
Sınai Mülkiyet Kanunu 

ile Gelen Yenilikler

2017



 Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı 

altında toplamış olan ve geleneksel ürün adlarını içeren yeni Sınai Mülkiyet 

Kanunu uygulamaya ilişkin pek çok yeniliği beraberinde getirmektedir. 

10.01.2017 tarihi itibarıyla resmi gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. 

Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte Türk Patent Enstitüsü’nün adı “Türk 

Patent ve Marka Kurumu” olarak değişmiştir.



Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarih 
İtibarıyla Mevcut Dosyalara Etkisi

 Marka ve Tasarım Başvuruları:

• Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde gerçekleştirilmiş ulusal ve uluslararası 

başvurular, başvurunun gerçekleştiği veya ulusal aşamaya girdiği tarihte 

yürürlükte olan mevzuat hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılacaktır. 

• Yeni yönetmelik çıkana kadar mevcut yönetmelikler yürürlükte olacaktır.



Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarih 
İtibarıyla Mevcut Dosyalara Etkisi

 Ulusal Patent ve Faydalı Model Başvuruları:

• Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde gerçekleştirilmiş ulusal başvurular, 
başvurunun gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümleri çerçevesinde 
sonuçlandırılacaktır.

• Bir patente ilişkin ek patent başvurusu yapılıyorsa veya ek patentin veya 
başvurusunun bağımsız patente veya başvurusuna dönüştürülmesi için talepte 
bulunulmuşsa, asıl patent başvurusunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan mevzuat 
hükümleri ek patent ya da talep üzerine dönüştürülen bağımsız patent için de 
uygulanacaktır. 

• İncelemesiz patentin incelemeli patent başvurusuna dönüştürülmesinde, patent 
başvurusunun faydalı model başvurusuna veya faydalı model başvurusunun patent 
başvurusuna değiştirilmesinde, patent ve faydalı modellerin hükümsüz kılınmasında, 
başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümleri uygulanacaktır. 

• Yeni yönetmelik çıkana kadar mevcut yönetmelikler yürürlükte olacaktır.



Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarih 
İtibarıyla Mevcut Dosyalara Etkisi

 Ulusal Aşamaya Geçiş Yapılan Patent ve Faydalı Model Başvuruları:

• Ulusal aşamaya giren uluslararası veya bölgesel anlaşmalar yoluyla yapılmış 

patent başvuruları ve faydalı model başvuruları, başvurunun ulusal aşamaya 

girdiği tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır. 



Patent ve Faydalı Model Belgeleri

 Yürürlüğe girdikten sonra yeni kanun hükümleri, belge almış patent ve 

faydalı modeller için aşağıdaki haller dışında uygulanacaktır. 

 İtiraz ve itirazın incelenmesi süreçleri 

 Hükümsüzlük halleri 

 Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların gerçekleştirdiği buluşlar için 

ödenecek bedel tespiti 

 Buluştan elde edilecek gelirin Yükseköğretim Kurumu ve buluşu yapan 

arasındaki paylaşımı ile ilgili usul ve oranlar



Coğrafi İşaretler

 Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde gerçekleştirilmiş başvurular, 

başvurunun gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümleri 

çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.

 Başvurusu eski Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca gerçekleştirilmiş 

fakat henüz yayınlanmamış coğrafi işaretler yeni kanun hükümlerine göre 

yayınlanacak fakat itiraz süreci eski KHK çerçevesinde yürütülecektir. 

 Yeni yönetmelik çıkana kadar mevcut yönetmelikler yürürlükte olacaktır. 



Marka ile İlgili Yenilikler

 Marka olabilecek işaretlerin tanımına renk ve ses markaları eklenmiştir. Bu sayede renk 
ve ses markası için başvuru yapmak daha kolay hale gelecektir. Aynı zamanda 
markanın yeni tanımı ile birlikte hareket markalarının da başvurusunun önünün açıldığı 
düşünülmektedir. 

 Önceki marka sahibinin muvafakat etmesi halinde aynı veya aynı türdeki mal ve 
hizmetler için başvurusu gerçekleştirilen aynı ve ayırt edilemeyecek benzer markalar 
reddedilmeyecektir. Bu sayede birlikte var olma sözleşmelerinin önü açılmış olacaktır. 
Noter onaylı olması gereken muvafakat, marka başvurusu ile birlikte sunulabileceği 
gibi red kararı üzerine de sunulabilecektir.

 Yayınlanan marka başvurularına itiraz süreleri kısalmış, 3 aydan 2 aya inmiştir. 

 Gelen itirazlara cevap işlemlerinde yeni bir karşı savunma mekanizması getirilmiştir. Bu 
düzenleme çerçevesinde itiraz edenin dayanak markasının itiraz ettiği tarih itibarıyla 
tescil tarihinin 5 yıldan eski olması durumunda, başvurusuna itiraz edilen kişinin talebi 
üzerine itirazı gerçekleştiren bu markayı kullandığını ya da kullanmamak için haklı bir 
sebebinin olduğunu ispatlamak durumunda olacaktır. Belgelerin sunulması için kısıtlı 
bir zaman verilecek olması ve kullanılmayan markalar çerçevesindeki yapılacak 
itirazları kısıtlayıcı yönü itibarıyla önemli bir değişikliktir.



Marka ile İlgili Yenilikler

 Tescilli tanınmış markaların korunmasına ek olarak tescilli olmayan tanınmış 
markalara da koruma getirilmiştir. Bu düzenleme ile bu marka sahiplerinin aynı veya 
aynı türdeki mal ve hizmetler için başvurusu gerçekleştirilen aynı ve ayırt 
edilemeyecek benzer markalara itiraz edebilme hakkı bulunacaktır. 

 Aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, markanın malın ya da 
hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hallerde kullanılması, 
marka sahibi tarafından engellenemeyecektir. 

 Bir marka başvurusu tescilli bir coğrafi işareti içeriyorsa ya da tescilli bir coğrafi 
işaretten oluşuyorsa ilk incelemede resen reddedilebilecektir. Bu sayede coğrafi 
işaretlerin marka olarak üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanımının önüne geçilmesi 
amaçlanmaktadır. 

 Ulusal olarak uygulanan hakkın tükenmesi ilkesi artık uluslararası olarak 
uygulanacaktır. Bu düzenleme sayesinde dünyanın herhangi bir ülkesinde piyasaya 
sunulmuş ürünlerin, usulüne uygun olarak Türkiye pazarına sokulması ve orijinal 
olması koşuluyla üçüncü kişiler tarafından esas hak sahibinden önce de Türkiye’de 
pazara sunulmasının önü açılmış olmuştur. 



Patent ve Faydalı Modeller ile İlgili Yenilikler

 İncelemesiz patent sistemi kaldırılmıştır. 

 Patentlerin yayınlanmasından sonra esastan tekrar incelenmesini sağlamak üzere 
itiraz mekanizması getirilmiştir (post grant opposition). Patente itiraz, patentin 
verilme kararının bültende yayınlanmasından itibaren 6 ay içinde yapılabilecektir. 
Bu hüküm faydalı modeller için geçerli değildir. 

 Faydalı model belgesi ile korunacak buluşların kapsamı yeniden düzenlenmiştir. 
Aşağıdaki konular faydalı model ile korunamayacaktır. 

 Kimyasal ve biyolojik maddelere veya kimyasal ve biyolojik usullere ya da bu usuller 
sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar 

 Eczacılıkla ilgili maddelere veya eczacılıkla ilgili usullere ya da bu usuller sonucu 
elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar 

 Biyoteknolojik buluşlar 

 Usuller veya bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar



Patent ve Faydalı Modeller ile İlgili Yenilikler

 Patent hakkına tecavüz eylemleri aleyhine hukuki tedbirler öngörülmüş 
olmakla birlikte cezai tedbirler öngörülmemiştir.

 Üniversiteler bünyesinde yapılan bilimsel çalışmalar ve araştırmalar sonucunda 
ortaya çıkan buluşlar üzerinde tasarruf yetkisi üniversiteye ait olacaktır. 

 Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde buluş yapıldığı 
zaman, buluşun destek sağlayan kamu kurumuna bildirilmesi zorunludur. Bu 
bildirim tarihinden itibaren bir yıl içinde proje desteğinden yararlanan kişi, buluş 
üzerinde hak sahipliği talep edip etmediğini kamu kurumuna yazılı olarak 
bildirir. Buluşun kullanımından elde edilen gelirin paylaşımı sözleşme ile belirlenir. 

 Ulusal olarak uygulanan hakkın tükenmesi ilkesi artık uluslararası olarak 
uygulanacaktır. Bu düzenleme ile dünyanın herhangi bir ülkesinde piyasaya 
sunulmuş patent veya faydalı model konusu ürünlerin usulüne uygun olarak 
Türkiye pazarına sokulması ve orijinal olması koşuluyla üçüncü kişiler tarafından 
esas hak sahibinden önce de Türkiye’de pazara sunulmasının önü açılmıştır.



Tasarım ile İlgili Yenilikler

 Yeni düzenleme ile tescilli tasarım korumasına ek olarak, tescilsiz tasarım koruması da 
mümkün olacaktır. Tescilsiz tasarımın kamuya sunulduğu tarih itibarıyla 3 yıl süreyle 
korunacağını düzenleyen kanun, tescilsiz tasarımların da tescil ile korunan tasarımlar gibi 
yenilik ve ayırt edicilik kriterlerini sağlamasını gerekli kılmaktadır. 

 Tasarım başvuruları için yenilik araştırması gerçekleştirilecektir. Bu hükme göre, başvurular şekli 
incelemeye ek olarak yenilik açısından da incelenecektir. 

 Yenilik ve ayırt edicilik kriterleri açısından birleşik ürünlere özgü kriterler getirilmiştir. Bu kriterler 
çerçevesinde birleşik bir ürünün parçasının tasarımının yeni ve ayırt edici kabul edilebilmesi 
için bu parçanın birleşik ürüne takıldığında görünebilir olması ön koşuldur. 

 Resmi bültende yayınlanan tasarım başvurularına itiraz süresi 6 aydan 3 aya indirilmiştir. 

 Üniversiteler bünyesinde yayınlanan bilimsel çalışmalar ve araştırmalar sonucunda ortaya 
çıkan tasarımlar üzerinde tasarruf yetkisi üniversiteye ait olacaktır. 

 Ulusal olarak uygulanan hakkın tüketilmesi ilkesi artık uluslararası olarak uygulanacaktır. Bu 
düzenleme sayesinde herhangi bir ülkede piyasaya sunulmuş tasarım konusu ürünlerin 
usulüne uygun olarak Türkiye pazarına sokulması ve orijinal olması koşuluyla üçüncü kişiler 
tarafından esas hak sahibinden önce de Türkiye’de pazara sunulmasının önü açılmıştır.

 Tasarım hakkına tecavüz eylemleri aleyhine hukuki tedbirler öngörülmüş olmakla birlikte cezai 
tedbirler öngörülmemiştir. 



Coğrafi İşaretler ile İlgili Yenilikler

 Geleneksel ürün adları da korunur hale gelmiştir. Geleneksel ürün adları, belirli şartları 

sağlaması halinde ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için geleneksel olarak en az 30 yıl 

süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlar olarak tanımlanmaktadır.

 Coğrafi işaret başvurularının Türk Patent ve Marka Kurumu’nun kendi bültenlerinde 

yayınlanması öngörülmüştür. Bu sayede ilan için ödenen yüksek miktarlardan tasarruf 

edilmesi ve işlemlerin kolaylaştırılması amaçlanmıştır. 

 Yayınlanan başvurulara ilişkin itiraz süresi 6 aydan 3 aya indirilmiştir. 

 Coğrafi işaretlerde amblem kullanımı uygulaması getirilmiştir. Bu sayede coğrafi işaret 

olarak korunan bir ürüne amblem konularak tüketici nezdinde ürünün coğrafi işareti 

olduğunun farkındalığı yaratılmış olacaktır. 

 Coğrafi işaret konusu ürünlerin koşullarına uygun biçimde piyasaya sunulup sunulmadığı 

konusundaki denetim mekanizmasının işleyişi daha etkin hale getirilmiş, bildirim 

yükümlülük süreleri 10 yıldan 1 yıla düşürülmüştür. Bu sayede piyasadaki ürünleri gerekli 

asgari şartların altına düşmeden tüketiciye sunulmasının garanti altına alınması 

amaçlanmıştır.



Coğrafi İşaretler ile İlgili Yenilikler
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olduğunun farkındalığı yaratılmış olacaktır. 

 Coğrafi işaret konusu ürünlerin koşullarına uygun biçimde piyasaya sunulup sunulmadığı 
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asgari şartların altına düşmeden tüketiciye sunulmasının garanti altına alınması 

amaçlanmıştır.


