifikasyon sistemi çal›ﬂt›ran üçüncü kiﬂiler için genel gereklilikleri belirtmektedir.
CE Marking. Web sitesi www.ce-marking.org. Avrupa'da CE iﬂaretinin kullan›m› konusunda bilgi vermektedir.
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Sertifikasyon nedenleri
Aﬂa¤›daki nedenlerin biri veya birkaç› nedeniyle ürün sertifikasyonu gerekli olabilir:
•
•
•

Sat›c›lar itibar kazanmak, pazarlar›n› geniﬂletmek, rekabetçiliklerini art›rmak, yeni ürünlerini tan›tmak,
vb. ister.
Al›c›lar (bireyler, stokçular, imalatç›lar, kamu tedarik memurlar›, ithalatç›lar, vb.) sat›n ald›klar›
ürünlerin kalitesinin garanti edilmesini ister.
Tüketicilerin sa¤l›¤›n› ve güvenli¤ini sa¤lamaya yönelik Mevzuat, ürünlerin garanti markas› taﬂ›mas›n›
gerektirir. Örne¤in, Avrupa Birli¤i ürün yönetmeli¤i listelerinde görünen belli ürünlerin “CE” iﬂaretini
taﬂ›mas› gerekmektedir ve belli elektrikli veya elektronik ürünler, Kanada Standartlar› Birli¤i”nin
(CSA) iﬂaretini taﬂ›mad›klar› sürece Kanada”da pazarlanamaz.

Üçüncü kiﬂi sertifikasyon organlar› (örne¤in ba¤›ms›z tüketici, sat›c› veya al›c›) taraf›ndan gerçekleﬂtirilen
ürün sertifikasyonlar›; al›c›lar, ithalatç›lar ve düzenleyici otoriteler için genellikle kabul edilebilirdir. Birçok
ulusal standart belirleyici organ, ürünün test edilmesinde kriter olarak kullan›lm›ﬂ olan ulusal standard›n
referans numaras›yla birlikte ürünün üzerine kendi garanti markalar›n›n da yerleﬂtirilmesini içeren üçüncü
kiﬂi ürün sertifikasyon hizmetleri sa¤lamaktad›r. Baz› ülkelerde ürün sertifikasyonu; ayr›ca ticaret veya
sanayi birlikleri, devlet kurumlar› veya özel sertifikasyon organlar› taraf›ndan da, Hollanda'da bulunan
KEMA adl› ﬂirket taraf›ndan elektrikli ürünlerin ürün sertifikasyonunda veya Amerika Birleﬂik Devletleri'nde
Ya¤lay›c› ‹malatç›lar› Derne¤i taraf›ndan ya¤lay›c›lar›n sertifikasyonunda oldu¤u gibi, gerçekleﬂtirilmektedir.
ISO/IEC Guide 65:1996, General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems (Ürün
Sertifikasyon Sistemlerini Çal›ﬂt›ran Organlar ‹çin Genel Gereklilikler) üçüncü kiﬂilerin sertifikasyon
sistemlerinin sa¤lanmas›na yönelik gereklilikleri belirtmektedir. ISO/IEC Guide 65 ürün sertifikasyon
organlar›n›n ulusal ve uluslararas› alanlarda kabul elde etmelerine ve böylece, uluslararas› ticareti
ilerletmelerine ve ayr›ca Dünya Ticaret Örgütü'nün Ticaretteki Teknik Engeller Anlaﬂmas›'n›n uygunluk
de¤erlendirmesiyle ilgili gereklilikleri yerine getirmelerine de yard›mc› olmaktad›r.
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FM'in iﬂletme varl›¤› ve iﬂletmenin baﬂar›s›na önemli ölçüde katk›da bulunabilecek bir araç olarak giderek
daha fazla tan›nmas› ve iﬂletmelerin FM portföylerinden de¤er elde etme potansiyelinin giderek daha fazla
fark edilmesi, FM haklar›n›n de¤erlemesine yönelik ilginin artmas›na neden olmaktad›r.
FM varl›¤›n›n fiyat› ile de¤eri aras›ndaki farka önem verilmelidir. Fiyat, tipik olarak; piyasa koﬂullar›na uygun
bir iﬂlemde, ürünün alg›lanan de¤erine dayanarak, al›c›n›n ödemeye haz›r oldu¤u tutar olarak tan›mlanmaktad›r.
De¤er ise, düzenli olarak test edilen yöntem ve kurallara dayanarak hesaplanan somut ancak belirleyici bir
miktard›r. Baﬂka bir deyiﬂle, FM de¤erlemesi bir FM varl›¤›n›n fiyatland›rmas›n› etkilese de fiyatland›rma
uygulamas› ile ayn› ﬂey olmas›na gerek yoktur. Fiyatland›rma genellikle zaman, talep, satma nedeni ve dahil
olan taraflar›n pazarl›k becerileri gibi di¤er birçok faktörden etkilenmektedir.
FM varl›klar›n›n de¤erlemesinde kullan›lan araçlar, ﬂirketlerin FM portföylerini daha etkin ve etkili bir ﬂekilde
yönetmelerine yard›mc› olabilir ve FM de¤erlemesi, FM varl›klar›n›n devredilmesi veya sat›n al›nmas›
durumunda faydal› bir ölçüt ve pazarl›k esas› sa¤layabilir.
Ancak, bir iﬂletme FM varl›klar›n›n de¤erlemesine baﬂlamadan önce, aﬂa¤›daki sorular› cevaplamal›d›r:
•
•
•
•

Neden FM haklar› de¤erlemeye karar verildi?
Bilgiye (de¤erleme sonuçlar›na) ne zaman ihtiyaç olacak ve bunlar ne zaman kullan›lacak?
Hangi FM haklar› de¤erlenecek?
Hangi de¤erleme yöntemi kullan›lmal›?

FM'nizi de¤erlerken göz önünde bulundurman›z gereken hususlar
Bir patentteki istemlerin kapsam› ve gücü veya bir FM varl›¤›n›n gücü, de¤erleme sürecinin tamam›nda
önemli bir rol oynamaktad›r. Genel olarak yay›lm›ﬂ olan koruma (birçok ülkede sa¤lanan koruma) ürünün
de¤erini art›rabilir. Ancak bu da de¤erleme uzman›n›n ilgili ülkelerdeki FM uygulama mekanizmas›n›n
gücünü nas›l alg›lad›¤›na ba¤l›d›r.
Kodlaﬂt›rma seviyesi ve üründe yer alan kodlanm›ﬂ bilgileri kiﬂinin ne kadar etkin bir ﬂekilde kullanabilece¤i
de de¤erlemeyi etkileyebilir.
Ürünün FM haklar›na tecavüz edilme ihtimali ne kadar zor olursa, de¤eri de ona göre artabilir. Di¤er
yandan, güçlü FM korumas› ile kapsanan alternatif ürünlerin varl›¤›, ürünün de¤erini olumsuz ﬂekilde
etkileyebilir.
Bu nedenle, iﬂletmenin ürünlerinin ve varl›klar›n›n de¤eri üzerinde (olumlu veya olumsuz) etkisi olabilecek,
yukar›da sözü edilen FM endiﬂelerini tespit eden bir çal›ﬂma gerçekleﬂtirmesi zorunludur.

REFERANSLAR
FM List of Documents on IP valuation. W1PO. www.wipo.int/sme/en/documents/valuationdocs/index.htm adresindeki web
sayfas›. Göz önünde bulundurulmas› gereken konular ve stratejiler dahil, FM de¤erlemesi ile ilgili bir seri belgenin listesi.
Intellectual Assets: Valuation and Capitalization. Birleﬂmiﬂ Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu. 2003.
www.unece.org/ie/enterp/documents/valuationpub.pdf adresindeki web sayfas›. FM varl›klar›n›n de¤erlemesi ve ticarileﬂtirilmesi
konusunda birçok uzman taraf›ndan yaz›lm›ﬂ makaleler içermektedir.

140

73.

Fikri Mülkiyet Varl›klar›n›n De¤erlemesi

Fikri mülkiyet varl›klar› neden ve ne zaman fiyatland›r›lmal› veya
de¤erlenmelidir?

Her iﬂletme için, FM varl›klar›n› de¤erlemenin faydal› olmas›n› sa¤layacak birçok farkl› neden vard›r: FM
portföyünün dahili yönetimi, lisansland›rma, birleﬂme ve sat›n almalar, FM varl›klar›n›n devredilmesi (sat›lmas›),
FM varl›klar›n›n sat›n al›nmas›, ortak giriﬂim anlaﬂmalar›n›n yap›lmas›, stratejik iﬂbirliklerinin kurulmas›, para
toplama, bir FM varl›¤›n›n daha fazla geliﬂtirilmesi için yat›r›m, vb. De¤erlenecek olan FM varl›klar›n›n türleri
ve de¤erlemenin özel nedenleri, kullan›lacak olan de¤erleme yönteminin etkilenmesinde önemli bir rol
oynamaktad›r.
Bir FM varl›¤›n›n de¤eri, kullan›lan yönteme ba¤l› olarak farkl›l›k gösterebilir. Deneyim ve kullan›lacak olan
yöntem ile ilgili verilerin varl›¤› da de¤erleme yöntemi seçimini etkileyebilir.
FM hakk› (örne¤in patent), sat›ﬂ veya lisanslama dönemi piyasadaki yak›n bir ikamenin veya alternatifin
veya daha etkin bir teknolojinin tan›t›lmas›yla çal›ﬂmazsa daha yüksek bir de¤erle de¤erlenebilir. Bu nedenle,
bir de¤erleme uygulamas› gerçekleﬂtirirken endüstride veya teknolojideki e¤ilimler hakk›nda yeterli bilgi
sahibi olmak önemlidir.
Bir iﬂletmenin FM varl›klar›n› de¤erlemenin neden gerekli oldu¤unu ve de¤erleme uygulamas›n› ne zaman
gerçekleﬂtirmesi gerekti¤inin önemini kavramas› gerekir. De¤erleme için kullan›lan araçlar hakk›nda temel
bilgiler, en uygun profesyonel yard›m›n seçilmesinde ve bu konuda karar verilmesinde faydal› olabilir.
Bak›n›z 74 numaral› soru.

REFERANSLAR
Selection and Application of Intellectual Property Valuation Methods In Portfolio Management and Value Extraction.
S. Khouiy, J. Daniele and P. Germeraad. Inavisis. FM'nin de¤erlemesine yönelik farkl› yöntemler ve seçimde kullan›lan kriterler
hakk›nda genel bilgi.
List of Documents on IP valuation. WIPO. www.wipo.int/sme/en/documents/valuationdocs/index.htm adresindeki web sayfas›.
Göz önünde bulundurulmas› gereken konular ve stratejiler dahil, FM de¤erlemesi ile ilgili bir seri belgenin listesi.
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FM varl›klar›n›n de¤erlemesi birçok farkl› ﬂekilde yap›labilir. Her yöntemin art›lar› ve eksileri bulunmaktad›r
ve baz›lar› belli durumlarda ve örneklerde di¤erlerine göre daha geçerlidir. Aﬂa¤›da ﬂu anda en yayg›n
olarak kullan›lan de¤erleme yöntemleri gösterilmektedir.*
•

•

Gelir yöntemi. Bu, en yayg›n olarak kullan›lan FM de¤erleme yöntemidir. Gelir yönteminin birçok
de¤iﬂik türü vard›r ve bazen de¤iﬂik türler ayr› yöntemler olarak an›lmaktad›r. Yöntem, temel olarak,
FM hakk› sahiplerinin FM hakk›n›n ömrü boyunca elde edecekleri beklenen gelir ak›ﬂ›na
odaklanmaktad›r böylece gelecekteki nakit ak›ﬂ›n›n mevcut de¤erini belirlemek için iskonto edilmiﬂ
nakit ak›ﬂ› kullan›lmaktad›r. Gelir ak›ﬂ› ayr›ca, belli bir FM hakk›n› kullanmak için lisans alacak
olursa imtiyazlar›n lisansland›r›lmas›nda iﬂletmenin tasarruf edece¤i miktara bakarak da tahmin
edilebilir. Yöntemin as›l sorunu, karmaﬂ›k olmas›d›r. Bu yöntemin bir ana türü farazi lisans ücreti
yöntemi ad› alt›nda kullan›lmaktad›r:
- Farazi lisans ücreti yöntemi74. Bu türde, royalti/lisans ücreti, ortalama kar/nakit ak›ﬂ›n›n
beklenen nakit ak›ﬂ›n›/kâr›n› veya sermayelendirmesini tahmin etmek amac›yla hesaplanmaktad›r.
Royalti miktar›, benzer düzenleme türlerinde kullan›lan mevcut oranlar› veya standart royalti oran›
tablolar›ndaki mevcut verileri kullanarak belirlenebilir.
Maliyet yöntemi. Bu yaklaﬂ›m, FM varl›klar›n›n gelecekteki faydalar›n›, söz konusu FM'yi de¤iﬂtirmek
için gerekli olabilecek para miktar›n› hesaplayarak ölçmeye çal›ﬂmaktad›r. Maliyet yönteminin çeﬂitli
türleri de vard›r:
- Ço¤altma (yeniden üretim) maliyeti. ‹yi bir kay›t tutma sistemi kullan›l›yor ise ço¤altma
maliyeti, söz konusu FM varl›¤›n› geliﬂtirmek için kullan›lan miktar›n mevcut fiyat› üzerinden
al›narak hesaplanabilir (bu yöntem “tarihsel maliyet e¤ilimi belirleme” olarak bilinmektedir). ‹yi
kay›t tutulmad›¤›nda, ço¤altma maliyetleri do¤rudan benzeri bir varl›k oluﬂturmak için ihtiyaç
duyulan eme¤in maliyetini ve masraflar› hesaplayarak tahmin edilebilir.
- De¤iﬂtirme (yerine koyma) maliyeti. Ayn› ﬂekilde kullan›lan FM varl›klar›n› elde etmek için
ihtiyaç duyulan para tutar› hesaplanarak de¤er belirlenmeye çal›ﬂ›l›r. ‹lgili FM varl›klar›n›n amortisman›,
tahmini de¤er/fiyat belirlenmeden önce tahmin edilen ço¤altma/de¤iﬂtirme maliyetinden düﬂülmelidir.

Maliyet yöntemi; FM varl›klar› bilgisayar yaz›l›m›, mühendislik çizimleri, ambalaj tasar›mlar› ve da¤›t›m
a¤lar› gibi maddesel olmayan varl›klara dahil oldu¤unda bunlar›n de¤erini belirlemek aç›sndan faydal›d›r.
Bu yöntem, genellikle gelir yöntemine ek olarak kullan›l›r. Yöntemin as›l zay›f taraf›, yan›lt›c› sonuçlara
ulaﬂma ihtimalinin yüksek olmas›d›r. Bunun nedeni, ço¤u durumda, bir ﬂeyin geliﬂtirilmesiyle ilgili
maliyetin do¤rudan de¤eriyle ilgili olmas› zorunlulu¤u olmamas›d›r. Bu durum, özellikle Ar-Ge
faaliyetlerinde aç›kça görülmektedir.

REFERANSLAR
Intellectual Assets: Valuation and Capitalization. Birleﬂmiﬂ Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu. 2003.
www.unece.org/ie/enterp/documents/valuationpub.pdf adresindeki web sayfas›. FM varl›klar›n›n de¤erlemesi ve ticarileﬂtirilmesi konusunda
birçok uzman taraf›ndan yaz›lm›ﬂ makaleler içermektedir.
IPScore®. Birçok çeﬂitli rapor türleri ve FM varl›klar›n›n yönetimi konusunda bilgi ve de¤erleme için IPScore® metodolojisi konusunda
genel bilgi vermektedir.
* Geliﬂmiﬂ ülkeler ve önde gelen de¤erleme ﬂirketleri taraf›ndan yayg›n ﬂekilde kullan›lmaktad›r.
73E.N.: Bu konuda Türkçe bir bilgi notu için: www.aia-istanbul.org/ipr_helpdesk/ip_valuation.pdf
74E.N.: Orijinali “royalty relief” veya “relief-from-royalty” olarak adland›r›lan bu metot, Türkçe’de farkl› kaynaklar taraf›ndan farkl›

isimlerle çevrilmiﬂtir. Tan›m› içermesi aç›s›ndan bu yay›nda “farazi lisans ücreti yöntemi” ismi kullan›lm›ﬂt›r.
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Pazar yaklaﬂ›m›. Bu yaklaﬂ›m, bir üçüncü kiﬂinin bir FM varl›¤›n› almak veya kiralamak için ödemeye
gönüllü oldu¤u tutara dayal›d›r. Bu yöntem ayr›ca gelir yöntemine ek olarak da kullan›labilir. Baz›
iﬂletmeler, bu yöntemi basit olmas› ve piyasa bilgilerini kullanmas› nedeniyle en iyi yöntem oldu¤unu
düﬂünmektedir. Bu yöntemin eksikli¤i ise, kendi FM varl›¤›n›z›n mevcut özellikleri ile benzer varl›klar
aras›nda karﬂ›laﬂt›rma yapma konusunda herhangi bir fikir veremiyor olmas›d›r. Di¤er de¤erleme
yöntemleri gibi, pazar yaklaﬂ›m›n›n da kendi türleri vard›r, bunlar aras›nda:

•

Sat›ﬂlar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas› yöntemi. Bu türün kullan›c›lar›, FM varl›klar›n›n de¤erlemesini
benzeri bir FM varl›¤›n›n piyasadaki de¤erlemesine dayand›rmaktad›r. Bu yöntemin as›l sorunu,
her FM varl›¤› iﬂlemi eﬂsiz oldu¤u için, yeni bir de¤erlemeyi dayand›racak tamamen benzer bir
iﬂleme rastlaman›n neredeyse imkans›z olmas›d›r.
Standart royalti oranlar›n›n kullan›lmas›. Bu yöntem, yerleﬂik standart endüstri imtiyaz
oranlar›n› kullanmaktad›r. ‹mtiyaz oranlar›n›n gönüllü olarak belirlendi¤i ve belli bir süre boyunca
kullan›ld›¤› baz› endüstriler vard›r.
Opsiyon fiyatland›rma esasl› yöntemler. Bunlar genellikle hisse opsiyonlar›n›n piyasa de¤erinin
de¤erlemesinde kullan›lmaktad›r. Teknoloji sektöründe ve farmasötik endüstrisinde FM varl›klar›n›
(özellikle patentleri) de¤erleyen uzmanlar, giderek daha fazla bu yöntemleri kullanmaktad›r. Di¤er
'risksiz' de¤erleme yöntemleri mevcut olsa da, opsiyon fiyatland›rma daha güçlü olarak kabul
edilmektedir. Di¤er FM de¤erleme yöntemlerinde oldu¤u gibi, Black-Scholes opsiyon fiyatland›rma
yöntemi, Teknoloji Risk-Ödül Birimleri (TRRU®) ve Danimarka Patent ve Marka Ofisi taraf›ndan
geliﬂtirilen ve www.ipscore.com adresinden online olarak eriﬂilebilen IPscore® gibi kendi türlerine
sahiptir.

Opsiyon esasl› yöntemlerle ilgili as›l sorun, göreceli olarak karmaﬂ›k olmalar›d›r.
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Fikri mülkiyet varl›klar›, iﬂletmeme finansman sa¤lama konusunda bana
nas›l yard›mc› olabilir?

Fikri mülkiyet (FM) varl›klar›, yat›r›mc›lardan iﬂletmenize finansman sa¤lamak için duruﬂunuzu güçlendirmenize
yard›mc› olabilir.
Sermaye yard›m› veya kredi talebi için de¤erleme yap›l›rken, yat›r›mc› (banka, devlet fonu, giriﬂim sermayecisi
veya melek yat›r›mc› olmas›na bak›lmaks›z›n) ﬂirketinizin sundu¤u ürün veya hizmetlerin gerçek bir piyasa
potansiyeli olup olmad›¤›n› de¤erlendirecektir. ‹ﬂletmeyi veya ihracat plan›n› de¤erlendirirken;
•
•
•

Teknolojinin zaten piyasada sunulmad›¤›na (veya ya da daha düﬂük bir fiyata sunulmad›¤›na)
Ürün için gelecek muhtemel taleplere,
Ürününüzü ticarileﬂtirmenizi önleyecek büyük engellere (yasal veya di¤er) tak›lmayaca¤›n›za

dair kan›tlar bekleyecektir.
FM haklar›na iliﬂkin baﬂvurular, teknolojinizin, rakiplerinizin sahip oldu¤u patentlere tecavüz etme ihtimalinin
düﬂük oldu¤unu gösteren patent araﬂt›rmalar› (freedom to operate) ve belli bir ürünü ticarileﬂtirmek için
ihtiyaç duydu¤unuz teknolojiyi kullanman›z için size yetki veren (lisans) anlaﬂmalar›; genel olarak giriﬂim
sermayecileri taraf›ndan yap›lacak sermaye yat›r›mlar›n› güvenceye almak için aranan ve sizin sa¤lam bir
fikri mülkiyet stratejisi oluﬂturdu¤unuzu gösteren unsurlard›r. Bir iﬂletmenin pazarlamay› planlad›¤› ürün
veya hizmetlerle ilgili yarat›c› ç›kt› veya yenilikler üzerindeki FM haklar› üzerindeki sahiplik, belli bir derece
münhas›rl›¤› ve baﬂar›l› olursa, ürün veya hizmet tüketiciler aras›nda daha yüksek piyasa pay›n› garantilemektedir.
Bu nedenle, FM mülkiyeti söz konusu ürün veya hizmetin ticarileﬂtirilmesi için iﬂletmeye aç›k olan yat›r›mc›lar›
ve piyasa f›rsatlar›n›n borç verenlerini ikna etmekte önemli bir rol üstlenmektedir. Zaman zaman, tek bir
güçlü patent bile birçok finansman f›rsat›n›n kap›s›n› açabilir.
Farkl› yat›r›mc›lar veya borç verenler FM varl›klar›n›za farkl› ﬂekillerde de¤er verebilir ve FM haklar›n›za farkl›
derecelerde önem verebilir. Ancak, FM varl›klar›na ﬂirketler için rekabetçi avantaj kayna¤› olarak güvenmeye
yönelik aç›k bir e¤ilim geliﬂmektedir. Bu nedenle yat›r›mc›lar ve borç verenler; geliﬂmiﬂ ülkelerde bile FM
alan›ndaki menkul k›ymet ç›karlar›n› mükemmel hale getirmeye çal›ﬂ›rken birçok yeni sorunla ve konuyla
karﬂ›laﬂ›yor olmalar›na ra¤men, giderek daha fazla iyi yönetilen FM portföyüne sahip ﬂirketlere odaklanmaktad›r.

REFERANSLAR
Can Your SME Use Intellectual Property Assets for Financing? WIPO.
www.wipo.int/sme/en/ip business/finance/ip assets financing.htm adresindeki web sayfas›. Mali araç olarak FM kullan›m›n› ele almaktad›r.
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Fikri mülkiyet varl›klar› menkulleﬂtirilebilir mi?

Fikri mülkiyet (FM) varl›klar› karﬂ›l›¤›nda k›smen veya tamamen borç verilebilmesi, birkaç ülkede ve birçok
çok özel pazarda mümkün hale gelmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Menkulleﬂtirme normalde farkl› finansal varl›klar›n havuza toplanmas›na ve bu varl›klar›n destekledi¤i yeni
menkul k›ymetlerin düzenlenmesine iﬂaret etmektedir. Prensipte bu varl›klar, makul olarak tahmin edilebilir
nakit al›ﬂlar›na sahip her türlü talep veya hatta münhas›r olan gelecekteki alacaklar dahi olabilir. Bu nedenle,
bir patent, marka veya ticari s›r için veya müzikal besteler için veya bir müzisyenin kay›t haklar› için lisans
vererek elde edilecek olan gelecekteki imtiyaz ödemelerinin menkulleﬂtirilmesi mümkündür. Asl›nda, yak›n
geçmiﬂte gerçekleﬂen menkulleﬂtirmeye iliﬂkin en ünlü örneklerden biri, ﬂark›c› David Bowie'nin Amerika
Birleﬂik Devletleri'ndeki royalti ödemeleriyle ilgilidir.
ﬁu anda, FM varl›klar›na dayanan menkullere yönelik piyasalar küçüktür çünkü al›c› ve sat›c› evreni s›n›rl›d›r.
Piyasa genellikle gayri maddi varl›klar yerine maddi varl›klar› tercih etmektedir. FM piyasalar› büyük oranda
az geliﬂmiﬂ oldu¤undan ve FM de¤erleme teknikleri yeterince kesin olmad›¤›ndan, de¤erler emin bir ﬂekilde
tahmin edilemez. Ayr›ca, FM (özellikle patentler) genellikle düzgün bir ﬂekilde anlaﬂ›labilmek ve kullan›labilmek
için belli bir teknoloji alan›nda uzman bilgisi gerektirmektedir ve borç verenler genellikle bu tür bir uzmanl›¤a
sahip de¤ildir.
FM daha çok nakit ak›ﬂ› sa¤lad›kça, menkulleﬂtirme için de daha fazla f›rsat da yarat›lacakt›r. Piyasa geliﬂmeleri
hem borç alanlar›n hem de borç verenlerin kullanabilece¤i kalite ve miktar› iyileﬂtirmektedir. Örne¤in,
özellikle biyoteknoloji veya yaz›l›m gibi sektörlerdeki say›lar› giderek artan teknolojiye dayal› iﬂletmeler,
as›l varl›klar› ve gelir kaynaklar› olarak FM haklar›na güvenmektedir. Benzer ﬂekilde, lisans gelirlerinin toplam
miktar› artmakta ve imtiyazlar›n lisanslar arac›l›¤›yla ortaya ç›kan kullan›mlar›, FM'nin de¤erini belirlemekte
kullan›lmaktad›r.
Birçok devlet giriﬂim fonu da giriﬂim finansman› için FM varl›klar›n› teminat olarak kabul etmeye baﬂlam›ﬂt›r.

REFERANSLAR
Security Interests in Intellectual Property: An International Comparative Approach. Howard Howard P. Knopf. Kanada Hukuk
Komisyonu.
Securitization and Valuation of Intellectual Property. PricewaterhouseCoopers. 2002.
FM finansman perspektifinden FM'nin menkulleﬂtirilmesi ve de¤erlenmesi hakk›nda genel bilgi.
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E-ticaret yaparken neden fikri mülkiyet konular›n› göz önünde
bulundurmal›y›m?

FM, e-ticaretin önemli bir unsurudur. E-ticaret di¤er iﬂletme sistemlerinden daha fazla FM'ye ve lisanslara
dayal› ürün ve hizmet sat›lmas›n› içermektedir. Müzik, resimler, foto¤raflar, yaz›l›m, tasar›mlar, e¤itim
modülleri, sistemler, vb. e-ticaret arac›l›¤›yla sat›labilir ve FM, bu unsurlar›n ana bileﬂenidir. FM ayr›ca
internet üzerinden sat›lan ürün ve hizmetlerin de¤erinin güvenlik sistemleri ve FM kanunlar› kullan›larak
korunmas› gerekti¤i için de önemlidir. Aksi halde, bunlar çal›nabilir, korsana konu olabilir ve iﬂletmenin
tamam› yok olabilir.
FM ayr›ca e-ticaretin çal›ﬂmas› için de önemlidir. ‹nternetin çal›ﬂmas›n› sa¤layan sistemler; yani yaz›l›m,
a¤lar, tasar›m, çipler, yönlendiriciler ve anahtarlar, kullan›c› arayüzü, vb., s›kl›kla FM haklar› taraf›ndan
korunmaktad›r. Markalar e-ticaret iﬂletmelerinin esas parçalar›d›r çünkü web esasl› iﬂletmelerin esas
unsurlar› olan markalama, tüketici taraf›ndan tan›nma ve olumlu müﬂteri izlenimi ile sa¤lanmaktad›r
ve haks›z rekabet kanunlar› taraf›ndan korunmaktad›r.
E-ticaret ve internet ile ilgili iﬂletmeler ayr›ca ürüne veya patent lisanslar›na dayal› olabilir. Bunun nedeni
ﬂirketlerin s›kl›kla d›ﬂ kaynakl› olarak baz› ürün bileﬂenlerini geliﬂtirmek için pek çok farkl› teknolojiye
ihtiyaç duymas› veya lisans anlaﬂmalar› yolu ile teknolojilerin paylaﬂ›labilmesidir. Her ﬂirket ürünlerinin
tüm teknolojik yönlerini ba¤›ms›z olarak kendisi geliﬂtirmek ve üretmek zorunda olsayd›, yüksek
teknoloji ürünlerinin geliﬂtirilmesi imkans›z olurdu. E-ticaret ekonomisi, lisanslar arac›l›¤›yla iﬂletme
f›rsatlar›n› ve risklerini paylaﬂmak amac›yla birlikte çal›ﬂan ﬂirketlere ba¤l›d›r. Bu ﬂirketlerin ço¤u
KOB‹'lerdir.
Ve son olarak, e-ticaret esasl› iﬂletmelerin de¤erinin büyük bölümü genellikle FM ﬂeklinde tutulmaktad›r,
bu nedenle, bir e-ticaret iﬂletmesinin de¤erlemesi, FM haklar›n› koruyup korumad›¤›ndan etkilenmektedir.
Di¤er teknoloji ﬂirketleri gibi birçok e-ticaret ﬂirketi, en de¤erli iﬂletme varl›klar› olan patent portföylerine,
markalar›na, alan adlar›na, yaz›l›mlara veya orijinal veri tabanlar›na sahiptir.

REFERANSLAR
Intellectual Property on the Internet: A Survey of Issues. WIPO. 2002. www.wipo.int/copyright/en/ecommerce/ip_survey
adresindeki web sayfas›. ‹nternet baﬂta olmak üzere dijital teknolojilerin fikri mülkiyet (FM) ve uluslararas› FM sistemi üzerindeki
geniﬂ kapsaml› etkisini ele almaktad›r.
A Legal Guide to the Internet. Dördüncü Bask›. Merchant and Gould and the Minnesota Department of Trade and Economic
Development. 2002. Minnesota Small Business Assistance Office, 500 Metro Square, 121 Seventh Place East, St. Paul, MN 55101,
ABD. Tel: +1 651 296 3871. www.merchantgould.com adresindeki web sayfas›. ‹nternet üzerinde iﬂ yaparken ortaya ç›kan FM
konular›n› ele almaktad›r. E-posta ve e-video, e-ticaret kullan›mlar›nda alan adlar›yla, markalar›n›n kullan›m›yla, patentlerle ve
telif haklar›ylai ilgili olarak ‹nternet üzerindeki telif haklar›n› esas olarak Amerika Birleﬂik Devletleri'nin perspektifinden ele almak
suretiyle FM ve hukuk konular›n› tart›ﬂmaktad›r.
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Alan adlar›n›n seçilmesi ve tescil edilmesi sürecine dahil olan fikri
mülkiyet konular› nelerdir?

Alan adlar› internet adresleridir ve s›kl›kla web sitelerini tan›mlamakta ve bulmakta kullan›lmaktad›r.
Örne¤in 'wipo.int' alan ad› www.wipo.int adresindeki WIPO'nun web sitesini tan›mlamakta kullan›lmaktad›r.
Zaman içinde alan adlar› iﬂletmeleri tan›mlay›c› ifadeler haline gelmiﬂ ve markalar›yla çak›ﬂmaya
baﬂlam›ﬂt›r. Bu nedenle, baﬂka bir ﬂirketin markas› veya tan›nm›ﬂ markas› olmayan bir alan ad› seçmek
önemli bir husustur.
Alan ad› (veya internet adresi) seçimi bir ﬂirketin alabilece¤i en önemli iﬂletme kararlar›ndan biri haline
gelmiﬂtir. Tescil ettirdi¤iniz alan ad›, internet kullan›c›lar›n›n ﬂirketinizin web sitesini Dünya Çap›nda A¤da
(www) bulmalar›n› sa¤lamaktad›r. ﬁirketlerin alan adlar› birçok 'üst seviye alan ad›' (TLD) olarak tescil
edilebilir. .com, .net, .org ve .info gibi jenerik üst seviye alan adlar› (gTLD) aras›ndan da tercih yapabilece¤iniz
gibi, uzmanlaﬂm›ﬂ ve s›n›rl› üst seviye alan adlar› aras›ndan da tercih yapabilirsiniz (örne¤in hava seyahati
ve ulaﬂ›m iﬂletmeleri için .aero ve ticari iﬂletmeler için .biz).
Alan ad›n›z› ayr›ca ﬂirket koduyla üst seviyeli alan ad› olarak da tescil ettirebilirsiniz (ccTLD), örne¤in:
Bulgaristan için .bn, Çin için .cn ve ‹sviçre için .ch75
Alan ad› sisteminin teknik yönetimi, ‹nternet Tahsisli Say›lar ve Adlar Kurumu (ICANN) taraf›ndan
kontrol edilmektedir. Ancak gTLD'lerde, tesciller ICANN taraf›ndan akredite edilen birçok ‹nternet sicili
taraf›ndan gerçekleﬂtirilmektedir. Bunlar ICANN'›n www.icann.org adresindeki web sitesinde bulunabilir.
Ay›ca bir alan ad›n›n tahsisli olup olmad›¤›n›, sicilin web sitesinde arama yaparak ya da www.uwhois.com
gibi bir Who Is arama sitesi kullanarak tespit edebilirsiniz.
ccTLD'lerdeki tahsisiler için, her ccTLD için belirlenmiﬂ tahsis otoritesiyle iletiﬂime geçmeniz gerekecektir.
Bunun için, WIPO taraf›ndan kurulan, 243 ccTLD'nin web sitelerine ba¤lant› sunan ve tahsis anlaﬂmalar›,
Who Is hizmeti ve uyuﬂmazl›k çözüm prosedürleri hakk›nda bilgi edinebilece¤iniz ccTLD veri taban›na
da dan›ﬂabilirsiniz.

REFERANSLAR
A Legal Guide to the Internet. Dördüncü Bask›. Merchant and Gould and the Minnesota Department of Trade and Economic
Development. 2002. Free. Minnesota Small Business Assistance Office, 500 Metro Square, 121 Seventh Place East, St. Paul, MN
55101, United States. Tel: +1 651 296 3871. wwwmerchantgould.com adresindeki web sayfas›. ‹nternet üzerinde iﬂlem yaparken
ortaya ç›kan FM konular›n› ele almaktad›r. E-posta ve e-video, e-ticaret kullan›m›yla, alan adlar›yla, markalar›n›n, patentlerin ve
telif haklar›n›n internet üzerindeki kullan›mlar›yla ve di¤er sözleﬂmeye dayal› ve istihdam konusundaki sorunlar ile ilgili FM ve
hukuk sorunlar›n› özellikle Amerika Birleﬂik Devletleri'nin perspektifinden ele almaktad›r.
The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). www.icann.org/faq adresindeki web sayfas›. FM
konular› dahil alan ad› tahsisleri konusundaki s›k sorulan sorular›n cevaplar›.
Domain name disputes. WIPO. http://arbiter.wipo.int/domains.html adresindeki web sayfas›. Alan ad› uyuﬂmazl›klar› ve
bunlar›n çözümü konusunda çok çeﬂitli belgeler.
75E.N.: Türkiye için ccTLD kodu .tr dir ve ilgili baﬂvuru www.nic.tr adresinden yap›lmaktad›r.
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Alan ad› seçerken neleri göz önünde bulundurmal›y›m?

Nerede tescil ald›¤›n›za ba¤l› olarak, s›kl›kla kullan›lan jenerik bir isim seçebilirsiniz ancak ay›rt edici
bir isim seçerseniz, kullan›c›lar›n hat›rlamas› ve araﬂt›rmas› çok daha kolay olacakt›r. ‹deal olarak, marka
kanunu uyar›nca korunabilecek kadar ay›rt edici olmal›d›r çünkü alan adlar› baz› ülkelerde marka olarak
korunabilmektedir. Alan ad› olarak yayg›n olarak kullan›lan bir ifade (örne¤in '‹yi Yaz›l›m') seçerseniz,
ﬂirketiniz kendi ad›na özel bir itibar veya iyi niyet oluﬂturmak konusunda ve üçüncü kiﬂilerin rekabet
için ad›n›z› kullanmas›n› önlemek konusunda zorlanabilir.
Baﬂka bir ﬂirketin markas›, özellikle tan›nm›ﬂ marka olmayan bir alan ad› seçmelisiniz. Bunun nedeni,
birçok kanunun baﬂka birine ait markan›n alan ad› olarak tescil edilmesini markas›na tecavüz (ayn›
zamanda alan ad›n›n bir baﬂkas› taraf›ndan al›nmas› veya ileride sat›lmak amac›yla kötü niyetli kiﬂilerin
benzer alan adlar›n› tescil etmesi olarak da bilinmektedir) olarak görmesidir ve ﬂirketinizin alan ad›n›
devretmesi ya da iptal etmesi ve her türlü zarar› karﬂ›lamas› gerekebilir. gTLD kategorisinde tescil edilen
.com gibi alan adlar›n›n tamam› ve ccTLD'lere kay›tl› alan adlar›n›n ço¤u, ticaret markas› veya hizmet
markas› sahibinin markalar›na tecavüz edilmesini önlemesini sa¤layan uyuﬂmazl›k çözüm usulüne
tabidir.
Seçti¤iniz alan ad›n›n belli bir ülkede tescilli marka olup olmad›¤›n› tespit etmek için web üzerinde
araﬂt›rma yapabilece¤iniz birçok veritaban› vard›r. WIPO'nun bu araﬂt›rmay› yapman›za yard›mc› olmak
için kurdu¤u bir marka veri taban› portal› (www.wipo.int/branddb/en adresinde) bulunmaktad›r.
Baﬂka birinin ticaret markan›z› veya hizmet markan›z› alan ad› olarak kulland›¤›n› tespit ederseniz,
ba¤›ms›z bir uzman›n alan ad›n›n size iade edilip edilmeyece¤i konusunda karar verece¤i basit bir
online prosedür bulunmaktad›r ve sicillerin bu karar uyma yükümlülü¤ü bulunmaktad›r. Bu Tek Tip
Alan Ad› Uyuﬂmazl›klar› Çözüm Politikas› (UDRP) hakk›ndaki bilgilere WIPO'nun web sitesinden
ulaﬂabilirsiniz http://arbiter.wipo.int/domains.
Markalar›na ek olarak, üçüncü kiﬂilerin haklar›na veya uluslararas› koruma sistemlerine müdahale
edebilecek co¤rafi terimler (örne¤in ﬁampanya, Beaujolais gibi), ünlü kiﬂilerin adlar›, jenerik ilaç adlar›,
uluslararas› organizasyonlar›n adlar› ve ticaret unvanlar› (örne¤in baﬂka birinin iﬂletmesinin ad›) gibi
belli s›k›nt› yaratabilecek kelimeleri içeren alan adlar›ndan kaç›nmak ak›ll›ca olacakt›r.

REFERANSLAR
The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). www.icann.org/faq adresindeki web sayfas›. FM
konular› dahil alan ad› tahsisleri konusundaki s›k sorulan sorular›n cevaplar›.
Frequently Asked Questions: Internet Domain Names. WIPO. http://arbiter.wipo.int/domains.html adresindeki web sayfas›.
Alan ad›yla ilgili makalelere, yay›nlara, s›k sorulan sorulara, haberlere ve alan ad› uyuﬂmazl›klar› konusunda bilgilere ba¤lant›lar
sa¤lamaktad›r.
The Universal Who is' for Internet Domain Names. Web sitesi: www.uwhois.com. Bir alan ad›n›n tescilli sahibini tespit
etmek için arama motoru.
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ﬁirketimin web sitesini tasarlar ve haz›rlarken göz önünde bulundurmam
gereken fikri mülkiyet konular› neler?

E-ticaretin ana unsurlar›ndan biri, ﬂirketin web sitesinin tasar›m› ve iﬂlevidir. Web sitenizi tasarlar ve
haz›rlarken, ilk fark›nda olman›z gereken ﬂey, web sitesinin sunumuna, içeri¤ine ve içerdi¤i her türlü
FM unsuruna sahip olup olmad›¤›n›zd›r. Sahip olmayabilirsiniz, ancak bu mutlaka bir sorun oldu¤u
anlam›na da gelmez. Bilmeniz gereken neye sahip oldu¤unuz, neleri kullanma hakk›na sahip oldu¤unuz,
nelere sahip olmad›¤›n›z ve neleri kullanma hakk›na sahip olmad›¤›n›zd›r. Web sitenizi tasarlamas› için
bir dan›ﬂmandan veya uzman ﬂirketten yard›m al›yorsan›z, sahiplik ve fikri haklar ile ilgili olarak
anlaﬂmadaki hükümleri kontrol etmelisiniz. Web sitesinin tasar›m› ve metinleri kime ait? ﬁirketin
yükümlülüklerinin tam olarak neler oldu¤unu kontrol edin ve çal›ﬂmalar› s›ras›nda üçüncü bir kiﬂiye
ait olan FM'yi kullanmad›¤›ndan emin olun.
Lisans›n› ald›¤›n›z, baﬂka bir ﬂirkete ait bir veri taban›, yaz›l›m, arama motoru veya baﬂka bir teknik
‹nternet arac› kullan›yorsan›z, sistemin kime ait oldu¤unu ve sistem üzerinde de¤iﬂiklik yapma hakk›na
sahip olup olmad›¤›n›z› ve bu de¤iﬂiklikleri yapma hakk›n›n kime ait oldu¤unu görmek için lisans
anlaﬂmas›n›n ﬂartlar›n› kontrol edin. Elinizde yaz›l› bir anlaﬂma oldu¤undan emin olun ve imzalamadan
ve her türlü tasar›m, özel çal›ﬂma veya sitenin kurulumu baﬂlamadan önce bir avukata kontrol ettirin.
Baﬂka birine ait olan her türlü foto¤raf›, videoyu, müzi¤i, sesleri, sanat eserlerini veya yaz›l›mlar›,
vb. kullanmak için yaz›l› izne (ayr›ca lisans, izin veya anlaﬂma olarak da al›nmaktad›r) ihtiyac›n›z
olacakt›r.
Bir malzemeyi internette bulmuﬂ olman›z, bu malzemenin halka mal olmuﬂ oldu¤u anlam›na gelmez.
Bu malzemeyi kullanmak için ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz. Birçok ülkede, izin almak için
meslek birli¤i veya sanatç›lar derne¤i ile iletiﬂime geçmeniz gerekmektedir.
‹nternet üzerinde da¤›tmak için sahiplerinden yaz›l› izin almad›¤›n›z sürece size ait olmayan
hiçbir içeri¤i veya müzi¤i web sitenizden da¤›tmay›n veya web sitenize indirmeyin.

Köprüler
Baﬂka web sitelerine ba¤lant› kurarken özen gösterin. Ba¤lant›lar harika bir e-ticaret arac›d›r ve
müﬂterileriniz için de faydal›d›r ancak birçok ülkede, ba¤lant›lar›n ne zaman ve ne ﬂekilde kullan›laca¤›na
dair aç›k kanunlar yoktur. özellikle “derin ba¤lant›” kurmay› planl›yorsan›z, yani baﬂka bir web sitesinin
ana sayfas› olmayan bir sayfas›na ba¤lant› kuracaksan›z, en güvenilir uygulama, ba¤lant›y› koymadan
önce di¤er siteden izin almakt›r.

Çerçeveleme
Çerçeveleme, ba¤lant› kurmaktan çok daha tart›ﬂmal› bir uygulamad›r. Bu, baﬂka bir web sitesinin
parçalar›n› kendi web sitenize, sanki o parçalar sizin web sitenizin parçalar›ym›ﬂ gibi görünecek ﬂekilde
eklemek anlam›na gelmektedir. Bunu yapmadan önce her zaman yaz›l› izin al›nmas› önerilir.

REFERANSLAR
A Legal Guide to the Internet. Dördüncü Bask›. Merchant and Gould and the Minnesota Department of Trade and Economic
Development. 2002. Free. Minnesota Small Business Assistance Office, 500 Metro Square, 121 Seventh Place East, St. Paul, MN 55101,
United States. Tel: +1 651 296 3871. www.merchantgould.com adresindeki web sayfas›. ‹nternet üzerinde iﬂlem yaparken ortaya ç›kan
FM konular›n› ele almaktad›r. E-posta ve e-video, e-ticaret kullan›m›yla, alan adlar›yla, markalar›n›n, patentlerin ve telif haklar›n›n
internet üzerindeki kullan›mlar›yla ve di¤er sözleﬂmeye dayal› ve istihdam konusundaki sorunlar ile ilgili FM ve hukuk sorunlar›n›
özellikle Amerika Birleﬂik Devletleri'nin perspektifinden ele almaktad›r.
Intellectual Property on the Internet: A Survey of Issues. WIPO. 2002. www.wipo.int/copyright/en/ecommerce/ip_survey
adresindeki web sayfas›. ‹nternet baﬂta olmak üzere dijital teknolojilerin fikri mülkiyet (FM) ve uluslararas› FM sistemi üzerindeki
geniﬂ kapsaml› etkisini ele almaktad›r.
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Fikri mülkiyet haklar›m› web üzerinde nas›l koruyabilirim? Baﬂkalar›n›n
fikri mülkiyet haklar›na tecavüz etmemek için hangi önlemleri alabilirim?

Geçti¤imiz y›llarda, FM korumas› alt›ndaki müzik, film, sanat, foto¤raf, metin ve yaz›l›mlar›n (içerik)
internet üzerinde yasad›ﬂ› bir ﬂekilde da¤›t›lmas› konusunda birçok propaganda yap›lm›ﬂt›r. Bu yetkisiz
indirme iﬂlemleri genellikle yerel telif hakk› kanunlar›n› ihlal etmektedir.
‹nternet üzerinde FM haklar›n›z› koruman›z önemlidir. Bunu birçok farkl› ﬂekilde yapabilirsiniz. Her
zaman içeri¤inizi aç›k bir ﬂekilde, telif hakk› bildirimi veya sahipli¤ine dair baﬂka iﬂaretlerle belirleyin.
Kullan›c›lara içeri¤inizle ne yap›p ne yapamayacaklar›n› söylemeyi de tercih edebilirsiniz. Asla ﬂirketinize
ait olmayan, üçüncü kiﬂilerin içeriklerini indirilmesine izin vermeyin veya da¤›t›m›n› yapmay›n
ve bu konudaki ﬂirket kurallar›n› çal›ﬂanlar›n›z›n anlad›¤›ndan emin olmak için buna iliﬂkin
programlar kullan›n.
Amerika Birleﬂik Devletleri'ndeki Napster davas›, müzik dosyalar›n›n yetkisiz indirilmesi konusunda
tüm dünyaya ›ﬂ›k tutmaktad›r. Mahkemenin Napster'in dosya paylaﬂ›m sistemini önleyen, kal›c› bir
tedbir karar› almas›yla sonuçlanan dava, “tecavüze yard›m etme” durumunun bir örne¤idir zira davada
Napster'in dosyalar› kendisinin kopyalad›¤› de¤il, sistemin kullan›c›lar› taraf›ndan müziklerin yasad›ﬂ›
bir ﬂekilde kopyalanmas›n› kolaylaﬂt›rd›¤› iddia ediliyordu. Di¤er davalar da bu alandaki kanunlar›n
uygulmas›n› görmemize yard›m edecektir. Elbette farkl› bölgelerde farkl› sorunlar ve farkl› sonuçlar
olabilir. Ancak, Napster'dan al›nan ders; bir e-ticaret ﬂirketinin dosyalar›n yetkilendirilmemiﬂ bir ﬂekilde
kopyalanmas›na veya bu tür kopyalama iﬂlemlerini teﬂvik eden veya kolaylaﬂt›ran her türlü iﬂleme karﬂ›
aç›k bir politika oldu¤unu kesinlikle belirtilmesi bak›m›ndan önemlidir.
Giderek artan bir ﬂekilde, baz› ﬂirketler ‹nternet üzerindeki içeriklerini damgalama, ﬂifreleme veya
kimlik belirleme ve izleme sistemleri yaratmak yoluyla korumak için teknik araçlar› kullanmaktad›r.
Elektronik telif hakk› yönetim sistemleri bu sistemleri içeri¤in kullan›m› kontrol etmeye yönelik teknik
araç olarak gören iﬂletme konsorsiyumlar› ve bireysel ﬂirketler taraf›ndan sunulmaktad›r.

REFERANSLAR
A Legal Guide to the Internet. Dördüncü Bask›. Merchant and Gould and the Minnesota Department of Trade and Economic
Development. 2002. Free. Minnesota Small Business Assistance Office, 500 Metro Square, 121 Seventh Place East, St. Paul, MN 55101,
United States. Tel: +1 651 296 3871. www.merchantgould.com adresindeki web sayfas›. ‹nternet üzerinde iﬂlem yaparken ortaya ç›kan
FM konular›n› ele almaktad›r. E-posta ve e-video, e-ticaret kullan›m›yla, alan adlar›yla, markalar›n›n, patentlerin ve telif haklar›n›n
internet üzerindeki kullan›mlar›yla ve di¤er sözleﬂmeye dayal› ve istihdam konusundaki sorunlar ile ilgili FM ve hukuk sorunlar›n›
özellikle Amerika Birleﬂik Devletleri'nin perspektifinden ele almaktad›r.
Intellectual Property on the Internet: A Survey of Issues. WIPO. 2002. www.wipo.int/copyright/en/ecommerce/ip_survey
adresindeki web sayfas›. ‹nternet baﬂta olmak üzere dijital teknolojilerin fikri mülkiyet (FM) ve uluslararas› FM sistemi üzerindeki
geniﬂ kapsaml› etkisini ele almaktad›r.
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Ambalaj›m veya etiketim üzerinde, bunlar›n kullan›m›na dair münhas›r
haklar› nas›l elde edebilirim?

Toplu halde hammaddeler, otomobiller ve mobilyalar gibi s›n›rl› say›da unsur d›ﬂ›nda, ço¤u ürün ambalajlanm›ﬂ
ﬂekilde da¤›t›lmaktad›r. Ambalajlama, ürün ambalaj›nda kullan›lan etiketlerin, ambalajlar›n ve kaplar›n
görüntüsüne iﬂaret etmektedir. Ambalajlama, ﬂunlar› sa¤lamak aç›s›ndan önemlidir:
•
•
•
•
•
•

Saklama ve nakliyeyi kolaylaﬂt›rmak;
Ulaﬂ›m ekipmanlar›n›n daha iyi kullan›lmas›n› teﬂvik etmek;
Ürün korumas› sa¤lamak;
Ürünün sat›ﬂ›n› teﬂvik etmek;
Ürünün kullan›m›n› kolaylaﬂt›rmak;
Müﬂteri için tekrar kullan›m de¤eri kazand›rmak.

Etiketler
Etiketler, bir ürüne eklenen, ne oldu¤unu tespit etmekte kullan›lan veya sahipli¤i, kullan›m›, do¤as›,
gönderilece¤i yer, vb. konusunda talimatlar veya ayr›nt›l› bilgi veren malzemelerdir. Aﬂa¤›da etiketleme
için en yayg›n gerekliliklerin baz›lar›, iﬂlevleriyle birlikte aç›klanmaktad›r:
Ürünün etiketlenmesi genellikle ham madde içeri¤ini, ürünün tedarikçisini ve ürünün geldi¤i ülkeyi
(baz› piyasalarda bu tür aç›klamalar yasal olarak gereklidir) aç›klamaktad›r. Ayr›ca ürün ad› ve kod
numaras› da yazabilir.
Bak›m etiketleri birçok farkl› ürün için giderek daha önemli hale gelmektedir. Ürünün tüketici taraf›ndan
bak›m› ve ele al›nmas› konusunda k›sa bir aç›klama yayg›nl›kla sa¤lanmaktad›r. Tekstil ürünleri söz
konusu oldu¤unda, y›kama talimatlar› ayr›nt›l› olarak verilmektedir. Al›ﬂveriﬂ ve kullan›m s›ras›nda bu
etiketler tüketiciler taraf›ndan dikkatle incelenmektedir.
Sevkiyat uyar› etiketleri gönderi ambalajlar› üzerinde kullan›lmaktad›r: 'Yukar›', 'Hassas', 'A¤›r', vb.
Bunlar uluslararas› standartlara uygun olarak belirlenmektedir.

Etiketleme ve Ambalajlama konular›nda FM
Etiket ve ambalajlarda kullan›lan pek çok unsur, FM haklar› ile korunmaktad›r. Etiketleme veya
ambalajlama kararlar› al›rken, ilgili FM haklar›n› göz önünde bulundurmak ve bunlar›n ne zaman ve
nas›l korunaca¤›na karar vermek çok önemlidir. Aﬂa¤›da göz önünde bulundurulmas› gereken ana
unsurlar›n özeti yer almaktad›r.
•

Etiket veya ambalajlarda kullan›lan sözcükler, harfler, adlar, sloganlar, çizimler, tasar›mlar, semboller,
resimli unsurlar veya bunlar›n birleﬂimleri; mallar›n veya hizmetlerin kayna¤›n› tespit etmekte veya
ay›rt etmekte kullan›ld›¤› takdirde marka olarak korunabilir.

REFERANSLAR
Trade Dress. International Trademark Association. www.inta.org/tradedress adresindeki web sayfas›. Ambalajlar ve geleneksel
olmayan markalar hakk›nda temel bilgiler vermektedir.
Product Makers Can Protect Their Trade Dress. Sheldon and Mak 1995.Nelerin ambalaj olarak kabul edildi¤ini ve bunlar›n
FM arac›l›¤›yla nas›l korunabilece¤ini ele almaktad›r.
The Problem with Patented Packaging. A¤ustos 2001.www.packworld.com/cds print.html?rec id= 13528 adresindeki web
sayfas›. Ambalaj›n geçerlili¤i ve patentlerin geçerlili¤inin ne zaman sona erdi¤i konusunda Amerika Birleﬂik Devletleri'nde al›nan
mahkeme kararlar›n› ele almaktad›r.
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ﬁirketler ayr›ca bir ﬂirketler grubunun ürünlerini birlikte pazarlamak ve ürünün tan›n›rl›¤›n› art›rmak
amac›yla etiketlerinde ve ambalajlar›nda ortak markalar kullanabilir veya ürünlerinin önceden
belirlenmiﬂ birçok standarda uygun oldu¤unu tasdik etmek için garanti markalar› kullanabilir.
Ortak markalar ve garanti markalar› ﬂirketin kendi markalar›yla birlikte de kullan›labilir.
Belli yörelerden gelen baz› ürünler, söz konusu ürünlerin co¤rafi kaynaklar›na atfolunabilecek
kalite, itibar veya baﬂka bir özellik kazand›klar› ve co¤rafi iﬂaret olarak korunabildikleri müddetçe,
co¤rafi iﬂaretlerle etiketlenebilir, ambalajlanabilir ve tan›t›labilir. Belli ürünler için (ﬂarap ve alkollü
içkiler gibi) imalatç›lar›n, ürünlerine söz konusu co¤rafi iﬂareti kullanma hakk›, ilgili organ taraf›ndan
verilmedi¤i ve bu tasdik edilmedi¤i sürece, etiketlerinin veya ambalajlar›n›n üzerinde co¤rafi iﬂaret
olarak korunan terimleri kullanmamaya (örne¤in 'Tekila', 'ﬁampanya') büyük önem göstermelidir.
Zaman zaman etiketler; eser olarak (telif hakk› ile) kanunlarca korunan resimler, çizimler veya
baﬂka sanat eserleri veya geçerli sanat eserleri içerebilir.
Ambalaj tasar›mlar› farkl› ülkelerde aﬂa¤›daki FM haklar›n›n biri veya birkaç› taraf›ndan korunabilir:
Ürün ambalaj›n›n ﬂekli ve tasar›m› (yani ürün ambalaj›n›n süs veya estetik yönleri) endüstriyel
tasar›m olarak korunabilir. Bak›n›z 26 numaral› soru.
Ürünlerin ﬂekli ve ambalaj› ayr›ca ay›rt edici (ürünü rakiplerin ürünlerinde ay›rt etmeye yarayan
özelliklere sahip anlam›na gelmektedir) görülebilir ve bu nedenle üç boyutlu marka görevi görebilir
ve bu ﬂekilde tescil edilebilir. (Bak›n›z 18 numaral› soru) Bunun ünlü bir örne¤i üç boyutlu markas›
olarak korunmakta olan Coca-Cola ﬂiﬂesinin veya Orangina ﬂiﬂesinin ﬂeklidir.
Son olarak, birkaç ülkede (örne¤in Amerika Birleﬂik Devletleri), bir ürünün ay›rt edici ambalaj›,
rakiplerin ay›rt edilemeyecek kadar benzer özellikler kullanmalar›n› önlemek amac›yla ticari form
(trade dress) olarak kullan›labilir. Ticari formlar genellikle ürünün genel görüntüsünü korumaktad›r
ve renk ﬂemas›n›, dokular›, boyutlar›, tasar›mlar›, ﬂekilleri, kelimelerin, grafiklerin ve dekorasyonlar›n
ürünün veya ambalaj›n üzerindeki yerleﬂtirildikleri yerleri içerebilir.*,76
Ambalaj›n yenilikçi iﬂlevsel özellikleri varsa, patent veya faydal› model ile de korunabilir. Bak›n›z
8 numaral› soru.

* Ticari form (trade dress) , bu rehberde ele al›nmayan bir fikri hak kategorisidir. Çok az ülkede geçerlidir. Ticari form terimi
genel olarak bir ürünün veya ambalaj›n›n “görüntüsü ve dokusu” ile ilgilidir.
76E.N.: Türkiye'de “ticari form” (trade dress) korumas› bulunmamaktad›r.
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DTÖ Anlaﬂmalar› fikri mülkiyet haklar› konusunda ne diyor?

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) uluslararas› ticaretin kurallar›yla u¤raﬂan uluslararas› bir organd›r77. Adil
ve eﬂit ﬂartlar oluﬂturarak rekabet koﬂullar› oluﬂturmak suretiyle ülkeler aras›nda ticareti kolaylaﬂt›rmay›
amaçlamaktad›r. Bu amaç do¤rultusunda, ülkeleri gümrük tarifelerinin azalt›lmas› ve ticaretin önündeki
di¤er engellerin kald›r›lmas› için görüﬂmeler yapmaya teﬂvik etmekte ve ülkelerin mal ve hizmet ticareti
için ortak kurallar› uygulamalar›n› gerektirmektedir.
Fikri mülkiyete dair bu kurallar›n bir seti, DTÖ'ye ait Ticaretle Ba¤lant›l› Fikri Mülkiyet Haklar›
Antlaﬂmas›'nda (TRIPS Anlaﬂmas›) yer almaktad›r.
DTÖ'nün tüm üyeleri için ba¤lay›c› olan TRIPS Anlaﬂmas›, bu haklar›n dünyan›n dört bir yan›ndaki
korunma ﬂekillerinde ortaya ç›kan boﬂluklar› daraltmaya ve bunlar› genellikle FM korumas›n›n 'minimum
normlar› ve standartlar›' olarak görülen ortak uluslararas› kurallar›n alt›nda toplamaya yönelik bir
teﬂebbüstür. TRIPS Anlaﬂmas› bu norm ve standartlara uyulmas›n› gerektirdi¤inden, üyelerin bu do¤rultuda
FM haklar›n›n; tescilini, verilmesini, kullan›lmas›n› ve yürütülmesini düzenlemek için kendi mevzuatlar›n›,
kurallar›n› ve prosedürlerini yürürlü¤e koymalar› veya de¤iﬂtirmeleri gerekebilir. TRIPS Anlaﬂmas›n›n
hükümleri ile ilgili olarak fikri haklar konusunda ticari uyuﬂmazl›klar ç›kmas› halinde, DTÖ uyuﬂmazl›k
çözüm sistemi kullan›labilir. Anlaﬂma, beﬂ genel alan› kapsamaktad›r:
•
•
•
•
•

Uluslararas› ticaret sisteminin ve di¤er uluslararas› FM anlaﬂmalar›n›n temel ilkelerinin nas›l
uygulanmas› gerekti¤i;
FM haklar›na yeterli koruman›n nas›l sa¤lanaca¤›;
Ülkelerin kendi bölgelerinde FM haklar›n› nas›l yeterli ﬂekilde yürütece¤i;
DTÖ'ye üye ülkeler aras›nda FM konusunda ç›kan uyuﬂmazl›klar›n nas›l çözülece¤i ve
Yeni sistemler tan›t›l›rken bu dönemli geçiﬂ düzenlemeleri.

‹ﬂletmelerin FM korumal› mal ve hizmetlerin ticareti amac›yla uluslararas› seviyede FM hakk›ndaki
oyunun temel kurallar›n› anlamalar› faydal› olsa da, FM haklar›n›n tescili, verilmesi, kullan›lmas› ve
yürütülmesi için gerekli esas› ulusal veya bölgesel FM kanunlar› sa¤lamaktad›r. Bu nedenle, bir KOB‹
olarak, öncelikle kendi ülkenizde veya ihracat yapt›¤›n›z veya stratejik iﬂ ortakl›klar› kurdu¤unuz di¤er
ülkelerde geçerli olan ulusal ve bölgesel düzenlemelere odaklanmal›s›n›z.

REFERANSLAR
World Trade Organization.www.wto.org adresindeki web sayfas›. Ticaret Konular› ögesinin alt›nda, fikri mülkiyetin ticaretle ba¤lant›l›
yönleri konusunda çok çeﬂitli malzemelere ba¤lant›lar sa¤lanmaktad›r.
77E.N.: Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluﬂ Anlaﬂmas› ve IC say›l› ekinde yer alan TRIPS Anlaﬂmas›'n› 26 Mart 1995 tarihinden
itibaren taraf olmuﬂtur.
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TRIPS Anlaﬂmas› taraf›ndan sa¤lanan fikri mülkiyet haklar›n›n korunmas›na
iliﬂkin standartlar DTÖ'nün tüm üyeleri için geçerli mi?

1 Ocak 1995 tarihinde DTÖ Anlaﬂmas› yürürlü¤e girdi¤inde, geliﬂmiﬂ ülkelere ulusal FM kanun ve
uygulamalar›n›n TRIPS Anlaﬂmas›n›n gerekliliklerine uygun hale getirilmesini sa¤lamalar› için bir y›ll›k
süre verilmiﬂtir. Bu süre, geliﬂmekte olan ülkeler ve (belli ﬂartlar alt›nda) geçiﬂ ekonomileri için beﬂ y›l
(1 Ocak 2000'e kadar) ve en az geliﬂmiﬂ olan ülkeler için 11 y›l (1 Ocak 2006'ya kadar) olarak belirlenmiﬂ
ve bu süre belli ürünler için 10 y›l daha uzat›lm›ﬂt›r. (1 Ocak 2016'ya kadar).
Ayr›ca, 1 Ocak 1995 tarihinde TRIPS Anlaﬂmas› yürürlü¤e girdi¤inde, birçok geliﬂmekte olan ülke,
örne¤in farmasötik ve kimya alanlar› gibi belli sektörlerdeki ürünlere patent korumas› sunmuyordu.
Bunun söz konusu oldu¤u yerlerde, Anlaﬂma söz konusu koruman›n sa¤lanmas› için 10 y›ll›k (1 Ocak
2005'e kadar) süre vermiﬂtir. Farmasötik ve tar›msal kimyasal ürünler ile ilgili olarak, patent baﬂvurular›n›n
yap›lmas›, geçiﬂ sürecinin baﬂlad›¤› tarihten itibaren bu ülkelerde kabul edilmek zorunda olsa da ancak
patentin bu sürenin sonuna kadar verilmesine gerek yoktu. Bu nedenle, bu ülkelerde bu teknoloji
alanlar›nda patent korumas› için baﬂvuruda bulunmak isteyen ﬂirketler, baﬂvuruda bulunmuﬂ ancak
koruma Ocak 2005'e kadar verilmemiﬂtir.

REFERANSLAR
A unique contribution. Dünya Ticaret Örgütü. http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm adresindeki web sayfas›.
TRIPS hakk›ndaki anlaﬂman›n hükümleri ile ilgili olarak farkl› gruplardaki ülkeler için geçerli geçiﬂ sürelerine dair daha ayr›nt›l›
bilgi ve ba¤lant›lar.
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TRIPS anlaﬂmas›n›n ana prensipleri nelerdir ve bu, ﬂirketlerin yurt d›ﬂ›nda
fikri mülkiyet haklar› edinme konusunda ald›klar› kararlar› ne ﬂekilde
etkilemektedir?

Di¤er DTÖ Anlaﬂmalar›nda oldu¤u gibi, ayr›mc›l›k yapmama prensibi, TRIPS Anlaﬂmas›n›n belirgin bir
özelli¤idir. Uygulama, ulusal iﬂlem ve en çok kay›r›lan ülke (most favoured nation) iﬂlemi arac›l›¤›yla
gerçekleﬂtirilmektedir. Ulusal iﬂlem (yani ticari ﬂartlara göre, bir ülkenin di¤er ülkelerin vatandaﬂlar›na
kendi vatandaﬂlar›na davrand›¤› gibi davranmak zorunda olmas› ilkesi) oldukça önemlidir çünkü bu
ilke sayesinde deniz aﬂ›r› pazarlarda FM'si için koruma sa¤lamakla ilgilenen ﬂirketler, o ülkenin kendi
vatandaﬂlar›yla ayn› seviyede koruma (örne¤in süre ve kapsam) elde etmektedir.
En çok kay›r›lan ülke (EÇKÜ) iﬂlemi (DTÖ'nün tüm ticaret ortaklar›n›n vatandaﬂlar›na eﬂit iﬂlem
uygulanmas› gerekti¤ine iliﬂkin ilke) ayr›ca TRIPS Anlaﬂmas›'nda da geçmektedir. Böylece tüm ﬂirketlerin,
tüm pazarlarda FM korunmas› konusunda eﬂit derecede korumaya sahip olmas›n› garantilenmektedir.
Bu nedenle, bir ülke DTÖ'nün bir üyesinin ﬂirketlerine belli FM haklar› sa¤l›yorsa, bu durumda, EÇKÜ
ilkesi nedeniyle, ayn› haklar› di¤er tüm DTÖ üye ülke ﬂirketlerine de sa¤lamas› gerekmektedir. Bölgesel
ticaret anlaﬂmalar› (RTA'lar), bu EÇKÜ ilkesinin üzerinde anlaﬂmaya var›lm›ﬂ olan istisnalar›d›r.
TRIPS Anlaﬂmas›, fikri haklar›n korunmas›na iliﬂkin olarak genellikle minimum norm ve standart olarak
an›lan gereklilikleri sa¤lamaktad›r. Bunun anlam›, üyelerin kendi yasal sistemleri ve uygulamalar›
uyar›nca TRIPS'in hükümlerini uygulamak için uygun yöntemleri belirleme konusunda serbest olduklar›
ancak daha kapsaml› koruma gerçekleﬂtirebilecekleridir. Örne¤in, TRIPS Anlaﬂmas› bir eserin yazar›n›n
ölüm tarihinden itibaren 50 y›ll›k eser (telif hakk›) korumas› sa¤lasa da birçok ülke asl›nda yazar›n
ölümünden sonra 70 y›l boyunca koruma sa¤lamaktad›r78.

REFERANSLAR
Principles of the Trading System. Dünya Ticaret Örgütü.www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm. Ulusal iﬂlem
ve en çok kay›r›lan ülke iﬂlemlerinin ilkelerine dair anlaﬂ›lmas› kolay bir genel aç›klama ve ilgili makale ve kaynaklara ba¤lant›lar
78E.N.: TRIPS Anlaﬂmas›’na imza koyan Türkiye, 5846 Say›l› FSEK kapsam›nda koruma süresi, eser sahibi yaﬂad›¤› sürece ve
ölümünden itibaren 70 y›ld›r.
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TRIPS Anlaﬂmas› fikri mülkiyet haklar›n›n yürütülmesini nas›l ele
almaktad›r?

TRIPS Anlaﬂmas› uyar›nca hükümetler, FM haklar›n›n kendi kanunlar› uyar›nca yürütülebilir olmas›n›
sa¤lamak ve tecavüz durumunda uygulanan cezalar›n da daha fazla tecavüzün ortaya ç›kmas›n›
engelleyecek ﬂekilde cayd›r›c› olmas›n› sa¤lamakla yükümlüdür. ‹ﬂlemler adil ve eﬂit olmal›d›r, gereksiz
ﬂekilde karmaﬂ›k veya maliyetli olmamal›d›r. Makul olmayan zaman s›n›rlar› veya istenmeyen gecikmeler
yaﬂanmamal›d›r. Dahil olan kiﬂilerin mahkemeden idari karar› gözden geçirmesini talep etme veya bir
alt mahkemenin karar›na temyiz etme hakk› bulunmal›d›r.
Anlaﬂma; kan›t elde etmek için kurallar, koﬂullu önlemler, ihtiyati tedbirler, zarar ve di¤er cezalar dahil
yürütme iﬂlemlerinin ne ﬂekilde ele al›naca¤› konusunda ayr›nt›l› bilgiler de vermektedir. Anlaﬂmada
ayr›ca; mahkemelerin belli ﬂartlar alt›nda korsan veya sahte mallar›n imha edilmesi veya at›lmas› yönünde
karar verme yetkisine sahip olmalar› gerekti¤i ve ticari ölçekte ve bilerek yap›lan marka sahtecili¤i veya
eserlerin izinsiz kullan›m›n›n cezai suç olarak kabul edilmesi de düzenlenmiﬂtir. Anlaﬂma uyar›nca
hükümetler, FM hakk› sahiplerinin sahte veya korsan mallar›n ithalat›n› önlemek için gümrük yetkililerinden
yard›m alabilmelerini de sa¤lamak zorundad›r.
Yürütme hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için, bkz. 66 numaral› soru.

REFERANSLAR
World Trade Organization. www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm#TRIPs adresindeki web sayfas›. DTÖ Anlaﬂmalar›n›n
bir özeti. Sahte Mallar›n Ticareti dahil TRIPS Konusundaki Anlaﬂmay› içermektedir; ayr›ca fikri mülkiyet haklar›n›n yabanc› hak
sahipleri ve kendi vatandaﬂlar› taraf›ndan etkin bir ﬂekilde yürütülebilmesini sa¤lamak amac›yla yerel kanunlar uyar›nca prosedür
ve telafiler sa¤lamak için üye hükumetlerin yükümlülüklerini aç›klayan Anlaﬂman›n 3. k›sm›n› özetlemektedir.
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DTÖ'deki uyuﬂmazl›k çözme usulü nas›l iﬂlemektedir ve ﬂirketim bundan
nas›l faydalanabilir?

DTÖ üyeleri, di¤er üyelerin TRIPS Anlaﬂmas› dahil DTÖ taraf›ndan idare edilen ticaret kurallar›na ayk›r›
davrand›klar›na inan›rsa, tek tarafl› olarak iﬂlem yapmadan önce uyuﬂmazl›klar› çözmeye yönelik çok
tarafl› sistemi kullanacaklar› konusunda anlaﬂmaya varm›ﬂt›r. Bu, üzerinde anlaﬂmaya var›lm›ﬂ usullere
ve ilgili hükümlere uyulmas› anlam›na gelmektedir.
Tipik olarak, üyelerden biri, DTÖ Anlaﬂmas›na ayk›r› davranmay› düﬂünen veya DTÖ Anlaﬂmas›ndan
do¤an yükümlülüklere uygun olarak hareket edemeyen bir veya daha fazla DTÖ üyesine karﬂ› bir
ticaret politikas› önlemi benimsedi¤inde veya belli bir iﬂlem yapt›¤›nda ya da yapmad›¤›nda uyuﬂmazl›k
ortaya ç›kmaktad›r. Üçüncü bir grup ülke, olayda ç›karlar›n› oldu¤unu beyan edebilir ve baz› haklardan
faydalanabilir.
DTÖ Anlaﬂmas›, usulün aç›k bir ﬂekilde tan›mlanm›ﬂ aﬂamalar›yla uyuﬂmazl›klar›n çözülmesi için yap›sal
bir süreç tan›mlam›ﬂ ve usulün birçok aﬂamas› için belirlenmiﬂ olan esnek son tarihlerle bir sorunun
çözümlenmesi için ne kadar zaman harcanaca¤› konusuna disiplin getirmiﬂtir. Anlaﬂma, DTÖ etkin bir
ﬂekilde iﬂleyecekse, çözümün hemen elde edilmesinin çok önemli oldu¤unun alt›n› çizmekte ve
uyuﬂmazl›klar›n çözümünde takip edilecek olan usulleri ve program› önemli ölçüde ayr›nt›l› bir ﬂekilde
aç›klamaktad›r.
Ülkenin TRIPS Anlaﬂmas›ndan do¤an yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ortaya ç›kt›¤›na
inan›lan, ﬂirketlerin deniz aﬂ›r› pazarlarda yaﬂad›¤› sorunlar, ilgili hükümetlere iletilebilir ve ilgili
hükümetler de sorunu çözülmesi için DTÖ'ye taﬂ›maya karar verebilir. Bu, külfetli bir süreç olabilir
çünkü hükümetlerin harekete geçmesini gerektirmektedir (bireyler ya da ﬂirketler uyuﬂmazl›k çözümü
olaylar›n› DTÖ'ye taﬂ›yamaz). Yine de, uyuﬂmazl›k çözüm mekanizmas›, ülkelerin TRIPS Anlaﬂmas›
uyar›nca yükümlülüklerine uymalar›n› sa¤lamak için bir çerçeve sa¤lamaktad›r.

REFERANSLAR
A unique contribution. Dünya Ticaret Örgütü. www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm adresindeki web sayfas›.
DTÖ'deki uyuﬂmazl›k çözüm mekanizmalar› hakk›nda örnek olaylar eﬂli¤inde genel aç›klama.
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EK I

ﬁirketlerin fikri mülkiyet haklar› alan›nda s›k sorduklar›
sorularla ilgili ITC Anketi
A. Olas› kat›l›mc›lara gönderilen davet mektubu
Say›n Meslektaﬂ›m,
Uluslararas› Ticaret Merkezi (ITC) UNCTAD/DTÖ, fikri mülkiyet alan›nda en s›k sordu¤unuz sorular›n neler
oldu¤unu bilmek istemektedir. Sorular›n›n ana ortak sorular listesinde derlenecektir. Bu listeden, en s›k
sorulan 100 sorunun cevaplanmas› ve bunlar›n, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ile iﬂbirli¤i içerisinde
'Fikri Mülkiyetin S›rlar›' ad› alt›nda yay›nlanmas› hedeflenmektedir.
Bunun, bir uzmandan cevab›n› duymak istedi¤iniz sorular› sorman›z için EﬁS‹Z bir f›rsat ve ﬂirketlerin
sorduklar› sorular›n cevaplar›n› görmek için de bir ﬂans oldu¤unu düﬂünmekteyiz. Bu üç soruluk ankete
en k›sa zamanda cevap vermenizi rica ediyoruz. Geçmiﬂteki ITC Ticaret S›rlar› yay›n serisinde de yapm›ﬂ
oldu¤umuz gibi, yay›na yapt›¤›n›z katk›ya teﬂekkür etmekle kalmayacak ayn› zamanda sorular›n›z› gönderdi¤iniz
takdirde yay›n›n son halinin ücretsiz bir suretini size gönderece¤iz.
ITC'nin Ticaret S›rlar› adl› baﬂar›l› yay›n serisine benzer ﬂekilde, bu yay›n da özellikle geliﬂmekte olan ülkelerde
ve geçiﬂ ekonomilerinde iﬂ yapmakta olan küçük ve orta ölçekli iﬂletmeler için pratik bir referans rehberi
iﬂlevi görecektir. Kitap, her sayfada bir soru, cevap ve referans olacak ﬂekilde haz›rlanacakt›r ve endüstrinizdeki
KOB‹ müdürleri taraf›ndan sorulan 100 yayg›n sorunun cevaplar›n› içerecektir. (ITC'nin Ticaret S›rlar› yay›n
serisi hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için bkz. www.intracen.org/ec/guides/welcome.htm)
Ayr›ca fikri haklar alan›nda KOB‹'lerin ne tür bilgilere, e¤itime, yay›nlara, CD-ROM esasl› araçlara veya di¤er
yard›m kaynaklar›na ihtiyaç duydu¤unu tespit etmeyi de istiyoruz. Son olarak, bu sorular› çözmeye çal›ﬂ›rken
ﬂirketlerin en yayg›n olarak kulland›klar› kaynaklar› tespit etmeye de çal›ﬂaca¤›z.
Bulundu¤unuz ülkedeki ITC'nin ortak örgütü taraf›ndan, bu çok önemli ankete kat›lmak üzere seçili bir
grup birey olarak tespit edildiniz. Haz›rlanan bu yay›n›n içeri¤inin ne olmas› gerekti¤i konusundaki
düﬂünceleriniz bizler için son derece k›ymetlidir.
Aﬂa¤›daki üç soruyu cevapland›rmak için yo¤un program›n›zdan biraz zaman ay›rman›z› rica edece¤iz.
Cevap verirseniz, yay›n›n ücretsiz bir suretini size gönderece¤imizi ve yay›nda ad›n›z› ve unvan›n›z›
belirletece¤imizi ifade etmek isteriz.
Lütfen aﬂa¤›daki sorulara verdi¤iniz cevaplar› bana gönderin Menon@intracen.org,
Telefon Numaras›: +41 22 730 05 84; Faks: +41 22 730 05 76; Normal posta adresi: Division of Trade Support
Services International Trade Centre UNCTAD/WTO, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, ‹sviçre.

ITC
Uluslararas› Ticaret Merkezi UNCTAD/DTÖ (ITC), geliﬂmekte olan ülkelerde ticaretin teﬂvik edilmesi için
teknik iﬂbirli¤i kurmaya yönelik olarak Birleﬂmiﬂ Milletler sisteminin odak noktas›d›r. ITC geliﬂmekte olan
ülkelerle ve geçiﬂ ekonomileriyle ve özellikle onlar›n iﬂletme sektörleriyle ihracatlar›n› art›rmalar›n› ve ithalat
çal›ﬂmalar›n› iyileﬂtirmelerini sa¤lamaya yönelik ticareti teﬂvik programlar› kurmak için çal›ﬂmaktad›r. ITC'nin
odakland›¤› alanlar ﬂunlard›r: Çok tarafl› ticaret sistemlerine entegrasyonun kolaylaﬂt›r›lmas›; ticaret geliﬂtirme
stratejilerinin tasarlanmas›; ticareti destekleme kurumlar›n›n güçlendirilmesi; sektördeki ticaret performans›n›n
art›r›lmas›; ﬂirketler aras›nda rekabetçili¤in oluﬂturulmas›. ITC hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için bizimle irtibata
geçin veya ITC'nin web sitesine bak›n www.intracen.org
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Soru 1
Fikri mülkiyet alan›nda en çok sormak istedi¤iniz ve en yayg›n oldu¤unu düﬂündü¤ünüz beﬂ soru nedir?
Markalar, patentler, telif haklar›, franchise anlaﬂmalar›, markan›z›n korunmas› veya yenilikleriniz üzerinde
FM haklar›n›n elde edilmesi, vb. konular).
1.
2.
3.
4.
5.

Soru 2
‹ﬂletmeyle alakal› fikri mülkiyet konular›n› anlamak ve kendi avantaj›n›za kullanmak için küçük ve orta
ölçekli iﬂletme olarak ne tür bilgilere, e¤itime, yay›nlara veya yard›m kayna¤›na ihtiyaç duydu¤unuzu
belirtin:
1. ... hakk›nda bilgi
2. ... hakk›nda e¤itim program›
3. .... hakk›nda yay›n/CD-ROM
4. ... hakk›nda herhangi baﬂka bir yard›m kayna¤›
5. ... hakk›nda teknik yard›m

Soru 3
Sorular›n›z›n cevab›n› nerede arars›n›z veya nereden fikri mülkiyetle ve ilgili konularla ilgili yard›m
talep edersiniz?
1. ‹letiﬂime geçece¤im organizasyonlar ﬂunlard›r:
2. ﬁu bireylere sorar›m:
3. Aﬂa¤›daki yay›nlar› veya web sitesini kullan›r›m...
Cevab›n›zda yay›na yapm›ﬂ oldu¤unuz katk› için size teﬂekkür edebilmemiz ve yay›n›n son halinin bir
suretini size ücretsiz olarak gönderebilmemiz için lütfen ad›n›z› ve unvan›n›z›, ﬂirketinizin veya
organizasyonunuzun ad›n› ve posta adresini belirtiniz.
ITC ad›na, de¤erli fikirlerinizi sunarak ve önemli giriﬂimin bir parças› olmak için vakit ay›rd›¤›n›n›z için
içtenlikle teﬂekkür ederiz.

Sayg›lar›mla,
HemaMenon
KOB‹'lerin Rekabetçili¤inin Art›r›lmas› Konusunda Yard›mc› Dan›ﬂman
Uluslararas› Ticaret Merkezi, Cenevre
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B. Kat›l›mc›lar
Francisco Jose Menendez Chiu, Gerente General, Conservas y Congelados Yaesta S.A., Guatemala
Carlos Rafael de J. Arana ML, Gerente General, Prepac Centroamericana, S.A., Guatemala
Marco Tulio Molina Tejeda, Director Ejecutivo, Gremial de Fabricantes de Productos Quimicos para la
Agricultura Adscrita a la Camara de Industria de Guatemala, Guatemala
Ramiro Estuardo Muralles Araujo, Gerente General, Laboratorios Intecfa, Guatemala
Thomas James, Director General, SEPROFIN, S.A. de CV, Meksika
Hector Jimenez, Gerente General, Chechent Chairs, S.A. de CV, Meksika
Carolina Cuellar Urena, Departamento de Marketing, Munsa Molinos SA de CV, Meksika
Bruno Giesemann Gversbusch, Propietario, Finca Argovia, Meksika
C. P. Artemio Fco. Roblero Gonzalez, Gerente General, Productores Indigenas Serranos Dechiapas, Aric,
Meksika
Claudia Valadez Gonzalez, Coordinadora del Area de Desarrollo Institutional, Institute para el Desarrollo
Sustentable en Mesoamerica, AC, Meksika
Ing. Amberto Bautista Blanca, Representante Legal, Integradora de Frutas Finas Soconusco, SA de CV,
Meksika
Jorge Cacho Chacon, Gerente Administrative, CARROCERA, SPRDE RL, Meksika
Jean-Pierre Goffings, Director General, FINCAS MARINAS DE TRIS S.A. de C.V., Meksika
Marco Antonio Magana Acevedo, Consultor, CASAT, Meksika
Angelica Vazquez M., Director, Irenka Cosmeticos S.A de C.V., Meksika
Humberto Cervantes, Administrador General, Acuicola Santa Rosalia, Meksika
Luis Miguel Lopez Moreno, Director General, Grupo Griska, S.A. de C.V., Meksika
Alfonso Sanz Gomez, Director General, MAPRESA Comercial, S.A. de C.V., Meksika
Eduardo Rico Cardenas, Director, ProduVida, Bases Moviles para Macetas, Meksika
Mario Arnulfo Cerda Rodriguez, Presidente, Direction Estrategica Corporativa, S.A. de CV./Diestraliqueurs,
Meksika
Jaqueline Mosqueda Rodriguez, Gilberto Macias Zavala, Desarrollo Exportador - Centro Bancomext
Tijuana, Meksika
Ricardo Quintana Orozco, Especialista de Asesoria, Bancomext, S.N.C., Meksika
Cecilia Ramirez Riestra, Gerente Administrativo, Daniela de Meksika, S.A. de CV, Meksika
Mario Arnulfo Cerda Rodriguez, Presidente, Direction Estrategica Corporativa, S.A. de CV./Diestraliqueurs,
Meksika
Alejandro Turrent, Director Exportaciones, Nueva Matacapan Tabacos S.A. de C.V., Meksika
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Ulusal ve bölgesel s›naî mülkiyet ofislerinin web siteleri

Cezayir

www.inapi.org

Andora

www.ompa.ad

Arjantin

www.inpi.gov.ar/

ARIPO (Afrika Bölgesel Fikri Mülkiyet Ofisi)

www.aripo.wipo.net/

Ermenistan

www.armpatent.org

Avusturya

www.patent.bmwa.gv.at/

Avustralya

www.ipaustralia.gov.au/

Barbados

www.caipo.gov.bb/

Belize

www.belipo.bz

Benelüks (Benelüks Markalar Dairesi - BTO)

www.bmb-bbm.org/

Bolivya

www.senapi.gov.bo

Bosna Hersek

www.bih.net.ba/zsmp

Brezilya

www.inpi.gov.br

Bulgaristan

www.bpo.bg/

Kanada

www.cipo.gc.ca

Çin

www.sipo.gov.cn

Çin: Hong Kong (SAR)

www.info.gov.hk/ipd

Çin: Makao (SAR)

www.economia.gov.mo

ﬁili

www.proind.gov.cl

Kolombiya

www.sic.gov.co

H›rvatistan

www.dziv.hr/

Küba

www.ocpi.cu

Çek Cumhuriyeti

www.upv.cz

Danimarka

www.dkpto.dk/

Dominik Cumhuriyeti

www.seic.gov.do/onapi/

Estonya

www.epa.ee

Avrupa Patent Ofisi

www.epo.org

Avrupa Birli¤i
(Avrupa Birli¤i ‹ç Pazar Uyum Ofisi - OHIM)

http://oami.eu.int/

Finlandiya

www.prh.fi

Fransa

www.inpi.fr

Gürcistan

www.sakpatenti.org.ge/

Ek II
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Almanya

www.dpma.de

Yunanistan

www.obi.gr/

Macaristan

www.hpo.hu/

‹zlanda

www.els.stjr.is

Hindistan

www.patentoffice.nic.in

Endonezya

www.dgip.go.id

‹rlanda

www.patentsoffice.ie

‹srail

www.justice.gov.il/rasham+haptentim/

‹talya

www.european-patent-office.org/it/

Japonya

www.jpo.go.jp

Ürdün

www.mit.gov.jo

Kazakistan

www.kazpatent.kz

Kenya

www.kipo.ke.wipo.net

K›rg›zistan

www.krygyzpatent.kg

Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti

www.stea.la.wipo.net/

Litvanya

www.vpb.lt/

Lüksemburg

www.etat.lu/EC/

Makao

www.economia.gov.mo

Malezya

www.kpdnhq.gov.my/

Meksika

www.impi.gob.mx/

Monako

www.european-patentoffice.org/patlib/country/monaco/

Fas

www.ompic.org.ma/

Hollanda

www.bie.minez.nl

Nepal

www.ip.np.wipo.net

Yeni Zelanda

www.iponz.govt.nz

Norveç

www.patentstyret.no

Afrika Fikri Mülkiyet Ofisi (OAPI)

www.oapi.wipo.net/

Panama

www.mici.gob.pa/comintf.html

Peru

www.indecopi.gob.pe/

Filipinler

www.ipophil.gov.ph/

Polonya

www.uprp.pl/

Portekiz

www.inpi.pt/

Kongo Cumhuriyeti

www.anpi.cg.wipo.net

Kore Cumhuriyeti

www.kipo.go.kr

Makedonya Cumhuriyeti

www.ippo.gov.mk/

Moldova Cumhuriyeti

www.agepi.md/

Romanya

www.osim.ro
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Rusya Federasyonu

www.rupto.ru

S›rbistan

www.zis.gov.rs

Karada¤

www.ziscg.me

Singapur

www.ipos.gov.sg

Slovak Cumhuriyeti

www.indprop.gov.sk

Slovenya

www.sipo.mzt.si

‹spanya

www.oepm.es

‹sveç

www.prv.se

‹sviçre

www.ige.ch

Tacikistan

www.tipat.org

Tayland

www.ipthailand.org

Türkiye

www.tpe.gov.tr

Ukrayna

www.ukrpatent.org/

Birleﬂik Krall›k

www.patent.gov.uk

Amerika Birleﬂik Devletleri

www.uspto.gov

Uruguay

www.dnpi.gub.uy

Özbekistan

www.patent.uz

Venezuela

www.sapi.gov.ve

Ek III
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EK III

Ulusal telif hakk› idarelerinin web siteleri

Amerika Birleﬂik Devletleri

www.loc.gov/copyright

Andorra

www.ompa.ad

Birleﬂik Krall›k

www.patent.gov.uk

Bosna Hersek

www.bih.nat.ba/zsmp

Brezilya

www.minc.gov.br

Çin: Hong Kong (SAR)

www.info.gov.hk/ipd

Endonezya

www.patent.go.id

H›rvatistan

http://pubwww.srce.hr/patent

‹spanya

www.mcu.es/Propiedad_Intelectual/indice.htm

‹sviçre

www.ige.ch

Kanada

http://cipo.gc.ca

Lüksemburg

www.etat.lu/EC

Macaristan

www.hpo.hu

Malezya

http://kpdnhq.gov.my/

Monako

www.european-patent-office.org/patlib/country/monaco/

Norveç

www.dep.no/kd

Rusya Federasyonu

www.rupto.ru

Singapur

www.ipos.gov.sg/

Slovenya

www.sipo.mzt.si

Tayland

www.ipthailand.org

Türkiye

www.telifhaklari.gov.tr

Yeni Zelanda

www.med.govt.nz
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Ek IV

EK IV

Patent ‹ﬂbirli¤i Antlaﬂmas›’n›n Üyeleri
Almanya
Amerika Birleﬂik Devletleri
Angola
Antigua ve Barbuda
Arnavutluk
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
Bahreyn
Barbados
Belarus
Belçika
Belize
Benin
Birleﬂik Arap Emirlikleri
Birleﬂik Krall›k
Birleﬂik Tanzanya Cumhuriyeti
Bosna Hersek
Botsvana
Brezilya
Brunei
Bulgaristan
Burkina Faso
Cezayir
Çad
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Dominik
Dominik Cumhuriyeti
Ekvator
Ekvator Ginesi
El Salvador
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Fas
Fildiﬂi Sahili
Filipinler
Finlandiya
Fransa
Gabon
Gambiya
Gana
Gine
Gine-Bissau
Grenada
Guatamela
Güney Afrika

Gürcistan
H›rvatistan
Hindistan
Hollanda
Honduras
‹ran
‹rlanda
‹spanya
‹srail
‹sveç
‹sviçre
‹talya
‹zlanda
Japonya
Kamerun
Kanada
Karada¤
Katar
Kazakistan
Kenya
K›br›s
K›rg›zistan
Kolombiya
Komor Adalar›
Kongo
Kore Cumhuriyeti
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti
Kosta Rika
Küba
Laos
Lesotho
Letonya
Liberya
Libya
Liechtenstein
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Madagaskar
Makedonya
Malawi
Malezya
Mali
Malta
Meksika
M›s›r
Mo¤olistan
Moldova
Monako
Moritanya

Toplam: 148 Ülke (Eylül 2013)
Ülkelerin güncel listesine buradan ulaﬂabilirsiniz:
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=6

Mozambik
Namibya
Nijer
Nijerya
Nikaragua
Norveç
Orta Afrika Cumhuriyeti
Özbekistan
Panama
Papua Yeni Gine
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Ruanda
Rusya Federasyonu
Saint Kitts ve Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent ve Granadines
San Marino
Sao Tome ve Principe
Senegal
Seyﬂeller
S›rbistan
Sierra Leone
Singapur
Slovakya
Slovenya
Sri Lanka
Sudan
Suriye
Suudi Arabistan
Svaziland
ﬁili
Tacikistan
Tayland
Togo
Trinidad ve Tobago
Tunus
Türkiye
Türkmenistan
Uganda
Ukrayna
Umman
Vietnam
Yeni Zelanda
Yunanistan
Zambiya
Zimbabwe

Ek V
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EK V

Madrid Sistemi’nin Üyeleri
Almanya (A-P)
Amerika Birleﬂik Devletleri (P)
Antigua ve Barbuda (P)
Arnavutluk (A-P)
Avrupa Birli¤i (Topluluk Markas›) (P)
Avustralya (P)
Avusturya (A-P)
Azerbaycan (A-P)
Bahreyn (P)
Belarus (A-P)
Belçika* (A-P)
Birleﬂik Krall›k (P)
Bosna Hersek (A-P)
Botswana (P)
Bulgaristan (A-P)
Butan (A-P)
Cezayir (A)
Çek Cumhuriyeti (A-P)
Çin (A-P)
Danimarka (P)
Ermenistan (A-P)
Estonya (P)
Fas (A-P)
Filipinler (P)
Finlandiya (P)
Fransa (A-P)
Gana (P)
Guatamela (P)
Gürcistan (P)
H›rvatistan (A-P)

Hollanda* (A-P)
‹ran (A-P)
‹rlanda (P)
‹spanya (A-P)
‹srail (P)
‹sveç (P)
‹sviçre (A-P)
‹talya (A-P)
‹zlanda (P)
Japonya (P)
Karada¤ (A-P)
Kazakistan (A-P)
Kenya (A-P)
K›br›s (A-P)
K›rg›zistan (A-P)
Kolombiya (P)
Kore Cumhuriyeti (P)
Kore Demokratik Halk Cum. (A-P)
Küba (A-P)
Lesoto (A-P)
Letonya (A-P)
Liberya (A-P)
Liechtenstein (A-P)
Litvanya (P)
Lüksemburg* (A-P)
Macaristan (A-P)
Madagaskar (P)
Makedonya (A-P)
Meksika (P)
M›s›r (A-P)

Mo¤olistan (A-P)
Moldova (A-P)
Monako (A-P)
Mozambik (A-P)
Namibya (A-P)
Norveç (P)
Özbekistan (P)
Polonya (A-P)
Portekiz (A-P)
Romanya (A-P)
Rusya Federasyonu (A-P)
San Marino (A-P)
Sao Tome ve Principe (P)
Senegal (P)
S›rbistan (A-P)
Sierra Leone (A-P)
Singapur (P)
Slovakya (A-P)
Slovenya (A-P)
Sudan (A-P)
Suriye (A-P)
Svaziland (A-P)
Tacikistan (A-P)
Türkiye (P)
Türkmenistan (P)
Ukrayna (A-P)
Umman (P)
Vietnam (A-P)
Yeni Zelanda (P)
Yunanistan (P)
Zambiya (P)

Toplam: 91 Ülke (Eylül 2013)
(A) Madrid Anlaﬂmas›'na taraf ülkeler (56 ülke)
(P) Madrid Protokolü'ne taraf ülkeler (91 ülke)
Ülkelerin güncel listesine buradan ulaﬂabilirsiniz:
Madrid Protokolü: http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=8
Madrid Anlaﬂmas›: http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=21

* Belçika, Lüksemburg veya Hollanda için ayr› ayr› koruma istenemez ancak bu üç ülkenin hepsine birden bir bütün olarak
(Benelüks) koruma için baﬂvurulabilir ve tek bir tamamlay›c› veya bireysel ücret ödenir.

178

Ek VI

EK VI

Endüstriyel Tasar›mlar›n Uluslararas› Tesciline ‹liﬂkin
Lahey Sistemi’nin Üyeleri
Afrika Fikri Mülkiyet Örgütü (OAPI)
Almanya
Arnavutluk
Avrupa Birli¤i (Topluluk Tasar›m›)
Azerbeycan
Belçika
Belize
Benin
Bosna Hersek
Botswana
Bulgaristan
Danimarka
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Fas
Fildiﬂi Sahili
Fransa
Gabon
Gana

Gürcistan
H›rvatistan
Hollanda
‹spanya
‹sviçre
‹talya
‹zlanda
Karada¤
K›rg›zistan
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti
Letonya
Liechtenstein
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Makedonya
Mali
M›s›r
Mo¤olistan
Moldova

Toplam: 60 Ülke (Eylül 2013)
Ülkelerin güncel listesine buradan ulaﬂabilirsiniz:
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=9

Monako
Namibya
Nijer
Norveç
Polonya
Romanya
Ruanda
Sao Tome ve Principe
Senegal
S›rbistan
Singapur
Slovenya
Surinam
Suriye
Tacikistan
Tunus
Ukrayna
Umman
Vatikan
Yunanistan

Ek VII
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EK VII

Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmas›na ‹liﬂkin Bern
Sözleﬂmesi’nin Üyeleri
Almanya
Amerika Birleﬂik Devletleri
Andorra
Antigua ve Barbuda
Arjantin
Arnavutluk
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
Bahamalar
Bahreyn
Bangladeﬂ
Barbados
Belarus
Belçika
Belize
Benin
Bhutan
Birleﬂik Arap Emirlikleri
Birleﬂik Krall›k
Birleﬂik Tanzanya Cumhuriyeti
Bolivya
Bosna Hersek
Botsvana
Brezilya
Brunei
Bulgaristan
Burkina Faso
Cape Verde
Cezayir
Çad
Çek Cumhuriyeti
Çibuti
Çin
Danimarka
Dominik
Dominik Cumhuriyeti
Ekvator
Ekvator Ginesi
El Salvador
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Fas
Fiji
Fildiﬂi Sahili
Filipinler
Finlandiya
Fransa
Gabon

Guatemala
Guyana
Güney Afrika
Gürcistan
Haiti
H›rvatistan
Hindistan
Hollanda
Honduras
‹rlanda
‹spanya
‹srail
‹sveç
‹sviçre
‹talya
‹zlanda
Jamaika
Japonya
Kamerun
Kanada
Karada¤
Katar
Kazakistan
Kenya
K›br›s
K›rg›zistan
Kolombiya
Komor Adalar›
Kongo
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Kore Cumhuriyeti
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti
Kosta Rika
Küba
Laos
Lesotho
Letonya
Liberya
Libya
Liechtenstein
Litvanya
Lübnan
Lüksemburg
Macaristan
Madagaskar
Makedonya
Malawi
Malezya
Mali
Malta

Monako
Moritanya
Moritus
Namibya
Nepal
Nijer
Nijerya
Nikaragua
Norveç
Orta Afrika Cumhuriyeti
Özbekistan
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Ruanda
Rusya Federasyonu
Saint Kitts ve Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent ve Grenadines
Samoa
Senegal
S›rbistan
Singapur
Slovakya
Slovenya
Sri Lanka
Sudan
Surinam
Suriye
Suudi Arabistan
Svaziland
ﬁile
Tacikistan
Tayland
Togo
Tonga
Trinidad ve Tobago
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Umman
Uruguay
Ürdün
Vanatu
Vatikan
Venezuela
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Gambiya
Gana
Gine
Gine Bissau
Grenada

Ek VII

Meksika
M›s›r
Mikronezya
Mo¤olistan
Moldova
Mozambik

Toplam: 167 Ülke (Eylül 2013)
Ülkelerin güncel listesine buradan ulaﬂabilirsiniz:
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=15

Vietnam
Yemen
Yeni Zelanda
Yunanistan
Zambiya
Zimbabwe

Ek VIII
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EK VIII

S›nai Haklar›n Korunmas›na ‹liﬂkin Paris Sözleﬂmesi’nin
Üyeleri
Almanya
Amerika Birleﬂik Devletleri7
Andorra
Angola
Antigua ve Barbuda
Arjantin
Arnavutluk
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
Bahamalar
Bahreyn
Bangladeﬂ
Barbados
Belarus
Belçika
Belize
Benin
Bhutan
Birleﬂik Arap Emirlikleri
Birleﬂik Krall›k6
Birleﬂik Tanzanya Cumhuriyeti
Bolivya
Bosna Hersek
Botsvana
Brezilya
Brunei
Bulgaristan
Burkina Faso
Burundi
Cezayir
Cibuti
Çad
Çek Cumhuriyeti
Çin1
Danimarka2
Dominik
Dominik Cumhuriyeti
Ekvator
Ekvator Ginesi
El Salvador
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Fas
Fildiﬂi Sahili
Filipinler
Finlandiya
Fransa3
Gabon

Haiti
H›rvatistan
Hindistan
Hollanda4
Honduras
Irak
Iran
‹rlanda
‹spanya
‹srail
‹sveç
‹sviçre
‹talya
‹zlanda
Jamaika
Japonya
Kamboçya
Kamerun
Kanada
Karada¤
Katar
Kazakistan
Kenya
K›br›s
K›rg›zistan
Kolombiya
Komor Adalar›
Kongo
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Kore Cumhuriyeti
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti
Kosta Rika
Küba
Laos
Lesoto
Letonya
Liberya
Libya Arap Cemahiriyesi
Liechtenstein
Litvanya
Lübnan
Lüksemburg
Macaristan
Madagaskar
Makedonya
Malawi
Malezya
Mali
Malta
Meksika

Nijer
Nijerya
Nikaragua
Norveç
Orta Afrika Cumhuriyeti
Özbekistan
Pakistan
Panama
Papua Yeni Gine
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Ruanda
Rusya Federasyonu
Saint Kitts ve Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent ve Grenadines
Samoa
San Marino
Sao Tome and Principe
Senegal
Seyﬂeller
S›rbistan
Sierra Leone
Singapur
Slovakya
Slovenya
Sri Lanka
Sudan
Surinam
Suriye Arap Cumhuriyeti
Suudi Arabistan
Svaziland
ﬁile
Tacikistan
Tayland
Togo
Tonga
Trinidad ve Tobago
Tunus
Türkiye
Türkmenistan
Uganda
Ukrayna
Umman
Uruguay
Ürdün
Vatikan
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Gambiya
Gana
Gine
Gine-Bissau
Grenada
Guatemala
Guyana
Güney Afrika
Gürcistan

Ek VII

M›s›r
Mo¤olistan
Moldova Cumhuriyeti
Monako
Moritanya
Moritus
Mozambik
Namibya
Nepal

Venezuela
Vietnam
Yemen
Yeni Zelanda5
Yunanistan
Zambiya
Zimbabwe

Toplam: 175 Ülke (Eylül 2013)
Ülkelerin güncel listesine buradan ulaﬂabilirsiniz:
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2

1

Stockholm Kanunu 1 Temmuz 1997 itibariyle Hong Kong Özel ‹dari Bölgesi ve 20 Aral›k 1999 itibariyle Makau Özel ‹dari
Bölgesi için de geçerlidir.

2

Danimarka, Stockholm Kanunu'nun uygulamas›n› 6 A¤ustos 1971'den itibaren geçerli olmak üzere Faroe Adalar›n› da
kapsayacak ﬂekilde geniﬂletti.

3

Tüm Deniz Aﬂ›r› Bölümler ve Bölgeler dâhildir.

4

Krall›k için Avrupa'da, Hollanda Antilleri'nde ve Aruba'da onay.

5

Yeni Zelanda'n›n Madde 1-12 hariç Stockholm Kanunu'na giriﬂi Cook Adalar›, Niue ve Tokelau'yu da kapsamaktad›r.

6

Birleﬂik Krall›k, Stockholm Kanunun uygulamas›n› 29 Ekim 1983 itibariyle Man Adas›'na kadar geniﬂletti.

7

Amerika Birleﬂik Devletleri, Stockholm Kanununun uygulamas›n› 25 A¤ustos 1973 itibariyle Porto Riko'yu kapsayacak ﬂekilde,
Amerika Birleﬂik Devletleri'nin sahip oldu¤u tüm bölgeleri ve yerleri kapsayacak ﬂekilde geniﬂletti.

ITC'nin M‹SYONU
ULUSLARARASI T‹CARET MERKEZ‹ (ITC), GEL‹ﬁMEKTE OLAN ÜLKELER‹N KOB‹'LER‹N‹N ‹HRACATTA
BAﬁARILI OLMALARINI SA⁄LAMAK AMACIYLA, PAYDAﬁLARI ‹LE B‹RL‹KTE; ÖZEL SEKTÖR, T‹CARET‹
DESTEKLEME KURUMLARI VE POL‹T‹KA YAPICILARINA YÖNEL‹K OLARAK SÜRDÜRÜLEB‹L‹R VE
KAPSAMLI ÇÖZÜMLER SUNMAKTADIR.

ITC'N‹N HEDEFLER‹
•

ITC E⁄‹T‹MLER‹ VE DESTEKLER‹ KANALIYLA ‹ﬁLETMELER‹N ULUSLARARASI REKABET
EDEB‹L‹RL‹KLER‹N‹ GÜÇLEND‹RMEK

•

T‹CARET‹ DESTEKLEME KURUMLARININ, F‹RMALARI DESTEKLEMELER‹ ‹Ç‹N, KAPAS‹TELER‹N‹
ARTIRMAK

•

POL‹T‹KA YAPICILARINA YÖNEL‹K OLARAK, KAPSAMLI DESTEKLER ARACILI⁄I ‹LE, ‹ﬁ
SEKTÖRÜNÜN KÜRESEL EKONOM‹YE ENTEGRASYONUNU GÜÇLEND‹RMEK

Street address
International Trade Centre
54-56 Rue de Montbrillant
1202 Geneva, Switzerland

P: +44 22 730 0111
F: +44 22 733 4439
E: itcreg@intracen.org
www.intracen.org

Postal address
International Trade Centre
Palais des Nations
1211 Geneva 10, Switzerland

WIPO HAKKINDA DÜNYA F‹KR‹ MÜLK‹YET ÖRGÜTÜ (WIPO) B‹RLEﬁM‹ﬁ M‹LLETLER'‹N F‹KR‹ MÜLK‹YET
HAKLARI KONUSUNDAK‹ YETK‹L‹ KURUMUDUR. WIPO, KAMU MENFAAT‹N‹ GÖZETEREK; YARATICILI⁄I
ÖDÜLLEND‹REN, ‹NOVASYONU TEﬁV‹K EDEN VE EKONOM‹K GEL‹ﬁ‹ME KATKIDA BULUNAN
DENGEL‹ VE ER‹ﬁ‹LEB‹L‹R B‹R ULUSLARARASI F‹KR‹ MÜLKIYET HAKLARI SISTEM‹ GEL‹ﬁT‹R‹LMES‹NE
YÖNEL‹K ÇALIﬁMALAR YAPMAKTADIR. WIPO; F‹KR‹ MÜLKIYET S‹STEM‹ ‹LE ‹LG‹L‹ FARKINDALIK
YARATMAK, ER‹ﬁ‹LEB‹L‹RL‹⁄‹ SA⁄LAMAK VE ARAÇLARIN DAHA ETK‹N B‹R ﬁEK‹LDE KULLANILMASINI
MÜMKÜN KILMAK ÜZERE, KOB‹'LER‹N KEND‹ FAAL‹YET ALANLARI VE ‹HRACAT STRATEJ‹LER‹
ÇERÇEVES‹NDE DÜNYADAK‹ REKABET EDEB‹L‹RL‹⁄‹N‹ ARTIRMAYA KATKI SA⁄LAMAKTADIR.

Address
World Intellectual Property Organization
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

P: +44 22 338 9111
F: +44 22 733 5428
E: wipo.mail@wipo.int
www.wipo.int/sme

E: SMEs Division: sme@wipo.int
Internet SMEs Divisions: www.wipo.int/sme

AVRUPA ‹ﬁLETMELER A⁄I - ‹STANBUL SANAY‹ ODASI
AVRUPA KOM‹SYONU TARAFINDAN KOORD‹NE ED‹LEN VE DÜNYANIN 50'DEN FAZLA ÜLKES‹NDE
YÜRÜTÜLMEKTE OLAN AVRUPA ‹ﬁLETMELER A⁄I (ENTERPRISE EUROPE NETWORK) ‹ﬁLETMELERE;
T‹CAR‹, TEKNOLOJ‹K VE AB ARGE PROJELER‹ ÇERÇEVEL‹ ‹ﬁB‹RL‹⁄‹ ‹MKANLARI SUNMAKTA;
‹NOVASYON, ULUSLARARASILAﬁMA, F‹KR‹ MÜLK‹YET HAKLARI G‹B‹ KONULARDA ÜCRETS‹Z
DESTEK SA⁄LAMAKTADIR.
‹STANBUL SANAY‹ ODASI, AVRUPA ‹ﬁLETMELER A⁄I'NIN TÜRK‹YE YÜRÜTÜCÜLER‹ ARASINDA
YER ALMAKTA VE H‹ZMETLER‹N‹ ODA ÇATISI ALTINDAK‹ AVRUPA ‹ﬁLETMELER A⁄I OF‹S‹
KANALIYLA SUNMAKTADIR.

Adres:
‹stanbul Sanayi Odas›
Avrupa ‹ﬂletmeler A¤› Ofisi
Meﬂrutiyet Cad. No:62 Tepebaﬂ›
Beyo¤lu, ‹stanbul, Türkiye

Tel: +90 212 292 21 57
Fax: +90 249 50 07
E-posta: aia-istanbul@iso.org.tr
www.aia-istanbul.org

