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BAŞKAN SUNUŞU
Türk Patent ve Marka Kurumu patent, marka, tasarım, coğrafi işaret ve entegre
devre topoğrafyalarından oluşan sınai mülki yet haklarının tescil ve tescil
sonrası faali yetlerinin yürütülmesinden sorumlu kamu kuruluşu olarak, ülkemiz
yenilik ekosistemi içerisinde çok önemli yere sahiptir.
Kurum,

milli

teknoloji

hamlesi

doğrultusunda

ülkemiz

sanayisi

ve

teknolojisinin gelişimi açısından stratejik öneme sahip araçlardan biri olan
sınai mülki yet hakları konusunda, ülkemizin kapasitesinin artırılmasına
yönelik tüm çalışmaların içerisinde aktif bir şekilde yer almaktadır.
Kurumumuzun sınai mülki yet alanında yapmış olduğu çalışmaların sonuçları,
başvuru ve tescil sayılarına da yansımıştır. Kurumumuza yapılan başvuru
sayılarındaki düzenli artışlarla birlikte bugün geldiğimiz noktada Dünya Fikri
Mülki yet Teşkilatı verilerine göre Türki ye, yer li patent başvurularında dünyada
14’üncü, marka başvurularında 8’inci ve tasarım başvurularında ise 5’inci
sırada yer almaktadır. Yine benzer şekilde, TÜRKPATENT Avrupa’nın en fazla
sınai mülki yet başvurusu yapılan kurumlarından biri olmayı başarmıştır.
Bunun yanı sıra, Kurumumuz 2017 yılından itibaren Birleşmiş Milletlere bağlı
Dünya Fikri Mülki yet Teşkilatı nezdinde uluslararası araştırma ve ön inceleme
otoritesi olarak atanarak uluslararası düzeyde de hizmet vermeye başlamıştır.
Gelinen bu aşamada , 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai
Mülki yet Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar geçen süre
zarfında,

Kanunun

hem

geneli nin

hem

de

getirdiği

yeniliklerin

değerlendirilmesi gerektiği kana ati yle hazırlamış olduğumuz bu r aporun
sonuçlarının sınai mülki yet camiasına önemli katkı sunacağı bekli yor, bu
raporun hazırlanmasın da emeği geçen Kurum çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza
teşekkürlerimi sunuyorum.
Prof. Dr. Habip ASAN
Kurum Başkanı
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GİRİŞ
Türki ye’nin sınai mülki yet kavramları ile tanışıklığı 19 . yüzyılın başlarına
kadar uzansa da sınai mülki yet ekosisteminin tüm kurumları ve mevzuatı ile
birlikte hayatımıza girmesi 20 . yüz yılın sonuna denk gelmektedir. Gerçekten
de 1871 tarihli Alamet -i Farika Nizamnamesi Osmanlı Devleti’nin ilk marka
kanunudur. Ardından, 1879 tarihli İhtira Beratı Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu
iki hukuki düzenleme yle ülkede sınai mülki yetin temellerini n atılmasının yanı
sıra Osmanlı Devleti de bu alanda düzenleme yapan ilk ülkelerden birisi
olmuştur.
Tarihsel süreçte 1925 yılında Paris Sözleşmesine taraf oluş, 1965 tarihli Marka
Kanunun yürürlüğe girmesi ve 1976 tarihli Dünya Fikri Mülki yet Teşkilatı
(WIPO) Kuruluş Anlaşması’na katılım günümüze ulaşan sınai mülki yet
alanında atılan önemli adımlar olmuştur. Ardından, Avrupa Birliği (AB) ile
yapılan Gümrük Birliği Anlaşması hazırlık sürecinde, Birlikle ekonomik ve
ticari uyumun sağlanması bağlamında ve ülkemizde marka, coğrafi işaret,
tasarım, patent, faydalı model ve entegre devre topoğrafyaları gibi sınai
mülki yet haklarının korunması, bu haklara ilişkin toplumdaki bilgi ve
farkındalık düzeyinin artırılması amacıyla 544 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile 1994 yılında Türk Patent Enstitüsü kurulmuştur. Bir yıl sonra
yürürlüğe konulan patent ve faydalı modele ilişkin 551 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname, tasarımlara ilişkin 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname , coğrafi
işaretlere ilişkin 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile markalara ilişkin
556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayımlanarak, bu hakların korunması
sağlanmıştır. 1995 yılı itibari yle Türki ye’nin yasal mevzuatı ve tescil kurumu
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ile birlikte tam bir sınai mülki yet ekosistemine kavuştuğunu ifade etmek
mümkündür.
Bununla birlikte , sınai mülki yet hakları nın kanun hükmünde kararnamelerle
düzenlenmiş olması ve Anayasa Mahkemesinin çeşitli kararlarında değindiği,
sınai mülki yet haklarının Anayasa’nın 35’inci maddesi kapsamında yer aldığı
bunun da ancak kanun ile düzenlenebileceğine yönel ik kararları, söz konusu
düzenlemeleri daimi bir iptal edilebilirlik durumu içerisinde bırakmıştır.
Uzun yıllardır devam eden beklentinin ve yürütülen yoğun bir çalışmanın
neticesinde 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülki yet
Kanunu, getirdiği yeniliklerle birlikte hukuk dünyamızdaki yerini almıştır.
Sınai Mülki yet Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten günümüze geçen zaman
zarfında,

Kanunun

tümünün

ve

özellikle

getirdiği

yeniliklerin

değerlendirilmesi amacı yla yapılan çalışmaları özetleyen işbu raporun sınai
mülki yet paydaşlarına katkı sunacağı ve gelecekte yapılacak olan çalışmalara
da yol gösterici olacağı beklenmektedir .
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1

Çalışmanın Amacı

Çalışmanın amacı, 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai
Mülki yet Kanunu’nun (SMK) yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar geçen
zaman

zarfında

kaynaklanan

uygulamasının

eksiklikleri

gözden

giderip

geçirilerek,

gideremediğinin

ve

mülga

mevzuat tan

varsa

i yileştirme

yapılabilecek hususların tespiti yle mevzuatta değişiklik yapılmasının gerekli
olup

olmadığını

tetkik

etmektir.

Bu

kapsamda,

çeşitli

sektörlerden

katılımcıların olduğu bir anket çalışması gerçekleştirilmiş, anketten elde edilen
sonuçlar ve katılımcıların yorumları raporun hazırlanmasına esas alınmıştır.
2

Anket Araştırmasının Kapsamı

Anket araştırmasının kapsamını, SMK’nın uygul anma sürecinde uygulayıcı
olarak ya da ilgili sektörde yer alarak bu düzenlemeden etkilenen yargı
mensupları, Türk Patent ve Marka Kurumu çalışanları, patent ve/veya marka
vekilleri, akademisyenler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu
niteliğinde

meslek

kuruluşları,

sivil

toplum

kuruluşları

ve

şirketler

oluşturmaktadır.
3

Araştırma Yöntemi

Araştırma, nicel veri toplama tekniklerine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Bu
kapsamda hazırlanan anket formunda anketin kimin adına cevaplandığı,
çalışılan alan, iletişim bilgileri vb. gibi yanıtlayıcıların profilini belirlemeye
yönelik 8 adet çoktan seçmeli soruya , SMK ile ilgili yanıtlayıcı fikirlerini
ölçmeye yönelik 31 adet önermeye ve yanıt veren kişinin görüş v e önerilerini
sunabileceği 1 adet açık uçlu soru olmak üzere toplam 40 soruya yer verilmiştir.
5

SMK ile ilgili yanıtlayıcı fikirlerini ölçmeye yönelik hazırlanan önermeler in 4
adedi ‘Marka’, 8 adedi ‘Patent/Faydalı Model ’, 4 adedi ‘Tasarım’, 5 adedi
‘Coğrafi İşaret/Geleneksel Ürün Adı ’ ve 10 adedi ‘SMK’ nın geneli ve
Ortak/Diğer Hükümler ’ başlıkları altında yer almaktadır.
Ayrıca, her önermenin altında yanıtlayıcının o önermeyle ilgili görüş ve
önerilerini belirtebileceği metin alanı da yer almaktadır. Ankette yer alan
önermelerin değerlendirilmesi için seçenekler 5’li Likert ölçeği kullanılarak
yanıtlayıcı ya sunulmuştur.
Ankette yer alan önermelere karşılık “Kesinlikle katılı yorum” (5 puan),
“Katılı yorum” (4 puan), “Kararsızım” (3 puan), “Katılmı yorum” (2 puan) ve
“Kesinlikle katılmıyorum” (1 puan) seçenekleri mevcuttur. Herhangi bir
önermeyle ilgili olarak ankete katıl an kişinin bir fikri olmaması ihtimaline
karşı “Fikrim Yok” seçeneği sunulmuş ve bu seçenek “0 puan” olarak
değerlendirilip, önermeyle il gili değerlendirmelerde dikkate alınmamıştır.
Anket

formunun

oluşturulmasında

(www.surveymonkey.com)

anket

web

hazırlama

tabanlı

su rveymonke y

platformu

kullanılmıştır.

Hazırlanan anket formu Türk Patent ve Marka Kurumu’nun resmi web sitesi
üzerinde (www.turkpatent.gov.tr) 13.01.2020-27.02.2020 tarihleri arasında
kamuoyuna sunulmuştur. Buna ek olarak a nket formu, üniversiteler, kamu
kurumları, yargı mensupları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları gibi
bazı paydaşlara resmi yazı yla da gönderilmiştir.
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Araştırma verileri, surveymonkey anket hazırlama platformunun sunduğu
araçlarla incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Her bir önerme için seçenek
puanları kullanılarak ortalama başarı puanları hesaplanmış ve her grupta yer
alan önermeler için hesaplanan başarı puanları artan şekilde sıralanmıştır.
Önermeler için sunulan görüş ve öneriler ise ilgili daire başkanlıkları ve Hukuk
Müşavirliği tarafından değerlendirilmiştir.
4

Yanıtlayıcı Profili

Kamu Kurumu/Kuruluşu
veya Özel Sektör adına
%37

Kendi adıma
%63

Grafik 1
Ankete 1.049 kişi yanıt vermiş olup, anketi yanıtlayanların %63’ü anketi kendi
adına, %37’si ise anketi kamu kurumu/kuruluşu veya özel sektör adına
yanıtlamıştır. (Grafik 1)
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Diğer
%2,6

Kamu Kurumu/Kuruluşu
%27,4

Üniversite
%36,2

Özel sektör
%31,8
Sivil Toplum Kuruluşu
%0,5
Kamu Kurumu
Niteliğindeki Meslek
Kuruluşu
%1,5

Grafik 2
Anketi yanıtlayanların % 36,2’si üniversiteye, %31,8’i özel sektöre, %27,4’ü
kamu

kurumu/kuruluşuna,

%1,5’i

kamu

kurumu

niteliğindeki

meslek

kuruluşuna ve %0,5’i sivil toplum kuruluşuna dahil olduğunu belirtmiştir.

TÜRKPATENT
çalışanı; %2,5

Yargı mensubu; %0,3

Diğer; %11,8
Avukat; %10,2

Diğer kamu çalışanı;
%12,2

Marka/Patent Vekili;
%23,3

Özel sektör çalışanı;
%19,9

Sivil Toplum Kuruluşu
çalışanı; %0,0
Kamu Kurumu
Niteliğindeki Meslek
Kuruluşu çalışanı;
%0,9

Akademisyen; %18,9

Grafik 3
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Anketi yanıtlayanların %23,3’ü marka ve/veya patent vekili olarak çalıştığını,
%19,9’u özel sektör çalışanı olduğunu, %18,9’u akademisyen olduğunu,
%12,2’si diğer kamu çalışanı olduğunu, %10,2 ’si avukat olduğunu, %2,5’ i
TÜRKPATENT çalışanı olduğunu, %0, 9’u kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşu çalışanı olduğunu ve %0, 3’ü yargı mensubu olduğunu belirtmiştir.
(Grafik 3)

Coğrafi
İşaret/Geleneksel
Ürün Adı
%15,5

Marka
%30,2

Tasarım
%24,0

Patent/Faydalı Model
%30,3

Grafik 4
Anketi yanıtlayanların %30,2’si marka , %30,3’ü patent/faydalı model , %24’ü
tasarım ve %15,5’i coğrafi işaret/geleneksel ürün adı ile ilgili olduklarını
belirtmişlerdir. (Grafik 4)
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1 yıldan az
%5,2

1 - 5 yıl arası
%19,3

Sınai mülkiyet alanında
çalışmıyorum
%31,6

6 - 10 yıl arası
%15,2
20 yıldan fazla
%7,2
16 - 20 yıl arası
%9,0

11 - 15 yıl arası
%12,5

Grafik 5
Anketi

yanıtlayanlar

sınai

mülki yet

alanında

çalışma

sürelerine

göre

gruplandırıldığında; anketi yanıtlayanların %5, 2’si 1 yıldan az, %19,3 ’ü 1-5 yıl
arası, %15,2’sı 6-10 yıl arası, %12,5’i 11-15 yıl arası, %9’u 16-20 yıl arası ve
%7,2’si 20 yıldan fazla bu alanda çalıştıklarını belirtmişlerdir. Anketi
yanıtlayanların %31,6 ’sı sınai mülki yet alanında çalışmadıklarını belirtmiştir.
(Grafik 5)
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5

‘Marka’ Değerlendirme
Önermelere İlişkin Bulgular

5.1

SMK ile ilgili

yanıtlayıcı

fikirlerini

ölçmeye

yönelik 4 adet

önerme

sunulmuştur.



‘Q9. SMK ile getirilen muvafakatname müessesesi ile, özellikle bağlı
işletmeler başta olmak üzere başvuru sahiplerinin piyasada aynı ya
da ayırt edilemeyecek derecede benzer markalarla birlikte var olma
yönündeki iradeleri dikkate alınarak beklenen fayda sağlanmıştır. ’
önermesine ilişkin bul gular

Grafik 6
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Ankete katılanların bu önermeye verdikleri cevapların dağılımı şöyledir:
Katılımcıların, %13,3’ü ‘Kesinlikle k atılı yorum’, %35,5’i ‘Katılı yorum’,
%12,7’si

‘Kararsızım’,

%7’si

‘Katılmı yorum’,

%3,6’sı

‘Kesinlikle

katılmı yorum’ yanıtlarını vermişlerdir. Ankete katılanların %27,9’u ‘Fikrim
yok’ seçeneğini işaretleyerek önerme ile ilgili bir bilgisi olmadığını ifade
etmiştir.


‘Q10. SMK ile getirilen ve madde 6/1 çerçevesinde gerçekleştirilen
yayıma

itirazlar

bakımından

işletilebilecek

kullanım

ispatı

müessesesi ve kullanımın nasıl ispat edilebileceği konusu beklentileri
karşılamıştır.’ önermesine ilişkin bulgular

Grafik 7
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Ankete katılanların bu önermeye verdikleri cevapların dağılımı şöyledir:
Katılımcıların
%17,1’i

%10,3’ü

‘Kararsızım’,

‘Kesinlikle katılı yorum’,
%7,8’i

%32, 5’i

‘Katılmı yorum’,

‘Katılı yorum’,

%3,5’ i

‘Kesinlikle

katılmı yorum’ yanıtlarını vermişlerdir. Ankete katılanların %28,7’ si ‘Fikrim
yok’ seçeneğini işaretleyerek

önerme ile ilgili bir bilgisi olmadığını ifade

etmiştir.


‘Q11. Marka hakkına tecavüz ile SMK madde 6/1’e dayalı olarak
açılan hükümsüzlük davalarında SMK madde 19/2’de yer alan
kullanım ispatı

müessesesinin

def’i

olarak

ileri

sürülebilmesi,

kullanım temelli marka korumasına katkı sağlamış ve kullanmama
nedeniyle açılacak hükümsüzlük davalarını azaltarak uygulamaya
kolaylaştırıcı bir yaklaşım getirmiştir. ’ önermesine ilişkin bulgular .

Grafik 8
13

Ankete katılanların bu önermeye verdikleri cevapların dağılımı şöyledir:
Katılımclıların, %11,6’sı ‘Kesinlikle katılı yorum’, % 36,2’si ‘Katılı yorum’,
%17,3’ü

‘Kararsızım’,

%4,5’i

‘Katılmı yorum’,

%1,6’sı

‘Kesinlikle

katılmı yorum’ yanıtlarını vermişlerdir. Ankete katılanların %28, 8’i ‘Fikrim
yok’ seçeneğini işaretleyerek

önerme ile ilgili bir bilgisi olmadığını ifade

etmiştir.



‘Q12.

SMK

madde

26 uyarınca

marka

iptal

yetkisini n

TÜRKPATENT’ e verilmesi ve bu düzenlemenin Kanunun yayım
tarihini müteakip 7 yıl sonra yürürlüğe girecek olması yerinde
olmuştur.’ önermesine ilişkin bulgula r

Grafik 9
14

Ankete katılanların bu önermeye verdikleri cevapların dağılımı şöyledir:
Katılımcıların %10, 8’i
%19,9’u

‘Kesinlikle katılı yorum’, % 27,3’ü

‘Kararsızım’,

%9,9’u

‘Katılmı yorum’,

‘Katılı yorum’,

%5,8’i

‘Kesinlikle

katılmı yorum’ yanıtlarını vermişlerdir. Ankete katılanların %26,3’ü ‘Fikrim
yok’ seçeneğini işaretleyerek

önerme ile ilgili bir bilgisi olmadığını ifade

etmiştir.
5.2. Sonuçlara Dair Tesptiler
Ankette katılımcılara mar ka ile ilgili yöneltilen SMK’nın marka hakkını
düzenleyen hükümlerinden Kanun ile Türk Hukukuna kazandırılan müesseseler
hakkında, sektör paydaşlarının görüş ve değerlendirmeleri incelenmiştir.
SMK ile getirilen muvafakatname müessesinin beklenen faydayı sağladığı
yönündeki önermeye (Q9) katılımcıların %48,8’i “kesinlikle katılı yo rum” veya
“katılı yorum”

cevabı nı,

%10,6’sı

“kesinlikle

katılmıyorum”

veya

“katılmı yorum” cevabını vermişlerdir. Değerlendirme anketine katılan her yedi
kişiden beşi uygulamayı yerinde bulurken, iki kişi ise uygulamanın faydalı
olmadığı yönünde görüş belirt miştir.
Söz konusu önermeye 93 yorum gelmiştir. Uygulamayı faydalı bulanlar,
muvafakat uygulamasının özellikle grup şirketleri bakımından faydalı olacağını
düşünmektedir. Bununla birlikte uygulamanın olumsuz etkileri olduğunu
değerlendiren bir kısım katılımcı ise muvafakat müessesi ile markanın tekliği
ilkesine zarar verildiği ni, muvafakat müessesesinin gelir elde etme aracı olarak
kullanıldığını, muvafakatin ilerideki muhtemel etkilerinin öngörülememesi
nedeni yle muvafakat verenin zarara uğrama ihti maline binaen muvafakat
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müessesesine temkinli yaklaşıldığı nı; haciz, rehin vb. hakkı kısıtlayıcı
tasarruflar

bakımından

muvafakat

uygulamasında

sorunlar

yaşandığı nı,

işlemdeki noter süreci ve işlemlerin forma bağlı olmasının süreci işleyişini
zorlaştırdığını, uygulamanın daha pratik hâle getirilmesi gerektiğini ifade
etmişlerdir. Katılımcıların bu konu özelinde ilettiği görüşler doğrultusunda
uygulamaya yönelik daha ayrıntılı bir araştırmanın yapılması nın ve çıkacak
sonuca göre hareket edilmesinin isabetli olacağı değerlendirilmiştir.
SMK ile getirilen kullanım ispatı müessesi ve kullanımın nasıl ispat
edilebileceği konusunun beklentileri karşıladığı yönündeki önermeye (Q10)
katılımcıların % 42, 8’i “kesinlikle katılıyorum” veya “katılıyorum” cevabını,
% 11,4’ü “kesinlikle katılmı yorum” veya “katılmı yorum” cevabını vermiştir.
Değerlendirme

anketine

katılanların

çoğunluğu

tarafından

başarılı

bulunduğunu söylemek mümkündür . Söz konusu önermeye 98 yorum gelmiştir.
Uygulamayı faydalı bulanlar, kullanılmayan marka ların yeni markalara engel
oluşturulmasının önüne geçildiğini düşünmektedir. Bununla birlikte kullanımın
ispatına ilişkin delillerin sunulması aşamasında sorunlar yaşandığı, yineleme
başvurularının kullanımın ispatı uygulamasının etkinliğini azalttığı, kul lanımın
tespiti noktasında tutarsızlıklar olduğu yönünde fikir beyan edenler de
olmuştur. Kazandırılan kullanımın ispatı müessesesinin yargılama sırasında
def’i olarak ileri sürülmesine ilişkin düzenleme ankete katılanların çoğunluğu
tarafından faydalı bulunmuştur. Kullanıma ilişkin delillerin incelenmesinde ve
değerlendirilmesinde, Kurum ve yargılama makamları arasında uygulama
farklılıklarının

olabileceği

yönünde

geri

dönüşler

olmuştur.

Uygulama

sayesinde dava sayı larının azaldığı yönündeki geri dönüşler, uygulamanın
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olumlu etkileri yönünden bir gösterge niteliğindedir. Bu konuda bir kanun
değişikliğine gerek olmadığı değerlendirilm iştir.
SMK ile getirilen idari iptal yetkisi tanınmasının uygulamaya olumlu
etkilerinin

olacağı

yönündeki

önermeye

(Q11)

katılımcıların

%47, 8’i

“kesinlikle katılı yorum” veya “katılı yorum” cevabını, %6,1’i “kesinlikle
katılmı yorum” veya “katılmı yorum” cevabını vermiştir.
SMK ile Kurum’a markanın i dari iptali yetkisi tanınmasının uygulamaya
olumlu etkilerinin olacağı yönünde değerlendirmede bulunanların sayısı hayli
yüksektir. Söz konusu önermeye 43 yorum gelmiştir. Düzenleme neticesinde
yargı yolunun işletilmesinden daha hızlı sonuç elde edileceği , mahkemelerin iş
yükünün azaltılacağı v e kullanılmayan markaların daha kolay yoldan sicilden
terkin edileceği ifade edilmiştir. Söz konusu düzenleme ile ilgili olumlu
görüşlerin

yanı

sıra

iptal

talebini

inceleyecek

uzmanların

objektif

davranmayacağı, Kurum kararları ile mahkeme kararları arasın daki görüş farkı
sebebi yle farklı neticeler ortaya çıkabileceği yönünde görüşler bildirilmiştir.
İdari iptal uygulaması henüz yürürlüğe girmemiştir. Dolayısı ile gerek
Kurumun, gerek ilgililerinin , gerekse de yargı mercilerinin bu konu ile ilgili
somut bir tecrübesi bulunmamaktadır. Dolayısı yla düzenleme ile ilgili olarak
yöneltilen olumsuz görüşlerin idari iptal uygulamasının yürürlüğe girdikten
sonra da devam edip etmediğinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Buna ek
olarak Kurum tarafından verilecek olan iptal kararlarına karşı yargı yolu da
açıktır. Bu bakımdan hakkının ihlal edildiğini düşünen taraflar yargı yoluna
başvurmak sureti yle haklarını arayabileceklerdir. Bu düzenlemeyle ilgili
herhangi bir mevzuat değişikliğine gerek görülmemektedir.
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6. ‘Patent/Faydalı Model’ Değerlendirme
6.1. Önermelere İlişkin Bulgular
SMK ile ilgili yanıtlayıcı fikirlerini ölçmeye yönelik 8 adet Patent ve Faydalı
Model ile ilgili önerme sunulmuştur .


‘Q13. İncelemesiz patent sisteminin kaldırılması, faydalı modele
araştırma raporu zorunluluğu getirilmesi ve tescil sonrası itiraz
sistemi getirilmesi başta olmak üzere, SMK' da yer alan yeni
düzenlemeler ile daha nitelikli bir patent sistemi oluşturulmuştur.’
önermesine ilişkin bulgular

Grafik 10
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Ankete katılanların bu önermeye verdikleri cevapların dağılımı şöyledir:
Katılımcıların %26,5’i
%8,3’ü

‘Kararsızım’,

‘Kesinlikle katılı yorum’, %36, 3’ü
%3,4’ ü

‘Katılmı yorum’,

%2,1’i

‘Katılı yorum’,
‘Kesinlikle

katılmı yorum’ yanıtlarını vermişlerdir. Ankete katılanların %23,3’ ü ‘Fikrim
yok’ seçeneğini işaretleyerek

önerme ile ilgili bir bilgisi olmadığını ifade

etmiştir.


‘Q14. SMK’ da getirilen düzenlemeler ile patent süreçlerinin
kolaylaştırılmasın ı ve kısaltılmasını sağlayacak mevzuat altyapısı
oluşturulmuştur.’ önermesine ilişkin bulgular

Grafik 11
Ankete katılanların bu önermeye verdikleri cevapların dağılımı şöyledir:
Katılımcıların %10,7’si ‘Kesinlikle katılı yorum’, %36,1’i ‘Katılı yorum’,

19

%16,8’i

‘Kararsızım’,

%6,6’sı

‘Katılmı yorum’,

%4,3’ü

‘Kesinlikle

katılmı yorum’ yanıtlarını vermişlerdir. Ankete katılanların %25, 5’i ‘Fikrim
yok’ seçeneğini işaretleyerek

önerme ile ilgili bir bilgisi olmadığını ifade

etmiştir.


‘Q15. SMK madde 99 ile getirilen tescil sonrası itiraz sistemine
ilişkin düzenleme yeterlidir.’ önermesine ilişkin bulgular

Grafik 12
Ankete katılanların bu önermeye verdikleri cevapların dağılımı şöyledir:
Katılımcıların,
%23,2’si

%7,3’ü

‘Kararsızım’,

‘Kesinlikle katılı yorum’,
%6,1’i

‘Katılmı yorum’,

% 29,9’u

‘Katılı yorum’,

%2,2’si

‘Kesinlikle

katılmı yorum’ yanıtlarını vermişlerdir. Ankete katılanların % 31,2’si ‘Fikrim
yok’ seçeneğini işaretleyerek

önerme ile ilgili bir bilgisi olm adığını ifade

etmiştir.
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‘Q16. Faydalı Model başvuruları için araştırma raporu düzenlenmesi
zorunluluğu, mülga KHK’nın yol açtığı sorunların çözümüne katkı
sağlamıştır.’ önermesine ilişkin bulgular

Grafik 13
Ankete katılanların bu önermeye verdikleri cevapların dağılımı şöyledir:
Katılımıcların,
%12,3’ü

13,9’u

‘Kararsızım’,

‘Kesinlikle
%3,4’ü

katılı yorum’,

% 38,9’u

‘Katılmı yorum’,

‘Katılı yorum’,

%1,3’ü

‘Kesinlikle

katılmı yorum’ yanıtlarını vermişlerdir. Ankete katılanların % 30,2’si ‘Fikrim
yok’ seçeneğini işaretleyerek

önerme ile ilgili bir bilgisi olmadığını ifade

etmiştir.
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‘Q17. Yükseköğretim kurumlarındaki mevcut buluş potansiyelinin
ortaya

çıkarılması

ve

ekonomiye

kazandırılması

açısından

bu

kurumlarda gerçekleştirilen buluşlarda yükseköğretim kurumlarına
hak sahipliği imkanı verilmesi faydalı olmuştur.’ önermesine ilişkin
bulgular

Grafik 14
Ankete katılanların bu önermeye verdikleri cevapların dağılımı şöyledir:
Katılımcıların, %20,2’ si ‘Kesinlikle katılı yorum’, %37,2’si ‘Katılı yorum’,
%12,4’ü

‘Kararsızım’,

%4’ü

‘Katılmı yorum’,

%2,9’u

‘Kesinlikle

katılmı yorum’ yanıtlarını vermişlerdir. Ankete katılanların %23,3’ ü ‘Fikrim
yok’ seçeneğini işaretleyerek

önerme ile ilgili bir bilgisi olmadığ ını ifade

etmiştir.
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‘Q18. SMK madde 122' de getirilen düzenlemeler ile kamu kurum ve
kuruluşları tarafından desteklenen projelerde ortaya çıkan buluşlar
için patent başvurusu yapılmasının teşvik edilmesi, kamu kurum ve
kuruluşları

tarafından

desteklenen

ar aştırma

ve

geliştirme

çalışmalarına yüksek seviyede katılımın özendirilmesi ve kamu
kurum ve kuruluşları ile ticari firmalar arasındaki iş birliğinin
teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Maddede getirilen düzenlemeler, bu
amaca ulaşılması için yeterli olmuştur.’ önermesine ilişkin bulgular

Grafik 15
Ankete katılanların bu önermeye verdikleri cevapların dağılımı şöyledir:
Katılımcıların
%17,3’ü

%9, 1’i

‘Kararsızım’,

‘Kesinlikle
%6,6’sı

katılı yorum’,

%37, 3’ü

‘Katılmı yorum’,

‘Katılı yorum’,

%2, 8’i

‘Kesinlikle
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katılmı yorum’ yanıtlarını vermişlerdir. Ankete katılanların % 26,8’i ‘Fikrim
yok’ seçeneğini işaretleyerek

önerme ile ilgili bir bilgisi olmadığını ifade

etmiştir.


‘Q19. Çalışan buluşlarına ilişkin yönetmelik çalışanlar tarafından
gerçekleştirilen

buluşlarla

ilgili

uygulamaları

olumlu

yönde

etkilemiştir.’ önermesine ilişkin bulgular

Kesinlikle
katılıyorum;
%8,4
Fikrim yok;
%27,5

Katılıyorum;
%36,1

Kesinlikle
katılmıyorum;
%1,7 Katılmıyorum;
%5,6

Kararsızım;
%20,6

Grafik 16
Ankete katılanların bu önermeye verdikleri cevapların dağılımı şöyledir:
Katılımcılaırn
%20,6’sı

%8,4’ü

‘Kararsızım’,

‘Kesinlikle
%5, 6’sı

katılı yorum’,

%36,1’i

‘Katılmı yorum’,

‘Katılı yorum’,

%1,7 ’si

‘Kesinlikle

katılmı yorum’ yanıtlarını vermişlerdir. Ankete katılanların %27, 5’i ‘Fikrim
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yok’ seçeneğini işaretleyerek

önerme ile ilgili bir bilgisi olm adığını ifade

etmiştir.


‘Q20. Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlara ilişkin
düzenleme etkin ve sağlıklı işlemektedir.’ önermesine ilişkin bulgular
Kesinlikle
katılıyorum;
%5,3

Katılıyorum;
%25,6

Fikrim yok;
%32,5

Kesinlikle
katılmıyorum;
%3,2

Katılmıyorum;
%10,3

Kararsızım;
%23,1

Grafik 17
Ankete katılanların bu önermeye verdikleri cevapların dağılımı şöyledir:
Katılımcıların
%23,1’i

%5,3’ü

‘Kararsızım’,

‘Kesinlikle
%10, 3’ü

katılı yorum’,

%25, 6’sı

‘Katılmı yorum’,

‘Katılı yorum’,

%3,2’si

‘Kesinlikle

katılmı yorum’ yanıtlarını vermişlerdir. Anket e katılanların %32,5’i ‘Fikrim
yok’ seçeneğini işaretleyerek

önerme ile ilgili bir bilgisi olmadığını ifade

etmiştir.
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6.2. Sonuçlara Dair Tespitler
SMK Değerlendirme Anketinde Patent/Faydalı Modele ilişkin toplam 8 önerme
yer almakta olup; söz konusu önermeler, önermeler ile ilgili cevap ve yorumlar
ile değerlendirmeler şu şekildedir:
“İncelemesiz patent sisteminin kaldırılması, faydalı modele araştır ma raporu
zorunluluğu getirilmesi ve tescil sonrası itiraz sistemi getirilmesi başta olmak
üzere, SMK'da yer alan yeni düzenlemeler ile daha nitelikli bir patent sistemi
oluşturulmuştur.” (Yeni düzenlemeler ile daha nitelikli bir patent sistemi
sağlanması)

şeklindeki

katılı yorum/kesinlikle

önermeye,

katılı yorum,

Ankete

%5,5 ’i

ise

katılanların

%62, 8’i

katılmı yorum/kesinlikle

katılmı yorum yönünde görüş bildirmiş olup, memnuni yet düzeyinin oldukça
yüksek olduğu görülmektedir.
Söz konusu önermeye 57 adet yorum gelmiştir. Anılan yorumlarda; getirilen
düzenlemeler ile patent sisteminin daha nitelikli hale getirildiği, nitelikli
patentlere sahip olma yolunda çok önemli bir adım atıldığı, faydalı modele
araştırma raporu zorunluluğu getirilmesinin çok başarılı bir ka rar olduğu
belirtilmekle birlikte; incelemesiz patent sisteminin kaldırılmasının, faydalı
modele araştırma raporu zorunluluğu getirilmesinin tescil sürecini uzattığı,
özellikle faydalı model araştırma raporlarının çok uzun sürede geldiği,
araştırma/incelem e raporlarının kalitesinin yetersiz olduğu, tescil sonrası itiraz
sisteminin, başvurunun koruyuculuğu ve netliğini ortadan kaldırdığı gibi
eleştiriler de ifade edilmiştir.
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Anket sonucuna göre, SMK’da getirilen yeni düzenlemeler ile daha nitelikli bir
patent sisteminin oluşturulduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda konuya ilişkin
mevzuat değişikliğine ihti yaç duyulmamaktadır. Ancak, araştırma ve inceleme
raporlarının daha kısa sürede hazırlanması ve rapor kalitesinin artırılmasının
sağlanması için, Kurum tarafından süreci hızlandırıcı tedbirlerin alınabileceği
değerlendirilmektedir.
“SMK’da getirilen düzenlemeler ile patent süreçlerinin kolaylaştırılmasını ve
kısaltılmasını

sağlayacak

mevzuat

altyapısı

oluşturulmuştur.”

( Patent

süreçlerinin kolaylaştırılmasını n ve kısaltılmasının sağlanması) şeklindeki
önermeye, Ankete katılanların %46,8’i katılı yorum/kesinlikle katılı yorum,
%10,9’u ise katılmı yorum/kesinlikle katılmı yorum yönünde görüş bildirmiştir.
Söz konusu önermeye 89 adet yorum gelmiştir. Anılan yorumlard a, sıklıkla,
SMK ile uluslararası mevzuata uygun, tüm Kanun Hükmünde Kararnameleri tek
bir çatı altında toplayan bir kanun oluşturulduğu, hukuki alt yapının
oluşturulmasının sevindirici bir gelişme olduğu belirtilmekle birlikte; teknik
alt yapıdaki problem ler ve personel yetersizliği sebebi yle patent tescil
süreçlerinde bir kısalma olmadığı, patent başvuru ve tescil süreçlerinin ağır
işlediği,

mevzuatta

yapılan

düzenlemelerin,

uygulamaya

yansımadığı,

araştırma ve inceleme raporlarını düzenleme süresinin uzu n olduğu, hukuki alt
yapı yanında teknik alt yapının ve çalışan personel sayısının da i yileştirilmesi
gerektiği şeklinde eleştiri ve önerilerde bulunulmuştur.
Anket

sonucuna

süreçlerinin

göre;

SMK’da

kolayl aştırılmasının

getirilen
ve

yeni

düzenlemeler

kısaltılmasının

mevzuat

ile

patent

anlamında
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sağlandığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda konuya ilişkin mevzuat değişikliğine
ihti yaç

duyulmamaktadır.

uygulamaya

yansıtılmasını

Ancak,
ve

mevzuatta

patent

başvuru

yapılan
ve

düzenlemelerin,

tescil

süreçlerinin

hızlandırılmasını teminen teknik alt yapının i yileştirilmesine gidilebileceği
değerlendirilmiştir.
“SMK madde 99 ile getirilen tescil sonrası itiraz sistemine ilişkin düzenleme
yeterlidir.” (Tescil sonrası itiraz sistemine ilişkin düzenlemenin yeterliliği)
şeklindeki önermeye, Ankete katılanların %37,2’si katılıyorum/kesinlikle
katılı yorum, %8,3’i ise katılmı yorum/kesinlikle katılmı yorum yönünde görüş
bildirmiştir.
Söz konusu önermeye 24 ade t yorum gelmiştir. Anılan yorumlarda, söz konusu
maddenin yeterli ve yerinde bir uygulama getirdiği, bu düzenleme ile itiraz için
mahkemeler yerine Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurulmasının, patent
tescil ve ticarileşme sürecini hızlandıracağı için öne m taşıdığı belirtilmiştir.
Bununla birlikte, itiraz için m. 92/1 ve 3’deki tarifname yazılışı ve uzman kişi
kavramlarının

net

olarak

belirlenmesinin

itiraz

durumlarını

da

netleştirebileceği, Avrupa Patent Ofisi sürecinde olduğu gibi, görüşlerin sözlü
olarak verilebileceği bir aşamanın bulunmasının faydalı olacağı, tescil sonrası
itiraz sisteminin uygulanmasına ilişkin bir kılavuz hazırlanması ve mevzuatın
detaylandırılması gerektiği şeklinde önerilerde bulunulmuştur.
Anket sonucuna göre; tescil sonrası itir az sistemine ilişkin düzenlemenin
yeterli olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, tescil sonrası itiraz sisteminin
uygulanmasına yönelik bir kılavuz hazırlanması faydalı olacaktır.
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“Faydalı Model başvuruları için araştırma raporu düzenlenmesi zorunlulu ğu,
mülga KHK’nın yol açtığı sorunların çözümüne katkı sağlamıştır.” ( Faydalı
model başvuruları için araştırma raporu düzenlenmesi zorunluluğu)
şeklindeki önermeye, Ankete katılanların %52,8’ i katılıyorum/kesinlikle
katılı yorum, %4,7’si ise katılmı yorum/ke sinlikle katılmı yorum yönünde görüş
bildirmiş olup, memnuni yet düzeyinin yüksek olduğu görülmektedir.
Söz konusu önermeye 37 adet yorum gelmiştir. Anılan yorumlarda, söz konusu
düzenlemenin, araştırmacıların yenilikçi çalışmalara yönelmelerini sağlayacağı
ve

yerinde

olduğu

ifade

edilirken

öte

yandan;

araştırma

raporlarının

sonuçlanma sürelerinin çok uzun olduğu, raporların nitelik açısından çok etkin
olmadığı, detaylı bir teknik görüş verilmediği, araştırma raporunu hazırlayan
uzman

tarafından

değerlendirildiği

ilgili

doküma nların

bilgisinin

hangi

verilmediği

gerekçeler
(araştırma

ile

benzer

raporlarında

patentlenebilirlik açısından engel teşkil ettiği öngörülen dokümanlar hakkında
yeterli teknik değerlendirme yapılmaması ve başvuru sahibini yönlendirecek
açıklıkta bilgilerin paylaşılmaması) şeklinde eleştirilerde bulunulmuştur.
Anket sonucuna göre; faydalı model başvuruları için araştırma raporu
düzenlenmesi zorunluluğunun, mülga KHK’nın yol açtığı sorunların çözümüne
katkı sağladığı tespit edilmiştir. Anca k, araştırma ve inceleme raporlarının
daha kısa sürede hazırlanması ve rapor kalitesinin artırılmasının sağlanması
için, Kurum içi bir takım tedbirlerin alınabileceği değerlendirilmiştir .
“Yükseköğretim

kurumlarındaki

çıkarılması

ekonomi ye

ve

mevcut

kazandırılması

buluş

potansiyelinin

açısından

bu

ortaya

kurumlarda
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gerçekleştirilen buluşlarda yükseköğretim kurumlarına hak sahipliği imkanı
verilmesi faydalı olmuştur.” ( Üniversitelerde gerçekleştirilen buluşlarda
hak sahipliğinin üniversitelere verilmesi) şeklindeki önermeye, Ankete
katılanların

%57,4’ü

katılı yorum/kesinlikle

katılmı yorum/kesinlikle

katılmı yorum

katılı yorum,

yönünde

görüş

%6, 9’u

bildirmiş

ise
olup,

memnuni yet düzeyinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir.
Söz konusu önermeye 59 adet yorum gelm iştir. Anılan yorumlarda, söz konusu
düzenlemenin, yükseköğretim kurumlarındaki potansi yeli doğru yönetme
noktasında kesinlikle yerinde bir düzenleme olduğu, üniversitelerden çıkan
patent başvurusu sayısında oldukça artış olduğu ve farkındalık oluşturulduğu,
üniversitelerin patent süreçlerini üstlenmesi ile ticarileştirme ve lisanslama
faali yetlerinde artış olduğu ifade edilirken diğer taraftan; mali mevzuatta ve
yükseköğretim kurumları mevzuatında gerekli düzenleme ve değişikliklerin
yapılmamasının uygulamada önemli zorluklar oluşmasına ve yasanın hayata
geçmesinde

sıkıntılara

sebebi yet

verdiği,

özellikle

ihale

mevzuatında

değişikliğe gidilmesi gerektiği, ücretlerin hangi bütçe kaleminden ödenmesi
gerektiğinin mevzuat boyutunda sıkıntı yaratığı, yükseköğretim kurumları
bünyesinde yer alan teknoloji transfer ofislerinin daha bilgili ve aktif bir rol
almasının gerekli olduğu, hak sahipliği talep etmek isteyen üniversitelerden
bazılarının başvuru ve diğer süreçlerde oluşacak mali yetler sebebi ile bu
haklarını

kullanamadığı,

pratikte

bu

düzenlemenin

üniversite -sanayi

işbirliklerinde, fikri hakların paylaşımı noktasında belli anlaşmazlıklara da
sebep olduğu yönünde eleştiri ve öneriler getirilmiştir.
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Anket

sonucuna

göre;

üniversitelerde

gerçekleştirile n

buluşlarda

hak

sahipliğinin üniversitelere verilmesinin yerinde olduğu tespit edilmiştir.
Çalışan buluşları ve yüksek öğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlara
ilişkin

kılavuzun

belirsizliklerin

netleşmesinde

faydalı

olacağı

değerlendirilmiştir. Diğ er mevzuat ta ihtiyaç duyulan düzenlemeler konusunda,
11. Kalkınma Planında (2019 -2023) yer alan tedbirler kapsamında gerekli
düzenlemelerin yapılması beklenmektedir.
“SMK madde 122'de getirilen düzenlemeler ile kamu kurum ve kuruluşları
tarafından desteklenen projelerde ortaya çıkan buluşlar için patent başvurusu
yapılmasının

teşvik

edilmesi,

kamu

kurum

ve

kuruluşları

tarafından

desteklenen araştırma ve geliştirme çalışmalarına yüksek seviyede katılımın
özendirilmesi ve kamu kurum ve kuruluşları ile ticari firmalar arasındaki
işbirliğinin teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Maddede getirilen düzenlemeler, bu
amaca ulaşılması için yeterli olmuştur.” (Kamu kurum ve kuruluşları
tarafından
düzenleme)

desteklenen
şeklindeki

katılı yorum/kesinlikle

projelerde

ortaya

önermeye,

katılı yorum,

çıkan

Ankete

%9, 4’ü

ise

buluşlara

katılanların

ilişkin
%46,4’ ü

katılmıyorum/kesinlikle

katılmı yorum yönünde görüş bildirmiştir.
Söz konusu önermeye 55 adet yorum gelmiştir. Anılan yorumlarda, bahse konu
düzenlemenin, patent tescili açı sından özendirici ve teşvik edici olduğu, buluş
sahibinin haklarının da gerekli ve yeterli düzeyde korunuyor oluşunun, sistemin
bütünlüğü içerisinde, taraf motivasyonlarını olumlu etkilediği belirtilmiş;
ancak SMK'da yer alan düzenleme yeterli olsa da bahs edilen teşviklerin
paydaşlar tarafından yeterince bilinmi yor olmasının, sağlanan faydanın açığa
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çıkmasını engellediği, bazı kamu kuruluşlarının bu düzenlemeden haberinin
olmadığı, bu düzenlemeye ilişkin farkındalığın artırılması için Türk Patent ve
Marka Kurumunca çalışma yapılması, bu konuda kamuoyunun daha fazla
bilgilendirilmesi gerektiği, kamu kurumlarında patent başvuruları yapıldığında
kamu kurumlarınca izlenecek yollarla ilgili Türk Patent ve Marka Kurumu
tarafından eğitim verilmesinin yaşanan sıkın tıları engelleyeceği, ayrıca, destek
olan kamu kurumunun sınırları net olarak çizilmemiş bir biçimde hak sahibi
olmasının patent başvurusu yapma noktasında ciddi bir çekince ortaya
çıkardığı, düzenlemeyi kurumların iç işleyişlerine bırakmak yerine daha ne t
ifadelerle çerçevelerin belirlenmesinin bu aksaklıkların önüne geçeceği
yönünde eleştiri ve öneriler bildirilmiştir.
Anket sonucuna göre; kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen
projelerde ortaya çıkan buluşlara ilişkin yeni düzenlemenin yerinde olduğu
tespit edilmiştir. Bununla birlikte, uygulamanın netleşmesi açısından, kamu
kurum ve kuruluşlarında bu düzenlemeye ilişkin farkındalığın artırılması için
kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılması faydalı olacaktır.
“Çalışan buluşlarına iliş kin yönetmelik çalışanlar tarafından gerçekleştirilen
buluşlarla

ilgili

uygulamaları

olumlu

yönde

etkilemiştir.”

(Çalışan

buluşlarına ilişkin düzenlemeler) şeklindeki öne rmeye, Ankete katılanların
%44,5’i

katılı yorum/kesinlikle

katılı yorum,

%7, 3’ü

ise

katılmı yorum/kesinlikle katılmı yorum yönünde görüş bildirmiş olup, olup,
memnuni yet düzeyinin yüksek olduğu görülmektedir.
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Söz konusu önermeye 45 adet yorum gelmiştir. Anılan yorumlarda, bu
düzenlemenin, çalışanları teşvik edici yönü dikkate alındığında olumlu olduğu
ifade edilmiş; öte yandan, henüz çok bilinmediği ve uygulama esnasında
açıkların bulunduğu, bu konuda çok fazla uygulanamaz ve anlaşılamaz hüküm
bulunmakta olup, açıklayıcı bir ek kılavuz ya da yönetmelik değişikliği
ihti yacının mevcut olduğu, çalı şan buluşlarında buluşçulara ödenecek bedelin
nasıl hesaplanacağına dair belirsizliklerin olduğu, buluştan elde edilen
kazancın hesaplanması konusunda hesaplama yöntemlerinin geliştirilmesi ve
tüm bu süreçlere yönelik bir kılavuz oluşturulması gerektiği, s ektörde yer alan
her firma farklı uygulamalarda bulunduğu için özellikle bedel
noktasında

farklılıklar

yaşandığı,

bunun

da

sistemde

ödeme

yeknesaklığın

sağlanmasını engellediği, bedel ödeme konusunda daha net düzenlemeler
yapılması ve gerekirse cezalar get irilmesi gerektiği, çalışan buluşlarına yönelik
hazırlanan yönetmelik ile ilgili yapılan eğitimler sadece teorik bilgi olarak
verildiği, pratik ve örneklemelerle bilgilendirme yapılmasının faydalı olacağı
şeklinde öneri ve eleştiriler getirilmiştir.
Anket sonucuna göre; çalışan buluşlarına ilişkin düzenlemelerin yerinde olduğu
tespit

edilmiştir.

gerçekleştirilen

Çalışan

buluşları

ve

yüksek

öğretim

kurumlarında

kılavuzun, belirsizliklerin netleşmesinde faydalı olacağı

değerlendirilmiştir.
“Yükseköğretim kuru mlarında gerçekleştirilen buluşlara ilişkin düzenleme
etkin ve sağlıklı işlemektedir.” (Üniversitelerde gerçekleştirilen buluşlara
ilişkin düzenleme etkin ve sağlıklı mı) şeklindeki önermeye, Ankete
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katılanların

%30,9’u

katılı yorum/kesinlikle

katılı yorum,

%13,5’i

ise

katılmı yorum/kesinlikle katılmı yorum yönünde görüş bildirmiştir.
Söz

konusu

önermeye

56

adet

yorum

gelmiştir.

Anılan

yorumlarda,

yükseköğretim kurumları, araştırmacılar, uzmanlar, patent ofisleri ile Türk
Patent ve Marka Kurumu arasındaki etkil i fikir alışverişi ve destekler ile
sürecin etkili ve sağlıklı bir şekilde ilerlediği ifade edilmiş; bunun yanı sıra,
yükseköğretim

kurumlarının

hak

sahipliği

talep

ettiği

buluşları

ticarileştirmeleri ile ilgili sorunlar bulunduğu, yükseköğretim kurumların da
yaşanan en büyük sorunun fikri ve sınai mülki yet haklarının tescil ücretlerinin
ödenmesi ve ticarileşme sırasındaki mali süreçler olduğu, bu kapsamda özel
bütçeli kuruluşların tabi olduğu mevzuatın (Döner Sermaye Mevzuatı gibi)
SMK ile uyumlaştırılması gerektiği, üniversitelerde patent ödemeleri ile ilgili
ödeme

kaleminin

olmadığı,

mali

mevzuat

ve

yükseköğretim

kurumları

mevzuatında gerekli düzenleme ve değişikliklerin yapılmamasının, uygulamada
önemli zorluklar oluşmasına ve yasanın hayata geçmesinde sı kıntılara neden
oluğu, özellikle ihale mevzuatında değişikliğe gidilmesi gerektiği, öğretim
elemanlarının konuyl a ilgili bilgi eksikliğinin bulunduğu, birden fazla kurumda
ortak proje üretilmesi halinde sistemde bazı tıkanıklıklar yaşamakta olduğu ve
hak sahipliği hususunun anlaşmazlıklara yol açtığı hususunda eleştiriler
getirilmiştir.
Anket

sonucuna

göre;

üniversitelerde

gerçekleştirilen

buluşlara

ilişkin

düzenlemenin etkin ve sağlıklı olduğu tespit edilmiştir. Çalışan buluşları ve
yükseköğretim kurumları nda gerçekleştirilen buluşlara ilişkin
belirsizliklerin

netleşmesinde

faydalı

olacağı

kılavuzun,

değerlendirilmiştir.

Diğer
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mevzuatta ihti yaç duyulan düzenlemeler konusunda, 11. Kalkınma Planında
(2019-2023) yer alan tedbirler kapsamında gerekli düzenlemel erin yapılması
beklenmektedir.
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7

‘Tasarım’ Değerlendirme

7.1. Önermelere İlişkin Bulgular
SMK ile ilgili yanıtlayıcı fikirlerini ölçmeye yönelik 4 adet Tasarım ile ilgili
önerme sunulmuştur.


‘Q21. Tasarım tescil başvurularının re'sen yenilik incelemesine tabi
tutulması daha nitelikli ve özgün tasarımların tescil edilmesine katkı
sağlamıştır. ’ önermesine ilişkin bulgular

Kesinlikle
katılıyorum;
%15,9
Fikrim yok;
%26,2

Kesinlikle
katılmıyorum;
%1,1
Katılmıyorum;
%4,4
Katılıyorum;
%42,6

Kararsızım; %9,7

Grafik 18
Ankete katılanların bu önermeye verdikleri cevapların dağılımı şöyledir:
Katılımcıların %15,9’u ‘Kesinlikle katılı yorum’, % 42,6’sı ‘Katılı yorum’,
%9,7’si

‘Kararsızım’,

%4,4’ü

‘Katılmı yorum’,

%1,1’i

‘Kesinlikle
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katılmı yorum’

yanıtlarını

vermişle rdir.

Anketi

yanıtlayanların

%2 6,2’si

‘Fikrim yok’ seçeneğini işaretleyerek önerme ile ilgili bir bilgisi olmadığını
ifade etmiştir.


‘Q22. SMK' da düzenlenen tescilsiz tasarım müessesesi hak sahipleri
tarafından etkin bir şekilde kullanılmaktadır. ’ önermesine ilişkin
bulgular

Kesinlikle
katılıyorum;
%5,4

Katılıyorum;
%19,7
Fikrim yok;
%40,3

Kararsızım;
%22,5

Katılmıyorum;
%9,7

Kesinlikle
katılmıyorum;
%2,4

Grafik 19

Ankete katılanların bu önermeye verdikleri cevapların dağılımı şöyledir:
Katılımcıların
%22,5’i

%5,4’ü

‘Kararsızım’,

‘Kesinlikle
%9,7’si

katılı yorum’,

% 19,7’si

‘Katılmı yorum’,

‘Katılı yorum’,

%2,4 ’ü

‘Kesinlikle
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katılmı yorum’ yanıtlarını vermişlerdir. Anketi yanıtlayanların %

40,3’ü

‘Fikrim yok’ seçeneğini işaretleyerek önerme ile ilgili bir bilgisi olmadığını
ifade etmiştir.


‘Q23. Yükseköğretim elemanlarının tasarımlarına ilişkin tasarım
hakkı sahipliğinin yükse köğretim kurumlarına bırakılması daha
fazla tasarımın ticarileştirilmesinde etkili olmuştur. ’ önermesine
ilişkin bulgular

Kesinlikle
katılıyorum;
%7,1

Fikrim yok;
%34,2

Kesinlikle
katılmıyorum;
%2,7

Katılıyorum;
%26,5

Katılmıyorum;
%9,4

Kararsızım;
%20,1

Grafik 20
Ankete katılanların bu önermeye verdikleri cevapların dağılımı şöyledir:
Katılımcıların %7,1’ i ‘Kesinlikle katılı yorum’, % 26,5’i ‘Katılıyorum’, % 20,1’i
‘Kararsızım’, % 9,4’ü ‘Katılmı yorum’, %2,7’si ‘Kesinlikle katılmı yorum’
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yanıtlarını vermişlerdir. Anketi yanıtlayanların % 34,2’si ‘Fikrim yok’
seçeneğini işaretleyerek önerme ile ilgili bir bilgisi olmadığını ifade etmiştir.


‘Q24.

SMK

ile

birleşik

ürün

parçasının

normal

kullanımda görünmeyen kısmının tasarım koruma kapsamı dışında
bırakılması faydalı olmuştur. ’ önermesine ilişkin b ulgular

Kesinlikle
katılıyorum;
%8,4

Fikrim yok;
%33,4
Katılıyorum;
%31,3

Kesinlikle
katılmıyorum;
%3,0

Kararsızım;
%17,3

Katılmıyorum;
%6,6

Grafik 21
Ankete katılanların bu önermeye verdikleri cevapların dağılımı şöyledir:
Katılımcıların
%17,3’ü

%8,4 ’ü

‘Kararsızım’,

‘Kesinlikle
%6,6’sı

katılı yorum’,

% 31,3’ü

‘Katılmı yorum’,

%3’ü

‘Katılı yorum’,
‘Kesinlikle

katılmı yorum’ yanıtlarını vermişlerdir. Anketi yanıtlayanların %

33,4’ü

‘Fikrim yok’ seçeneğini işaretleyerek önerme ile ilgili bir bilgisi olmadığını
ifade etmiştir.
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7.2. Sonuçlara Dair Tespitler
SMK Değerlendirme Anketinde Tasarıma ilişkin toplam 4 önerme yer almakta
olup, söz konusu önermeler, önermeler ile ilgili cevap ve yorumlar ile
değerlendirmeler şu şekildedir:
“Tasarım tescil başvurularının re ’sen yenilik incelemesine tabi tutulması daha
nitelikli ve özgün tasarımların tescil edilmesine katkı sağlamıştır.” ( Resen
Yenilik

İncelemesi )

katılı yorum/kesinlikle

şeklindeki

önermeye,

katılı yorum,

Ankete

%5,5’ i

ise

katılanların

%58,5’i

katılmı yorum/kesinlik le

katılmı yorum yönünde görüş bildirmiş olup, memnuni yet düzeyinin oldukça
yüksek olduğu görülmektedir.
Söz konusu önermeye 41 adet yorum gelmiştir. Anılan yorumlarda, yenilik
incelemesinin
tasarımları n

tasarımların
niteliğini

özgün

yönünü

i yileştirdiği,

daha

açıkça
nitelikli

ortaya
ve

çıkaracağından

özgün

tasarımlar

üretilmesine yardımcı olduğu ifade edilirken; ilgili araştırmaların daha
nitelikli, kapsamlı ve yeterli yapılabilmesi için daha i yi bir veri tabanı ve arama
sistemi

oluşturulması,

görsellerin

a raştırıldığı

veri

tabanlarının

çeşitlendirilmesi, yenilik araştırmasında standartların oluşturulması, daha
nitelikli yenilik araştırması için sektörel uzmanların artırılması yönünde
öneriler getirilmiştir.
Anket sonucuna göre; tasarım tescil başvurularını n resen yenilik incelemesine
tabi tutulmasının daha nitelikli ve özgün tasarımların tescil edilmesine katkı
sağlamış olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda konuya ilişkin mevzuat
değişikliğine ihti yaç duyulmamaktadır. Ancak resen yenilik incelemesinin daha
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etkin bir şeklide yapılabilmesi adına, uygulamadaki alt yapı sorunların ın
giderilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.
“SMK'da düzenlenen tescilsiz tasarım müessesesi hak sahipleri tarafından etkin
bir şekilde kullanılmaktadır.” ( Tescilsiz tasarımlar ) şeklindeki önermeye,
Ankete katılanların %25,1’i katılı yorum/kesinlikle katılı yorum, %12,1 ’i ise
katılmı yorum/kesinlikle katılmı yorum yönünde görüş bildirmiştir.
Söz konusu önermeye 33 adet yorum gelmiştir. Anılan yorumlarda, bu
düzenlemenin oldukça isabe tli ve AB Tasarım Tüzüğü ile uyum içerisinde
olduğu ancak, bu hususta henüz emsal kararların ortaya çıkmaması ve örnek
uygulamalarla karşılaşılmaması sebebi yle etkin kullanılmamakta olduğu ifade
edilmiştir. Bir kısım Ankete katılanlar, tescilsiz tasarım il e ilgili koruma
kapsamının sınırları net ve somut olarak belirli olmadığını, ilgili düzenlemenin
somut

şekilde

detaylandırılması

gerektiğini

belirtmişlerdir.

Ayrıca,

bu

önermeye ilişkin sıklıkla ifade edilen bir husus, tescilsiz tasarım korumasına
ilişkin hak sahiplerinin yeterince bilgi sahibi olmadığı, bu durumun da etkin
kullanımına mani olduğu, kamunun, özel sektörün ve tasarımcıların konu
hakkında bilgilendirilmesi, Türk Patent ve Mark a Kurumunun toplumda daha
fazla farkındalık yaratması gerektiğidir.
Anket sonucuna göre; SMK' da düzenlenen tescilsiz tasarım müessesesinin hak
sahipleri tarafından faydalı bulunduğu , ancak konuya ilişkin yeterince bilgi
sahibi olunmadığı tespit edilmiştir. Buna göre; tescilsiz tasarım korumasına
ilişkin Kanun kapsamında bi r değişiklik ihti yacı olmadığı; ancak, tescilsiz
tasarım hakkı konusunda kamuyu bilgilendirme faali yetlerinin artırılmasının
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bu müessesenin daha etkin bir şekilde kullanılmasına katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
“Yükseköğretim elemanlarının tasarımlarına ilişkin tasarım hakkı sahipliğinin
yükseköğretim

kurumlarına

ticarileştirilmesinde
Tasarımları)

etkili

olmuştur.”

şeklindeki

katılı yorum/kesinlikle

bırakılması

önermeye,

katılı yorum,

daha

fazla

( Yükseköğretim

Elemanlarının

katılanların

ankete

%12,1’i

tasarımın

ise

%33,6’ sı

katılmı yorum/kesinlikle

katılmı yorum yönünde görüş bildirmiştir.
Söz

konusu

önermeye

22

adet

yorum

gelmiştir.

Anılan

yorumlarda,

yükseköğretim elemanlarının tasarımlarına ilişkin tasarım hakkı sahipliğinin
yükseköğretim

kurumlarına

bırakı lmasının

daha

fazla

tasarımın

ticarileştirilmesini ve çalışan haklarının korunmasını sağladığı, tasarımların
tescil ve ticarileştirme süresinin uzunluğu ve zorluğu ile yükseköğretim
kurumlarındaki

uzmanlık

ve

gerekli

bilgilere

ulaşmadaki

etkinlik

düşünüldüğünde bu düzenlemenin önemli bir kazanım olduğu, TTO ve
teknoparkların da üniversitedeki ticarileştirme kültürüne katkı sağladığı ve
süreçte etkili olduğu belirtilmiştir. Ancak, uygulamaların yeni yeni yapıldığı,
bu sorunun yanıtlanabilmesi için henüz yete rli istatistiki verinin bulunmadığı
ifade edilmiştir. Öte yandan, ticarileştirme sorununun olduğu, kanun ve
yönetmeliklerde yükseköğretim elemanlarının tasarımlarına ilişkin buluşlar
kadar detaylı düzenleme yapılmamasının, buluşlarda olduğu gibi standartla rın
oluşturulmasına

engel

olduğu

ve

kanunun

etkinliğini

azalttığı,

akademis yenlerin konuya dair daha fazla aydınlatılması gerektiği yönünde
eleştiriler de yer almaktadır.
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Anket sonucuna göre; yükseköğretim elemanlarının tasarımlarına ilişkin
tasarım

hakkı

sahipliğinin

yükseköğretim

kurumlarına

bırakılmasının,

üniversitelerin tecrübe ve alt yapısının kullanılması sayesinde daha fazla
tasarımın ticarileşmesine olumlu katkı sağladığı, uygulamaya dair örneklerin
artması yla sayının daha da artacağı düşünülmekte dir. Buna göre, konuya ilişkin
olarak Kanun kapsamında bir değişiklik ihti yacı olmadığı düşünülmektedir.
“SMK ile birleşik ürün parçasının normal kullanımda görünmeyen kısmının
tasarım koruma kapsamı dışında bırakılması faydalı olmuştur.” ( Birleşik
Ürünlerin Normal Kullanımda Görünmeyen Parçası ) şeklindeki önermeye,
Ankete katılanların %39,7’si katılı yorum/kesinlikle katılı yorum, %9,6’ sı ise
katılmı yorum/kesinlikle

katılmı yorum

yönünde

görüş

bildirmiş

olup,

memnuni yet düzeyinin oldukça yüksek olduğu görülme ktedir.
Söz konusu önermeye 29 adet yorum gelmiştir. Anılan yorumlarda, birleşik bir
ürünün

parçasının

parçasının,

ürünün

tasarım
normal

korumasından
kullanımı

faydalanabilmesi
esnasında

tüketici

için,

ürün

tarafından

görülebilmesi gerektiği hususu doktrin de ve uygulamada kabul edilmekte olup,
bu durumun kanunda yer almasının faydalı olduğu, mevzuattaki düzenleme
öncesinde alınan kararların bu yönde olduğu, bu nedenle düzenlemenin yerinde
olduğu, AB Tasarım Tüzüğü ile de uyumlu hale getirildiği belirtilmekt edir.
Ancak, tasarımın işlevsel özelliğinin göz ardı edildiği, her ürünün pazarda son
kullanıcı tarafından tüketilmediği, ara mamul ürünlerin birçoğunun sıradan
tüketiciler tarafından görülemeyeceği ve bu sebeple görünmeyen parçaların
tasarım koruması kaps amı dışında bırakılmasının uygun olmadığı, araç
içerisindeki motor ve diğer parçalarının bu kapsamda düşünülmesinin hem
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hatalı hem de sanayi firmaları için olumsuz olduğu, bu düze nlemenin otomotiv
sektöründeki A r-Ge’yi engelleyebileceği, birleşik ürün, normal kullanım ve
nihai

tüketici

gibi

kavramların

net

olarak

tanımlanmamış

olmasının

uygulamada farklılıklar yarattığı, anılan maddeye ilişkin Türk Patent ve Marka
Kurumu uzmanları arasında çok farklı değerlendirmeler bulunduğu şeklinde
eleştiriler de getirilmiştir.
Anket sonucuna göre; SMK ile birleşik ürün parçasının normal kullanımda
görünmeyen kısmının tasarım koruma kapsamı dışında bırakılması, yargıdaki
uygulamanın Kanunla hüküm altına alınmasını sağlamıştır. Buna göre, konuya
ilişkin Kanun kapsamınd a bir değişiklik ihti yacı olmadığı; ancak Kurum
tarafından

yapılan

uygulamaların

standartlaştırılması

gerekliliği

olduğu

düşünülmektedir.
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8

‘Coğrafi İşaret/Geleneksel Ürün Adı’ Değerlendirme
Önermelere İlişkin Bulgular

8.1

SMK ile ilgili

yanıtlayıcı

fikirlerini ölçmeye yönelik 5 adet Coğrafi

İşaret/Geleneksel Ürün Adı başlığı altındaki önerme seçeneklerine ait frekans
dağılımları Ek-4’ de yer alan tablolarda belirtilmektedir.


‘Q25. İnceleme sonrası uygun bulunan başvuruların Resmi Gazete,
ulusal ve yerel gazeteler yerine Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel
Ürün Adı Bülteninde yayımlanması faydalı olmuştur.’ önermesine
ilişkin bulgular

Kesinlikle
katılıyorum;
%20,5
Fikrim yok;
%29,8

Kesinlikle
katılmıyorum;
%1,7

Katılmıyorum;
%2,9

Katılıyorum;
%37,1

Kararsızım;
%8,0

Grafik 22
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Ankete katılanların bu önermeye verdikleri cevapların dağılımı şöyledir:
%20,5’i ‘Kesinlikle katılı yorum’, % 37,1’i ‘Katılı yorum’, % 8’i ‘Kararsızım’,
%2,9’u

‘Katılmı yorum’,

vermişlerdir.

Anketi

%1,7’si

‘Kesinlikle

yanıtlayanların

%29,8 ’i

katılmı yorum’

yanıtlarını

‘Fikrim

seçeneğini

yok’

işaretleyerek önerme ile ilgili bir bilgisi olmad ığını ifade etmiştir.


‘Q26.

Resmi

coğrafi

işaret

ambleminin

kullanımının

zorunlu kılınması tüketicilerde farkındalığın arttırılması konusunda
faydalı olmuştur.’ önermesine ilişkin bulgular

Kesinlikle
katılıyorum;
%27,2

Fikrim yok;
%26,0

Kesinlikle
katılmıyorum;
%1,2
Kararsızım; %7,3

Katılmıyorum;
%2,3
Katılıyorum;
%35,9

Grafik 23
Ankete katılanların bu önermeye verdikleri cevapların dağılımı şöyledir:
%27,2’si

‘Kesinlikle

katılı yorum’,

% 35,9’u

‘Katılı yorum’,

%7,3’ü

‘Kararsızım’, %2,3’ü ‘Katılmı yorum’, %1,2’si ‘Kesinlikle katılmı yorum’
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yanıtlarını vermişl erdir. Anketi yanıtlayanları n %26’sı ‘Fikrim yok’ seçeneğini
işaretleyerek önerme ile ilgili bir bilgisi olmadığını ifade etmiştir.


‘Q27. Denetim raporlarının yılda bir Kuruma sunulması coğrafi
işaret ve geleneksel ürün adlarının etkin korunması açısından faydalı
olmuştur.’ önermesine ilişkin bulgular

Kesinlikle
katılıyorum;
%18,1
Fikrim yok;
%30,8

Kesinlikle
katılmıyorum;
%1,1

Katılıyorum;
%38,8
Kararsızım; %9,3

Katılmıyorum;
%1,9

Grafik 24
Ankete katılanların bu önermeye verdikleri cevapların dağılımı şöyledir:
%18,1’i ‘Kesinlikle katılı yorum’, % 38,8’i ‘Katılı yorum’, % 9,3’ü ‘Kararsızım’,
%1,9’u

‘Katılmı yorum’,

vermişlerdir.

Anketi

%1,1’i

‘Kesinlikle

yanıtlayanların

%30,8 ’i

katılmı yorum’

yanıtlarını

‘Fikrim

seçeneğini

yok’

işaretleyerek önerme ile ilgili bir bilgisi olmadığını ifade etmiştir.
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‘Q28. Coğrafi işaretin tescilinde veya başvuru yapan/tescil ettirende
değişiklik imkânı getirilmesi faydalı olmuştur.’ önermesine ilişkin
bulgular

Kesinlikle
katılıyorum;
%15,1

Fikrim yok;
%34,0

Kesinlikle
katılmıyorum;
%0,9

Katılıyorum;
%37,1
Kararsızım;
%11,8

Katılmıyorum;
%1,1

Grafik 25
Ankete katılanların bu önermeye verdikleri cevapların dağılımı şöyledir:
%15,1’i

‘Kesinlikle

‘Kararsızım’,

%1,1’i

katılı yorum’,

% 37,1’i

‘Katılmı yorum’,

%0,9’u

‘Katılı yorum’,
‘Kesinlikle

% 11,8’i

katılmı yorum’

yanıtlarını vermişlerdir. Anketi yanıtlayanların %34 ’ü ‘Fikrim yok’ seçeneğini
işaretleyerek önerme ile ilgili bir bilgisi olmadığını ifade etmiştir.
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‘Q29. SMK ile coğrafi işaretlerin

denetimine ilişkin getirilen

yenilikler yeterlidir.’ önermesine ilişkin bulgular
Kesinlikle
katılıyorum;
%6,6

Fikrim yok;
%38,5

Katılıyorum;
%26,0

Kararsızım;
%21,4

Kesinlikle
katılmıyorum;
%2,5
Katılmıyorum;
%5,1

Grafik 26
Ankete katılanların bu önermeye verdikleri cevapların dağılımı şöyledir:
%6,6’sı ‘Kesinlikle katılı yorum’, % 26’sı ‘Katılı yorum’, % 21,4’ü ‘Kararsızım’,
%5,1’i

‘Katılmı yorum’,

vermişlerdir.

Anketi

%2,5’i

‘Kesinlikle

yanıtlayanların

%38,5’ i

katılmı yorum’

yanıtlarını

‘Fikrim

seçeneğini

yok’

işaretleyerek önerme ile ilgili bir bilgisi olmadığını ifade etmiştir.
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8.2

Sonuçlara Dair Tespitler

SMK’nın

coğrafi

işaret

ve

geleneksel

ürün

adı

haklarını

düzenleyen

hükümlerinden SMK ile Türk hukukuna kazandırılan müesseseler hakkında,
sektör paydaşlarının görüş ve değerlendirmeleri incelenmiştir.
İnceleme sonrası uygun bulunan başvuruların Resmi Gazete, ulusal ve yerel
gazeteler yerine, Resmî Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteninde
yayımlanması, katılımcılar tarafından, Bültende yayımlanma kararının takip
açısından kolaylık olması ve mali y etlerin düşmüş olması açısından olumlu
olduğu

ifade

edilmiştir.

Ancak

ilanların

yerel

ve

ulusal

gazetelerde

yayımlanmasının, coğrafi işaret farkındalığının arttırılması açısından; Resmî
Gazete’de ya yımlanmasının ise konunun resmi yet kazanması açısından fay dalı
olabileceği ifade edilmiştir.

SMK ile getiril en amblem kullanma zorunluluğu katılımcıların çoğu tarafından
olumlu karşılanırken, amblem kullanma zorunluluğunun amacına ulaşması için
kamu spotu gibi çeşitli araçlarla coğrafi işaret ve amblem farkındal ığının
arttırılması gerektiği ifade edilmiştir. Eğitim ve bilinçlendirme faali yetleri ile
bu konudaki farkındalığın artırılabileceği değerlendirilmiştir.

Denetim raporlarının yılda bir kez Kurum’a sunulmasının coğrafi işaret ve
geleneksel

ürün

adlarının

e tkin

korunması

açısından

faydalı

olduğunu

düşünenlerin oranın yüksek olduğunu tespit etmek mümkündür. Uygulama,
katılımcıların çoğu tarafından olumlu karşılanırken, denetimlerin mevcut
sistemle etkin bir şekilde yerine getirilemediği, ilgili bakanlıkların taşra
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teşkilatlarının denetim merciinde yer alması ve zabıta gibi kolluk kuvvetlerinin
de coğrafi işaret denetimlerine dâhil edilmesi, coğrafi işret denetimlerinin en
etkin şekilde yürütülebilmesi için denetimlerin, tescil ettiren tarafından
oluşturulacak denetim mercii tarafından değil, bağımsız denetim/müşavirlik
kuruluşları tarafından yapılmasının faydalı olacağı ifade edilmiştir.

Coğrafi işaretin tescilinde veya başvuru yapan/tescil ettirende değişiklik
imkânı

getirilmesi

güncellemelerin

uygulaması,

yapılması

özellikle

gerekliliğine

eski
çözüm

tarihli

tescillerde

getirdiği

için

bazı

olumlu

karşılanmıştır. Ancak, bu değişiklik imkânının var olanda fark yaratmak için
zorlama değişiklik taleplerine yol açabileceği ve ayrıca bu durumun si yasi rant
elde

etme

amacı yl a

kullanılabileceği

ifade

edilmiştir.

Tescil

ettirende

değişiklik yapılabilmesi için ilk te scil ettirenin muvafakatinin alınması önerisi
sunulmuştur.

Coğrafi işaretlerin denetimine ilişkin SMK ile getirilen yenilikler i yeterli
bulanların oranının yüksek oluşu denetimlere ilişkin getirilen yeniliklerin
tatmin edici sevi yede olduğu tespit edilmiştir. Ancak, ilgili önermeye sunulan
görüşlerden denetim sisteminin coğrafi işaretlerde “izlenebilirlik” sağlayacak
şekilde yeniden şekille ndirilmesi gerektiği ve ilgili mevzuatın izlenebilirliği
sağlama açısından yeterli olmadığı sonucuna varılmıştır. Denetimlerin ürün
pi yasaya

sürülmeden

önce

gerçekleştirilmesi

gerektiği

ifade

edilmiştir.

Denetimlerin yılda bir yapılması yerinde bulunmuş, a ncak bununla birlikte
habersiz ve resen yapılacak denetimlerin sistemli hale getirilmesi gerektiği
ifade edilmiştir.
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Anket sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde coğrafi işaretlerin denetimi
ile coğrafi işaretin tescilinde veya başvuru yapan/tescil e ttirende değişiklik
konularında i yileştirme yapılabileceği değerlendirilmektedir.
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9

‘SMK’ nın Geneli ve Ortak/Diğer Hükümler ’ Değerlendirme
Önermelere İlişkin Bulgular

9.1

SMK ile ilgili yanıtlayıcı fikirlerini ölçmeye yönelik 10 adet SMK’nın Geneli
ve Ortak/Diğer Hükümler başlığı altındaki önerme seçeneklerine ait frekans
dağılımları Ek-5’ de yer alan tablolarda belirtilmektedir.


‘Q30. SMK ile marka, tasarım, coğrafi işaret başvurularında yayıma
itiraz sürelerinin kısaltılması faydalı olmuştur.’ önermesine ilişkin
bulgular

Kesinlikle
katılıyorum;
%21,5

Fikrim yok;
%21,7

Kesinlikle
katılmıyorum;
%1,5

Katılmıyorum;
%3,8
Kararsızım;
%12,1
Katılıyorum;
%39,4

Grafik 27
Ankete katılanların bu önermeye verdikleri cevapların dağılımı şöyledir:
Katılımcıların %21,5’i
%12,1’i

‘Kesinlikle katılı yorum’, % 39,4’ü

‘Kararsızım’,

katılmı yorum’

yanıtlarını

%3,8’i

‘Katılmı yorum’,

vermişl erdir.

Anketi

‘Katılı yorum’,

%1,5’i

yanıtlayanların

‘Kesinlikle
%21,7 ’si
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‘Fikrim yok’ seçeneğini işaretleyerek önerme ile ilgili bir bilgisi olmadığını
ifade etmiştir.


‘Q31. Sınai mülkiyet haklarının devri işlemlerinin geçerlilik şartı
olarak noter onayına tabi olması faydalı olmuştur. ’ önermesine
ilişkin bulgular

Kesinlikle
katılmıyorum;
%2,2

Fikrim yok;
%17,6

Kesinlikle
katılıyorum;
%20,0

Katılmıyorum;
%5,5
Kararsızım;
%11,0
Katılıyorum;
%43,7

Grafik 28

Ankete katılanların bu önermeye verdikleri cevapların dağılımı şöyledir:
Katılımcıların %20’si ‘Kesinlikle katılı yorum’, %43,7’si ‘Katılı yorum’, %11’i
‘Kararsızım’, %5,5’i ‘Katılmı yorum’, %2,2’si ‘Kesinlikle katılmı yorum’
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yanıtlarını

vermişl erdir.

Anketi

yanıtlayanların

%17,6 ’sı

‘Fikrim

yok’

seçeneğini işaretleyerek önerme ile ilgili bir bilgisi olmadığını ifade etmiştir.


‘Q32. SMK ile sınai mülkiyet haklarına tecavüz halinde yoksun
kalınan kazancın hesaplanmasında net kazanç usulünün getirilmesi
yerinde olmuştur.’ önermesine ilişkin bulgular

Kesinlikle
katılıyorum;
%12,4
Fikrim yok;
%27,7

Kesinlikle
katılmıyorum;
%1,7
Katılmıyorum;
%2,2

Katılıyorum;
%41,3

Kararsızım;
%14,8

Grafik 29

Ankete katılanların bu önermeye verdikleri cevapların dağılımı şöyledir:
Katılımcıların %12, 4’ü ‘Kesinlikle katılı yorum’, %41 ,3’ü ‘Katılı yorum’,
%14,8’i

‘Kararsızım’,

katılmı yorum’

yanıtlarını

%2,2’si

‘Katılmı yorum’,

vermişl erdir.

Anketi

%1,7’si

‘Kesinlikle

yanıtlayanların

%27, 7’si
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‘Fikrim yok’ seçeneğini işaretleyerek önerme ile ilgili bir bilgisi olmadığını
ifade etmiştir.


‘Q33. SMK madde 152 ile düzenlenen uluslararası tükenme rejiminin
benimsenmesi faydalı olmuştur. ’ önermesine ilişkin bulgular

Kesinlikle
katılıyorum;
%9,1

Fikrim yok;
%42,4
Katılıyorum;
%30,2

Kesinlikle
katılmıyorum;
%0,8

Kararsızım;
%15,3

Katılmıyorum;
%2,2

Grafik 30

Ankete katılanların bu önermeye verdikleri cevapların dağılımı şöyledir:
Katılımcıların
%15,3’ü

%9,1’i

‘Kararsızım’,

‘Kesinlikle
%2,2’si

katılı yorum’,

% 30,2’si

‘Katılmı yorum’,

‘Katılı yorum’,

%0,8’i

‘Kesinlikle

katılmı yorum’ yanıtlarını vermişl erdir. Anketi yanıtlayanların %42, 4’ü ‘Fikrim
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yok’ seçeneğini işaretleyerek

önerme ile ilgili bir bilgisi olmadığını ifade

etmiştir.


‘Q34. Tecavüz davalarında önceki tarihli hakların etkisine ilişkin
SMK

madde

155

ile

getirilen

düzenleme

faydalı

olmuştur. ’

önermesine ilişkin bulgular

Kesinlikle
katılıyorum;
%9,3

Fikrim yok;
%36,5
Katılıyorum;
%37,3

Kesinlikle
katılmıyorum;
%1,3

Kararsızım;
%13,3

Katılmıyorum;
%2,2

Grafik 31

Ankete katılanların bu önermeye verdikleri cevapların dağılımı şöyledir:
Katılımcıların
%13,3’ü

%9,3’ü

‘Kararsızım’,

‘Kesinlikle
%2,2’si

katılı yorum’,

% 37,3’ü

‘Katılmı yorum’,

‘Katılı yorum’,

%1,3’ü

‘Kesinlikle

katılmı yorum’ yanıtlarını vermişl erdir. Anketi yanıtlayanların %36,5 ’i ‘Fikrim
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yok’ seçeneğini işaretleyerek

önerme ile ilgili bir bilgisi olmadığını ifade

etmiştir.


‘Q35.

SMK

ile

getirilen

hızlı

imha

prosedürü

uygulamadaki sorunların ortadan kaldırılmasında faydalı olmuştur.’
önermesine ilişkin bulgular

Kesinlikle
katılıyorum;
%6,9

Fikrim yok;
%40,9

Kesinlikle
katılmıyorum;
%1,3

Katılıyorum;
%31,4

Kararsızım;
%17,2

Katılmıyorum;
%2,2

Grafik 32
Ankete katılanların bu önermeye verdikleri cevapların dağılımı şöyledir:
Katılımcıların
%17,2’si

%6,9’u

‘Kararsızım’,

‘Kesinlikle
%2,2’si

katılı yorum’,

%31,4’ü

‘Katılmı yorum’,

‘Katılı yorum’,

%1,3’ü

‘Kesinlikle

katılmı yorum’ yanıtlarını vermişl erdir. Anketi yanıtlayanların %40,9 ’u ‘Fikrim
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yok’ seçeneğini işaretleyerek

önerme ile ilgili bir bilgisi olmadığını if ade

etmiştir.


‘Q36. SMK ile getirilen idari yapı ve tescil süreçlerine ilişkin
değişiklikler

TÜRKPATENT'

in

hizmet

kalitesini

artırmıştır.’

önermesine ilişkin bulgular

Kesinlikle
katılıyorum;
%9,2
Fikrim yok;
%24,2

Kesinlikle
katılmıyorum;
%2,9
Katılmıyorum;
%5,2

Katılıyorum;
%41,7

Kararsızım;
%16,7

Grafik 33

Ankete katılanların bu önermeye verdikleri cevapların dağılımı şöyledir:
Katılımcıların %9,2’si
%16,7’si

‘Kararsızım’,

‘Kesinlikle katılı yorum’, %41 ,7’si ‘Katılı yorum’,
%5,2’si

‘Katılmı yorum’,

%2,9’u

‘Kesinlikle

katılmı yorum’ yanıtlarını vermişlerdir. Anke ti yanıtlayanların % 24,2’si
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‘Fikrim yok’ seçeneğini işaretleyerek önerme ile ilgili bir bilgisi olmadığını
ifade etmiştir.


‘Q37. SMK ile 5000 sayılı Kanuna eklenen vekil disiplin hükümlerine
ilişkin

düzenlemeler

vekillik

mesleğinin

işleyişine

katkıda

bulunmuştur.’ önermesine ilişkin bulgular

Kesinlikle
katılıyorum;
%12,9
Fikrim yok;
%29,6

Katılıyorum;
%34,5

Kesinlikle
katılmıyorum;
%3,3
Kararsızım;
%14,3

Katılmıyorum;
%5,5

Grafik 34

Ankete katılanların bu önermeye verdikleri cevapların dağılımı şöyledir:
Katılımcıların %12, 9’u
%14,3’ü

‘Kesinlikle katılı yorum’,

‘Kararsızım’,

katılmı yorum’

yanıtlarını

%5,5’i

% 34,5’i

‘Katılmı yorum’,

vermişlerdir.

Anketi

‘Katılı yorum’,

%3,3’ü

yanıtlayanların

‘Kesinlikle
% 29,6’sı
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‘Fikrim yok’ seçeneğini işaretleyerek önerme ile ilgili bir bilgisi olmadığını
ifade etmiştir.


‘Q38. Patent ve Marka Vekilleri Disiplin Kurulu'nun üye seçim usulü
yerinde olmuştur.’ önermesine ilişkin bulgular

Kesinlikle
katılıyorum;
%7,0

Katılıyorum;
%24,2

Fikrim yok;
%42,2

Kararsızım;
%18,4

Kesinlikle
katılmıyorum;
%3,8

Katılmıyorum;
%4,4

Grafik 35
Ankete katılanların bu önermeye verdikleri cevapların dağılımı şöyledir:
Katılımcıların
%18,4’ü

%7 ’si

‘Kesinlikle

‘Kararsızım’,

katılmı yorum’

yanıtlarını

%4,4’ü

katılı yorum’,

% 24,2’si

‘Katılmı yorum’,

vermişl erdir.

Anketi

‘Katılı yorum’,

%3,8’i

yanıtlayanların

‘Kesinlikle
%42,2 ’si

‘Fikrim yok’ seçeneğini işaretleyerek önerme ile ilgili bir bilgisi olmadığını
ifade etmiştir.
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‘Q39.

Vekil

disiplin

cezaları

ve

meslek

kuralları

ihtiyacı

karşılamaktadır.’ önermesine ilişkin bulgular
Kesinlikle
katılıyorum;
%4,6

Fikrim yok;
%34,7

Katılıyorum;
%25,7

Kararsızım;
%20,0
Kesinlikle
katılmıyorum;
%4,9

Katılmıyorum;
%10,1

Grafik 36
Ankete katılanların bu önermeye verdikleri cevapların dağılımı şöyledir:
Katılımcıların %4,6’sı ‘Kesinlikle katılı yorum’, % 25,7’si ‘Katılı yorum’,
%20’si

‘Kararsızım’,

katılmı yorum’

yanıtlarını

%10,1’i

‘Katılmı yorum’,

vermişl erdir.

Anketi

%4,9’u

‘Kesinlikle

yanıtlayanların

%34,7’ si

‘Fikrim yok’ seçeneğini işaretleyerek önerme ile ilgili bir bilgisi olmadığını
ifade etmiştir.
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9.2. Sonuçlara Dair Tespitler
Sınai mülki yet hakları ile ilgili itiraz sürelerinin kısaltılmasının faydalı olduğu
yönündeki önermeye kesinlikle katılı yorum ve katılı yorum yönünde görüş
bildirenlerin toplam oranın %60,9 olduğu görülmektedir. Kararsız olduğu
belirtenlerin oranı %12,1, fikrim yok seçeneğini işaretleyenlerin oranı ise
%21,7’dir.

Ankete katılanların büyük çoğunluğunun sürelerin kısaltılmasını

olumlu bulduğunu tespit etmek mümkündür. Katılımcıların bu önerme ile ilgili
yorumlarına baktığımızda ise sürelerin kısaltı lmasının sürecin işleyişine
olumlu katkısı olduğu, ticari hayattaki belirsizlikleri giderdiği yönünde olumlu
geri dönüşlerin yanı sıra müvekkilleri yurt dışında bulunan vekiller ile bir
vekile ait fazlaca markanın takibini yapan müvekkiller bakımından süre nin kısa
olmasının sorun teşkil edebileceği yönünde geri bildirimler de alınmıştır. Genel
itibari yle getirilen düzenlemenin olumlu yansımalarının olduğunu, belirlenen
iki aylık sürenin hak sahiplerine gerekli işlemleri yapmaları için makul
olduğunu ve bu h ususta herhangi bir mevzuat değişikliği yapmaya ihti yaç
bulunmadığı değerlendirilmektedir.
Sınai mülki yet haklarının devir işlemlerinin geçerlilik şartı olarak noter
onayına tabi tutulmasının faydalı olduğu yönündeki önermeye katılımcıların
%63,7’lik kısmı kesinlikle katılı yorum ve katılı yorum yönünde görüş beyan
etmişlerdir. Kesinlikle katılmı yorum ve katılmı yorum yönünde görüş beyan
edenlerin oranı ise %7, 7’de kalmıştır. Bu oranlara bakıldığında getirilen
düzenlemenin olumlu etkilerinin olduğu söylenebili r. Katılımcıların önerme ile
ilgili

yorumları

incelendiğinde

ise

uygulamadan

memnun

olmayanların

beyanlarının daha yoğun olduğu tespit edilmiştir. Şöyle ki, yorumlarda
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uygulamanın

mali yeti

artırıcı

etkisinin

olduğu,

yurt

dışında

bulunan

müvekkiller bakımın dan diplomatik işlemlerle birlikte sürecin uzadığı, Kurum
tarafından onaylanacak bir devir işleminin de geçerli kabul edilmesi gerektiği,
tarafların noterde devir işlemleri için bir araya gelmesinin zor ve zahmetli bir
süreç olduğu şeklinde özetlenebilecek beyanlar mevcuttur.
Söz konusu düzenleme özelinde uygulamaya yönelik daha derin bir araştırma
yapılması ve konunun bu araştırma sonuçlarına göre yeniden ele alınmasının
isabetli olacağı değerlendirilmiştir.
Sınai

mülki yet

haklarına

tecavüz

halinde

yoksun

kalınan

kazancın

hesaplanmasında net kazanç usulünün getirilmesinin yerinde olduğu yönündeki
önermeye

katılımcıların

%53, 7’lik

kısmı

katılı yorum

veya

kesinlikle

katılı yorum seçeneğini işaretlemiştir. Katılmı yorum ve kesinlikle katılmı yorum
seçeneğini işar etleyenlerin oranı ise %3, 9 düzeyinde kalmıştır. Önermeyi
olumlu cevaplayanların oranı karşısında olumsuz görüş belirtenlerin oranın
belirgin şekilde düşük oluşu ve katılımcı yorumları karşısında herhangi bir
mevzuat düzenlemesine ihti yaç olmadığı değerlen dirilmiştir.
SMK ile uluslararası tükenme rejiminin benimsenmesinin isabetli olduğu
yönündeki önermeye katılımcıların %39,3 oranında katılı yorum ve kesinlikle
katılı yorum yönünde görüş bildirilmiştir. Bu önermede dikkat çeken oran
%42,4 ile fikir beyan et meyenler oluştur. Katılmı yorum ve kesinlikle
katılmı yorum yönünde görüş bildirenlerin oranı %3 düzeyinde kalmıştır.
Katılımcıların önermeye yaptıkları serbest yorum değerlendirildiğinde de
herhangi bir mevzuat değişikliğine ihti yaç duyulmadığı tespit edilmiştir.
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SMK 155 ile getirilen, tecavüz davalarında önceki tarihli hakların etkisine
yönelik düzenlemenin faydalı olduğu önermesine kesinlikle katılı yorum ve
katılı yorum yönünde görüş bildirilenlerin oranı %46,6, kesinlikle katılmı yorum
ve katılmı yorum yönünde görüş bildirenlerin oranı %3,5 olmuştur. Katılımcı
yorumları incelendiğinde de uygulamanın isabetli olduğu ve herhangi bir
mevzuat değişikliğine ihti yaç bulunmadığı değerlendirilmektedir.
SMK ile getirilen hızlı imha prosedürünün uygulamadaki soru nların ortadan
kaldırılmasına faydalı olduğu yönündeki önermeye kesinlikle katılı yorum ve
katılı yorum
kesinlikle

seçeneğini
katılmı yorum

işaretleyenlerin
seçeneğini

oranı

%38,3,

işaretleyen

katılmı yorum

oranı

%3,5

ve

olmuştur.

Katılımcıların önerme ile ilg ili yorumları incelendiğinde de uygulamada bir
takım

aksaklıklar

olmakla

birlikte

genel

itibari yle

olumlu

olduğu

değerlendirilmiştir.
SMK ile getirilen idari yapı ve tescil süreçlerine ilişkin değişikliklerin
Kurumun
katılı yorum

hizmet
veya

kalitesini

arttırdığı

katılı yorum

yönündeki

seçeneğini

önermeye

işaretleyenlerin

kesinlikle

oranı

% 50,9,

kesinlikle katılmı yorum veya katılmı yorum seçeneğini işaretleyenlerin oranı
ise

%8,1’dir.

Katılımcıların

önermeye

beyan

ettikleri

yorumların

incelendiğinde de bazı s üreçlerinin yavaş işlediği yönünde şikayetler olmuştur.
Söz konusu şikayetlerin giderilmesi için mevzuat düzenlemesine ihti yaç
bulunmamakla

birlikte

Kurum

tarafından

yapılacak

çalışmalar

ile

bu

şikayetlerin giderilmesi mümkün görünmektedir. Bu bakımdan bu önerme ile
iletilen şikayetlerin ayrı bir çalışmada ele alınmasının faydalı olacağı
değerlendirilmektedir.
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Ankette katılımcılara 6769 sayılı Kanun ile 5000 sayılı Kanuna eklenen vekil
disiplin hükümleri ve yeni bir kurum olan vekillik disiplin kurulu ile ilgili
önermeler yöneltilmiştir. Katılımcılara vekillik disiplin hükümlerinin mesleğin
işleyişine olan katkısı, disiplin kurulan üye seçim usulü ve meslek kuralları ile
ilgili önermeler sunulmuştur.
Ankette

vekillik

disiplin

hükümlerine

ilişkin

düzenlemelerin

mesleğin

işleyişine katkıda bulunduğuna dair önermeye katılımcıların yaklaşık yüzde
%47,4’ü olumlu görüş bildirmiştir. Katılmı yorum ve kesinlikle katılmı yorum
görüşünü bildirenlerin oranı % 8,8 oranındadır.
Bu önermeye verilen yanıtlar incel endiğinde katılımcıların büyük oranda
disiplin uygulamasını desteklediği ve olumlu bulduğu tespitinde bulunmak
mümkündür.
Bu konu özelinde katılımcılara yöneltilen bir başka önerme ise, Patent ve
Marka Vekilleri Disiplin Kurulu’nun üye seçiminin isabetli olup olmadığı
yönündedir.

Bu

önermeye

katılımcıların

verdikleri

yanıtlar

değerlendirildiğinde “fikrim yok” di yenlerin %42,2 gibi büyük bir oran teşkil
ettiği, katılı yorum ve kesinlikle katılıyorum yönünde görüş bildirenlerin
oranının ise 31,2 olduğu görülm ektedir.
Konu kapsamında katılımcılara yönlendirilen son önerme ise, vekil disiplin
cezalarının

ve

meslek

kurallarının

ihti yacı

karşılayıp

karşılamadığı

yönündedir. Bu önermeye de kesinlikle katılı yorum ve katılı yorum di yenlerin
oranı %30,3’tür. Bu önerme de de fikir beyan etmeyenlerin oranı %34,7 gibi
yüksek bir orandır.
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Konu

özelinde

katılımcıların

önermelere

verdiği

serbest

görüşler

incelendiğinde öne çıkan hususlar şu şekildedir: Disiplin hükümlerinin sadece
sicile kayıtlı vekillere uygulanması ancak s icile kayıtlı olmaksızın faali yet
gösteren ve vekil gibi iş takibi yahut danışmanlık yapan kişilere ve bilhassa
tüzel kişilere karşı herhangi bir yaptırım hükmünün olmamasının hakkani yetli
olmadığı, bu şekilde çalışan firmaların haksız rekabet oluşturduğu, disiplin
kurulunun somut delil talebi sebebi yle telefon araması ile sözlü yapılan meslek
kuralları ihlalinin cezalandırılamadığı, cezaların yetersiz olduğu, disiplin
kurulu üye seçimi ile ilgili serbest görüşlerde sektörden gelen kurul üyelerinin
dernekler tarafından seçilmesi gerektiği, kayıtlı vekillerin oy kullanarak kendi
temsilcilerini seçebilecekleri öne çıkan görüşler arasında yer almaktadır. Son
olarak ise vekil disiplin cezalarının ve meslek kurallarının ihtiyacı karşıladığı
önermesine katılımcıla rın verdiği serbest cevaplar incelendiğinde, cezaların
yetersiz olduğu, meslek kurallarına ilişkin kılavuzun yayımlanmasının faydalı
olacağı yönünde görüş bildirilmiştir.
Sonuç olarak, bu bölümle ilgili, Kanun uygulaması değerlendirildiğinde,
vekillik disiplin kurumunun hayata geçirilmiş olmasının büyük oranda olumu
karşılandığı ve isabetli bulunduğunu tespit etmek mümkündür. Katılımcıların
serbest görüşleri de bu tespitimizi destekler niteliktedir. Ancak disiplin
kurulunun seçiminin uygun olup olmadığı ve disiplin cezalarının yeterli olup
olmadığı yönündeki oranlar ve serbest görüşler incelendiğinde bu hususular ile
ilgili

olarak

kanun

veya

yönetmelik

değişikliğine

gidilebileceği

düşünülmektedir.
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Bu konu ile ilgili değerlendirilmesi gereken ilk konu disiplin cezalarının sadece
sicile kayıtlı vekillere uygulanması ancak, sicile kayıtlı olmamakla ve hatta
vekil olmamakla birlikte vekil gibi hareket eden, danışmanlık yapan gerçek ve
tüzel kişilere karşı herhangi bir yaptırım mekanizmasının olmamasıdır.
Gerçekten de vekillik sınavında başarılı olarak sicile kayıt olan ve faali yet
gösteren vekiller karşısında hiç vekillik yetki belgesi olmayan yahut vekillik
yetki belgesi olmasına rağmen sicile kayıt olmaksızın faali yet gösteren gerçek
ve tüzel kişilere disiplin hükümlerinin uygulanamaması hakkani yetsiz bir
durumun ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

Mevcut durumda mesleki

faali yetlerini sicile kayıt olarak, mevzuat hükümleri çerçevesinde ifa eden
vekiller disiplin yaptırımına uğrama riski altında iken sicile kayı t olmadan
yahut vekillik yetkileri dahi olmadan faali yet gösteren, haksız rekabet
oluşturan ve iş sahipleri nezdinde vekillik mesleğinin itibarının zedelenmesine
sebep olan kişiler hakkında bir yaptırım hükmünün bulunmaması Kanunun
eksikliği olarak değerle ndirilebilir.
Vekillik disiplin kurulu üyelerinin seçim yöntemi ile ilgili katılımcı görüşleri
ve oy oranları değerlendirildiğinde katılımcıların genel talebinin disiplin
kurulu üyelerinin sicile kayıtlı vekillerin katılacağı bir oylama ile seçilmesi
yahut vekillik derneklerince seçilmesi yönündedir. 6769 sayılı Kanun ile 5000
sayılı Kanuna eklenen 30/A maddesinde vekil disiplin Kurulunun oluşturulma
şekli düzenlenmiştir. Buna göre, Kurumdan ve Bakanlıktan katılan üyelerin
dışında en az beş yıl vekillik me sleğini icra eden vekiller arasından üç üyenin
seçileceği hüküm altına alınmıştır. Vekil üyelerin seçiminin vekillik dernekleri
tarafından yapılması gerektiği veya sicile kayıtlı vekiller tarafından seçim
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yöntemi yle oluşturulması yönündeki görüşün vekillik derneklerinin Kamu
kurumu niteliğinde meslek örgütleri olmaması, geniş bir coğrafyaya yayılmış
vekillerin seçim organizasyonunun zor ve zahmetli olacağı gerekçesi ile olumlu
karşılanmamıştır.
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Değerlendirme ve Sonuç
6769 sayılı Sınai Mülki yet Kanununun önemi, Türki ye’de sınai mülki yet
hukuku alanını kanun hükmünde kararnamelerin belirsizliğinden kurtarmış, bu
alandaki hukuki düzenlemeleri tek bir çatı altında toplamış ve yenilikçi
uygulamalar getirerek sınai mülki yet alanının gelişimin e katkı sağlamış
olmasıdır. SMK ile getirilen yenilikler; Türk Patent ve Marka Kurumu’nun
yapısının yenilenmesi, TÜRKPATENT’in uluslararası patent araştırma ve
inceleme (PCT) otoritesi haline gelmesi, her yıl artan tescil başvuru sayıları nın
Türki ye’yi sın ai mülki yet al anında ileri bir düzeye taşı ması, Dünyanın sayılı
ülkelerinden birisi haline getirmiştir. Bu, hiç şüphesiz kurulan başarılı sınai
mülki yet ekosisteminin bir sonucudur. Bu ekosistemin en güçlü ayaklarından
birisi de 6769 sayılı SMK’dır.
Kanunun, yürürlüğe girdiği 10 Ocak 2017 tarihinden günümüzde kadar geçen
zaman zarfında uygulamaya yönelik etkilerini görmek, paydaşların görüşlerini
almak ve elde edilen veriler doğrultusunda Kanunu bütüncül bir bakış açısı ile
değerlendirmek amacı yla yapılan i şbu çalışmanın sonuç çıktılarının olumlu
olduğunu ifade etmek mümkündür.
Öncelikle belirtmek gerekir ki, ankete katılan her bir katılımcının ifade ettiği
görüşler, Kurumun uygulaması bakımından yol gösterici olmuştur. Bu noktada,
sorun olarak dile getiril en görüşlerin birçoğu küçük müdahaleler le, ilgili
paydaşlarla işbirliği yapılarak , paydaşların çabaları ve Kurum tarafından
alınacak önlemlerle giderilebilecek hususlardır.
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Çalışma neticesinde ön plana çıkan ve mevzuatta değişiklik ya da üzerinde daha
detaylı

bir

araştırma

yapılabilecek

noktaları

ise

kısaca

şu

şekilde

özetleyebiliriz:
SMK ile getirilen, marka tescili sürecinde muvafakat müessesesinin genel
olarak kabul gördüğü değerlendirilmiş olup, katılımcıların dile getirdiği
uygulama ya yönelik sorunlar için daha ayrıntılı bir araştırma yapılmasının
uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Patent alanında SMK ile getirilen tescil sonrası itiraz sistemi ile ilgili bir
mevzuat

değişikliğine

ihti yaç

duyulmadığı ,

ancak

itiraz

sisteminin

uygulanmasına yönelik bir kılavuz hazırlanmasının faydalı olacağı; kamu
destekli projelerde ortaya çıkan buluşlar ile ilgili olarak yeni bir düzenleme
yapılabileceği, uygulamada meydana gelen tereddütlerin giderilmesi amacı yla
kamu kurum ve kuruluşları ile işbirl iği içerisinde çalışmaların yürütüle bileceği
değerlendirilmektedir.
Tasarım alanında tasarım tescil başvurularının re’sen yenilik incelemesine tabi
tutulması uygulaması ile ilgili mevzuat değişikliğine ihti yaç duyulmadığı,
ancak uygulamadaki bir takım soru nların giderilmesi için daha ayrıntılı bir
çalışmanın gerçekleştirilebileceği; tescilsiz tasarım konusunda bilgilendirme
faali yetlerinin yürütülebileceği değerlendirilmektedir.
Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı alanında amblem kullanılması ile ilgili
olarak kamuoyunu bilgilendirici çalışmaların yapılabileceği; tescilli coğrafi
işaretlerin denetimine ve coğrafi işaretin tescilinde veya başvuru yapan/tescil
ettirende değişiklik yapılması konularında ihti yaç duyulması halinde mevzuat
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değişikliğini

de

kaps ayacak

şekilde

bir

çalışma

yapılabileceği

değerlendirilmektedir.
Kanunun geneli ve ortak/diğer hükümlerle ilgili olarak devir işlemlerinin noter
onayına tabi olmasıyla ilgili daha de taylı bir araştırmanın yapılabileceği ve
bunun sonucuna göre mevzuat değişikliği yapılıp yapılmamasına karar
verilmesi gerektiği; Kurumun idari yapısı ve tescil süreçleri ile ilgili mevzuat
değişikliğine ihti yaç duyulmadığı , ancak katılımcılar tarafından iletil en
şikâyetlerin ayrı bir çalışma ile ele alınmasının faydalı olacağı; SMK ile 5000
sayılı Patent v e Marka Vekilli ği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanuna
eklenen vekillik disiplin hükümleri ile ilgili olarak bir kanun veya yönetmelik
değişikliğine ihti yaç bulunduğu değerlendirilmektedir.
Raporun giriş bölümünde de ifade edildiği üzere , Türki ye’nin sınai mülki yet
kavramları ile tanışıklığı çok eski olmasına rağmen sınai mülki yet alanının ,
tescil kurumu da dahil olmak üzere, tüm kurumları ile birlikte hayatı mıza
girmesinin üzerinden yaklaşık çeyrek asır geçmiştir. Bu zaman zarfında
Türki ye her alanda olduğu gibi ekonomi alanında da büyümüş, Ar-Ge
çalışmaları , katma değerli ürün üretimi ve ürün çeşitliliği de artmıştır. Bu
değişimin bir sonucu da sınai mülki ye t alanına artan ilgidir. Kurumumuza
yapılan tescil başvuru sayılarındaki düzenli artış da bu tespiti doğrular
niteliktedir.
Yapılan çalışma bir açıdan da Türki ye’nin sınai mülki yet alanında önemli bi r
bir

başarı

elde

ettiğini

göstermektedir.

Uygulamada

ya şanan

sorunlar,

paydaşların dile getirdiği hususlar çözülemeyecek boyutta değildir. Bu
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çalışmanın bir sonucu olarak tespit edilen hususlar, başka çalışmalara ve
iyileştirmelere kapı aralamaktadır.
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