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MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 

KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM 

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Ve Korumadan Yararlanacak Kişiler 

Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, bu Kanun Hükmünde 

Kararname hükümlerine uygun olarak tescil edilen markaların korunmasını sağlamaktır. Bu Kanun 

Hükmünde Kararname, markaların korunmasına ilişkin esasları, kuralları ve şartları kapsar. Tanımlar 

Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen: a) "Marka", ortak markalar ve garanti markaları 

dahil ticaret markaları veya hizmet markalarını, b) "Paris Sözleşmesi", Sınai Mülkiyetin Himayesine 

Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine Dair 20 Mart 1883 Tarihli Mukavele ile Türkiye 

tarafından onaylanmış değişikliklerini, c) "Enstitü", 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan 

Türk Patent Enstitüsü'nü, d) "Marka Vekili", bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen haklarla 

ilgili konularda, ilgili kişileri Enstitü nezdinde temsil eden, danışmanlık yapan ve haklarının korunması 

için Enstitü nezdinde gerekli girişimlerde bulunan ve işlemleri yürüten kişileri, ifade eder. Korumadan 

yararlanacak kişiler Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü koruma; Türkiye 

Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel 

kişilerce veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde 

başvuru hakkına sahip kişilerce elde edilir. Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına girmemekle 

beraber, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen marka koruması tanımış 

yabancı devletlerin gerçek veya tüzel kişileri de karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye'de marka 

korunmasından aynı şekilde yararlanır. Milletlerarası anlaşmaların öncelikle uygulanması Madde 4 - 

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşma hükümlerinin bu 

Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden daha elverişli olması halinde, 3 üncü maddede 

belirtilen kişiler, elverişli hükümlerin uygulanmasını talep etme hakkına sahiptir. İKİNCİ BÖLÜM 

Markanın İçereceği İşaretler Ve Markanın Elde Edilmesi Markanın içereceği işaretler Madde 5 - 

Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt 

etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar (Ek ibare: 

4128 - 3.11.1995) "malların biçimi veya (Değişik ibare: 5194 - 22.6.2004 /m.12) "ambalajları"" gibi 

çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve 

çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir. Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu 

durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz. 

(Ek cümle: 5194 - 22.6.2004 / m.12) "İnhisari hak sağlamayan bu tür unsurlar tescil belgesi üzerinde 

açıkça belirtilir." Marka hakkının elde edilmesi Madde 6 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile 

sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir. Marka tescilinde red için mutlak nedenler Madde 

7 - Aşağıda yazılı işaretler marka olarak tescil edilemez: a) 5 inci madde kapsamına girmeyen işaretler, 

b) (Değişik: 5194 - 22.6.2004 /m.13) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil 

edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar 

benzer markalar, c) Ticaret alanında cins, çeşit, (Ek ibare: 4128 - 3.11.1995 / m.5) "vasıf", kalite, 

miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı 

gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları 

münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar, d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan 

veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve 



adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar, e) Malın özgün doğal yapısından ortaya 

çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli 

değerini veren şekli içeren işaretler, f) Mal veya hizmeti niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi 

kaynığı gibi konularda halkı yanıltacak markalar, g) Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış 

ve dolayısıyla Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek markalar, h) 

Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, 

tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer 

armalar, amblemler veya nişanlar içeren markalar, ı) Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris 

Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesine göre tanınmış markalar, j) Dini değerleri ve sembolleri 

içeren markalar, k) Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar. (Değişik 2. fıkra: 5194 - 22.6.2004 

/ m.13) Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak 

bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili 

reddedilemez. Marka tescilinde red için nispi nedenler Madde 8 - Tescil edilmiş veya tescil için 

başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda, aşağıdaki hallerde marka 

tescil edilemez: a) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce 

başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa, b) Tescil için 

başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile 

aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal 

veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk 

tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu 

yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa. Marka sahibinin ticari vekili veya 

temsilcisi tarafından markanın kendi adına tescili için, marka sahibinin izni olmadan ve geçerli bir 

gerekçe gösterilmeden yapılan başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine red edilir. Tescilsiz bir 

markanın veya ticaret sırasında kulanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili 

istenen marka, aşağıdaki hallerde tescil edilmez. a) Markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden 

önce veya markanın tescili için yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak 

elde edilmiş ise, b) Belirtilen işaret, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkını 

veriyorsa. Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya 

benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil 

için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın 

sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın 

ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için 

başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde 

kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu reddedilir. Tescil için başvurusu yapılmış 

markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını 

kapsaması halinde, hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir. Ortak ve garanti 

markalarının sona ermesinden itibaren üç yıl içinde ortak marka veya garanti markası ile aynı veya 

benzeri olan marka tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir. Bir markanın yenilenmeme nedeniyle 

koruma süresinin dolmasından sonra iki yıl içerisinde aynı veya benzer markanın, aynı veya benzer 

mal ve hizmetler için yapılan tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Markanın 

Koruma Kapsamı Marka tescilinden doğan hakların kapsamı Madde 9 – (Değişik: 5833 - 21.01.2009 / 

m. 1) Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka sahibi, aşağıda 

belirtilen fiillerin önlenmesini talep edebilir: a) Markanın tescil kapsamına giren aynı mal ve/veya 

hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması. b) Tescilli marka 

ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal ve/veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal 



ve/veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından, işaret ile tescilli marka arasında 

ilişkilendirilme ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması. c) 

Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal ve/veya hizmetlerle 

benzer olmayan, ancak Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle tescilli markanın itibarından 

dolayı haksız bir yarar elde edecek veya tescilli markanın itibarına zarar verecek veya tescilli markanın 

ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması. Aşağıda belirtilen 

durumlar, birinci fıkra hükmü uyarınca yasaklanabilir: a) İşaretin mal veya ambalajı üzerine 

konulması. b) İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim 

edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması. c) İşareti 

taşıyan malın gümrük bölgesine girmesi, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi 

tutulması. d) İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması. e) İşareti kullanan kişinin, 

işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya 

benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük 

veya benzeri biçimlerde kullanılması. Markanın sahibine sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka 

tescilinin yayın tarihi itibarıyla hüküm ifade eder. Marka tescil başvurusunun bültende 

yayınlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmesi halinde yasaklanması söz 

konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru sahibi, tazminat davası açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne 

sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin yayınlanmasından önce karar veremez. Markanın 

sözlük veya başka başvuru eserlerinde yer alması Madde 10 - Tescilli bir markanın, tescilli olduğu 

belirtilmeden bir sözlük, ansiklopedi veya bir başka başvuru eserinde, jenerik ad izlenimi verecek 

şekilde, yayımlanması durumunda, marka sahibinin talebi üzerine yayımcı, yayımın sonraki ilk 

sayısında yanlışdığı düzeltir. Ticari vekil veya temsilci adına tescilli markanın kullanımının 

yasaklanması Madde 11 - Marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi adına, marka sahibinin izni 

alınmadan marka tescili yapılması halinde; marka sahibi kullanım için yetki vermemiş ise ve ticari vekil 

veya temsilcinin haklı bir gerekçesi yoksa, marka sahibinin markasının kullanılmasına itiraz etmek 

hakkı vardır. Marka tescilinden doğan hakların kapsamında istisna Madde 12 - Dürüstçe ve ticari veya 

sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmaları koşuluyla üçüncü kişilerin, ad ve adresini, mal veya 

hizmetlerle ilgili cins, kalite, miktar, kullanım amacı, değer, coğrafi kaynak, üretim veya sunuluş 

zamanı veya diğer niteliklere ilişkin açıklamaları kullanmaları marka sahibi tarafından engellenemez. 

Marka tescilinden doğan hakların tüketilmesi Madde 13 - Tescilli bir markanın tescil kapsamındaki 

mal üzerine konularak marka sahibi tarafından veya onun izni ile Türkiye'de piyasaya sunulmasından 

sonra, mallarla ilgili fiiller marka tescilinden doğan hakkın kapsamı dışında kalır. Marka sahibinin, 

birinci fıkra hükmüne girmesine rağmen, malın piyasaya sunulmasından sonra, üçüncü kişiler 

tarafından değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçlı kullanmalarını önleme yetkisi vardır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Markanın Kullanılması Markanın kullanılması Madde 14 - Markanın, tescil 

tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılma-ması veya bu kullanıma beş yıllık 

bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir. Aşağıda belirtilen durumlar markayı 

kullanma kabul edilir: a) Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı 

unsurlarla kullanılması, b) Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması, c) 

Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması, d) Markayı taşıyan malın ithalatı. BEŞİNCİ BÖLÜM 

Marka Tescilinden Doğan Haklarla İlgili Hukuki İşlemler Markanın hukuki işlemlere konu olması 

Madde 15 - Tescilli bir marka, başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakkı 

lisans konusu olabilir, rehin edilebilir. Rehin hakkı bakımından Medeni Kanunun rehin hakkına ilişkin 

hükümleri uygulanır. Tescilli bir marka üzerindeki sağalararası işlemler yazılı şekle tabidir. Markanın 

devri Madde 16 - Marka, tescil edildiği mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilir. Bir 



işletmenin aktif ve pasifleri ile birlikte devri, aksi kararlaştırılmamışsa, işletmeye ait markaların da 

devrini kapsar. Bu hüküm, işletmenin devrine, sözleşmeden doğan yükümlülük halinde uygulanır. 

İkinci fıkra hükmü hariç olmak üzere, bir markanın devri, mahkeme kararının sonucu olan devir hariç, 

yazılı olarak yapılır ve devir sözleşmesi taraflarca imzalanır. Aksine sözleşmeler hükümsüzdür. 

Markanın devri, mal veya hizmetlerin coğrafi kaynağı, kalitesi veya markanın kendisi ile ilgili olarak 

halkı yanılgıya düşürebilecek nitelikte ise, yeni marka sahibi halkı yanılgıya düşürmeyecek şekilde mal 

veya hizmetlerde marka tescilinin sınırlı bir hale getirilmesini kabul etmediği takdirde, devir işlemi 

Enstitü tarafından yapılmaz. Tescilli bir markanın devri sırasında aynı markanın veya ayırt 

edilemeyecek derecede benzerinin, aynı veya halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar veya 

hizmetler için başka marka tescillerinin bulunması halinde, bu markaların da devredilmesi şarttır. 

Devir, taraflardan birinin talebi üzerine, sicile kayıt edilir ve yayınlanır. Devir, sicile kayıt edilmediği 

sürece, taraflar markanın tescilinden doğan yetkileri iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri süremez. 

Ticari vekil veya temsilci adına tescilli markanın devri Madde 17 - Marka sahibinin izni olmadan onun 

ticari vekili veya temsilcisi adına marka tescil edilmesi halinde, ticari vekil veya temsilcinin haklı bir 

gerekçesi yoksa, marka sahibinin söz konusu tescilin kendi lehine devredilmesini isteme yetkisi vardır. 

Markanın teminat olarak gösterilmesi Madde 18 - Tescilli bir marka, işletmeden bağımsız olarak, 

teminat olarak gösterilebilir. Markanın teminat olarak gösterilmesi, taraflardan birinin talebi üzerine, 

sicile kayıt edilir ve yayınlanır. Haciz Madde 19 - Tescilli bir marka işletmeden bağımsız olarak, haciz 

edilebilir. Haciz sicile kayıt edilir ve yayınlanır. Lisans Madde 20 - Tescilli bir markanın kullanım hakkı, 

tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı için lisans sözleşmesine konu olabilir. Lisans 

şartları Madde 21 - Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. Aksi 

sözleşmede kararlaştırılmamışsa, lisans inhisari değildir. Lisans veren markayı kendi kullanabileceği 

gibi, üçüncü kişilere aynı markaya ilişkin başka lisanslar da verebilir. İnhisari lisans söz konusu olduğu 

zaman, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça, kendisi de markayı 

kullanamaz. Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü 

kişilere devredemez veya alt lisans veremez. Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa lisans hakkını alan 

kişi, markanın koruma süresinde markanın kullanılmasına ilişkin her türlü tasarufta bulunabilir. Aksi 

sözleşmede kararlaştırılmamışsa, inhisari lisansa sahip olan kişi, üçüncü bir kişi tarafından marka 

sahibinin markadan doğan haklarına, tecavüz edilmesi durumunda, marka sahibinin bu Kanun 

Hükmünde Kararname uyarınca açabileceği davaları, kendi adına açabilir. İnhisari olmayan lisans 

sahiplerinin, dava açma hakları yoktur. Altıncı fıkra hükümlerine göre, markaya tecavüz dolayısıyla 

dava açma hakkı olmayan bir lisans alan, noter vasıtasıyla yapacağı bir bildirimle, gereken davayı 

açmasını marka sahibinden isteyebilir. Marka sahibinin, bu talebi kabul etmemesi veya bildirimin 

alındığı tarihten itibaren üç ay içinde, gerekli davanın açılmaması halinde, lisans alan yaptığı bildirimi 

de ekleyerek, kendi adına dava açılabilir. Lisans alan, ciddi bir zarar tehlikesi karşısında ve söz konusu 

sürenin geçmesinden önce, ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebilir. Lisans alan, 

dava açtığını marka sahibine bildirir. Marka sahibi, talimatlarıyla uygunluk içinde, lisans alan 

tarafından üretilen malın veya sunulan hizmetlerin kalitesini garanti edecek önlemleri alır. Sözleşme 

şartlarının lisans alan tarafından ihlali halinde, tescilli bir markadan doğan haklar, lisans alana karşı, 

dava yoluyla ileri sürülebilir. Lisans sicile kayıt edilmediği sürece, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri 

sürülemez. Lisans sözleşmelerinde, bu Kanun Hükmünde Kararname ile konuya ilişkin diğer kanun, 

tüzük, yönetmelik ve tebliğlere aykırı hükümler bulunamaz. Bu tür düzenlemeler lisans tarihinden 

sonra yapılsa dahi, lisans sözleşmelerindeki aykırı hükümler geçersiz sayılır. Hukuki işlemlerin 

başvurulara uygulanması Madde 22 - Devir, lisans, intikal, haciz, rehin ve marka sahibi hakkındaki 

değişiklikler ile ilgili hukuki işlemler marka başvurularına da uygulanır. (Ek fıkra: 5194 - 22.6.2004 / 



m.14) Bildirim adresinde bir değişiklik olması durumunda, adres değişikliğinin yazılı olarak Enstitüye 

bildirilmesi zorunludur. Bu bildirimin yapılmaması halinde, Enstitüde mevcut en son adrese yapılmış 

bildirimler geçerlidir. İKİNCİ KISIM BAŞVURU BİRİNCİ BÖLÜM Marka Başvurusu ve Ekleri Başvuru 

şartları Madde 23 - Bir markanın tescil edilmesi için, aşağıda belirtilen unsurlar ile başvuruda 

bulunmak şarttır: a) Şekli ve kapsamı yönetmelikte belirlenen, başvuru sahibinin kimliğine ilişkin 

bilgileri de içeren başvuru dilekçesi, b) Markanın yayına ve çoğaltmaya elverişli örneği, c) Markanın 

kullanılacağı malların veya hizmetlerin listesi, d) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge aslı, e) 

Sınıf veya sınıfların ücretinin ödendiğini gösterir belge aslı, f) Marka vekili tayin edilmiş ise 

vekaletname, g) Başvuru sahibi tüzel kişi ise imza sirküleri, h) Başvuru sahibinin ticaretle uğraştığını 

gösterir belge. Bir marka tescil başvurusunun geçerliliği için, başvuru ücretinin başvuru ile birlikte 

ödenmesi şarttır. Her marka tescili için ayrı başvuru yapılması zorunludur. Bir marka başvurusu ile 

birlikte veya daha sonra Ensititüye verilecek her türlü belge, bu Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 

yönetmelikte öngörülen hususları kapsar. Sınıflandırma Madde 24 - Markaların kullanılacağı mallar 

veya hizmetler, markaların tescili amaçları için malların veya hizmetlerin uluslararası 

sınıflandırılmasına ilişkin esaslara göre sınıflandırılır. Sınıflandırma ile ilgili ilkeler yönetmelikte 

belirtilir. İKİNCİ BÖLÜM Rüçhan Hakkı Milletlerarası sözleşmelere dayanan başvurulardan doğan 

rüçhan hakları Madde 25 - Paris Sözleşmesine dahil ülkelerden birine mensup veya bu ülkelerden 

birine mensup olmamakla birlikte onlardan birinde ikametgahı veya işler durumda bir ticari 

müessesesi bulunan gerçek veya tüzel kişiler, bu ülkelerin herhangi birinde yetkili mercilere bir 

markanın tescili için usulüne uygun olarak yaptıkları başvuru tarihinden itibaren altı ay süreyle aynı 

marka için tescil belgesi almak üzere Türkiye'de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından 

yararlanır. Bu süre içinde kullanılmayan rüçhan hakları düşer. Birinci fıkrada belirtilen süre içinde, 

rüçhan hakkına dayanılarak başvuru yapıldığı takdirde, rüçhan hakkının doğduğu tarihten itibaren 

üçüncü kişiler tarafından yapılacak rüçhan hakkına konu olan tescil başvurusunun mal veya hizmetler 

itibarıyla kapsamındaki başvurular ve bunlar adına yapılacak marka tescilleri hüküm ifade etmez. 

Paris Sözleşmesine taraf bir ülke uyruğu olan gerçek veya tüzel kişi, Paris Sözleşmesine taraf olmayan 

bir ülkede marka tescili için geçerli bir başvuru yapmışsa, bu madde hükmüne göre, söz konusu 

başvurunun rüçhan hakkından yararlanır. Sergilerde teşhir hakkından doğan rüçhan hakları Madde 26 

- Tescil başvurusundaki markanın kullanılacağı malları veya hizmetleri Türkiye'de açılan milli ve 

milletlerarası sergilerde veya Paris Sözleşmesine taraf ülkelerde açılan resmi veya resmi olarak 

tanınan sergilerde teşhir eden 3 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı gerçek veya tüzel kişiler, 

sergideki teşhir tarihinden itibaren altı ay içinde Türkiye'de marka tescil ettirmek için başvuru yapma 

konusunda rüçhan hakkından yararlanır. Tescil başvurusunda belirtilen makanın kullanacağı mallar 

veya hizmetler, sergide görünür şekilde resmi açılış tarihinden önce sergilenmişse rüçhan süresi, 

malların sergi yerine konulduğu veya hizmetin sergilendiği tarihten itibaren başlar. Birinci fıkrada 

belirtilen sergilerden Türkiye'de açılanların yetkili mercileri, tescil başvurusundaki bir markanın 

kullanacağı mallarını sergide teşhir edenlere veya hizmeti sergileyenlere, teşhir ettikleri malların 

çeşidini veya teşhir ettikleri hizmetlerin cinsini açıkça belirten ve malın veya hizmetin sergide görünür 

şekilde sergilendiği tarihi ve resmi açılış tarihini gösterir bir belge verir. Yabancı ülkelerde teşhir 

edilen mallar veya hizmetler için, serginin açıldığı ülkenin yetkili mercileri tarafından düzenlenen ve 

üçüncü fıkrada yazılı hususları içeren bir belgenin verilmesi şarttır. Başvurusu yapılmış veya tescil 

edilmiş bir markanın kullanacağı malların Türkiye'de açılan sergilerde teşhir edilmesine ve sergi 

bittikten sonra ülkesine geri gönderilmesine engel olunmaz. Bir sergide teşhir edilmiş, tescil 

başvurusu bulunan veya tescilli bir markanın kullanılacağı mallar veya hizmetler ile ilgili olarak birden 

çok başvuru yapılmışsa, bu durumda bu malları veya hizmetleri ilk sergileyen kişi, aynı zamanda 



sergilenmesi halinde ise ilk başvuruda bulunan kişi, rüçhan hakkından yararlanır. Rüçhan hakkının 

hükmü Madde 27 - 25 inci ve 26 ncı madde hükümlerine göre rüçhan hakkının hüküm ve sonuçları, 

rüçhan hakkının talep edildiği başvurunun tarihi itibariyle doğar. Rüçhan hakkının talep edilmesi ve 

belgelendirilmesi Madde 28 - Başvuru sahibi, yararlanmak istediği rüçhan hakkını başvuru ile birlikte 

talep eder. Bununla ilgili rüçhan hakkı belgesini, başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde vermediği 

takdirde rüçhan hakkından yararlanma talebi yapılmamış sayılır. Sergi teşhir hakkına dayalı olarak 

alınmış bir rüçhan, 25 inci maddeye göre verilen rüçhan süresini uzatmaz. ÜÇÜNCÜ KISIM TESCİL 

İŞLEMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Başvurunun İncelenmesi Şekli inceleme Madde 29 - Enstitü, başvurunun 

23 üncü maddede belirtilen şartlara uygunluğunu ve herhangi bir şekli eksikliğin bulunup 

bulunmadığını inceler. Enstitü 23 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkrası hükmü uyarınca herhangi bir 

eksikliğin olmadığına karar verirse, marka tescil başvurusu başvurunun Enstitüye veya onun yetkili 

kıldığı makama verildiği tarih, saat ve dakika itibariyle kesinleşir. Rüçhan hakkı talep edilmişse, Enstitü 

tarafından 25 inci, 26 ncı ve ve 27 nci madde hükümlerine göre ayrıca inceleme yapılır. Şekli eksiklerin 

giderilmesi Madde 30 - Bir başvuruda, 23 üncü maddede yer alan şartların yerine getirilmediği tesbit 

edilirse, Enstitü söz konusu eksiklerin yönetmelikte öngörülen süre içinde giderilmesini başvuru 

sahibine bildirir. Enstitü, 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen başvuru 

dilekçesinde başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgilerin bulunmaması veya eksik bulunması yahut (b), 

(c), (d) bentlerinde belirtilen belgelerden herhangi birinin verilmemesi halinde, başvuruyu reddeder. 

Enstitü tarafından giderilmesi istenen ve 23 üncü maddenini birinci fıkrasının (e), (f), (g) ve (h) 

bentleri kapsamına giren eksiklerin, yönetmelikte öngörülen süre içinde giderilmiş olması koşuluyla, 

marka tescil başvurusu, başvurunun ilk yapıldığı tarih itibariyle kesinleşir. Rüçhan hakkına ilişkin 

eksiklerin giderilmemesi, sadece rüçhan hakkının yitirilmesi bakımından hüküm ifade eder. Başvuru 

yapma hakkı yönünden inceleme Madde 31 - 3 üncü madde kapasımına girmeyen gerçek veya tüzel 

kişilerin başvurusu reddedilir. Red için kesin nedenler yönünden inceleme Madde 32 - Enstitü, 

başvurunun şekli yönden hiç bir eksiği bulunmadığına karar verirse, markanın kullanılacağı ve tescil 

kapsamına girmesi talep edilen mallar veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı itibariyle başvurunun 

özellikle 7 nci madde hükümleriyle uygunluğunu inceler. Başvuru 7 nci maddeye göre, uygun 

görülmeyen mallar veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı itibariyle reddedilir. İKİNCİ BÖLÜM 

Başvurunun Yayınlanması Başvurunun yayınlanması Madde 33 - Başvuru şartları eksiksiz bir şekilde 

yerine getirilmiş ve 29, 30, 31 ve 32 nci madde hükümlerine göre reddedilmemiş bir marka tescil 

başvurusu ilgili bültende yayınlanır. Başvurunun birinci fıkrada belirtilen madde hükümlerine göre 

reddedilmesine, başvuru yayınlandıktan sonra karar verilirse, başvurunun reddedildiğine ilişkin karar 

ayrıca yayınlanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Üçüncü Kişilerin Görüş ve İtirazları Üçüncü kişilerin görüşleri 

Madde 34 - Marka başvurusunun yayınından sonra, herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya herhangi 

bir grup veya hizmetleri temin edenler, üreticiler veya imalatçıları temsil eden bir organ, tacir veya 

tüketiceler, 7 nci maddeye göre, markanın tescil için yeterli nitelikleri taşımadığını belirten yazılı 

görüşlerini Enstitüye sunabilir. Ancak bu kişiler, Enstitü nezdinde işlemlere taraf olamaz. İtiraz Madde 

35 - Tescil başvurusu yapılmış markanın 7 nci ve 8 inci madde hükümlerine göre tescil edilmemesi 

gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından 

marka başvurusunun yayınından itibaren üç ay içerisinde yapılır. 8 inci maddenin son fıkrası 

çerçevesinde yapılacak itiraz, ancak itiraz eden kişinin markasını bu süre içerisinde kullanmaması 

halinde reddedilir. İtirazlar yazılı ve gerekçeli olarak yapılır. Enstitü itiraz sahibinden, yönetmelikte 

öngörülen sürede yerine getirilmek üzere, ek belge, kanıt ve gerekçeler isteyebilir. Bu süre içerisinde 

istenilen ek belge, kanıt ve gerekçeler Ensitüye verilmediği takdirde itiraz yapılmamış sayılır. İtirazın 

incelenmesi Madde 36 - Enstitü, itirazları incelerken gerekli gördüğü süre ve sıklıkta tarafların itiraz ve 



karşı görüşlerini ilgili taraflara ilerit ve yazılı görüşlerini alır. Enstitü gerekli görürse tarafları uzlaşmak 

için biraraya getirir. Enstitü, yapılan itirazı geçerli bulmazsa reddeder. İtiraz, başvuruda kullanılacağı 

belirtilen mallar veya hizmetlerden bir kısmıyla ilgili olarak geçerli bulunursa, bu mallar veya 

hizmetlere ilişkin olarak kabul edilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Marka Başvurusu İle İlgili Şekli İşlemler 

Yanlışlıkların düzeltilmesi Madde 37 - Başvuru sahibinin talebi üzerine, marka başvurusunda içerik, 

mal veya hizmetlerde değişiklikleri kapsamayan; başvuru sahibinin adı ve adresindeki hatalar, imla 

hatalarına ilişkin yanlışlıkların düzeltilmesi, başvurunun incelenmesi işlemleri aşamasında yapılır. 

Başvurunun geri çekilmesi Mardde 38 - Marka başvurusu, markanın tescil edilmesinden önce, 

başvuru sahibi tarafından geri çekilebilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Tescil Tescil Madde 39 - Bu Kanun 

Hükmünde Kararname ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre başvurusunu eksiksiz yapmış veya 

eksiklerini gidermiş ve süresi içerisinde hakkında itiraz yapılmamış veya yapılan itiraz kesin olarak 

reddedilmiş bir başvuru, tescil edilerek sicile kaydedilir. Başvuru sahibine "Marka Tescil Belgesi" 

verilir. Sicil kaydında; marka örneği, başvuru tarihi, marka tescil numarası, markanın kullanacağ 

mallar veya hizmetlerin listesi, mal veya hizmetlerin sınıf veya sınıfları, marka sahibinin ve varsa 

vekilinin adı, soyadı, uyruğu, tüzel kişilerde ticaret ünvanı ve hangi ülkenin kanunlarına göre kurulu 

olduğu, adresi, tescil tarihi, marka ve marka hakları ile ilgili bütün değişiklikler ve yönetmelikte 

öngörülen diğer hususlar yer alır. Marka sicili alenidir. Talep edilmesi ve yönetmelikte öngörülen 

ücretin ödenmesi koşuluyla sicil örneği verilir. Sicil kaydı yapılan marka ile ilgili bilgiler yönetmelikte 

şekil ve şartları belirtildiği biçimde ve ikinci fıkrada yer alan unsurları da kapsamak üzere yayınlanır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM MARKANIN KORUMA SÜRESİ VE MARKA TESCİLİNİN YENİLENMESİ Markanın 

koruma süresi Madde 40 - Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu 

süre, onar yıllık dönemler halinde yenilenir. Yenileme Madde 41 - Koruma süresi sona eren marka, 

sahibinin veya onun yetkili kıldığı vekilin talebi ve yönetmelikte öngörülen yenileme ücretinin 

ödenmesi koşuluyla yenilenir. Enstitü, tescil süresinin dolmakta olduğunu, sürenin bitiminden önce 

ve yönetmelikte öngörülen süre içinde, marka hakkı sahibine haber verir. Enstitünün bu bilgiyi 

vermemiş olması, Enstitüye herhangi bir sorumluluk getirmez. Yenileme talebinin yapılması ve 

yenileme ücretinin ödenmesi, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içinde 

gerçekleştirilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi, ek bir ücretin ödenmesi koşuluyla, 

koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir. 

Yenileme süresi mevcut tescilin sona erdiği gün başlar. Yenileme sicile kayıt edilir ve yayınlanır. 

Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümsüz 

sayılır. BEŞİNCİ KISIM MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE MARKA HAKKININ SONA ERMESİ BİRİNCİ 

BÖLÜM Markanın Hükümsüzlüğü Hükümsüzlük halleri Madde 42 - Aşağıdaki hallerde markanın 

hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir: a) 7 nci maddede sayılan haller. 

(Ancak 7 nci maddenin (ı) bendinde belirtilen tanınmış markalarla ilgili davanın (Ek ibare: 4128 - 

3.11.1995) " tescil tarihinden itibaren " 5 yıl içerisinde açılması gerekir. Markanın tescilinde kötü niyet 

varsa iptal davası süreye bağlı değildir.) b) 8 inci maddede sayılan haller. (Ancak, 8 inci maddenin son 

fıkrası çerçevesinde açılan davada önceki hak sahibi koruma süresinin bitiminden itibaren 2 yıl 

içerisinde markasını kullanmamışsa bu bir hükümsüzlük nedeni sayılmaz.) c) 14 üncü maddeye 

aykırılık. (Ancak, 5 yılın dolması ile davanın açıldığı tarih arasında ciddi biçimde kullanma 

hükümsüzlük nedeni sayılmaz. Dava açılacağı düşünülerek kullanma gerçekleşmiş ise, mahkeme 

davanın açılmasından önceki üç ay içerisinde gerçekleşen kullanmayı dikkate almaz.) d) Marka 

sahibinin davranışları nedeniyle, marka mal ve hizmetler için yaygın bir ad haline gelmiş ise, e) Hak 

sahibi veya yetkili kıldığı kişi tarafından kullanım sonucunda tescil edildiği mal ve hizmetlerin niteliği, 

kalitesi, üretim yeri ve coğrafi kaynağı konusunda halkta yanlış anlama ihtimali var ise, f) 59 uncu 



maddeye aykırı kullanım. Hükümsüzlük nedenleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete 

ilişkin bulunuyorsa, yalnız o mal veya hizmet ile ilgili olarak kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. (Değişik 

son fıkra: 5194 - 22.6.2004 / m.15) Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar 

veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise 7 nci maddenin 

birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili hükümsüz sayılamaz. Hükümsüzlük talebi Madde 

43 - Markanın hükümsüzlüğünü, ilgili mahkemeden, zarar gören kişiler, Cumhuriyet savcıları veya ilgili 

resmi makamlar isteyebilir. Hükümsüzlüğün etkisi Madde 44 - Markanın hükümsüzlüğüne karar 

verilmesi halinde, kararın sonuçları geçmişe etkilidir. Marka sahibinin kötü niyetli olarak hareket 

etmesinden kaynaklanan, zararın giderilmesine ilişkin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, 

hükümsüzlüğün geriye dönük etkisi, aşağıdaki durumları etkilemez: a) Markanın hükümsüz 

sayılmasından önce, bir markaya tecavüz sebebiyle verilen hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış 

kararlar, b) Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce, yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler. 

(Ancak, hal ve şartlara göre, haklı sebepler ve hakkaniyet düşüncesi ile sözleşme uyarınca ödenmiş 

bedelin kısmen veya tamamen iadesi mümkündür.) Bir markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş 

karar, herkese karşı hüküm doğurur. İKİNCİ BÖLÜM Marka Hakkının Sona Ermesi Sona ermenin 

sebepleri Madde 45 - Marka hakkı; a) Koruma süresinin dolması ve markanın süresi içinde 

yenilenmemesi, b) Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi, nedenlerinden birinin 

gerçekleşmesi ile sona erer. Marka hakkının sona ermesi, sona erme sebebinin gerçekleşmiş olduğu 

andan itibaren hüküm ifade eder. Marka hakkının sona ermesi, ilgili bültende yayınlanır. Marka 

hakkından vazgeçme Madde 46 - Marka sahibi, markanın kullanılacağı malların ve/veya hizmetlerin 

tamamından veya bir kısmından vazgeçebilir. Vazgeçmenin yazılı olarak Enstitü'ye bildirilmesi gerekir. 

Vazgeçme, Marka Siciline kayıt tarihi itibariyle hüküm doğurur. Marka Siciline kayıt edilmiş hakların 

ve lisans sahiplerinin izni olmadıkça, marka sahibi marka hakkından vazgeçemez. Marka üzerinde, bir 

üçüncü kişi tarafından hak sahipliği iddia edilmekte ise, onun izni olmadıkça, marka hakkından 

vazgeçilemez.. ALTINCI KISIM ENSTİTÜ KARARLARINA İTİRAZ İtiraz Madde 47 - Enstitü kararlarına 

karşı itiraz edilebilir. Sonuçlanmayan kararlarla ilgili itiraz yapılabilmesi için, söz konusu karara ayrı 

itiraz yapılmasına izin verilmelidir. İtiraza yetkili kişiler Madde 48 - Enstitü tarafından alınacak 

kararlardan zarar gören kişiler, kararlara karşı Enstitü nezdinde itiraz yapabilir. Alınan kararlarla ilgili 

işlemlere taraf diğer kişiler doğrudan itiraz yetkisine sahiptir. İtiraz şekli ve zamanı Madde 49 - İtiraz, 

kararın bildiriminden sonraki iki ay içerisinde yazılı olarak Enstitüye yapılır. İtirazın değerlendirilmesi 

için, itiraz ücretinin itiraz sırasında ödenmesi gerekir. Kararın bildiriminden sonraki iki ay içinde, itiraz 

konusunun gerekçeleri yazılı olarak verilir. Bu süre içinde gerekçelerin verilmemesi halinde itiraz 

yapılmamış sayılır. İlgili dairenin düzeltme kararı Madde 50 - Enstitü ilgili dairesi, itirazın haklı 

olduğuna ve doğruluğuna ikna olursa, kararını düzeltebilir. Bu durum, alınan kararlarla ilgili işlemlere 

doğrudan taraf olmayan kişilerin itirazı halinde uygulanmaz. Enstitünün ilgili dairesi yapılan itirazı 

kabul etmezse, itirazı herhangi bir yorumda bulunmaksızın, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme 

Kuruluna gönderir. İtirazların incelenmesi Madde 51 - İtiraz, incelenebilir nitelikte ise, Yeniden 

İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, itirazın incelenmesi işlemlerini başlatır. Yeniden İnceleme ve 

Değerlendirme Kurulu, yönetmelikte öngörülen süre içinde, diğer taraf veya makam tarafından ileri 

sürülen görüşler hakkında, tarafları görüşlerini bildirmeye davet eder. İtiraz hakkından karar Madde 

52 - İtirazın incelenmesinden sonra, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, itiraz hakkında 

kararını verir. Kararlara karşı dava açılması Madde 53 - Yeniden İnceleme ve Değerlendirme 

Kurulunun, 47 ila 52 nci maddelerde belirtilen itiraz işlemleri ile ilgili kesinleşen kararlarına karşı, 

kesinleşen kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde, yetkili mahkemede dava açılabilir. YEDİNCİ 

KISIM GARANTİ MARKALARI VE ORTAK MARKALAR Garanti markaları Madde 54 - Garanti markası, 



markasahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim 

usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir. Garanti markasının marka 

sahibinin veya marka sahibine iktisaden bağlı olan bir işletmenin mal veya hizmetlerinde kullanılması 

yasaktır. Ortak marka Madde 55 - Ortak marka, üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden 

oluşan bir grup tarafından kullanılan işarettir. Ortak marka gruptaki işletmelerin mal veya hizmetlerini 

diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarar. Garanti markası veya ortak marka 

teknik yönetmeliği Madde 56 - Bir garanti markasının veya ortak markanın tescili için başvuru ile 

birlikte markanın kullanılma usul ve şeklini gösterir bir teknik yönetmeliğin verilmesi zorunludur. 

Garanti markası teknik yönetmeliği markanın garanti edilen mal veya hizmetlerin ortak özellikleri 

hakkında hükümler içerir ve markanın kullanılmasının kontrolunun yapılma şekillerini ve gerektiğinde 

uygulanacak cezaları öngörür. Ortak marka teknik yönetmeliğinde, ortak markayı kullanmaya yetkili 

olan işletmeler belirtilir. Ortak markanın tescili için ortak marka sahipleri birlikte hareket eder. Ortak 

markanın yenilenmesi için ortaklardan birinin başvurması yeterlidir. Teknik yönetmeliğin 

değiştirilmesi Madde 57 - Teknik yönetmelikte yapılacak değişiklikler Enstitü tarafından 

onaylanmadıkça uygulanamaz. Teknik yönetmelikte yapılması istenilen değişiklikler, 56 ncı maddenin 

ikinci ve üçüncü fıkralarına veya kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olması halinde, Enstitü 

tarafından değişiklik talebi reddedilir. Kanun hükmünde kararnameye aykırı teknik yönetmelik Madde 

58 - Teknik yönetmelik, 56 ncı maddede öngörülen şartları içermediği takdirde, teknik yönetmelite 

gerekli değişiklikleri yapması, Enstitü tarafından marka sahibine bildirilir. Marka sahibi bildirim 

tarihinden itibaren altı ay içinde gerekli değişiklikleri yapmaz ve teknik yönetmeliği düzeltmez ise, 

garanti markası veya ortak markanın tescili talebi reddedilir. Teknik yönetmeliğe aykırı kullanma 

Madde 59 - Marka sahibi, garanti markasının veya ortak markanın belirli bir sürede teknik 

yönetmeliğe aykırı olarak kullanmasına göz yumar ve taraflardan birinin başvurusu üzerine 

mahkemece tanınacak süre içinde, söz konusu aykırı kullanım düzeltilmediği takdirde, marka, tanınan 

süre sonunda mahkem tarafından iptal edilir. Devir ve lisans Madde 60 - Garanti markasının veya 

ortak markanın devri veya bir ortak markada lisans verilmesi, Marka Siciline kayıt halinde geçerlidir. 

SEKİZİNCİ KISIM MARKA HAKKINA TECAVÜZ DURUMLARI Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller Madde 

61 – (Değişik: 5833 - 21.01.2009 / m. 2) Aşağıda sayılan fiiller marka hakkına tecavüz sayılır: a) Marka 

sahibinin izni olmaksızın, markayı 9 uncu maddede belirtilen biçimlerde kullanmak. b) Marka 

sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle 

markayı taklit etmek. c) Markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle 

markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla kullanılan markayı 

taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için 

gümrük bölgesine yerleştirmek, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutmak veya 

ticari amaçla elde bulundurmak. d) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz 

genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.” Madde 61/A – (Değişik: 5833 - 21.01.2009 / 

m. 3) Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal veya hizmet 

üreten, satışa arz eden veya satan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para 

cezası ile cezalandırılır. Marka koruması olan eşya veya ambalajı üzerine konulmuş marka koruması 

olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıran kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 

beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı 

üzerinde satmak, devretmek, kiralamak veya rehnetmek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan 

dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Yukarıdaki fıkralarda 

tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ayrıca bunlara özgü 

güvenlik tedbirlerine hükmolunur. Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçlardan dolayı cezaya 



hükmedebilmek için markanın Türkiye’de tescilli olması şarttır. Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan 

suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. Üzerinde başkasının hak sahibi olduğu 

marka taklit edilerek üretilmiş malı satışa arz eden veya satan kişinin bu malı nereden temin ettiğini 

bildirmesi ve bu suretle üretenlerin ortaya çıkarılmasını ve üretilmiş mallara elkonulmasını sağlaması 

halinde hakkında cezaya hükmolunmaz.” Marka sahibinin talepleri Madde 62 - Marka hakkı tecavüze 

uğrayan marka sahibi, mahkemeden, aşağıdaki taleplerde bulunabilir: a) Marka hakkına tecavüz 

fiillerinin durdurulması, b) Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini, c) (Değişik: 

4128 - 3.11.1995 / m.5) Marka hakkına tecavüz dolayısı ile üretilmesi veya kullanılması cezayı 

gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, cihaz, makine gibi vasıtalara el koyulması talebi 

d) (c) bendi uyarınca el konulan ürünler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması, (Bu 

durumda, söz konusu ürünlerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değer, kabul edilen 

tazminatı aştığı zaman, marka sahibinin fazlayı karşı tarafa ödemesi gerekir.) e) (Değişik: 4128 - 

3.11.1995 / m.5) Marka hakkına tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle bu 

maddenin (c) bendine göre el koyulan ürünlerin ve araçların üzerlerindeki markaların silinmesi veya 

marka hakkına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası talebi , f) Marka hakkına tecavüz eden 

kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere 

tebliğ edilmesi ve kamuya yayın yoluyla duyurulması. Hukuk davalarında yetkili mahkeme Madde 63 - 

Marka sahibi tarafından, üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme, 

davacının ikametgahının olduğu veya suçun işlendiği veya tecavüz fiilinin etkilerinin görüldüğü 

yerdeki mahkemedir. Davacının Türkiye'de ikamet etmemesi halinde, yetkili mahkeme, sicilde kayıtlı 

vekilin iş yerinin bulunduğu yerdeki ve eğer vekillik kaydı silinmiş ise, Enstitünün merkezinin 

bulunduğu yerdeki mahkemedir. Üçüncü kişiler tarafından marka başvurusu veya marka sahibi 

aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki 

mahkemedir. Marka başvurusu veya marka sahibinin Türkiye'de ikamet etmemesi halinde, ikinci fıkra 

hükmü uygulanır. Birden fazla mahkemenin yetkili olduğu durumda, yetkili mahkeme, ilk davanın 

açıldığı mahkemedir. Tazminat Madde 64 - Marka sahibinin izni olmaksızın, marka taklit edilerek 

üretilen ürünü üreten, satan, dağıtan veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkaran veya bu amaçlar 

için ithal eden veya ticari amaçla elde bulunduran kişi, hukuka aykırılığı gidermek ve sebep olduğu 

zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Taklit markayı herhangi bir şekilde kullanmakta olan kişi, marka 

sahibinin markanın varlığından ve tecavüzden kendisini haberder etmesi ve tecavüzü durdurmasını 

talep etmesi halinde veya kullanmanın kusurlu bir davranış teşkil etmesi halinde, sebep olduğu zararı 

tazmin etmekle yükümlüdür. Tecavüzü kanıtlayan belgeler Madde 65 - Marka sahibi, markanın kendi 

izni olmaksızın taklit edilerek kullanılması sonucunda uğramış olduğu zarar miktarının belirlenmesi 

için tazminat yükümlüsünden markanın kullanılması ile ilgili belgeleri vermesini talep edebilir. Yoksun 

kalınan kazanç Madde 66 - Marka sahibinin uğradığı zarar, sadece fiili kaybın değerini değil, ayrıca 

marka hakkına tecavüz dolayısıyla yoksun kalınan kazancı da kapsar. Yoksun kalınan kazanç, zarar 

gören marka sahibinin seçimine bağlı olarak, aşağıdaki değerlendirme usullerinden birine göre hesap 

edilir: a) Marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, marka sahibinin markanın kullanması ile 

elde edebileceği muhtemel gelire göre, b) Marka hakkına tecavüz edenin, markayı kullanmak yoluyla 

elde ettiği kazanca göre, c) Marka hakkına tecavüz edenin, markayı bir lisans anlaşması ile hukuka 

uygun şekilde kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedeline göre. Yoksun kalınan 

kazancın hesaplanmasında, özellikle markanın ekonomik önemi, marka hakkına tecavüz edildiği anda 

geçerlilik süresi ve tecavüz sırasında markaya ilişkin lisansların sayısı ve çeşidi gibi etkenler gözönünde 

tutulur. Yoksun kalınan kazancın artırımı Madde 67 - Marka üzerinde tasarruf yetkisi olan kişi, yoksun 

kalınan kazancın hesaplanmasında, 66 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) veya (b) veya (c) bendlerinde 



belirtilen değerlendirme usullerinden birini seçmişse; mahkeme, ürünün satışında markanın 

ekonomik bakımdan önemli bir katkısının bulunduğu kanaatına vardığı takdirde, kazancın 

hesaplanmasında makul bir payın daha eklenmesine karar verir. Markanın ilgili ürüne ekonomik 

bakımdan önemli bir katkısının olduğunun kabul edilebilmesi için, ilgili ürüne olan talebin 

oluşmasında markanın belirleyici etken olduğunun anlaşılmış olması gerekir. Markanın itibarı Madde 

68 - Marka hakkına tecavüz eden tarafından markanın kötü veya uygun olmayan bir şekilde 

kullanılması sonucunda, markanın itibarı zarara uğrarsa, marka sahibi, bu nedenle, ayrıca tazminat 

isteyebilir. Dava açılamayacak kişiler Madde 69 - Marka sahibi, sebep olduğu zarardan dolayı marka 

sahibine tazminat ödemiş olan kişi tarafından piyasaya sürülmüş ürünleri kullanan kişilere karşı, 

Kanun Hükmünde Kararnamenin bu bölümünde yer alan davaları açamaz. Zamanaşımı Madde 70 - 

Marka hakkına tecavüzden doğan özel hukuka ilişkin taleplerde, zamanaşımı süresi için, Borçlar 

Kanununun zamanaşımına ilişkin hükümleri uygulanır. Görevli ve yetkili mahkeme Madde 71 - 

(Değişik: 5194 - 22.6.2004 / m.17) Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen davalarda, görevli 

mahkeme ihtisas mahkemeleridir. Bu mahkemeler tek hakimli olarak görev yaparlar. Asliye hukuk ve 

asliye ceza mahkemelerinden hangilerinin ihtisas mahkemesi olarak görevlendirileceği ve bu 

mahkemelerin yargı çevresini, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 

belirler. Enstitünün bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre aldığı bütün kararlara karşı 

açılacak davalarda ve Enstitünün kararlarından zarar gören üçüncü kişilerin Enstitü aleyhine 

açacakları davalarda görevli ve yetkili mahkeme, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen 

mahkemelerden Ankara ihtisas mahkemeleridir. Hükmün ilanı Madde 72 - Dava sonucunda haklı 

çıkan taraf, haklı bir sebebin veya menfaatının bulunması halinde, masrafları karşı tarafa ait olmak 

üzere kesinleşmiş kararın günlük gazete veya benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan 

edilmesini talep etmek hakkına sahiptir. İlanın şekli ve kapsamı kararda tesbit edilir. İlan hakkı, 

kararın kesinleşmesinden sonra üç ay içinde talep edilmezse düşer. Lisans alanın dava açması ve 

şartları Madde 73 - Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, inhisari lisansa sahip olan kişi, üçüncü bir 

kişi tarafından marka sahibinin marka hakkına tecavüz edilmesi durumunda, marka sahibinin bu 

Kanun Hükmünde Kararname uyarınca açabileceği davaları, kendi adına açabilir. İnhisari olmayan 

lisans sahibi olanların, dava açma hakları yoktur. Birinci fıkra uyarınca, marka hakkına tecavüz 

dolayısıyla dava açma hakkı olmayan bir lisans alan, noter vasıtasıyla yapacağı bir bildirimle, gereken 

davayı açmasını marka sahibinden isteyebilir. Marka sahibinin, yukarıdaki fıkrada belintilen talebi 

kabul etmemesi veya bildirimin alındığı tarihten itibaren üç ay içinde gerekli davanın açılmaması 

halinde, lisans alan yaptığı bildirimi de ekleyerek, kendi adına dava açabilir. Lisans alan, ciddi bir zarar 

tehlikesi karşısında ve söz konusu sürenin geçmesinden önce, ihtiyati tedbire karar verilmesini 

mahkemeden talep edebilir. Üçüncü fıkra uyarınca dava açan lisans alanın, dava açtığını marka 

sahibine bildirmesi gerekir. Marka hakkına tecavüzün mevcut olmadığı hakkında dava ve şartları 

Madde 74 - Menfaatı olan herkes, marka sahibine karşı dava açarak, fiillerinin marka hakkına tecavüz 

teşkil etmediğine karar verilmesini talep edebilir. Birinci fıkrada belirtilen davanın açılmasından önce, 

kendisinin Türkiye'de giriştiği veya girişeceği sınai faaliyeti sonucu üretilen ürünlerde kullanacağı 

markanın, başkasına ait bir marka hakkına tecavüz teşkil edip etmediği hakkında, marka sahibinden 

görüşlerini bildirmesini noter aracılığı ile talep eder. Bu talebin marka sahibine tebliğinden itibaren bir 

ay içinde marka sahibinin cevap vermemesi veya verilen cevabın menfaat sahibi kişi tarafından kabul 

edilmemesi halinde, menfaat sahibi birinci fıkraya göre dava açar. Birinci fıkrada belirtilen dava, 

marka hakkına tecavüzden dolayı kendisine karşı dava açılmış bir kişi tarafından açılamaz. Dava, 

marka üzerinde hak sahibi bulunan ve Marka Siciline kayıt edilmiş olan, bütün hak sahiplerine tebliğ 

edilir. Bu maddede belirlenen dava, markanın hükümsüzlüğü davasıyla birlikte de açılabilir. Delillerin 



tesbiti (*) Madde 75 - Marka hakkına tecavüzü ileri sürmeye yetkili olan kişi, bu haklara tecavüz 

sayılabilecek olayların tesbitini mahkemeden isteyebilir. _____ (*) Madde 75 in "Delillerin Tesbiti 

Davası" şeklindeki kenar başlığı, 26.6.2004 tarih ve 25504 sayılı R.G.'de yayımlanan, 22.6.2004 tarih 

ve 5194 sayılı Kanunun 18. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. _____ 

İhtiyati tedbir talebi Madde 76 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen türde dava açan veya 

açacak olan kişiler, dava konusu markanın kendi marka haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde 

Türkiye'de kullanılmakta olduğunu veya kullanılması için ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığını ispat 

etmek şartıyla, davanın etkinliğini temin etmek üzere, ihtiyati tedbire karar verilmesini talep edebilir. 

İhtiyati tedbir talebi, dava açılmadan önce veya dava ile birlikte veya daha sonra yapılabilir. İhtiyati 

tedbir talebi, davadan ayrı olarak incelenir. İhtiyati tedbirin niteliği Madde 77 - İhtiyate tedbirler, 

verilecek hükmün etkinliğini tamamen sağlayacak nitelikte olmalı ve özellikle aşağıda belirtilen 

tedbirleri kapsamalıdır: a) Davacının marka hakkına tecavüz teşkil eden fiillerin durdurulması, b) 

Marka hakkına tecavüz edilerek üretilen veya ithal edilen şeylere Türkiye sınırları içinde veya gümrük 

ve serbest liman veya bölge gibi olanlar dahil, bulundukları her yerde el konulması ve bunların 

saklanması, c) Herhangi bir zararın tazmini bakımından teminat verilmesi. Hukuk usulü muhakemeleri 

kanunu hükümlerinin uygulanması Madde 78 - (Değişik ibare: 5194 - 22.6.2004 / m.18) "Tesbit 

talepleri" ve ihtiyati tedbirlerle ilgili diğer hususlarda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri 

uygulanır. Gümrüklerde el koyma Madde 79 - Hak sahibinin yetkilerine tecavüz oluşturması nedeniyle 

cezayı gerektiren taklit markalı mallara, ithalat veya ihracaat sırasında hak sahibinin talebi üzerine, 

gümrük idareleri tarafından ihtiyati tedbir niteliğinden el konulabilir. El koyma ile ilgili uygulama bu 

konuda çıkarılacak mevzuatta düzenlenir. Gümrük İdarelerindeki tedbir, el koyma kararının 

tebliğinden itibaren on gün içinde esas hakkında ihtisas mahkemesinde dava açılmaz veya 

mahkemeden tedbir niteliğinde karar alınmazsa idarenin el koyma kararı ortadan kalkar. 

DOKUZUNCU KISIM İŞLEM YETKİSİ OLAN KİŞİLER VE MARKA VEKİLLERİ İşlem yetkisi olan kişiler Madde 

80 - Aşağıda belirtilen kişiler marka konuları ile ilgili olarak Enstitü nezdinde işlem yapabilir: a) Gerçek 

veya tüzel kişiler. Tüzel kişiler, yetkili organları tarafından tayin edilen kişi veya kişilerce temsil edilir. 

b) Marka vekilleri. İkametgahı yurt dışında bulunan kişiler ancak marka vekilleri vasıtasıyla temsil 

edilir. Marka vekili tayin edilmesi halinde, tüm işlemler marka vekili vasıtasıyla yapılır. Marka vekiline 

yapılan tebligat asile yapılmış sayılır. ONUNCU KISIM ÜCRETLERİN ÖDENMESİ VE HUKUKİ SONUÇLARI 

Ücretlerin ödeme süreleri ve sonuçları Madde 81 - Yönetmelikte öngörülen marka başvurusu ve tescil 

edilmiş bir marka ile ilgili ücretler, başvuru sahibi veya marka sahibi veya varsa sicilde kayıtlı vekili 

tarafından ödenir. Bir markanın tescil edilmesi ile ilgili işlemler için ödenmesi gereken ücretin, bu 

Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen süreler içinde ödenmemesi halinde, marka başvurusu geri 

çekilmiş kabul edilir. ONBİRİNCİ KISIM SON HÜKÜMLER Yürürlükten kaldırılan hükümler Madde 82 - 

3.3.1965 tarihli ve (Değişik ibare : 4128 - 3.11.1995 / m.5) "551 sayılı Markalar Kanunu" maddeleri 

yürürlükten kaldırılmıştır. GEÇİCİ HÜKÜMLER Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 

yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış marka başvuruları hakkında, başvuru tarihindeki Kanun 

Hükümleri uygulanır. Bu Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış ve 

sicile kaydedilmiş devir, intikal ve lisans işlemlerinden dolayı kazanılmış haklar saklı kalmak üzere, bu 

çeşit işlemlerde meydana gelecek değişiklikler için bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri 

uygulanır. Geçici Madde 2 - Hizmet markalarını fiilen kullananlar, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç oniki ay içinde, söz konusu hizmet markasını kullandıklarını 

kanıtlayacak resmi belgeleri de eklemek suretiyle hizmet markasının tescilini talep edebilecektir. 

Enstitü, oniki aylık süre dolduktan sonra, hizmet markası sahiplerinin taleplerini ilk kullanım tarihlerini 

de dikkate alarak değerlendirir. Geçici Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması 



bakımından, ihtisas mahkemeleri kuruluncaya kadar, asliye ticaret ve asliye ceza mahkemelerinin 

hangilerinin ihtisas mahkemesi olarak görevlendirileceği ve bu mahkemelerin yargı çevresi Adalet 

Bakanlığının teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenir. Yürürlük Madde 

83 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 84 - Bu Kanun 

Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Patent ve Faydalı Modellerin Korunması Hakkında KHK 

725 PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun 

Hükmünde Kar.nin Tarihi : 24.6.1995, No : 551 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 

Yayımlandığı R.G. Tarihi : 27/6/1995, No : 22326 V.Tertip Düsturun Cildi : 34 Sh : BİRİNCİ KISIM 

BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, KORUMADAN YARARLANACAK KĠġĠLER 

VE TANIMLAR Amaç ve Kapsam Madde 1 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, buluş yapma 

faaliyetini özendirmek, buluşların sanayiye uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin 

gerçekleştirilmesini sağlamak için buluşlara patent veya faydalı model belgesi vererek korumaktır. Bu 

Kanun Hükmünde Kararname, sınai hakkın tesisine uygun buluşlara patent veya faydalı model belgesi 

verilerek bunların korunması ile ilgili esasları, kuralları ve şartları kapsar. Korumadan Yararlanacak 

KiĢiler Madde 2 – Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan korumadan Türkiye Cumhuriyeti 

sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler veya 

Paris Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler yararlanır. Bu maddenin birinci 

fıkrası hükmü kapsamı dışında kalmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen 

veya fiilen patent ve/veya faydalı model belgesi koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek 

veya tüzel kişilerde, karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye'de patent ve/veya faydalı model belgesi 

korumasından yararlanır. Tanımlar Madde 3 – Bu Kanun Hükmünde Kararname anlamında "Enstitü", 

544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Türk Patent Enstitüsü'dür. Bu Kanun Hükmünde 

Kararname anlamında "Paris Anlaşması", Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir 

İttihat İhdas Edilmesine Dair 20 Mart 1883 tarihli Mukavele'dir. Milletlerarası AnlaĢmaların Öncelikle 

Uygulanması Madde 4 – Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası 

anlaşma hükümlerinin bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden daha elverişli olması halinde 

2 nci maddede belirtilen kişiler, elverişli hükümlerin uygulanmasını talep etme hakkına sahiptir. 

İKİNCİ BÖLÜM PATENT VERĠLEBĠLĠRLĠK ġARTLARI Patent Verilerek Korunacak BuluĢlar Madde 5 – 

Yeni tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar, patent verilerek 

korunur. 726 Patent Verilemeyecek Konular ve BuluĢlar Madde 6 – Aşağıda sayılanlar buluş 

niteliğinde olmadıkları için bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalır: a - Keşifler, bilimsel 

teoriler, matematik metotları; b - Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar; c - 

Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları; d - 

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

- İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili 

teşhis usulleri. Bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendindeki hüküm bu usullerin herhangi birinde 

kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usullerine uygulanmaz. Bu maddenin birinci 

fıkrasında sayılanlar için münhasıran koruma talep edilmesi halinde patent verilmez. Aşağıda 

belirtilen buluşlar patent verilerek korunmaz: a - Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan 

buluşlar. b - Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan 

yetiştirilmesi usulleri. Yenilik Madde 7 – Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yenidir. 

Tekniğin bilinen durumu, patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın 

herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla 



açıklanan bilgilerden oluşur. Patent başvurusu tarihinde veya bu tarihten sonra yayınlanmış olan ve 

patent başvurusu tarihinden önceki tarihli Türk patent ve faydalı model belgesi başvurularının 

yayınlanan ilk metinleri tekniğin bilinen durumuna dahildir. BuluĢa Patent Verilmesini Etkilemeyen 

Açıklamalar Madde 8 – Bir buluşa patent verilmesini etkileyecek nitelikte olmakla birlikte, başvuru 

tarihinden önceki oniki ay içinde veya rüçhan hakkı talep edilmiş ise rüçhan hakkı tarihinden önceki 

oniki ay içinde ve aşağıda sayılan durumlarda açıklama yapılmış olması buluşa patent verilmesini 

etkilemez. a - Açıklamanın buluş sahibi tarafından yapılmış olması; b - Açıklamanın bir merci 

tarafından yapılmış olması ve bu merci tarafından açıklanan bilginin; 1 – Buluş sahibinin bir başka 

başvurusunda yer alması ve söz konusu başvurunun bir merci tarafından açıklanmaması gerektiği 

halde açıklanması; 2 – Buluş sahibinden doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgiyi edinmiş olan bir 

üçüncü kişi tarafından, buluş sahibinin bilgisi veya izni olmadan yapılan bir başvuruda yer alması veya; 

c - Açıklamanın buluş sahibinden doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgi elde eden bir üçüncü kişi 

tarafından yapılmış olması. Bu maddenin birinci fıkrasına göre, başvurunun yapıldığı tarihte patent 

almaya hak kazanmış her kişi "buluş sahibi" sayılır. Bu maddenin birinci fıkrasının uygulanmasından 

doğan sonuçlar, bir süre ile sınırlı değildir ve her zaman ileri sürülebilir. Bu maddenin birinci fıkrasının 

uygulanmasında, bu fıkranın uygulanması gerektiğini ileri süren taraf, şartların gerçekleştiğini veya 

gerçekleşmesinin beklendiğini ispatla yükümlüdür. Tekniğin Bilinen Durumunun AĢılması Madde 9 – 

Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir 

şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul 

edilir. 727 Sanayiye Uygulanabilir Olma Madde 10 – Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında 

üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir. İKİNCİ KISIM 

PATENT ĠSTEME HAKKI HAKKIN GASBI VE BULUġ YAPANIN BELĠRTĠLMESĠ Patent Ġsteme Hakkı 

Madde 11 – Patent isteme hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup, başkalarına devri 

mümkündür. Buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı, taraflar 

başka türlü kararlaştırmamışsa, bunlara müştereken ait olur. Aynı buluş birbirinden bağımsız birden 

çok kişi tarafından aynı zamanda gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı, daha önce başvuru yapana 

veya diğerine göre rüçhan hakkı olana aittir. Patent almak için ilk başvuran kişi, aksi sabit oluncaya 

kadar, patent isteme hakkının sahibidir. Patent Ġsteme Hakkının Gasbı Madde 12 – Patentin verilmesi 

işlemleri sırasında, patent isteme hakkının gerçek sahibi olduğunu, 11 inci maddenin birinci fıkrası 

hükmüne göre, iddia eden kişi, başvuru sahibinin hak sahipliğine karşı, 129 uncu madde hükmüne 

göre, dava açabilir. Patent isteme hakkının başvuru sahibine ait olmadığı Enstitü nezdinde iddia 

edilemez. Dava sonucunda hak sahipliği iddiasının davacı lehine sonuçlanması halinde, kararın 

kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde, hak sahibi aşağıdaki hususlardan birinin yapılmasını talep 

edebilir: a - Gasbın söz konusu olduğu dava konusu önceki patent başvurusunun kendi başvurusu 

olarak kabul edilmesini ve işlem görmesini isteyebilir. b - Aynı rüçhan hakkından yararlanarak aynı 

buluş için yeni bir patent başvurusu yapabilir. Bu başvuru ilk başvurunun tarihi itibariyle işlem görür. 

Bu durumda, gasbın söz konusu olduğu başvuru hükümsüz kalır. c - Gasbın söz konusu olduğu 

başvurunun red edilmesini talep edebilir. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası hükmü, bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre yapılacak her yeni başvuru için 

uygulanır. Birinci fıkra hükmüne göre patent isteme hakkını belirlemek için açılan davanın 

sonuçlanmasına kadar başvuru, davacının rızası olmadan geri alınamaz. Davacının talebi red edilmişse 

başvurunun ilanından kararın kesinleşme tarihine kadar; talep kabul edilmişse kararın kesinleşme 

tarihinden itibaren üç aylık bir süre ile patentin verilmesi işlemleri mahkeme tarafından ertelenir. 

Patentin Gasbı Madde 13 – 11 inci maddenin birinci fıkrası hükmüne göre patent gerçek hak 

sahibinden başkasına verilmişse, gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kişi, patentten doğan diğer 



hak ve talepleri saklı kalmak şartıyla patentin kendisine devir edilmesini talep ve dava edebilir. Patent 

üzerinde sadece kısmi bir hakkın iddia edilmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrası hükmüne göre 

müşterek bir hak sahipliği tanınması talep ve dava edilebilir. Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında 

belirtilen talep ve dava hakları patentin ilanı tarihinden itibaren iki yıl içinde ve kötü niyet halinde, 

patentin koruma süresinin bitimine kadar kullanılabilir. İlgilinin talebi üzerine üçüncü kişilere karşı 

hüküm ve sonuç doğurmak üzere, bu madde hükmüne göre açılan dava ve davada ileri sürülen 

talepler, dava sonunda verilen kesin hüküm veya açılan davayı herhangi bir şekilde sona erdiren 

bütün diğer haller Patent Sicili'ne kayıt edilir. Gasbın Sona Erdirilmesinin Sonuçları Madde 14 – 13 

üncü madde hükmüne göre patente ilişkin hak sahipliğinin değişmesi halinde, bu değişikliğin Patent 

Sicili'ne kayıt edilmesi ile birlikte, üçüncü kişilerin o patentle ilgili lisans ve tanınan diğer hakları sona 

erer. 728 Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne göre gerçek patent sahibinin Patent Sicili'ne kayıt 

tarihinden önce; sonradan gerçek patent sahibi olmadığı anlaşılan kişi veya onunla davadan önce 

dava konusu patentle ilgili lisans anlaşması yapan, eğer buluşu kullanmaya başlamışsa veya kullanma 

için ciddi hazırlıklara girmiş bulunuyorsa, gerçek patent sahibi veya sahiplerinden inhisari olmayan bir 

lisans verilmesini talep edebilir. Bu talebin yapılması için öngörülen süre, önceden sicilde patent 

sahibi olarak görünen kişi için iki ay ve lisans alan için dört aydır. Bu süreler gerçek patent sahibinin 

sicile kayıt edildiğinin Enstitü tarafından ilgililere tebliğ edildiği tarihten itibaren başlar. Bu maddenin 

ikinci fıkrası hükmüne göre verilecek lisans, makul süre ve koşullar ile verilir. Bu süre ve koşulların 

saptanmasında zorunlu lisansın verilmesine ilişkin hükümler kıyasen uygulanır. Patent sahibi veya 

lisans alan patenti kullanıma başladığı veya kullanım için ciddi hazırlıklar yaptığı sırada kötü niyetli ise, 

bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz. BuluĢ Yapanın Belirtilmesi Madde 15 – 

Buluşu yapanın adı patentte belirtilir. Buluşu yapanın başvuru sahibi veya patent sahibinden buluşu 

yapan olarak tanınmasını ve adının patentte belirtilmesini isteme hakkı vardır. ÜÇÜNCÜ KISIM 

ÇALIġANLARIN BULUġLARI BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL HUKUK ĠLĠġKĠSĠ ĠÇĠNDE OLAN ĠġÇĠLERĠN 

ĠġÇĠ BULUġLARI ĠĢçi BuluĢu Kavramı Madde 16 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine 

göre işçi buluşları patent veya faydalı model belgesi ile korunabilir nitelikte olan buluşlardır. Teknik 

iyileştirme teklifleri, patent veya faydalı model belgesi ile korunabilir nitelikte değildir. Bu Kanun 

Hükmünde Kararname hükümlerine göre işçi, bir özel hukuk sözleşmesi veya benzeri bir hukuk ilişkisi 

gereği, başkasının hizmetinde olan ve bu hizmet ilişkisini işverenin gösterdiği belli bir işle ilgili olarak 

kişisel bir bağımlılık içinde ona karşı yerine getirmekle yükümlü olan kişidir. Ücretsiz olarak ve belirli 

bir süreye bağlı olmaksızın hizmet gören stajyerler ve pratik yapan öğrenciler de,bu Kanun Hükmünde 

Kararname hükümlerine göre işçi sayılır. Hizmet BuluĢu ve Serbest BuluĢ Kavramları Madde 17 – Bu 

Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre işçi buluşları; hizmet buluşları ve serbest buluşlar 

olarak nitelendirilir. Hizmet buluşları, işçinin bir işletme veya kamu idaresinde yükümlü olduğu 

faaliyeti gereği gerçekleştirdiği veya işletmenin veya kamu idaresinin büyük ölçüde deneyim ve 

çalışmalarına dayanan, işçinin iş ilişkisi sırasında yaptığı buluşlardır. İkinci fıkrada sayılan hizmet 

buluşlarının dışında kalan buluşlar, serbest işçi buluşları olarak kabul edilir. Serbest işçi buluşları 31 

inci ve 32 nci madde hükümlerine tabidir. Hizmet BuluĢları ve Bildirim Yükümlülüğü Madde 18 – İşçi 

bir hizmet buluşu yaptığında, bu buluşunu yazılı olarak ve geçiktirmeksizin işverene bildirmekle 

yükümlüdür. Buluş birden çok işçi tarafından gerçekleştirilmişse, bu bildirim birlikte yapılabilir. 

İşveren, kendisine ulaşan bildirimin tebellüğ tarihini bildirimde bulunan kişi veya kişilere 

geçikmeksizin ve yazılı olarak bildirir. İşçi, teknik problemi, çözümünü ve hizmet buluşunu nasıl 

gerçekleştirmiş olduğunu bildirimde açıklamak zorundadır. Buluşun daha iyi açıklanması bakımından 

varsa resmini de işverene verir. İşçi,yararlanmış olduğu işletme deneyim ve çalışmalarını, varsa diğer 

çalışanların katkılarını ve bu katkıların şeklini, yaptığı işle ilgili olarak aldığı talimatları ve söz konusu 



katkılar yanında kendisinin katkı payını da belirtir. 729 İşveren bildirimin kendisine ulaştığı tarihten 

itibaren iki ay içinde, bildirimin hangi hususlarda düzeltilmesi gerektiğini işçiye bildirir. İşverenin söz 

konusu bildirimin düzeltilmesi konusunda iki ay içinde talep yapmaması halinde, bu maddenin ikinci 

fıkrasında belirtilen bildirim, şartlara uygun olmasa dahi geçerli sayılır. İşçinin Kanun Hükmünde 

Kararnamede öngörülen şekilde bildirimde bulunabilmesi için, işveren gereken yardımı göstermek 

zorundadır. ĠĢverenin BuluĢa ĠliĢkin Hakkı Madde 19 – İşveren, hizmet buluşu ile ilgili olarak tam 

veya kısmi hak talep edebilir. İşveren talebini yazılı olarak işçiye bildirmek zorundadır. Bu talep, 

işçinin bildiriminin işverene ulaştığı tarihten itibaren dört ay içinde yapılır. Talebin Hüküm ve 

Sonuçları Madde 20 – İşveren hizmet buluşuna ilişkin tam hak talebinde bulunması halinde bununla 

ilgili bildirimin işçiye ulaşması ile buluş üzerindeki tüm haklar işverene geçmiş olur. İşverenin hizmet 

buluşuna ilişkin kısmi hak talep etmesi halinde, işveren, kısmi hakka dayanarak buluşu kullanabilir. 

Ancak bu kullanma,işçinin buluşunu değerlendirmesini önemli ölçüde güçleştiriyorsa,işçi,buluşa ilişkin 

hakkın iki ay içinde tamamen devir alınmasını veya kendisi için serbest bırakılmasını isteyebilir. 

İşverenin hizmet buluşuna ilişkin talepte bulunmasından önce, işçinin buluş üzerinde yapmış olduğu 

tasarruflar, işverenin haklarını ihlal ettiği ölçüde işverene karşı geçersiz sayılır. Hizmet BuluĢunun 

Serbest BuluĢ Niteliği Kazanması Madde 21 – Hizmet buluşu aşağıdaki hallerde serbest buluş niteliği 

kazanır. a - İşveren hizmet buluşunu yazılı olarak serbest bırakmışsa; b - İşveren buluşa yönelik kısmi 

bir hak talebinde bulunursa; c - İşveren, işçinin 18 inci maddeye göre yaptığı bildirimin kendisine 

ulaşmasından itibaren dört ay içinde veya 20 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca yapılan teklifin 

ulaşmasından itibaren iki ay içinde cevap vermemişse. Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi 

hükümlerine göre buluşun serbest hale gelmesi, işverenin 20 nci maddenin ikinci fıkrasındaki 

kullanma hakkına zarar vermez. İşçi, serbest buluş niteliği kazanmış hizmet buluşu konusunda,31 inci 

ve 32 nci madde hükümlerine tabi olmaksızın,dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir. Tam Hak 

Talebinde Bedel Madde 22 – İşveren hizmet buluşu üzerinde tam hak talep ederse; işçinin kendisine 

uygun bir bedelin ödenmesini işverenden isteme hakkı doğar. Bedelin hesaplanmasında hizmet 

buluşunun ekonomik değerlendirilebilirliği, işçinin işletmedeki görevi ve işletmenin buluşun 

gerçekleştirilmesindeki payı özellikle gözönünde tutulur. Kısmi Hak Talebinde Bedel Madde 23 – 

Hizmet buluşu üzerinde kısmi hak talep eden işveren buluştan yararlanmakta ise, işçi uygun bir 

bedelin kendisine ödenmesini isteyebilir. Bu bedelin hesaplanmasında 22 nci maddenin ikinci fıkrası 

hükmü uygulanır. İşveren,hizmet buluşuna ilişkin talepte bulunduktan sonra buluşun korunmaya 

değer olmadığını ileri sürerek bedelin ödenmesinden kaçınamaz. Ancak, buluşun korunabilir olmadığı 

konusunda Enstitü tarafından veya Enstitü aleyhine açılan bir dava sonucunda mahkemenin karar 

vermesi halinde işçi bedel talebinde bulunamaz. İşçinin bedel talebi,buluşun korunabilirliğine ilişkin 

kararın kesinleşmesine kadar ileri sürülebilir. Bedelin Yönetmelikle Düzenlenmesi ve Tahkim Usulü 

Madde 24 – İşçi buluşları ile ilgili bedel tarifesi ve uyuşmazlık halinde izlenecek tahkim usulü, Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, işveren ve işçilerin en yüksek mesleki kuruluşlarının görüşleri 

alındıktan sonra bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde 

çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bedelin Belirlenme ġekli Madde 25 – İşverenin hizmet 

buluşuna ilişkin kısmi veya tam hak talebinde bulunmasını takiben bedelin miktar ve ödeme şekli 24 

üncü maddede sözü edilen Yönetmelikteki hükümlere göre taraflarca tesbit edilir. 730 Taraflar, 

Yönetmelikteki hükümlere göre bedel tespiti ve ödenme şeklinin üzerinde otuz gün içinde 

anlaşamazlarsa uyuşmazlık tahkim suretiyle altmış gün içinde çözümlenir. Tahkim kararı taraflar için 

bağlayıcılık ifade eder. Hizmet buluşu birden çok işçi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse, bedel ve 

ödeme şekli herbiri için ayrı ayrı yukarıdaki usulle saptanır. Hizmet sözleşmesinde varsa bu konuda 

işçi lehine olan hükümler uygulanır. ĠĢverenin Ülke Ġçinde Patent Verilmesi Ġçin BaĢvuru Yükümü 



Madde 26 – İşveren, kendisine bildirimi yapılan bir hizmet buluşu için patent verilmesi amacıyla 

Enstitü'ye başvuruda bulunma hakkına sahip olup, başvuruyu yapmakla da yükümlüdür. Ancak 

buluşun faydalı model belgesi ile korunmasının amaca daha uygun olduğu durumlarda, işveren 

patent almaya uygun bir hizmet buluşu için geçikmeksizin faydalı model belgesi verilmesini istemekle 

yükümlüdür. İşverenin hizmet buluşu için başvuru yükümlülüğü, aşağıda belirtilen hallerde ortadan 

kalkar: a - Hizmet buluşu serbest buluş niteliği kazanmışsa; b - İşçi buluşu için başvuru yapılmamasına 

rıza göstermişse; c - İşletme sırlarının korunması başvuru yapmamayı gerektiriyorsa. İşveren tam hak 

talebinde bulunmuş olduğu hizmet buluşu için başvuruda bulunmaz ve işçinin belirleyeceği süre 

içinde de buşvuruyu yapmazsa, işçi, işveren adına ve hesabına, hizmet buluşu için Enstitü'ye 

başvurabilir. Hizmet buluşu serbest buluş niteliği kazanmışsa, işçi, bizzat başvuru yapma hakkına 

sahiptir. İşverenin, hizmet buluşu için önceden başvuruda bulunmuş olması halinde, başvurudan 

doğan haklar buluşun serbest bırakılmasıyla işçiye geçer. Hizmet BuluĢu Ġçin Yabancı Ülkede 

BaĢvuru Madde 27 – İşveren, hizmet buluşu için tam hak talebinde bulunmuş ise söz konusu buluşun 

yabancı bir ülkede de korunması için başvuruda bulunabilir. İşveren, işçinin talebi üzerine, patent 

almak istemediği yabancı ülkeler için buluşu serbest bırakmak ve bu ülkelerde işçiye patent almak için 

talep yapma imkanını sağlamakla yükümlüdür. Buluşun serbest bırakılması, milletlerarası anlaşmalara 

göre tanınan rüçhan hakkı süresinin geçirilmemesi açısından, makul bir süre içinde yapılır. İşveren, 

işçinin yabancı ülkelerde patent alabilmesi amacıyla buluşu serbest bırakırken sözü edilen ülkelerde 

uygun bir ücret karşılığında buluşu kullanabilmek için, inhisari olmayan nitelikte bir kullanım hakkını 

saklı tutmak ve yine o ülkelerde, saklı tuttuğu hakkından doğan menfaatlerine zarar gelmemesini 

talep etmek hakkına sahiptir. Patent Hakkının Kazanılması Sırasında Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 

Madde 28 – İşveren, hizmet buluşuna patent verilmesi için yaptığı başvuru ve eklerinin suretlerini 

işçiye vermek ve işçinin talebi üzerine inceleme sırasındaki gelişmeleri ona bildirmekle yükümlüdür. 

İşçi, patent alınabilmesi için gerekli bilgileri işverene bildirmek ve gerekli yardımı yapmakla 

yükümlüdür. Patent BaĢvurusu veya Patent Hakkından Doğan Ödevler Madde 29 – İşveren, işçinin 

hizmet buluşu nedeniyle talep ettiği bedeli ödemeden önce patent verilmesi için yaptığı başvuruyu 

takip etmek istemez veya patent hakkının korunmasından vazgeçmek isterse, durumu işçiye 

bildirmekle yükümlüdür. İşçinin talebi üzerine işveren, masrafları işçiye ait olmak üzere patent hakkını 

veya patent alınması ve korunması için gerekli olan belgeleri işçiye devir etmek zorundadır. İşçi, bu 

konuda kendisine yapılan bildirime, bu bildirimin ulaşması tarihinden itibaren üç ay içinde cevap 

vermezse, işveren patent başvurusu veya patentten doğan haklardan vazgeçebilir. İşveren birinci 

fıkrada belirtilen bildirimle birlikte hizmet buluşundan inhisari nitelikte olmayan yararlanma hakkını 

uyğun bir bedel karşılığında saklı tutabilir. 731 Patent BaĢvurusu Yapmaktan Kaçınma Madde 30 – 

İşletme menfaatları gerektiriyorsa işveren, kendisine bildirimi yapılan ve hukuken korunabilir 

olduğuna inandığı buluşlar için patent başvurusu yapmaktan kaçınarak onları gizli tutabilir. Bu 

maddenin birinci fıkrasında sözü edilen bir buluş için işverenin ödemesi gereken bedelin 

hesaplanmasında, buluşun patent alınmamasından kaynaklanan işçi aleyhine muhtemel ekonomik 

kayıplar gözönünde tutulur. Serbest BuluĢlar ve Bildirim Yükümlülüğü Madde 31 – İşçi, bir iş akdi 

ilişkisi içinde iken serbest bir buluş yaptığı takdirde, durumu geciktirmeden işverene bildirmekle 

yükümlüdür. Bildirimde: buluş ve gerekiyorsa buluşun gerçekleştirilme şekli hakkında bilgi vermek 

suretiyle, işverenin buluşun gerçek bir serbest buluş sayılıp sayılmayacağı konusunda bir kanaata 

varabilmesi sağlanır. İşveren kendisine yapılan bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde, yazılı bir 

bildirim ile buluşun serbest bir buluş olmadığı yolunda itirazda bulunmazsa, sonradan hizmet buluşu 

olduğu iddiasını ileri süremez. Serbest işçi buluşunun işverenin iş alanı içinde değerlendirilebilir 

olmadığı aşikar bir şekilde belli ise, işçinin bildirim yükümlülüğü yoktur. Teklifte Bulunma 



Yükümlülüğü Madde 32 – Serbest buluş işletmenin ilgili olduğu iş alanına girmekteyse veya işletme 

söz konusu buluşun ilgili olduğu alanda faaliyette bulunmak için ciddi hazırlıklar içindeyse: işçi, 

serbest buluşunu iş ilişkisini sürdürmekte olduğu sırada başka bir şekilde değerlendirmeye 

başlamadan önce, uygun şartlar altında buluşundan tam hak tanımaksızın yararlanma imkanıvermek 

için işverene teklif yapmakla yükümlüdür. İşçi, bu konudaki teklifini 31 inci maddeninbirinci fıkrası 

hükmüne göre yapacağı bildirimin içinde de yapabilir. İşveren, teklifin kendisine ulaştığı tarihten 

itibaren üç ay içinde cevap vermezse, bu konudaki öncelik hakkını kayıp eder. İşveren, yukarıdaki 

fıkrada belirtilen süre içinde kendisine yapılan teklifi kabul eder ve öngörülmüş şartları uygun 

bulmazsa, şartlar tarafların talebi üzerine mahkemece tespit edilir. İşçi veya işverenin, bedelin ve 

diğer sözleşme şartlarının belirlenmesinde esas aldıkları noktalarda, sonradan önemli değişikliklerin 

ortaya çıkması halinde, mahkemeden sözleşmenin yeni şartlara uydurulmasını talep hakları vardır. 

Teknik ĠyileĢtirme Teklifleri Madde 33 – Bu Kanun hükmünde Kararname hükümlerine göre, patent 

veya faydalı model belgesi ile korunamayacak nitelikte olan teknik iyileştirme tekliflerinin işçi 

tarafından yazılı olarak işverene bildirilmesi ile bunlardan yararlanma karşılığında, işveren işçiye 

uygun bir bedel ödemekle yükümlü olur. Hizmet buluşlarında, bildirim yükümlülüğü ile ilgili 18 inci 

madde ile bedelin hesaplanması ile ilgili 22 nci ve 25 inci maddelerin hükümleri burada da kıyasen 

uygulanır. Teknik iyileştirme teklifleri ile ilgili diğer konular ferdi ve toplu iş sözleşmeleriyle 

düzenlenir. İKİNCİ BÖLÜM ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER ĠĢçilerle Ġlgili 

Hükümlerin Emredici Niteliği Madde 34 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin işçilerle ilgili hükümleri 

işçilerin aleyhine olacak şekilde değiştirilemez. Tarafların işçi buluşlarına ilişkin sözleşme yapma 

serbestliği; hizmet buluşlarında patent verilmesi için yapılacak başvurudan sonra, serbest buluşlar ile 

teknik iyileştirme teklifleri ise, işçinin işverene yapacağı bildirim yükümünden sonra başlar. 

Hakkaniyete Uygunluk ġartı Madde 35 – Hizmet buluşları, serbest buluşlar ve teknik iyileştirme 

teklifleri konusunda işveren ile işçi arasında yapılan sözleşmeler, işçi buluşlarıyla ilgili emredici 

hükümlere aykırı 732 olmasa dahi, önemli ölçüde hakkaniyetle bağdaşmıyorsa geçersiz sayılır. Aynı 

kural belirlenen bedel için de geçerlidir. Sözleşmenin veya belirlenmiş olan bedelin hakkaniyete aykırı 

olduğu hakkındaki itirazların, iş akdi ilişkisinin bitme tarihinden itibaren, en geç altı ay içinde yazılı 

olarak bildirmemiş olması halinde, hakkaniyete aykırılık iddiasında bulunulamaz. Sır Tutma 

Yükümlülüğü Madde 36 – İşveren, işçinin haklı menfaatlarının devamı süresince kendisine bildirimi 

yapılan veya haberdar edilen bir buluşa ilişkin bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür. İşçi, hizmet 

buluşunu serbest buluş niteliğini kazanmadığı sürece gizli tutmakla yükümlüdür. Bu Kanun Hükmünde 

Kararname hükümlerine göre bir buluştan haberi olan işçi ve işveren dışındaki kişiler de, buluşu 

başkalarına açıklayamaz ve buluş konusundan yararlanamaz. Yükümlülüklerin Etkisi Madde 37 – 

Buluşun serbest bırakılmasından başka sonuçlar doğmadıkça, işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinden 

doğan genel yükümlülükler, işçi buluşları ve teknik iyileştirme teklifleriyle ilgili hükümlerden 

etkilenmez. İşçi buluşları ve teknik iyileştirme tekliflerine ilişkin hükümlerden doğan hak ve 

yükümlülükler, iş akdi ilişkisinin sona ermiş olmasından etkilenmez. ĠĢçinin Önalım Hakkı Madde 38 

– İşveren iflas eder ve iflas idaresi de buluşu işletmeden ayrı devir etmek isterse, işçinin yapmış 

olduğu ve işverenin de tam hak talebinde bulunduğu buluşu, işçinin öncelikle alma hakkı vardır. İşçi 

buluşlarından veya teknik iyileştirme tekliflerinden doğan bedel alacağı imtiyazlı alacaklardandır. İflas 

idaresi bu nitelikteki birden çok bedel alacağını bunlar arasında garameden dağıtır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KAMU HĠZMETĠ GÖREN KURUMLARDA ÇALIġANLARIN BULUġLARI Memurların BuluĢ ve Teknik 

ĠyileĢtirme Teklifleri Madde 39 – Özel hukuk ilişkisine tabi olarak çalışan işçilerin buluş ve teknik 

iyileştirme teklifleri için uygulanan hükümler, kabul edilmiş özel düzenlemeler mahfuz kalmak 

şartıyla, genel, katma, özel bütçeli kamu kuruluşları ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı 



ortaklıklarında çalışan memurların buluş ve teknik iyileştirme teklifleri için de uygulanır. Silahlı 

Kuvvetler Mensuplarının BuluĢları Madde 40 – Silahlı Kuvvetler mensuplarının buluş ve teknik 

iyileştirme teklifleri hakkında memurların buluş ve teknik iyileştirme tekliflerine ilişkin hükümler 

uygulanır. Üniversite Mensuplarının BuluĢları Madde 41 – 39 uncu ve 40 ıncı madde hükümlerinden 

farklı olarak,Üniversitelere bağlı fakülte ve yüksek okullarda bilimsel çalışma yapmakta olan öğretim 

elemanlarının yaptığı buluşlar,serbest buluş sayılır. Bu buluşlar hakkında 31 inci, 32 nci ve 34 üncü 

madde hükümleri uygulanmaz. Öğretim elemanı sıfatı,Yüksek Öğretim Kanunu hükümlerine göre 

belirlenir. Öğretim kurumu buluşla sonuçlanan araştırmalar için özel olarak belli araç ve gereçleri 

sağlamak suretiyle harcamalarda bulunmuşsa, öğretim elemanları öğretim kurumuna buluşun 

değerlendirildiğini yazı ile bildirmek ve talep halinde buluşun ne şekilde değerlendirildiği ve elde 

edilen kazanç miktarı hakkında bilgi vermekle yükümlüdür. Öğretim kurumu, kendisine yapılan yazılı 

bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde elde edilen kazançtan uygun bir miktarın verilmesini talep 

edebilir. Ancak, talep edilecek miktar kurum tarafından yapılan harcamaları aşamaz. 733 DÖRDÜNCÜ 

KISIM PATENTĠN VERĠLMESĠ BİRİNCİ BÖLÜM PATENT BAġVURUSU VE ġARTLARI Patent BaĢvurusu 

ve Ekleri Madde 42 – Buluşlara patent verilebilmesi için, Yönetmelikte şekli ve kapsamı belirlenen ve 

aşağıda belirtilen unsurlar ile başvuruda bulunmak şarttır: a - Başvuru dilekçesi; b - Buluş konusunu 

açıklayan tarifname; c - Patentle korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem 

veya istemler; d - Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler; e - Özet; f - Başvuru 

ücretinin ödendiğini gösterir belge. Bir patent veya patent başvurusu ile ilgili olarak, 121 inci 

maddeye göre yapılacak ek patent başvurusunda, söz konusu patentin veya patent başvurusunun 

numarası belirtilir. Bir patent başvurusunun geçerliliği için, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 

öngördüğü başvuru ücretinin,başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren herhangi bir 

bildirime gerek olmadan en geç yedi gün içinde ödenmesi şarttır. Başvuru ücretinin bu süre içinde 

ödenmemesi halinde, başvuru geri alınmış kabul edilir. Bir patent başvurusu ile birlikte veya daha 

sonra Enstitü'ye verilecek her türlü belge,bu Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin yönetmelikte 

yazılı hususları kapsar. Tarifname ve istem veya istemler, başvuru sırasında İngilizce veya Fransızca 

veya Almanca dillerinden biri ile verilebilir. Bunların Türkçeye çevrilmesi ve Enstitü'ye veya onun 

yetkili kıldığı makama verilmesi için, her hangi bir bildirime gerek olmaksızın, bir aylık süre tanınır. Bu 

işlem için Yönetmelikte yazılı ücret ödenir. BaĢvuru Tarihinin KesinleĢmesi Madde 43 – Patent 

başvurusu tarihi. Yönetmelikte şekli ve kapsamı yazılı olan ve aşağıda belirtilen unsurların Enstitü'ye 

veya onun yetkili kıldığı makama verildiği tarih, saat ve dakika itibariyle kesinleşir: a - Bu Kanun 

Hükmünde Kararnamede ve yönetmelikte öngörülen şekli şartlara uymasa dahi, başvuru dilekçesi. 

Türkçe veya 42 nci maddede belirtilen yabancı dillerden biri ile yazılmış tarifname, istem veya 

istemler; b - Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler. Patent başvurusunun 

incelenmesi sırasında, Patent verilmesi istenilen buluş konusunun ilk başvurudaki kapsamın dışına 

çıkacak şekilde kısmen veya tamamen değiştirilmesi halinde, başvuru tarihi değişiklik ile ilgili 

başvurunun yapıldığı tarihtir. (1) BuluĢu Yapanın BaĢvuruda Belirtilmesi Zorunluluğu Madde 44 – 

Başvuruda buluşu yapan belirtilir. Eğer başvuruda bulunan, buluşu yapan değilse veya buluşu yapan 

birden çok kişi ise, başvuruda bulunan kişinin, buluşu yapan veya yapanlardan patent isteme hakkını 

ne şekilde elde ettiği, başvuruda açıklanır. Buluşu yapanın belirtilmemesi veya patent isteme hakkının 

ne şekilde elde edildiğinin açıklanmaması halinde, başvurunun incelenmesi işlemi başlatılmaz. 

BuluĢun Bütünlüğü Madde 45 – Patent başvurusu, sadece bir tek buluşu veya genel nitelikte bir ana 

buluş fikri etrafında gerçekleştirilmiş olan ve birbirlerine bu ana buluş fikri ile bağlı birden çok buluşu 

içerir. —————————— (1) Bu fıkrada yeralan "buluĢ konusunun kısmen veya tamamen" ibaresi 

yerine, 3/11/1995 tarih ve 4128 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle "buluĢ konusunun ilk baĢvurudaki 



kapsamın dıĢına çıkacak Ģekilde kısmen veya tamamen" ibaresi getirilmiĢ olup, metne iĢlenmiĢtir. 

734 Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne uygun olmayan başvurular. Yönetmelikte belirtilen 

hükümlere uygun olarak başvurulara ayrılır. İlk başvuru konusunun kapsamı içinde kalmak kaydı ile, 

ayrılan her başvuru için başvuru tarihi, ilk başvurunun tarihidir. İlk başvuruda rüçhan hakkı talep 

edilmişse, ilk başvurunun rüçhan hak veya hakları ayrılan her başvuruya da tanınır. Tarifnamenin 

Açıklığı Madde 46 – Tarifname buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi 

tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte açık ve yeterli yazılır. Eğer, buluş, 

mikrobiyolojik bir usulle ilgili ise ve ilişkin olduğu mikroorganizma ilgilenenler tarafından ulaşılabilir 

değilse, tarifnamenin bu maddenin birinci fıkrası hükmüne uygun sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar 

gerekir: a - Mikroorganizmanın özellikleri ile ilgili bilgilerin tarifnamede yer alması; b - Başvuru sahibi 

tarafından en geç başvuru tarihine kadar, Milletlerarası Anlaşmalara uygun olarak kurulmuş ve yetkili 

tevdi merciine bir mikroorganizma kültürünün verilmesi. Tevdi mercii 55 inci maddenin ikinci fıkrası 

hükmüne göre ilanda belirtilir. Patent Ġstemleri Madde 47 – Başvuru bir veya birden çok istemi içerir. 

İstem veya istemler buluşun korunması istenilen unsurlarını tanımlar. Her istem açık ve öz olmalıdır. 

İstem veya istemlerin dayanağı tarifnamedir. İstem veya istemler tarifnamede tanımlanan buluşun 

kapsamını aşamaz. İstem veya istemler Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yazılır. Başvuru sahibi, 

istem veya istemleri Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yazabileceği gibi, bir başka şekilde de 

yazabilir. Özet Madde 48 – Özet sadece teknik bilgi verme amacına hizmet eder,başka amaçlar için 

kullanılamaz. Özet, özellikle korumanın alanının belirlenmesinde ve tekniğin bilinen durumunun 

sınırlarının çizilmesinde kullanılamaz. Enstitü,üçüncü kişilerin daha iyi bilgi edinmesi bakımından, 

gerekli gördüğü zaman özette değişiklik yapabilir. Bu durumda yapılan değişiklik başvuru sahibine 

bildirilir. Milletlerarası AnlaĢmalara Dayanan BaĢvurulardan Doğan Rüçhan Hakları Madde 49 – Paris 

Anlaşması'na dahil ülkelerden birine mensup veya bu ülkelerden birine mensup olmamakla birlikte 

onlardan birinde ikametgahı veya işler durumda bir ticari müessesesi bulunan gerçek veya tüzel 

kişiler, bu ülkelerin herhangi birinde bir patentin veya faydalı model belgesinin verilmesi için yetkili 

mercilere yaptıkları başvuru tarihinden itibaren,oniki ay süreyle patent veya faydalı model belgesi 

almak için Türkiye'de başvuru yapma konusunda, rüçhan hakkından yararlanır. Bu maddenin birinci 

fıkrasında yazılı oniki aylık süre içinde kullanılmayan rüçhan hakları düşer. Rüçhan hakkına 

dayanılarak bu maddenin birinci fıkrasında yazılı süre içinde başvuru yapıldığı takdirde, rüçhan 

hakkına konu olan patent veya faydalı model belgesi için,rüçhan hakkının doğduğu tarihten itibaren 

üçüncü kişiler tarafından yapılacak başvurular ve bunlara verilecek patent veya faydalı model belgesi 

hükümsüzdür. 2 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı karşılıklılık uygulamasından yararlanan ülkeler 

uyruğu gerçek veya tüzel kişiler, bu madde hükmüne göre rüçhan hakkından yararlanma hakkına 

sahiptir. Paris Anlaşması'na taraf bir ülke uyruğu bir gerçek veya tüzel kişi, Paris Anlaşması'na taraf 

olmayan bir ülkede,patent verilmesi için geçerli bir başvuru yapmış ise,bu madde hükmüne göre,söz 

konusu başvurunun rüçhan hakkından yararlanır. 735 Rüçhan hakkı patent veya faydalı model belgesi 

başvurusunun yapıldığı gün itibariyle hüküm ifade eder. Sergilerde TeĢhir Hakkından Doğan Rüçhan 

Hakları Madde 50 – Türkiye'de açılan milli ve milletlerarası sergilerde veya Paris Anlaşması'na taraf 

ülkelerde açılan resmi veya resmi olarak tanınan sergilerde, patent veya faydalı model belgesi 

konusunu kapsayan ürününü teşhir eden,49 uncu maddenin birinci fıkrasında yazılı gerçek veya tüzel 

kişiler,sergideki teşhir tarihinden itibaren oniki ay içinde,Türkiye'de patent veya faydalı model belgesi 

almak için başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır. Patent veya faydalı model 

belgesinin konusunu kapsayan ürün, serginin resmi açılış tarihinden önce,sergi yerine görünür şekilde 

konulmuşsa,bu durumda süre, ürünün sergi yerine konulduğu tarihten itibaren başlar.49 uncu 

maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri kıyas yolu ile uygulanır. Bu maddenin birinci fıkrasında 



yazılı sergilerden Türkiye'de açılacak olanların yetkili mercileri,patent veya faydalı model belgesi 

konusu ürünlerini sergide teşhir edenlere, teşhir ettikleri patent veya faydalı model belgesi konusunu 

kapsayan ürünü,sarih ve eksiksiz bir şekilde gösteren;arkadan,önden,yandan ve alttan resimleyen,en 

az dört fotografı içeren ve ürünün çeşidi ile bu ürünün sergide görünür şekilde konulduğu tarihi ve 

resmi açılış tarihini gösterir bir belge verir. Yabancı ülkelerde teşhir edilen ürüne ait,patent veya 

faydalı model belgesinin rüçhan hakkından yararlanılması için,serginin açıldığı ülkenin yetkili 

merciinden alınacak,üçüncü fıkrada yazılı hususları ihtiva eden bir belgenin ibrazı şarttır. Başvurusu 

yapılmış veya verilmiş bir patent veya faydalı model belgesine dayanan ürünün Türkiye'de açılan 

sergilerde teşhirine ve sergi bittikten sonra ülkesine iadesine engel olunamaz. Bir sergide teşhir 

edilmiş,aynı veya benzeri patent veya faydalı model belgesi konusu olan ürün hakkında birden fazla 

başvuru yapılmışsa,bu ürünü sergiye ilk koyan kişi veya ürünün sergiye aynı zamanda konulması ve 

teşhir olunması halinde, ilk başvuruda bulunan kişi,rüçhan hakkından yararlanır. Rüçhan Hakkının 

Hükmü Madde 51 – 49 uncu ve 50 nci madde hükümlerine göre rüçhan hakkının hüküm ve 

sonuçları,rüçhan hakkının talep edildiği başvurunun tarihi itibariyle doğar. Rüçhan Hakkının Talep 

Edilmesi ve Belgelendirilmesi Madde 52 – Başvuru sahibi,yararlanmak istediği rüçhan hakkını başvuru 

ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde talep eder. Bununla ilgili rüçhan hakkı 

belgesini, patent başvurusu tarihinden itibaren üç ay içerisinde vermediği takdirde rüçhan hakkından 

yararlanma talebi yapılmamış sayılır. Yabancı ülkelerde patent verilmesi için yapılan bir başvurunun 

farklı ülkelerde yapılmış olmasına bakılmaksızın birden çok rüçhan hakkı talebinde bulunabilir. Bir 

patent başvurusunda birden çok rüçhan hakkı talep edilebilir.Bu durumda, süre talep edilen rüçhan 

haklarından en önceki tarihli olandan başlar. Bir veya birden çok rüçhan hakkı talebinde 

bulunulmuşsa rüçhan hakkı sadece rüçhan hakkının doğduğu başvuru veya başvuruların ihtiva ettiği 

unsurları kapsar. Rüçhan hakkı talep edilen bir patent başvurusunda,buluşun bazı unsurları rüçhan 

hakkının doğduğu patent başvurusunun istem veya istemlerinde talep edilmemiş olsa dahi,rüçhan 

hakkının doğduğu patent başvurusu tarifnamesinde açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde yer almış 

ise,rüçhan hakkı söz konusu istem veya istemler için de kabul edilir. 736 İKİNCİ BÖLÜM BAġVURUNUN 

ĠNCELENMESĠ BaĢvurunun Geri Çevrilmesi Madde 53 – 43 üncü madde şartlarının yerine getirilmesi 

ile başvuru tarihi kesinleşir. 43 üncü madde şartlarının yerine getirilmediği veya başvuru ücretinin 

yedi gün içinde ödenmediği veya 42 nci maddede belirtilen yabancı dillerden biri ile verilen tarifname 

ve istem veya istemlerin Türkçe çevirilerinin bir ay içinde verilmediği tesbit edilirse, Enstitü başvuruyu 

geri çevirir ve geri çevirme kararını ilgilisine bildirir.(1) BaĢvurunun ġekli ġartlara Uygunluk Açısından 

Ġncelenmesi Madde 54 – Başvuru tarihinin kesinleşmesinden sonra, Enstitü başvurunun 42 inci ila 52 

inci maddelerde belirtilen ve Yönetmelikte öngörülen şekli şartlara uygunluğunu inceler. Tarifname, 

istem veya istemler ve resimlerin, patent verilebilirlik şartları açısından yeterli olup olmadığı konusu 

bu incelemenin kapsamı dışındadır. Enstitü, başvuru konusunun bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 

6 ncı ve 10 uncu maddelerine göre patent verilerek korunamayacak konular ve buluşlar kapsamına 

girip girmediğini ve sanayiye uygulanabilir olup olmadığını inceler. Ancak, başvuru konusu buluş, açık 

ve şüpheye yer vermeyecek şekilde, yenilik veya sanayiye uygulanabilir olma niteliklerinden 

yoksunsa, ilgilisinin de karşı görüşleri alındıktan sonra Enstitü, red gerekçesinin dayanaklarını da 

bildirmek suretiyle, başvuruyu reddeder. İnceleme sonucunda, 53 üncü madde hükmüne 

göre,başvurunun şeklen bir eksikliği olduğu anlaşılırsa veya başvuru konusunun patent ile korunabilir 

bir buluş olmadığı sonucuna varılırsa, inceleme işlemi durdurulur ve başvuru sahibinden,Yönetmelikte 

öngörülen süre içinde, eksikliği gidermesi veya bu konudaki itirazlarını Enstitü'ye bildirmesi istenir. 

Başvuru sahibi, bu işlemler sırasında istem veya istemleri değiştirebilir veya başvuruyu birden fazla 

başvuruya ayırabilir. Başvuru konusunun patent ile korunabilir bir buluş olmadığı kararına başvuru 



sahibinin itirazının Enstitü tarafından kabul edilmemesi veya mevcut eksikliğin, Yönetmelikte 

öngörülen şekil ve şartlara uygun olarak giderilmediğinin tesbit edilmesi ile Enstitü, istem veya 

istemler itibariyle başvuruyu kısmen veya tamamen reddeder. Enstitü tarafından, bu madde hükmü 

itibariyle yapılan inceleme sonucunda, şekli şartlara uygunluk açısından bir eksikliğin olmadığı anlaşılır 

veya söz konusu eksiklikler bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun bir şekilde giderilir 

veya tamamlanır ise, başvuru sahibine, önceden talepte bulunmamışsa tekniğin bilinen durumu ile 

ilgili araştırma yapılması için, 56 ncı maddede öngörülen süreler içinde, talep yapması gerektiği 

bildirilir. (Ek fıkra:22/6/2004 – 5194/1 md.)Bildirim adresinde bir değişiklik olması durumunda, adres 

değişikliğinin yazılı olarak Enstitüye bildirilmesi zorunludur. Bu bildirimin yapılmaması halinde, 

Enstitüde mevcut en son adrese yapılmış bildirimler geçerlidir. BaĢvurunun Yayınlanması Madde 55 – 

Başvuru tarihi veya rüçhan hakkı talep edilmişse rüçhan tarihinden itibaren onsekiz aylık sürenin 

dolması ile,başvuru, Yönetmelik hükümlerine göre yayınlanarak toplumun incelenmesine açılır. Bu 

işlem, Enstitü'nün şekli şartlara uygunluk açısından, 54 üncü madde hükmüne göre yaptığı 

incelemenin bitmesinden ve başvuru sahibi tarafından 56 ncı madde hükmüne göre tekniğin bilinen 

durumu ile ilgili araştırma yapılmasını talep etmesinden sonra yapılır. Yayınlanan başvurular, 

Yönetmelikte şekil ve şartları tesbit edilen hususları kapsayacak şekilde, ilgili bültende periyodik 

olarak duyurulur. Başvuru sahibinin talebi üzerine bu maddenin birinci fıkrasında sözü edilen onsekiz 

aylık süre dolmamış olsa bile, başvuru, bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak Enstitü tarafından 

yayınlanır. Tekniğin Bilinen Durumu Ġle Ġlgili AraĢtırma Yapılmasının Talep Edilmesi ve Ücretinin 

Ödenmesi Madde 56 – Başvuru sahibi, başvuru tarihinden itibaren onbeş ay içinde tekniğin bilinen 

durumu ile ilgili araştırma yapılmasını Enstitü'den talep eder ve ilgili ücreti öder. Başvuruda rüçhan 

hakkı talep edilmişse, söz konusu süre rüçhan hakkı tarihinden itibaren başlar. —————————— 

(1) Bu maddede yeralan, "getirilmesi ve baĢvuru ücretinin ödenmesi ile baĢvuru tarihi kesinleĢir." 

ibaresi yerine, 3/11/1995 tarih ve 4128 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle "getirilmesi ile baĢvuru 

tarihi kesinleĢir." ibaresi getirilmiĢ olup, metne iĢlenmiĢtir. 737 Bu maddenin birinci fıkrasında 

belirtilen süre, 54 üncü maddenin altıncı fıkrasında öngörülen bildirimin yapıldığı anda dolmuşsa, 

başvuru sahibi, bu bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma 

yapılmasını talep eder. Başvuru sahibi, bu madde hükmüne göre, tekniğin bilinen durumu ile ilgili 

araştırma yapılmasını talep etmezse, başvuru geri alınmış sayılır. Bir ek patent başvurusu ile ilgili 

olarak, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılması, ancak asıl patent başvurusu ile birlikte 

istenmesi halinde veya daha önceki ek patent başvuruları için araştırma yapılmış veya araştırma 

yapılmasının talep edilmiş olması halinde istenebilir. Bu maddenin birinci ila dördüncü fıkrası 

hükümleri, ek patentler için de uygulanır. Tekniğin Bilinen Durumu Konusundaki AraĢtırma 

Raporunun Düzenlenmesi, Tebliği ve Yayınlanması Madde 57 – Enstitü tarafından, 54 üncü maddede 

öngörülen hükümler doğrultusunda başvurunun incelenmesi ve 56 ncı maddeye göre başvuru 

sahibinin tekniğin bilinen durumu konusunda araştırma yapılması talebinde bulunmasından sonra, 

tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılır. Tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu, 

başvuru konusunu teşkil eden buluşun yenilik ve tekniğin bilinen durumunun aşılması niteliklerine 

dayanak teşkil edecek,tekniğin bilinen durumunun unsurlarını içerir. Araştırma raporu, tarifname ve 

varsa resimler dikkate alınarak, istem veya istemler itibariyle, Enstitü tarafından veya Enstitü 

tarafından belirlenecek milletlerarası niteliği tanınmış araştırma kuruluşları tarafından düzenlenir. 

Araştırma raporu düzenlendikten sonra, başvuru sahibine tebliğ edilir. Raporda belirtilen referans 

patent ve yayınların kopyaları da başvuru sahibine rapor ile birlikte verilir. Araştırma raporunun 

başvuru sahibine tebliğinden itibaren, 59 uncu madde hükümüne göre başvuru sahibine tanınan üç 

aylık süre dolduktan sonra, araştırma raporu Enstitü tarafından yayınlanır. (1) Araştırma raporunun 



yayınlandığı ve başvuru sahibinin incelenerek patent verilmesi veya incelemesiz patent verilmesi 

sistemlerinden hangisini tercih ettiği, ilgili bültende ilan edilir. Araştırma raporu düzenlendiği tarihte, 

patent başvurusu daha önce yayınlanmamış ise, araştırma raporu, patent başvurusu ile birlikte 

yayınlanır. Yetersizlik Nedeniyle AraĢtırma Raporunun Düzenlenememesi Madde 58 – Tarifnamenin 

veya istem veya istemlerin yeterince açık olmaması araştırma raporunun düzenlenmesini kısmen 

veya tamamen engelliyorsa, Enstitü, araştırma raporunun düzenlenebilmesi için söz konusu 

yetersizliğin giderilmesini ister. Bu yetersizlik, Yönetmelikte yazılı süre içinde giderilmediği takdirde, 

başvuru sahibinin itiraz hakkı saklı kalmak üzere, araştırma raporunun düzenlenemeyeceği kararı 

başvuru sahibine bildirilir. Kısmen yetersizlik durumunda, araştırma raporu yeterince açık olan istem 

veya istemler için düzenlenir. Ġnceleme Sisteminin Tercih Edilmesi Madde 59 – 62 nci madde 

hükümüne göre patent verilebilirlik şartları açısından gerekli incelemenin Enstitü tarafından 

yapılabilmesi için, başvuru sahibi incelenerek patent verilmesi sistemini tercih ettiğini, araştırma 

raporunun kendisine tebliği tarihinden itibaren üç ay içinde Enstitü'ye bildirir. Söz konusu süre içinde 

bu bildirimin yapılmaması halinde, incelemesiz patent verilmesi sisteminin tercih edildiği kabul edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ĠNCELEMESĠZ PATENT VERĠLME SĠSTEMĠ Ġncelemesiz Patent Verilmesi Madde 

60 – Üçüncü kişiler, Yönetmelikte belirtilen şekilde ve araştırma raporunun yayınlandığı tarihten 

itibaren altı ay içinde, araştırma raporunun içeriği hakkında, ilgili belgeleri de eklemek suretiyle, 

görüşlerini Enstitü'ye bildirebilir. —————————— (1) Bu fıkrada yeralan, "62 nci" ibaresi yerine, 

3/11/1995 tarih ve 4128 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle "59 uncu" ibaresi getirilmiĢ olup, metne 

iĢlenmiĢtir. 738 Üçüncü kişilerin araştırma raporuna ilişkin görüşlerini bildirmesi için tanınan sürenin 

dolmasından sonra, Enstitü, üçüncü kişiler tarafından araştırma raporu ile ilgili olarak bildirilen yazılı 

görüşleri , görüşleri kanıtlayan belgeler ile birlikte, başvuru sahibine bildirir. Başvuru sahibi araştırma 

raporu ile ilgili kendi görüşlerini, üçüncü kişilerin araştırma raporuna ilişkin görüşlerine karşı, bu 

maddenin ikinci fıkrasında belirtilen üçüncü kişilerin görüşlerinin bildirimi tarihinden itibaren üç ay 

içinde ileri sürebilir ve gerekli görürse istem veya istemlerinde değişiklik yapabilir. Enstitü, 57 nci 

maddeye göre düzenlenen tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporunu ve varsa üçüncü 

kişilerin araştırma raporuna ilişkin görüşlerini dikkate almaksızın, başvuru sahibinin raporla ilgili karşı 

görüşlerini bildirmesi için belirlenen süre dolduktan sonra, incelemesiz patent verilmesine karar verir. 

Verilen karara uygun olarak gerekli ücretler ödendikten sonra, Enstitü, başvuru tarihinden itibaren 

yedi yıl süre ile geçerli olmak üzere, patenti verir ve patentin verildiğini ilgili bültende ilan eder. 

Verilen patente ilişkin belgeler, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu ve bu rapora 

üçüncü kişiler tarafından verilen bütün görüşler, toplumun incelemesine açılır. Patent istem veya 

istemlerinde bir değişiklik olmuşsa, bütün değişiklikler, değişiklik tarihleri de belirtilerek toplumun 

incelemesine açılır. İncelemesiz verilen patentin konusunun gerçekliliği ve yararlılığı devletçe garanti 

edilmez. İncelemesiz verilen patentin incelenmesi için talep yapılması şarttır. Bu talep, patent sahibi 

veya üçüncü kişiler tarafından, başvuru tarihinden itibaren en geç yedi yıl içinde yapılır. İnceleme ile 

ilgili ücret, talebi yapan tarafından ödenir. İnceleme talebinin, başvuru tarihinden itibaren en geç yedi 

yıl içinde yapılmaması halinde patent hakkı sona erer. Yedi yıllık sürenin geçmesinden sonra, 

inceleme talebi yapılamaz. Başvuru tarihinden itibaren en geç yedi yıl içinde inceleme yapılmasının 

talep edilmesi halinde, 62 nci maddede düzenlenen incelenerek patent verilme sistemi hükümleri 

uygulanır. Üçüncü kişilerin 62 nci maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre patent verilebilirlik şartları 

açısından itiraz edebilmelerini sağlamak amacıyla, incelemesiz verilen patentin, inceleme talebinin 

yapıldığı ilgili bültende ilan edilir. Ġncelemesiz Verilen Patentin Ġlanı ve Basılması Madde 61 – 

Patentin verilmesi ilgili bültende ilan edilir. Bu ilanda aşağıdaki bilgiler yer alır: a - Patent numarası; b 

- Buluşun tasnif sınıf veya sınıfları; c - Buluş konusunu tanımlayan açık bir unvan; d - Başvuru sahibinin 



adı, uyruğu, ikametgahı; e – Özet; f - Patent başvurusunun yayınlandığı bültenin ve patent başvurusu 

ile ilgili değişikliklerin ilan edildiği yayının veya yayınların tarihi ve sayısı; g - Patentin veriliş tarihi; h - 

Patent ile ilgili başvurulacak belgelerin, araştırma raporunun ve araştırma raporu itibariyle üçüncü 

kişiler tarafından ileri sürülen görüşlerin ve varsa başvuru sahibinin karşı görüşlerinin incelenmesinin 

mümkün olduğu hakkında bir açıklama; i - İncelemesiz patent verildiği hakkında açıklama; Her patent, 

Enstitü tarafından fasikül halinde basılır ve talep edenlere verilir. Baskı, gerektiğinde çoğaltma 

suretiyle de sağlanabilir. Her fasikül, bu maddenin birinci fıkrasında belirlenenlere ek olarak: 

tarifname, istem veya istemler ve varsa resimlerin tamamı ve tekniğin bilinen durumu ile ilgili 

araştırma rapo- 739 runun tam metni, ayrıca incelemesiz patent verilmesi kararının yayınlandığı 

bültenin sayısını da kapsar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ĠNCELENEREK PATENT VERĠLME SĠSTEMĠ 

Ġncelenerek Patentin Verilmesi Madde 62 – 42 nci ila 58 inci maddelerde düzenlenen, patent 

başvurusu ve şartları ile başvurunun incelenmesine ilişkin hükümler, incelenerek patent verilme 

sistemi için de uygulanır. Tekniğin bilinen durumu ile ilgili yapılan araştırma raporunun 

yayınlanmasından sonra, üçüncü kişiler Yönetmelikte belirtilen şekilde ve altı ay içinde, yeniliğin 

bulunmadığı veya tekniğin bilinen durumunun aşılmadığı veya tarifnamenin yeterli olmadığı dahil, 

patentin verilebilirlik şartlarının mevcut olmadığını ileri sürebilir ve itiraz edebilir. Yapılan yazılı itiraza 

iddiayı kanıtlayan belgeler de eklenir. Tekniğin bilinen durumu ile ilgili yapılan araştırma raporunun, 

57 nci madde hükmüne göre yayınlanmasından sonra ve yayın tarihinden itibaren altı ay içinde, 

başvuru sahibi incelenerek patent verilmesi amacıyla buluş konusunun yeterince tanımlandığı, 

buluşun yeni olduğu ve tekniğin bilinen durumunun aşıldığı konusundaki incelemenin yapılmasını 

Enstitü'den talep eder. Bu incelemenin yapılabilmesi için üçüncü kişilere tanınan altı aylık itiraz 

süresinin bitmesi ve Yönetmelikte belirtilen inceleme ücretinin ödenmesi gerekir. İnceleme ücreti, bu 

maddenin ikinci fıkrasında yazılı süre içinde herhangi bir tarihte ödenebilir. Bu maddenin ikinci 

fıkrasına göre üçüncü kişilerce itiraz edilmesi halinde, bütün itirazlar ve bunların kanıtları 

bekletilmeksizin başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibi yapılan itirazlara itiraz süresinin bitiminden 

itibaren üç ay içinde ve talep ettiği takdirde üç aylık ek bir süre içinde cevap verebilir ve itirazları 

ortadan kaldırmaya yönelik gerekçeli görüşlerini ileri sürebilir, gerekli görürse tarifname, resim veya 

istem veya istemleri değiştirebilir. Enstitü, bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen süre bittikten 

sonra, patent verilebilirlik şartları bakımından gerekli incelemeyi başlatır. İncelemenin başlatılması 

için, başvuru sahibi tarafından süresi içinde yapılan itirazlara cevap verilmemiş olması engel teşkil 

etmez. Enstitü, başvuruyu inceledikten sonra, eksiklik veya patent verilebilirlik şartlarının yeterliliği 

konusunda kararını verir. Bu kararında, kararın gerekçesinin dayanaklarını da bildirir. Enstitü 

tarafından yapılan bu inceleme, istem veya istemlerin kapsamı ile sınırlı olarak yapılır. Enstitü, 

inceleme sonucunda başvurudaki eksiklik veya patent verilebilirlik şartlarının yeterliliği açısından 

düzenlediği inceleme raporunu, raporun gerekçesinin dayanaklarını da açıklamak suretiyle, başvuru 

sahibine bildirir ve eksiklikleri gidermesi, istem veya istemlerde değişiklik yapması ve itiraz edebilmesi 

için altı ay süre tanır. Başvuru sahibi, Enstitü'nün inceleme raporunda bildirilen olumsuz görüşleri 

gidermeye yönelik gerekçeli görüşlerini ileri sürebilir ve gerekli gördüğü takdirde başvuruda değişiklik 

yapabilir. Enstitü, başvuru sahibi tarafından ileri sürülen görüşleri ve eğer varsa başvurudaki 

değişiklikleri inceler. İnceleme raporundaki farklı görüşlerin giderilmediğine karar verirse, bu kararı ile 

ilgili gerekçesinin dayanaklarını da bildirerek, başvuru sahibine karşı görüşlerini ileri sürebilmesi için 

üç ay süre tanır. Başvuru sahibi, incelemenin bu safhasında karşı görüşlerin giderilmesine yönelik 

kendi görüşlerini ileri sürebilir ve gerekli görürse başvuruda değişiklik yapabilir. Enstitü, başvuru 

sahibinin görüşlerini ve eğer varsa başvurudaki değişiklikleri inceledikten sonra kesin kararını verir. 

Enstitü'nün kesin kararı, istem ve istemlerin tamamı veya bir kısmı için patent verilmesi şeklinde 



olabilir. 740 Enstitü, hiç bir itirazın yapılmadığını ve patent verilmesine ilişkin şartları engelleyen bir 

durumun olmadığını inceleme sonucunda tespit ederse, patentin verilmesine karar verir ve kararı 

başvuru sahibine tebliğ eder. Verilen karara göre gerekli ücretler ödendikten sonra Enstitü istenen 

patenti verir. İncelenerek patent verilme sistemi ile verilen patentin konusunun gerçekliliği ve 

yararlılığı devletçe garanti edilmez. Ġncelenerek Verilen Patentin Ġlanı ve Basılması Madde 63 – 

Patentin verilmesi ilgili bültende ilan edilir. Bu ilanda aşağıdaki bilgiler yer alır: a - Patent Numarası; b 

- Buluşun tasnif sınıf veya sınıfları; c - Buluş konusunu tanımlayan açık bir unvan; d - Patent sahibinin 

adı, uyruğu, ikametgahı; e – Özet; f - Patent başvurusunun yayınlandığı bültenin ve patent başvurusu 

ile ilgili değişikliklerin ilan edildiği yayının veya yayınların tarih ve sayısı; g - Patentin veriliş tarihi, h - 

Patent ile ilgili başvurulacak belgelerin, araştırma raporunun, Enstitü tarafından yapılan inceleme 

itibariyle yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması ve tarifnamenin yeterliliği konusunda varılan 

sonucu gösteren karar ile yapılmış itirazların incelenmesinin mümkün olduğu hakkında açıklama; i - 

Yenilik ve tekniğin bilinen durumunun aşılması konusunda yapılan inceleme sonucunda patentin 

verildiği hakkında açıklama, Her patent Enstitü tarafından fasikül halinde basılır ve talep edenlere 

verilir. Baskı gerektiğinde çoğaltma suretiyle de sağlanabilir. Her fasikül bu maddenin birinci 

fıkrasında belirtilenlere ek olarak, tarifname, istem veya istemler, varsa resimler, tekniğin bilinen 

durumu ile ilgili yapılan araştırma raporunun tam metni patent verilme kararının ilan edildiği bültenin 

tarih ve sayısını da kapsar. BEŞİNCİ BÖLÜM PATENT BAŞVURUSU ĠLE ĠLGĠLĠ ġEKLĠ ĠġLEMLER 

Patent Ġstemlerinde DeğiĢiklik Madde 64 – İmla hataları yapılması, yanlış evrak verilmesi gibi belirgin 

hataların düzeltilmesi dışında, patent istem veya istemlerinin değiştirilebilmesi, ancak bu Kanun 

Hükmünde Kararnamenin açıkça izin verdiği hallerde ve yalnız patent verilmesi işlemleri safhasında 

yapılabilir. Başvuru sahibinin, yukarıdaki fıkra hükmüne uygun olarak, patent istem veya istemlerinde 

bir değişiklik yapabilmesi için, başvuru üzerinde Patent Sicili'nde hakları kayıt edilmiş kişilerden izin 

alması zorunlu değildir. Patent istem veya istemlerinde yapılacak değişikliklerle başvurunun kapsamı 

genişletilemez. Patent BaĢvurusunun Faydalı Model BaĢvurusuna DeğiĢtirilmesi Madde 65 – 

Başvuru sahibi, aşağıdaki bendlerde belirtilen şartlara uymak kaydıyla, başvuru konusunun faydalı 

model belgesi verilerek korunmasını talep edebilir. a - İncelemesiz patent verilmesi söz konusu ise, bu 

talep en geç araştırma raporuna görüş bildirilmesi için 60 ıncı maddenin birinci fıkrası hükmüne göre 

kabul edilen sürenin bitimine kadar yapılabilir. b - İncelenerek patent verilmesi söz konusu ise, bu 

talep, engeç Enstitü tarafından yapılan incelemeye cevap olarak sunulan itiraz ve görüşlerin verilmesi 

için 62 nci maddenin dördüncü fıkrası hükmüne göre kabul edilen sürelerin bitimine kadar yapılabilir. 

741 Patent başvurusu konusunun değişiklik talebi sonucu faydalı model belgesi verilerek korunması, 

ilk başvuru için rüçhan hakkı talep edilmiş ise aynı rüçhan hakkı tanınarak, ilk patent başvurusu 

tarihinden itibaren geçerli olur. Enstitü 54 üncü madde hükmüne göre yaptığı inceleme sonucunda, 

başvuruyu faydalı model belgesi verilmesi amacıyla değiştirmesi için başvuru sahibine teklif yapabilir. 

Başvuru sahibi bu teklifi kabul veya red etmekte serbesttir. Başvuru sahibi Enstitü tarafından yapılan 

bu değiştirme teklifi karşısında açıkça bir değiştirme talebinde bulunmazsa teklif red edilmiş sayılır. 

Bu durumda işlem başvuru konusuna patent verilmesi doğrultusunda devam eder. Başvuru sahibi, 

patent yerine faydalı model belgesi verilmesi için bir değiştirme talebi yapmış ise, başvurunun faydalı 

model belgesi başvurusuna çevrilerek işlem göreceğini ve bunun için Yönetmelikte tesbit edilen süre 

içinde, verilmesi gerekli belgeler Enstitü tarafından başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibi, bu süre 

içinde gerekli belgeleri vermediği takdirde, değişiklik talebi yapılmamış sayılır ve başvuru, patent 

başvurusu olarak işlem görür. Patent başvurusunun ilan edilmesinden sonra, başvurunun 

değiştirilmesinin kabulü konusundaki Enstitü kararı ilgili bültende yayınlanır. BaĢvurunun Geri 

Çekilmesi Madde 66 – Patent başvurusu patentin verilmesinden önce başvuru sahibi tarafından her 



zaman geri çekilebilir. Patent başvurusu üzerinde Patent Sicili'nde hak tesis etmiş üçüncü kişilerin 

rızası olmaksızın başvuru geri çekilemez. Patent BaĢvuru Dosyalarının incelenme ġartları Madde 67 – 

Henüz yayınlanmamış patent başvurularının dosyaları başvuru sahibinin yazılı izni olmadan üçüncü 

kişiler tarafından incelenemez. Başvuru sahibinin, başvurusundan doğan haklarını, kendilerine karşı 

ileri sürmek istediğini ispat edebilen üçüncü kişiler, başvuru sahibinin izni olmaksızın, henüz 

yayınlanmamış patent başvurusu dosyasını inceleyebilir. 45 inci maddeye göre ayrılan bir 

başvurunun, 12 nci maddeye göre yapılan yeni bir patent başvurusunun veya 65 inci maddeye göre 

değiştirilmiş başvurunun yayınlanması halinde asıl başvuru dosyası, başvuru sahibinin izni olmaksızın, 

başvurunun yayınlanmasından önce üçüncü kişiler tarafından incelenebilir. Patent başvurusunun 

yayınlanmasından sonra, patent başvurusu veya patente ilişkin dosya, Yönetmelikte tespit edilen 

sınırlamalar dahilinde incelenebilir. Yayınlanmadan önce red edilen veya geri çekilen başvuru dosyası 

üçüncü kişiler tarafından incelenemez. Geri Çekilen BaĢvurunun Yenilenmesi Madde 68 – 55 inci 

madde hükmüne göre yayınlanmış olan bir patent başvurusu geri çekildiği takdirde, aynı buluş 

hakkında yeniden patent başvurusu yapılamaz. 55 inci madde hükmüne göre henüz yayınlanmamış 

bir patent başvurusu geri çekildiği takdirde, aynı buluş hakkında ilk başvuru sahibi yeniden patent 

başvurusu yapabilir. Ancak, koruma son başvuru tarihinden itibaren başlar. Patent BaĢvurusu veya 

Patent Numarasının Belirtilme Zorunluluğu Madde 69 – Bir patent başvurusundan veya verilmiş bir 

patentten doğan haklarını üçüncü kişilere karşı ileri sürmek isteyen kişi, patent başvurusunun veya 

patentin numarasını söz konusu üçüncü kişilere bildirmek zorundadır. Bir ürünün, bunun etiketlerinin 

veya ambalajlarının veya her türlü ilan veya reklam veya basılı evrakın üzerinde bir patent başvurusu 

veya verilmiş bir patentten doğan bir korumanın 742 mevcut olduğu izlenimini veren beyanların 

bulunması halinde, beyanları koyan kişi patent başvurusu veya patentin numarasını belirtmek 

zorundadır. ALTINCI BÖLÜM PATENT VERĠLDĠKTEN SONRA PATENT VERĠLMESĠNDE ġEKLĠ 

EKSĠKLĠKLERE ĠTĠRAZ ġekli Eksikliklere Ġtiraz Madde 70 – Üçüncü kişiler, buluşun bütünlüğü esası 

ile ilgili 45 inci madde hükmü hariç olmak üzere, 42 nci ila 63 üncü maddelerde belirtilen işlemlerde 

şekli eksiklikler yapıldığı gerekçesiyle, patentin verilmesine karşı Enstitü nezdinde itiraz edebilir. Bu 

itiraz için üçüncü kişilerin araştırma raporuna önceden görüş bildirmiş olmaları veya incelenerek 

patent verilmesi sisteminde itiraz yapmış olmaları gerekmez. İncelemesiz patent verilmesi sistemine 

göre verilen patentin yeniliğinin olmadığı veya tekniğin bilinen durumunun aşılmadığı konuları itiraz 

konusu yapılamaz. ġekli Eksikliklere Ġtirazın Etkisi Madde 71 – Enstitü tarafından yapılan inceleme 

sırasında, buluşun bütünlüğü konusu dışında, patent verilmesi işlemleri ile ilgili şekli bir işlem yerine 

getirilmemişse veya önemli bir şekli işlemde eksiklik yapılmışsa itirazın bu noktada giderilmesine 

ilişkin Enstitü tarafından verilecek karar, patent verilmesi ile ilgili işlemlerin geçersizliği ve eksikliğin 

yapıldığı yere kadar geriye dönülmesi ve işlemlerin yeniden yapılması sonucunu doğurur. BEŞİNCİ 

KISIM PATENTTEN DOĞAN HAKLARLA ĠLGĠLĠ HÜKÜMLER Patentin Süresi Madde 72 – İncelenerek 

verilen patentin süresi başvuru tarihinden itibaren hesaplanan ve uzatılamayan yirmi yıldır. 

İncelemesiz verilen patentin süresi yedi yıldır. İnceleme talebinin yedi yıllık süre içinde yapılması ile 

inceleme sonucunda patent verilmesine kesin olarak karar verilmesi halinde patentin süresi başvuru 

tarihinden itibaren hesaplanan yirmi yıla tamamlanır. Patentten Doğan Hakkın Kapsamı Madde 73 – 

Patent hakkı sahibi, buluşun yeri, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerliüretim olup olmadığı 

konusunda herhangi bir ayırım yapmaksızın patent hakkından yararlanır. Patent sahibinin, üçüncü 

kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkı vardır. a - Patent konusu 

ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan 

başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması; b - Patent konusu olan bir usulün 

kullanılması; c - Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin 



kullanılmasının üçüncü kişiler tarafından başkalarına teklif edilmesi, d - Patent konusu usul ile 

doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması veya kullanılması veya ithal edilmesi veya 

bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması. 

Madde 73/A – (Ek : 3/11/1995 - 4128/1 md.;DeğiĢik:22/6/2004 – 5194/2 md.) Bu Kanun Hükmünde 

Kararname kapsamında; a) 44 üncü maddede yazılı açıklamayı patent veya faydalı model başvurusu 

açısından gerçeğe aykırı olarak yapanlar, patentli veya faydalı modelli bir eşya veya ambalajı üzerine 

haklı olarak konulmuş patent veya faydalı model olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıranlar 

veya kendisini haksız olarak patent veya faydalı model başvurusu sahibi veya patent veya faydalı 742-

1/742-2 model sahibi olarak gösterenler hakkında bir yıldan iki yıla kadar hapis cezasına veya 

ondörtmilyar liradan yirmiyedimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya her ikisine, b) Mevcut 

olmadığını veya üzerinde tasarruf yetkisi bulunmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde 86 ncı 

maddede yazılı haklardan birini veya bu hakla ilgili lisansı başkasına devreden, veren, rehneden, bu 

haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunanlar ile patent veya faydalı modelle korunan bir 

buluşun sahibi olmadığı veya bunların koruma süresinin bittiği veya 129, 133 veya 165 inci 

maddelerde yazılı sebeple patentin veya faydalı modelin hükümsüzlüklerine veya sona ermelerine 

karar verilmesine rağmen, satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticarî evrakına veya 

ilânlarına, korunan bir patentle veya faydalı modelle ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde işaretler 

koyan veya ilân ve reklamlarda bu tarzda yazı ve işaretler kullananlar hakkında iki yıldan üç yıla kadar 

hapis cezasına veya yirmiyedimilyar liradan kırkaltımilyar liraya kadar ağır para cezasına veya her 

ikisine, c) 136 ncı maddede yazılı fiillerden birini gerek faydalı model, gerek patentli buluş açısından 

işleyenler hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına veya yirmiyedimilyar liradan kırkaltımilyar 

liraya kadar ağır para cezasına veya her ikisine, ayrıca işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere 

kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine, Hükmolunur. (a), (b) ve (c) bentlerinde 

sayılan suçlar, hizmetlerini yaptıkları sırada bir işletmenin çalışanları tarafından doğrudan doğruya 

veya emir üzerine işlenmişse çalışanlar ve suçun işlenmesine mani olmayan işletme sahibi, müdür 

veya temsilcisi ve hangi unvan ve sıfatla olursa olsun işletmeyi fiilen yöneten kişi de aynı surette 

cezalandırılır. Bir tüzel kişinin işleri yürütülürken, 136 ncı maddede sayılan suçlardan biri işlenirse, 

tüzel kişi, masraflar ve para cezasından müteselsilen sorumlu olur. Fiile iştirak edenler hakkında, 

olayın mahiyetine göre 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 64, 65, 66 ve 67 nci maddeleri hükümleri 

uygulanır. Yukarıda sayılan suçlardan dolayı kovuşturma şikâyete bağlıdır. Bu madde hükümlerinin 

uygulanmasında 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (8) numaralı bendi uygulanmaz. Patentten veya faydalı modelden doğan hakları tecavüze 

uğrayandan başka, 136 ncı maddede sayılanlar dışında kalan suçlarda Enstitü, 44 üncü maddede yazılı 

açıklamanın gerçeğe aykırı olarak yapılması ile patent veya faydalı modelle korunan bir buluşun sahibi 

olmadığı veya patentin veya faydalı modelin koruma süresinin bittiği veya hükümsüzlüğü veya sona 

erme durumlarında, kendisinin veya başkasının imâl ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya 

ambalajlarına veya ticarî evrakına veya ilânlarına, korunan bir patent veya faydalı modelle ilgili olduğu 

kanısını uyandıracak şekilde işaretler koyma veya bu amaçla ilân ve reklamlarda bu tarzda yazı ve 

işaretler kullanılması durumlarında, 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanun veya 17.7.1964 tarihli ve 507 

sayılı Kanuna tâbi kuruluşlar ve tüketici dernekleri de şikâyet hakkına sahiptir. Şikâyetin, fiil ve failden 

haberdar olma tarihinden itibaren iki yıl içinde yapılması gerekir. Bu kapsamdaki suçlarla ilgili 

şikâyetler, acele işlerden sayılır. Patent veya faydalı model başvurusu veya patentten veya faydalı 

modelden doğan haklara tecavüz dolayısıyla üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu 

eşyaları üretmeye yarayan araç, gereç, cihaz, makine gibi vasıtaların zapt edilmesi veya el konulması 

veya yok edilmesinde, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 36 ncı maddesi hükmü ile 1412 sayılı Ceza 



Muhakemeleri Usulü Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Patent Unsurlarının Üçüncü KiĢilerce 

Kullanılması Madde 74 – Patent sahibinin,patent konusu buluşun uygulanmasını mümkün kılan ve 

buluşun esasını teşkil eden bir kısmı ile ilgili unsurların veya araçların üçüncü kişiler tarafından,patent 

konusu buluşu kullanmaya yetkili olmayan kişilere verilmesini önleme hakkı vardır. Bu hükmün 

uygulanabilmesi için, söz konusu üçüncü kişilerin, bu unsurların veya araçların buluşu uygulamaya 

yeterli olduğunu ve bu amaçla kullanılacağını bilmeleri veya bu durumun yeterince açık olması 

gerekir. 743 Bu maddenin birinci fıkrasında sözü edilen unsurlar veya araçlar piyasada her zaman 

bulunabilen ürünler ise, üçüncü kişiler, söz konusu kişileri belirtilen fiilleri yapmaya tahrik etmediği 

takdirde bu maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz. 75 inci maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde 

gösterilen fiilleri yapanlar, bu maddenin birinci fıkrası hükmüne göre patenti kullanmaya yetkili 

olmayan kişiler sayılmaz. Patentten Doğan Hakların Kapsamının Sınırları Madde 75 – Aşağıdaki fiiller 

patentten doğan hakların kapsamı dışında kalır: a - Sınai veya ticari bir amaç taşımayan ve özel 

maksatla sınırlı kalan fiiller; b - Patent konusu buluşu içeren deneme amaçlı fiiller; c - Sadece bir 

reçetenin oluşturulması için eczanelerde yapılan ilaçların seri üretim olmadan hazırlanarak 

kullanılması ve bu şekilde hazırlanan ilaçlara ilişkin fiiller; d - Patent konusu buluşun Paris 

Anlaşması'na dahil ülkelerin gemi veya uzay aracı veya uçak veya kara nakil araçlarının yapımında 

veya çalıştırılmasında veya bu araçların ihtiyaçlarının karşılanmasında, söz konusu araçların geçici 

veya tesadüfi olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunması şartıyla kullanılması; e - 7.12.1944 

tarihli Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması'nın 27 nci maddesinde öngörülen fiiller bir devletin 

havaaracı ile ilgili ise, bu araçlara bu maddenin hükümleri uygulanır. f- (Ek:22/6/2004 – 5194/3 md.) 

İlaçların ruhsatlandırılması ve bunun için gerekli test ve deneyler de dahil olmak üzere, ruhsat konusu 

buluşu içeren deneme amaçlı fiiller. Patentten Doğan Hakkın Tüketilmesi Madde 76 – Patent sahibi 

veya onun izni ile Türkiye'de satışa sunulmuş olan patentli ürünlerle ilgili fiiller patentten doğan 

hakkın kapsamı dışında kalır. Ön Kullanım Hakkı Madde 77 – Patent başvurusunun yapıldığı tarih ile 

rüçhan hakkı tarihi arasında buluşu iyi niyetli olarak ülke içinde kullanmakta olan veya kullanım için 

ciddi ve gerçek tedbirler almış kişi veya kişilere karşı, patent konusunu aynı şekilde kullanmaya devam 

etmelerini veya alınmış tedbirlere uygun olarak kullanmaya başlamalarını önlemeye buluş sahibinin 

hakkı yoktur. Ancak, üçüncü kişilerin patent konusunu kullanmaya devam etmeleri veya alınmış 

tedbirlere uygun kullanımları sahip oldukları işletmenin makul ihtiyaçlarını giderecek ölçüde olabilir. 

Bu kullanma hakkı ancak işletme ile birlikte devredilebilir. Bu maddenin birinci fıkrasında sözü edilen 

kişilerce satışa sunulmuş olan ürünlerle ilgili faaliyetler, patent sahibinin 76 ncı madde anlamında 

patentten doğan hakkının kapsamı dışında kalır. Önceki Tarihli Patentlerin Etkisi Madde 78 – Patent 

sahibi patentini kendi patentinden daha önceki rüçhan tarihine sahip olan patent sahiplerinin açmış 

olduğu patente tecavüz davasında bir savunma gerekçesi olarak ileri süremez. Patent Konularının 

Bağımlılığı Madde 79 – Patent konusu buluşun kullanılması, önceki tarihli bir patentle korunan 

buluşun kullanılması ile mümkün olması halinde bu husus patentin geçerliğine hiç bir engel teşkil 

etmez. Böyle bir durumda, ne önceki tarihli patent sahibi, sonraki tarihli patenti onun geçerli olduğu 

süre içinde sahibinin izni olmaksızın kullanabilir, ne de sonraki tarihli patent sahibi önceki tarihli 

patentin geçerliliği süresince, sahibinin izni olmaksızın patent konusunu kullanabilir. Ancak, sonraki 

tarihli patent sahibi, önceki tarihli patent sahibinin iznini almış veya o patent üzerinde zorunlu lisans 

elde etmişse, önceki tarihli patenti de kullanabilir. Patentin Kullanımının Sınırları Madde 80 – Bir 

patent konusunun kullanımı yasalara veya genel ahlaka veya kamu düzenine veya genel sağlığa zarar 

verecek şekilde olamayacağı gibi; bu kullanım, mevcut veya gelecekte kabul edilecek belirli veya 

belirsiz süreli kanuni yasaklamalara ve sınırlamalara da bağlı olacaktır. 744 Kanuni Tekel Madde 81 – 

Konusu tekel mevzuatına tabi olan bir buluş için patent verildiğinde, tekel sahibinin buluşu 



kullanabilmesi patent sahibinin iznine bağlıdır. Tekel sahibi iştigal ettiği sanayi alanında dikkate değer 

teknik bir ilerlemeyi sağlayabilecek buluşları, bunların kullanım hakkını elde ederek uygulamakla 

yükümlüdür. Tekel sahibi patent konusu buluşun kullanımını elde etmek için, patent sahibinden izin 

vermesini talep etmek hakkına sahiptir. Tekel sahibi böyle bir talepte bulunduğunda patent sahibi 

ondan patenti devir almasını isteyebilir. Patent konusu buluşun kullanılması karşılığında veya 

patentin tekel sahibince devir alınması halinde ödenecek bedel taraflarca birlikte belirlenir. Bu 

konuda anlaşma sağlanamazsa bedeli mahkeme tespit eder. Bu maddenin ikinci fıkrası hükümleri 

saklı kalmakla birlikte tekel patentin verilmesinden sonra oluşmuşsa, patent sahibi tekel sahibinden 

buluşun kullanılmakta olduğu işletme veya tesisatı da devir almasını talep etmek hakkına sahiptir. 

Tarafların ödenecek bedel konusunda anlaşmaya varamamaları halinde, bedeli mahkeme tespit eder. 

Mevcut bir kanuni tekel yüzünden bir patent konusu buluş kullanılamıyorsa, söz konusu patent için 

yıllık ücret ödenmez. Patent BaĢvurusunun Yayınlanmasının Etkileri Madde 82 – Patent 

başvurusunun ilgili bültende yayınlandığı tarihten itibaren ve başvuru yürürlükte kaldığı sürece, bu 

Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilen patentlerin sahiplerine tanınan koruma 

patent başvurusu sahibi için de tanınır. Patent başvurusu sahibinin izni olmadan, başvuru konusu 

buluşu kullanan kişi, patent başvurusu veya patent başvurusunun kapsamından haberdar edilmiş ise, 

yukarıda sözü edilen koruma, başvurunun yayınlandığı tarihten önce de söz konusu olur. Patent 

başvurusunun konusu, mikroorganizmalarla ilgili bir usule ilişkin ise, koruma mikroorganizmanın 

ilgilenenlerin ulaşılabileceği hale gelmesinden itibaren başlar. Patent başvurusu, geri çekilmiş olması 

halinde veya geri çekilmiş olarak kabul edildiği takdirde veya kesinleşmiş bir karar itibariyle red 

edildiği takdirde, bu maddenin birinci ila üçüncü fıkralarında belirtilen sonuçları hiç doğurmamış 

sayılır. Patent BaĢvurusu veya Patentten Doğan Koruma Kapsamı ve Ġstem veya Ġstemlerin 

Yorumlanması Madde 83 – Patent başvurusu veya patentten doğan korumanın kapsamı istem veya 

istemler ile belirlenir. İstem veya istemler tarifname ve resimler esas alınarak yorumlanır. İstem veya 

istemler, bir yandan patent başvurusu veya patent sahibine hakkı olan korumayı sağlayacak ve diğer 

yandan üçüncü kişilere de korumanın kapsamı açısından makul bir düzeyde kesinlik ifade edecek 

şekilde birlikte yorumlanır. Patent başvurusu yapılmış olan beşeri, veteriner ve zirai ilaçların imalat ve 

satış ruhsatlarının tasdiki için ilgili makamlarca talep edilen ve yaratılmaları ve birikimleri önemli bir 

gayret ve masraf gerektiren ve sahipleri tarafından umuma açıklamamış olan bilgi ve test sonuçları 

talep sahibi makam tarafından gizli tutulur. Bilgi ve test sonuçlarını talep eden makam bunların haksız 

kullanımının önlenmesi için gerekli tedbirleri alır. İstem veya istemler, kullanılan kelimelerle sınırlı 

olarak yorumlanamaz. Bununla beraber, patent başvurusu veya patentten doğan koruma kapsamının 

tesbitinde istem veya istemler, buluşu yapan tarafından düşünülen fakat istem veya istemlerde talep 

edilmeyen, buna karşılık ilgili teknik alanda uzman birkişi tarafından tarifname ve resimlerin 

yorumlanması ile ortaya çıkacak özellikleri kapsayacak şekilde kabul edilmez. Patent başvurusu veya 

patentten doğan koruma kapsamının belirlenmesinde tecavüzün varlığının ileri sürüldüğü tarihte, 

istem veya istemlerde belirtilmiş unsurlara eşdeğer nitelikte olan unsurlar da dikkate alınır. 

Tecavüzün varlığının ileri sürüldüğü tarihte, eşdeğer unsur, esas itibariyle aynı işlevi görüyorsa ve 

bunu aynı şekilde gerçekleştiriyorsa ve istem veya istemlerde talep edilen unsur 745 ile aynı sonucu 

ortaya çıkarıyorsa, genel olarak istem veya istemlerde talep edilen unsurun eşdeğeri olarak kabul 

edilir. İstem veya istemlerin kapsamını belirlemek için patentin verilmesi ile ilgili işlemler sırasında 

veya patentin geçerliliği süresince, koruma kapsamının belirlenmesinde patent başvurusu veya 

patent sahibinin beyanları dikkate alınır. Patent, buluşun işlev veya sonuçlarının örneklerini veya 

buluşun bir düzenlenmesinin örneklerini kapsıyorsa, istem veya istemler bu örneklerle sınırlanmış 

olarak yorumlanmaz. Özellikle, ürün veya usulün sahip olduğu ilave özelliklerin patentte açıklanan 



örneklerde bulunmaması, bu örneklerde bulunan özellikleri kapsamaması veya bu örneklerde 

belirtilen her amaç veya özelliği gerçekleştirememesi hallerinde, ürün veya usul istem veya istemler 

ile sağlanan koruma kapsamının dışında tutulmaz. Usul Patentleri Ġle Ġlgili Haklar Madde 84 – Belirli 

bir ürünün elde edilmesine ilişkin bir usul patentinin sahibi, söz konusu ürünün Türkiye'ye ithal 

edilmesi halinde, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Türkiye'de o ürünün elde edilmesi ile ilgili 

olarak kendisine tanınmış olan haklardan, ithal edilen bu ürünler için de, aynı şekilde yararlanır. 

Patent konusunun yeni ürün veya maddelerin elde edilmesine ilişkin bir usul olması halinde, aynı 

özellikleri taşıyan her ürün ve maddenin patent verilmiş buluş konusu usule göre elde edilmiş olduğu 

kabul edilir. Aksini savunan kişi,bunu ispatla yükümlüdür. Bu maddenin ikinci fıkrasında sözü edilen 

aksini savunma durumunda davalının üretim ve işletme sırlarının korunmasındaki haklı menfaati 

gözönünde tutulur. ALTINCI KISIM PATENT BAġVURUSU VE PATENT ÜZERĠNDE TASARRUFLAR 

BİRİNCİ BÖLÜM ORTAKLIK Ortaklık ĠliĢkisi Madde 85 – Patent başvurusu veya patent bölünmeksizin 

birden çok kişiye aitse, hak üzerindeki ortaklık taraflar arasındaki anlaşmaya göre; böyle bir anlaşma 

yoksa Medeni Kanun'daki müşterek mülkiyete ilişkin hükümlere göre düzenlenir. Her hak sahibi 

diğerlerinden bağımsız olarak aşağıdaki işlemleri kendi adına yapabilir: a - Hak sahibi, kendisine düşen 

pay üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilir. Payın üçüncü kişiye devir edilmesi halinde, diğer pay 

sahiplerinin önalım hakkını kullanabilmeleri için, durum iki ay içinde Enstitü tarafından diğerlerine 

bildirilir. Önalım hakkı, bildirimin tebellüğünden itibaren bir ay içinde kullanılır. b - Hak sahibi, diğer 

hak sahiplerine bir bildirimde bulunduktan sonra buluşu kullanabilir. c - Hak sahibi, patent 

başvurusunun veya patentin korunması için gerekli önlemleri alabilir. d - Hak sahibi, birlikte yapılan 

patent başvurusu veya alınan patentten doğan hakların herhangi bir şekilde tecavüze uğraması 

halinde üçüncü kişilere karşı hukuk veya ceza davası açabilir. Diğer hak sahiplerinin davaya 

katılabilmeleri için, durum davayı açan tarafından davanın açıldığı tarihten itibaren biray içinde 

kendilerine bildirilir. Buluşun kullanılması amacı ile üçüncü kişilere lisans verilmesi, hak sahiplerinin 

tamamının karar vermesiyle mümkündür. Ancak mahkeme, mevcut şartları göz önünde tutarak, 

hakkaniyet düşüncesiyle, bu yetkiyi hak sahiplerinden sadece birine de verebilir. 746 İKİNCİ BÖLÜM 

PATENT BAġVURUSU VE PATENT ÜZERĠNDE HAK TESĠSĠ Hak Tesisi Madde 86 – Patent başvurusu 

veya patent başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir,kullanma hakkı lisans konusu 

olabilir. Patent başvurusu veya patent rehin edilebilir. Rehin hakkı bakımından Medeni Kanun'un 

rehin hakkına ilişkin hükümleri uygulanır. Patent başvurusu ve patent üzerinde sağlararası işlemler 

yazılı şekle tabidir. Patentin Bölünmezliği Madde 87 – Patent başvurusu veya patent üzerinde birden 

çok kişinin hak sahipliği söz konusu olsa bile bunların devri veya üzerlerinde bir hak tesisi için 

bölünebilmeleri mümkün değildir. SözleĢmeye Dayalı Lisans Madde 88 – Patent başvurusunun veya 

patentin kullanma hakkı, milli sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde, lisans 

sözleşmesine konu olabilir. Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. Bu 

maddenin birinci fıkrasında öngörülen sözleşme şartlarının lisans alan tarafından ihlali halinde, patent 

başvurusu veya patentten doğan haklar, patent sahibi tarafından lisans alana karşı, dava yoluyla ileri 

sürülebilir. Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, lisans inhisari değildir. Lisans veren patent konuşu 

bulusu kendi kullanabileceği gibi, üçüncü kişilere aynı buluşa ilişin başka lisanslar da verebilir. 

Ġnhisari lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren baĢkasına lisans veremez ve hakkını açıkça 

saklı tutmadıkça kendisi de patent konusu buluĢu kullanamaz. Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, 

sözleşmeye dayalı lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere devir edemez veya alt 

lisans veremez. Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, sözleşmeye dayalı olarak lisans hakkını alan 

kişi, patentin koruma süresi boyunca milli sınırların bütünü içinde patent konusu buluşun 

kullanılmasına ilişkin her türlü tasarrufta bulunabilir. Bilgi Verme Yükümü Madde 89 – Aksi 



sözleşmede kararlaştırılmamışsa, bir patent başvurusunu veya patenti devir eden veya lisansını 

veren, devir alan veya lisans alana patent konusu buluşun normal bir kullanımı için zorunlu olan 

teknik bilgileri vermekle yükümlüdür. Devir alan veya lisans alan kişi, kendisine verilen gizli bilgilerin 

açıklanmasını önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Hakkın Devri ve Lisans Vermeden 

Doğan Sorumluluk Madde 90 – Patent başvurusu veya patentten doğan hakları bir bedel karşılığında 

veya bedelsiz olarak devir eden veya lisans veren kişinin bu işlemleri yapmaya yetkili olmadığı 

sonradan anlaşılırsa, söz konusu kişi bu durumdan ilgililere karşı sorumlu olur. Patent başvurusunun 

geri alınması veya başvurunun red edilmesi veya patent hakkının hükümsüzlüğüne mahkemece karar 

verilmiş olması hallerinde, tarafların hakkı devir eden veya lisans veren bakımından daha kapsamlı bir 

sorumluluğu sözleşme ile öngörmemiş olmaları halinde, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 131 inci 

maddesi hükmü uygulanır. Devir eden veya lisans verenin kötü niyetle hareket halinde, bunlar, 

fillerinden her zaman sorumludur. Devir eden veya lisans veren üzerinde tasarruf edilen patent 

başvurusu veya patente konu olan buluşun, patentle korunabilirliği konusunda Türkçe veya yabancı 

dildeki rapor ve kararları veya bu konuda bildiklerini karşı tarafa bildirmemiş ve bunlara ilişkin 

beyanları içeren belgelere sözleşmede yer vermemişse, kötü niyetin varlığı kabul edilir. 747 Bu 

madde hükümlerinden doğan tazminatı talep süresi, sorumluluk davasına dayanak olan mahkeme 

kararının kesinleşme tarihinden başlar. Zaman aşımı için Borçlar Kanunu'nun ilgili hükümleri 

uygulanır. Müteselsil Sorumluluk Madde 91 – Devir edilen veya lisansı verilen patent başvurusu veya 

patent konusu buluşun ayıplı olmasından dolayı üçüncü kişiler zarar görürse, devir eden ve devir alan 

veya lisans veren ve lisans alan müteselsilen sorumlu olur. Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne göre 

sorumlu kılınan devir eden veya lisans veren, aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, devir alan veya 

lisans alana rücu edebilir. Rücu, devir eden veya lisans verenin kötü niyetli olmadığı hallerde ve 

hakkaniyet düşüncesi ile zarara kısmen veya tamamen devir alan veya lisans alanın katlanması 

gerektiği durumlarda mümkündür. Patent Sicili'ne Kayıt ve Hükümleri Madde 92 – Patent başvuruları 

ve patent Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Patent Sicili'ne kayıt edilir. Patentin gasbı ile ilgili 13 

üncü maddenin birinci fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, patent başvuruları veya patentlere ilişkin 

devirler ve lisanslar, patent başvurularını veya patentleri etkiyelen iradi veya mecburi tasarruflar, iyi 

niyetli üçüncü kişilere karşı Patent Sicili'ne kayıt tarihinden itibaren hüküm doğurur. Patent başvurusu 

veya patentten doğan haklar usulüne uygun bir şekilde Patent Sicli'ne kayıt edilmedikçe, üçüncü 

kişilere karşı ileri sürülemez. Patent başvurusu veya patentten doğan haklar, Patent Sicili'ne kayıt 

ettirilmedikçe, ürünlerin üzerinde bir patente dayandığı belirtilemez. Enstitü, patent sicilinde 

belirtilen ve resmi belgelere geçen işlemlerin hukuka uygun, geçerli ve etkin bir şekilde yapılmasını 

sağlar. Patent sicili alenidir. Rekabetin Kötüye Kullanımı Madde 93 – Bir patent sahibi, patenti 

kullanırken haksız rekabete ilişkin genel hükümlere aykırı faaliyette bulunmuşsa, mahkeme 

tarafından lisans verme teklifinde bulunmaya mahkum edilebilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM LĠSANS VERME 

TEKLĠFĠ Patent Sahibinin Lisans Verme Teklifi Madde 94 – 96 ncı madde hükmüne göre, patent 

sahibi patent konusu buluşu kullanmıyorsa, Enstitü'ye yapacağı yazılı bir başvuru ile, patent konusu 

buluşu kullanmak isteyen herkese lisans vereceğini bildirebilir. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 

nci maddesine göre, yapılan yargılama sonucunda patent sahipliğinde değişiklik olmuşsa, yeni patent 

sahibinin Patent Sicili'ne kayıt edilmesi ile daha önce yapılmış lisans verme teklifi kendiliğinden geri 

alınmış sayılır. Enstitü, lisans verme tekliflerini Patent Sicili'ne kayıt ederek ilan eder. Lisans verme 

teklifleri halkın incelemesine açıktır. Enstitü, bu incelemeyi sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır. 

Lisans almak için patent sahibine bir talep yapılmadığı sürece, patent sahibi yaptığı lisans verme 

teklifini her zaman geri alabilir. Teklifin geri alınması, geri alınma talebinin Enstitü'ye verilmesi ile 

hüküm ve sonuç doğurur. Lisans, Patent Sicili'ne inhisari lisans olarak kayıt edilmişse, patent sahibi, 



başkalarına ayrıca lisans verme teklifi yapamaz. Lisans verme teklifi üzerine , lisans alan olarak buluşu 

kullanmaya yetkili olan herkes, inhisari olmayan lisans sahibi sayılır ve bu madde hükmüne göre 

verilen lisans, hukuken sözleşmeye dayalı lisans olarak kabul edilir. 748 Lisans verme teklifi 

yapıldıktan sonra, inhisari lisansın Patent Sicili'ne kayıt talebine, lisans verme teklifi geri alınmadığı 

veya geri alındığı kabul edilmediği takdirde, izin verilemez. Lisans Verme Teklifinin Kabulü Madde 95 

– Lisans verme teklifinden yararlanmak suretiyle lisans almak isteyen kişi, buluşun kullanma şeklini de 

belirterek, bu talebini yazılı olarak üç suret halinde Enstitü'ye bildirir. Enstitü bir sureti patent 

sahibine gönderir. Diğer suretlerden birini de tekrar talepte bulunana geri yollar. Her iki surette de, 

Enstitü'nün mühürü ve aynı sevk tarihi bulunur. Lisans bedeli konusunda tarafların anlaşamamaları 

halinde, taraflardan birinin yaptığı talep üzerine, yetkili mahkeme tarafları da dinleyerek, lisans 

bedelini tesbit eder. Mahkeme, daha önce taraflarca uygun bulunan bedelin, daha sonra yetersiz hale 

gelmesi durumunda, bedelde değişiklik yapabilir. Lisans bedelinin değiştirilmesi talebi, Mahkeme 

tarafından bedelin belirlenmesinden itibaren en az bir yıl geçtikten sonra yapılabilir. Lisans alan, her 

üç ayın bitiminde, patent sahibine buluşu kullandığına dair bilgi vermek ve lisans bedelini ödemekle 

yükümlüdür. Lisans alan, bu yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, lisans veren, lisans alandan 

bir ay içinde yükümlülüklerini yerine getirmesini isteyebilir. Lisans alanın bu süre içinde de 

yükümlülüklerini yerine getirmediği mahkemece tesbit edilirse, lisans iptal edilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

KULLANMA ZORUNLULUĞU Kullanma Zorunluluğu Madde 96 – Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi, 

patentle korunan buluşu kullanmak zorundadır. Kullanma zorunluluğu patentin verildiğine ilişkin 

ilanın ilgili bültende yayınlandığı tarihten itibaren üç yıl içinde gerçekleştirilir. Kullanmanın 

değerlendirilmesinde pazar şartları göz önünde tutulur. Kullanımın Ġspatı Madde 97 – Patent sahibi 

veya yetkili kıldığı kişi, Enstitü nezdinde buluşu kullanmakta olduğunu resmi bir belge ile kanıtlar. 

Resmi nitelikli patent kullanım belgesi, Yönetmelikte belirlenen merci tarafından ve Yönetmelikte 

belirlenen genel kıstaslara ve kurallara göre düzenlenir. Kullanım belgesi, buluşun kullanıldığı sınai 

işletmedeki üretimin incelenmesi sonucunda verilir. Belge, patent konusu buluşun satışa 

sunulduğunu veya uygulandığını teyid eder. Belge ilgili merci tarafından buna ilişkin başvurunun 

yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde düzenlenir. Belgede, patentle korunan buluşun fiilen 

kullanılmakta olduğu konusundaki bilgiler bulunur. Kullanım belgesi Patent Sicili'ne kayıt edilir. 

Kullanımın Kabulü Madde 98 – Patent konusu buluşun kullunılmakta olduğu belgelendiği takdirde, 

aksi dava yoluyla ispat edilmedikçe, patent konusu buluşun 97 nci maddede öngörülen şekilde 

kullanıldığı kabul edilir. YEDİNCİ KISIM ZORUNLU LĠSANS BİRİNCİ BÖLÜM ZORUNLU LĠSANSIN GENEL 

ġARTLARI Zorunlu Lisansın Verilme ġartları Madde 99 – Zorunlu lisans, lisans verilmesi teklifinde 

bulunulmamış bir patent için ve aşağıda belirtilen şartlardan birinin mevcudiyeti halinde verilebilir: 

749 a - 96 ncı madde hükümlerine göre patent konusu buluşun kullanılmaması; b - 79 uncu maddede 

belirtilen patent konularının bağımlılığının söz konusu olması; c - 103 üncü maddede belirtilen kamu 

yaranının söz konusu olması. Zorunlu Lisans Talebi Madde 100 – Zorunlu lisans talep edildiği anda 

patentin kullanımına henüz başlanılmadığı veya patentin kullanımındaki geçikmenin haklı bir sebebe 

dayanmadığı veya haklı bir sebebe dayanmaksızın kullanılmaya aralıksız olarak üç yıldan fazla ara 

verildiği gerekçesiyle ve 96 ncı maddede öngörülen süre bittikten sonra, ilgili herkes zorunlu lisans 

verilmesini yetkili mahkemeden isteyebilir. Objektif nitelik taşıyan teknik veya ekonomik veya hukuki 

sebepler, patentin kullanılamamasının haklı sebepleri olarak kabul edilir. Patent konusu buluşun 

kullanılmasını engelleyecek nitelikte kabul edilen bu sebepler, patent sahibinin kontrolu ve iradesi 

dışındaki sebeplerdir. Patentler Arasında Bağımlılık Halinde Zorunlu Lisans Madde 101 – Patent 

konusu buluşun, önceki bir patentten doğan hakka tecavüz edilmeksizin kullanılması mümkün 

değilse, sonraki patentin sahibi, kendi patentinin önceki patentten daha değişik bir sınai amaca 



hizmet ettiğini veya önemli bir teknik ilerleme gösterdiğini ispat ederek, önceki tarihli patentin 

kullanılması için zorunlu lisans verilmesini mahkemeden isteyebilir. 79 uncu madde hükmüne göre, 

bağımlılığı olan patent konusu buluşlar, aynı sınai amaca hizmet ediyor ve bağımlı patentlerden biri 

lehine zorunlu lisans verilmişse, zorunlu lisansa konu olan patentin sahibi de diğer patentin 

kullanılması için kendisi lehine zorunlu lisans verilmesini mahkemeden isteyebilir. Patentin konusu, 

patentle korunan kimyasal veya eczacılıkla ilgili bir maddenin elde edilmesini amaçlayan bir usule ait 

bulunuyorsa ve söz konusu usul patenti, önceki tarihli patente oranla önemli bir teknik ilerlemeyi 

gerçekleştiriyorsa, gerek usul patentinin sahibi ve gerekse ürün patentinin sahibi diğerinin patent 

konusunun kullanılması için,zorunlu lisans verilmesini mahkemeden isteyebilir. 79 uncu madde 

hükmüne göre, bağımlılığı olan bir patent sebebiyle verilen zorunlu lisansın kapsamı, ilgili patent 

konusu buluşun kullanılmasına imkan verir. Bağımlılığı olan patentlerden birinin iptali veya patent 

hakkının sona ermesi halinde, zorunlu lisans kararı da hükümsüz kalır. Ġhracat Gerekçesiyle Zorunlu 

Lisans Madde 102 – Patent konusu buluşun ihraç edilmesi durumu zorunlu lisans gerekçesi olarak 

kabul edilmez. Kamu Yararı Nedeniyle Zorunlu Lisans Madde 103 – Patent başvurusu veya patent 

konusu buluşun kamuya yararlı olduğu gerekçesi ile kullanımının zorunlu lisans konusu yapılmasına 

Bakanlar Kurulu karar verebilir. Kamu sağlığı veya milli savunma nedenleriyle buluşun kullanılmaya 

başlanılması, kullanımın artırılması veya genel olarak yaygınlaştırılması veya yararlı bir kullanım için 

ıslah edilmesi büyük önem taşıyorsa, kamu yararının bulunduğu kabul edilir. Patent konusu buluşun 

kullanılmamasının veya nitelik veya miktar bakımından yetersiz kullanılmasının ülkenin ekonomik 

veya teknik gelişmesi bakımından ciddi zararlara sebep olacağı hallerde de kamu yararının bulunduğu 

kabul edilir. Bakanlar Kurulu tarafından zorunlu lisansın verilmesine ilişkin kararnamenin çıkarılmasını 

ilgili Bakanlık teklif eder. Patent konusu buluşun kullanımının milli savunma veya halk sağlığı 

bakımından önemli olması halinde teklif, ilgili Bakanlık ile Milli Savunma veya Sağlık Bakanlıkları 

tarafından birlikte hazırlanır. 750 Milli savunma bakımından önemli olması dolayısıyla, zorunlu lisans 

verilmesine ilişkin karar, buluşun bir veya bir kaç işletme tarafından kullanılması ile sınırlandırılabilir. 

Buluşun kullanımının genelleştirilmesi veya kullanımın patent sahibinden başka bir kişiye verilmesine 

ihtiyaç olmadan, buluşun kamu yararına kullanımı patent sahibi tarafından gerçekleştirilebilirse, 

patent konusu buluş, Bakanlar Kurulu Kararı ile şartlı olarak zorunlu lisans konusu yapılabilir. Böyle bir 

durumda, Bakanlar Kurulu Kararına göre, mahkeme, bir yıldan fazla olmamak üzere belirlenecek bir 

süre içinde, patent sahibi tarafından buluşun kamu yararını karşılayacak yeterlikte kullanımına 

başlanılmasına, mevcut kullanımın geliştirilmesine veya miktarın artırılmasına karar verir. Mahkeme, 

patent sahibinin de konu hakkındaki görüşünü aldıktan sonra, uygun olan süreyi belirler veya patent 

konusu buluşu derhal zorunlu lisans konusu yapar. Belirlenen sürenin geçmesinden sonra,mahkeme, 

kamu yararına kullanımın yapılıp yapılmadığına karar verir. Kamu yararına kullanımın 

karşılanmadığına mahkemece karar verilirse, patent konusu buluş zorunlu lisans konusu yapılır. 

Arabuluculuğun Talep Edilmesi Madde 104 – Zorunlu lisans verilmesi için talepte bulunmak isteyen 

kişi, önce, aynı patent için sözleşmeye dayalı lisans verilmesi amacıyla Enstitü'den arabuluculuk 

etmesini isteyebilir. Enstitü'nün arabuluculuğunu talep etmek için, Yönetmelikte belirlenen ücret 

ödenir ve aşağıdaki hususlar talepte yer alır: a - Talepte bulunan hakkında bilgi; b - Arabuluculuk 

talebine konu olan patent ve patent sahibi hakkında bilgi; c - Zorunlu lisans verilmesini haklı kılan 

şartlar; d - Talep edilen lisansın kapsamı ve talebin sebepleri; e - Talepte bulunanın patent konusu 

buluşu gerçekten ve etkin bir şekilde kullanıp kullanamayacağı ve patent sahibi tarafından lisans 

verilmesi için istenilen makul teminatın verilip verilemeyeceği konusunda karar vermeye yetecek 

bilgiler. Enstitü'nün arabulucu olması talebine aşağıdaki belgeler ayrıca eklenir: a - Talebin dayanağını 

teşkil eden belgeler; b - Miktarı Yönetmelikte belirtilen ve işlem masraflarının talepte bulunan 



tarafından ödeneceğini gösterir teminat ile ilgili belge; c - Talep ve talebe eklenen belgelerin birer 

sureti. Enstitü'nün Arabuluculuğu Madde 105 – Enstitü, arabuluculuk talebi konusundaki kararını 

talep tarihinden itibaren bir ay içinde verir. Enstitü, kendisine yapılan arabuluculuk talebi ile bu talebe 

ekli belgelerden ve Enstitü tarafından yapılan araştırmadan sonra, zorunlu lisansın verilmesini 

gerektiren bir durum olduğu, talepte bulunan kişinin ödeme gücü olduğu ve buluşun kullanımı için 

gerekli araçlara sahip olduğu kanısına varırsa, arabuluculuk talebini kabul eder. Enstitü, arabuluculuk 

talebi konusundaki kararını, talep sahibine ve ayrıca arabuluculuk talebinin bir sureti ile birlikte 

patent sahibine bildirir. Enstitü'nün Arabuluculuk ĠĢlemini Yapması Madde 106 – Enstitü, 

arabuluculuk talebini kabul ederse, arabulucu olarak bulunacağı sözleşmeye dayalı lisans 

görüşmelerine ilgili tarafların katılması için gecikmeksizin çağrıda bulunur. Görüşmeler en çok iki ay 

sürer. Arabuluculuk talebinin kabul edildiğinin taraflara bildirilmesini izleyen iki aylık süreye rağmen, 

sözleşmeye dayalı bir lisansın verilmesi mümkün olmamışsa, Enstitü arabuluculuk ve araştırma 

faaliyetinin sona erdiğini açıklar ve bunu ilgililere bildirir. Enstitü, lisans sözleşmesinin gerçekten 

yapılabileceği kanısına varırsa, tarafların birlikte yapacağı ek süre telebini, iki aylık süre geçmesine 

rağmen, kabul edebilir. 751 Enstitü'nün son kararını vermesinden önce, sadece tarafların, 

arabuluculuk işlemleri ile ilgili belgelere bakma ve ücreti karşılığında suretleri isteme hakları vardır. 

Taraflar ve Enstitü personeli, belgelerin içeriğinin gizliliğine uymakla yükümlüdür. Enstitü'nün 

Arabuluculuk Faaliyetinin Sonuçları Madde 107 – Enstitü'nün arabulucu olduğu görüşmeler 

sonucunda, tarafların patent konusu buluşun kullanımı ile ilgili lisans konusunda anlaşmaya varmaları 

halinde, lisans alanın buluşu kullanmaya başlaması için kendisine süre tanınır. Buluşun kullanılmaya 

başlaması için tanınan süre, bir yılı aşamaz ve arabulucuk faaliyetinin sonuçlanmasında aşağıdaki 

şartlar aranır: a - Taraflarca kararlaştırılan lisansın inhisari lisans olması ve zorunlu lisansa konu 

olmasını engellememesi; b - Arabuluculuk talebinde bulunanın, buluşun kullanılması için, gerekli araç 

ve gerece sahip olduğunu ve kullanıma başlamak için, buluşun konusu itibariyle, süreye ihtiyaç 

olduğunu kanıtlayan belgelerin temin edilmesi; c - Talepte bulunanın, buluşun kullanımı için 

öngörülen süre içinde kullanıma başlayamaması halinde, doğabilecek sorumluluk için, Yönetmelikte 

miktarı tesbit edilen teminatın verilmesi; d - Yönetmelikte bu amaç için tesbit edilen ücretin 

ödenmesi. Enstitü, tarafların sundukları belgelere dayanarak, yukarıdaki fıkrada öngörülen şartların 

yerine getirilmiş olmasından ve tarafların patentin kullanımı konusunda hemen harekete 

geçeceklerine ilişkin arzularından kesin bir kanıya varırsa, arabuluculuk işlemlerini tamamlar ve 

arabuluculuk sonucu verilen lisansı Patent Sicili'ne kayıt eder. Talepte bulunan, buluşun kullanımına 

başlanılmasıyla ilgili hazırlıklar ve mevcut durum hakkında Enstitü'ye bilgi vermekle yükümlüdür. 

Enstitü gerekli gördüğü takdirde, denetime yetkilidir. Enstitü'nün arabuluculuğu sonucunda lisans 

alan, buluş konusunun kullanımı için tanınan süre içinde, söz konusu patent için zorunlu lisans 

verilmesi işlemlerinin durdurulmasını mahkemeden talep edebilir. Zorunlu lisans verilmesi 

işlemlerinin durdurulması hakkındaki kararın, esaslı bir yanılmaya veya tarafların öngörülen süre 

içinde buluşa yönelik ciddi ve sürekli faaliyette bulunamayacakları düşüncesine dayandığının ispatı 

halinde, mahkeme durdurma kararını kaldırabilir. Enstitü'nün arabuluculuk faaliyeti sonucu lisans 

alan, öngörülen süre içinde buluşu kullanmaya başlamazsa, Enstitü, lisans alanın lisans verene bir 

bedel ödemesi gerektiğine karar verebilir. Bedel, buluşun kullanılmadığı süreye eşdeğer süreli bir 

lisans sözleşmesinde lisans alanın patent sahibine ödemesi gereken lisans bedeline göre hesaplanır. 

Zorunlu Lisansın Talep Edilmesi Madde 108 – 106 ncı maddede öngörülen sürenin bitmesinden veya 

Enstitü'nün arabuluculuk yapmasına ilişkin talebi reddeden kararından itibaren üç aylık süre geçmişse 

veya Enstitü tarafından yapılan arabuluculuk faaliyeti süresi içinde taraflar lisans sözleşmesi yapılması 

konusunda anlaşmaya varamamışlarsa, mahkemeden zorunlu lisans verilmesi talep edilebilir. Zorunlu 



lisans talep eden, daha önce yapılan arabuluculuk işlemlerine ve bu amaçla sunulan belgelere 

dayanarak, zorunlu lisansın verilmesi ile ilgili şartların gerçekleştiğini ileri sürebilir. Talep sahibi ayrıca, 

buluşu etkin bir şekilde kullanmayı sağlayan araç ve gereçleri ve lisans verilmesi halinde 

gösterebileceği teminatı belirtir. Zorunlu lisans talebine aşağıdaki belgeler eklenir: a - Daha önce 

yapılmış bir arabuluculuk faaliyetine ilişkin belgeler bulunmadığı takdirde, zorunlu lisans talebini 

inandırıcı bir şekilde destekleyen belgeler; 752 b - Zorunlu lisans işlemleri için gerekli olan masrafı 

karşılamak üzere Yönetmelikte belirtilen miktarda bir teminatın verileceği ile ilgili belgeler; c - 

Yönetmelikte öngörülen ücretin ödendiğini gösterir belge; d - Talebin ve sunulan belgelerin birer 

sureti. Zorunlu Lisans ĠĢleminin BaĢlaması Madde 109 – 108 inci maddede belirtilen şartların 

gerçekleşmesi halinde, mahkeme, zorunlu lisans talebiyle ilgili işlemlere başlar. Talebin bir sureti ile 

ekli belgelerin birer sureti patent sahibine gönderilir. Patent sahibi, belgelerin alındığı tarihten 

itibaren en geç bir ay içinde bunlara karşı itirazda bulunabilir. Enstitü'nün arabuluculuk talebini 

reddetmiş olması sebebiyle zorunlu lisans talebinde bulunulması halinde, patent sahibine tanınacak 

itiraz süresi iki aydan az olamaz. Patent sahibi tarafından yapılan itirazda, daha önce Enstitü'nün 

yaptığı arabuluculuk işlemlerine ait belgeler gözönüne alınmalı ve bu işlemlerle ilgili olarak ileri 

sürülen fakat söz konusu belgelerde yer almayan deliller de sunulmalıdır. Delillerin birer suretleri, 

mahkeme tarafından talep sahibine gönderilir. Zorunlu Lisans Kararı Madde 110 – Mahkeme, patent 

sahibi tarafından yapılan itirazı zorunlu lisans talep edene tebliğ eder ve bir ay içinde, talebin reddi 

veya zorunlu lisansın verilmesine karar verir. Bu süre uzatılamaz. Patent sahibi, zorunlu lisans talebine 

itiraz etmemişse, mahkeme gecikmeksizin zorunlu lisansa karar verir. Zorunlu lisansın verildiği 

kararda, aşağıdaki hususlar yer alır: Lisansın kapsamı, bedeli, süresi, lisans alan tarafından gösterilen 

teminat, kullanıma başlama zamanı ile patentin ciddi ve etkin kullanımını sağlayan önlemler. 

Mahkeme kararına karşı karar düzeltme yoluna başvurulduğunda, patent sahibi tarafından 

uygulamanın durdurulması için sunulan deliller mahkemece yeterli görülürse, buluşun kullanımı, 

lisansa ilişkin kararın kesinleşmesine kadar ertelenir. Düzeltme talebi kesinleşmiş kararın 

uygulanmasını geciktirmez. Zorunlu Lisans Kararında Masraflar Madde 111 – Zorunlu lisansın 

verilmesi ile ilgili kararda, tarafların her birinin ödemesi gereken masraflar da belirtilir.Müşterek 

masraflar, taraflarca yarı yarıya paylaştırılır. Taraflardan birinin kötü niyetle veya kusurlu davrandığı 

hallerde, tüm masrafların bu tarafca ödenmesine karar verilebilir. Zorunlu Lisans ĠĢlemlerinin 

Durdurulması Madde 112 – Zorunlu lisans verilmesi talebinin yapılmasından sonra mahkeme, lisans 

verilmesi ile ilgili kararın alınması bakımından gereken işlemlere başlar. Mahkeme, lisans talebinde 

bulunan ile patent sahibinin müştereken ve gerekçeli talepleri üzerine, her zaman ve sadece bir defa, 

işlemleri en çok üç aylık bir süre için durdurabilir. Bu sürenin dolması üzerine mahkeme, durumu 

taraflara bildirir ve işlemlere tekrar devam eder. Yurt DıĢında Ġkamet Edenlerde Patent Vekiline 

Tebligat Madde 113 – Patent sahibinin Türkiye'de ikametgahı yoksa, bu kısımda öngörülen yazışmalar 

ve tebligat, patent vekili olan temsilcisine yapılır. 753 İKİNCİ BÖLÜM ZORUNLU LİSANS SİSTEMİ 

Zorunlu Lisansın Hukuki Niteliği Madde 114 – Zorunlu lisans, inhisari değildir. Ancak 103 üncü 

maddede belirtilen kamu yararı gerekçesiyle, zorunlu lisans inhisari olarak verilebilir. Bununla 

beraber, inhisarilik zorunlu lisansın verilmesi amacına aykırı olmamalı ve patentle korunan buluşun 

ekonomik bakımdan değerlendirilebilmesi açısından gerekli bulunmalıdır. Zorunlu lisans verilmesi 

halinde, lisans alanın kural olarak patent konusunu ithal etmek hakkı yoktur. Ancak, zorunlu lisans 

kamu yararı gerekçesiyle lisans alana verilmiş ve lisans alan kamu yararı gereği açıkça ithale yetkili 

kılınmışsa patent konusu ithal edilebilir. Bu ithal izni, ihtiyaçla sınırlı olarak ve ancak geçici bir süre 

için verilir. Zorunlu lisans halinde patent sahibine ekonomik bakımdan makul sayılabilen bir bedel 

ödenir. Lisans bedeli, özellikle buluşun ekonomik önemi gözönüne alınarak belirlenir. Güven 



ĠliĢkisinin Ġhlali Madde 115 – Zorunlu lisans sebebiyle, patent sahibi ve lisans alan arasında doğan 

güven ilişkisi, patent sahibi tarafından ihlal edilirse, lisans alan, ihlalin buluşun değerlendirilmesindeki 

etkisine göre, patent sahibinin isteyebileceği lisans bedelinden indirim yapılmasını talep edebilir. Ek 

Patentte Zorunlu Lisans Kapsamı Madde 116 – Zorunlu lisans, lisansın kabul tarihinde mevcut 

bulunan patentin eklerini de kapsar. Zorunlu lisansın verilmesinden sonra, patent için yeni ek 

patentler verilmişse ve bunlar lisans konusu patentle aynı sınai kullanım amacına hizmet etmekte 

iseler, lisans alan, mahkemeden eklerin de zorunlu lisans kapsamına dahil edilmesi talebinde 

bulunabilir. Enstitü'nün arabuluculuk yapmasına rağmen, taraflar ek patentler nedeniyle genişletilen 

lisansın bedeli ve diğer şartları konusunda anlaşamazlarsa, bunlar mahkeme tarafından belirlenir. 

Zorunlu Lisansın Devri Madde 117 – Bir zorunlu lisansın devrinin geçerli olabilmesi için, işletme ile 

birlikte devir edilmesi veya lisansın değerlendirilmekte olduğu işletme kısmının devir edilmesi gerekir. 

Devir, Enstitü tarafından sicile kayıt edilir. Zorunlu lisansın, bağlı patent sebebiyle verilmesi halinde 

lisans, bağlı patentle birlikte devir edilir. Zorunlu lisans sahibi, alt lisans veremez. Bu amaçla yapılan 

işlem geçersiz sayılır. ġartlarda DeğiĢiklik Talebi Madde 118 – Lisans alan veya patent sahibi, 

sonradan ortaya çıkan ve değişikliği haklı kılan olaylara dayanarak mahkemeden zorunlu lisans 

bedelinde veya şartlarında değişiklik yapılmasını talep edebilir. Özellikle patent sahibi, zorunlu lisans 

verilmesinden sonra, zorunlu lisansa göre daha uygun şartlarda sözleşme lisansı yapmış olması 

halinde böyle bir talepte bulunma hakkı doğar. Lisans alan, zorunlu lisanstan doğan yükümlülüklerini 

ciddi şekilde ihlal etmekte veya sürekli olarak yerine getirmemekte ise, mahkeme patent sahibinin 

talebi üzerine, patent sahibinin tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, lisansı iptal edebilir. 

SözleĢmeye Dayalı Lisans Hükümlerinin Uygulanabilirliği Madde 119 – 114 üncü ila 118 inci 

maddelerdeki hükümlere aykırı olmadığı takdirde, 88 inci maddede belirtilen sözleşmeye dayalı lisans 

ile ilgili hükümler, zorunlu lisansa da uygulanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ZORUNLU LĠSANS TALEBĠNĠ 

ÖZENDĠRME Zorunlu Lisansı Özendirme Tedbirleri Madde 120 – Enstitü, zorunlu lisans verilmesine 

aday patentler ile ilgili olarak lisans talebinde bulunmayı özendirmek amacıyla tedbir alır. Enstitü bu 

amaçla, bu tür patentleri sürekli olarak ilan yoluyla duyurur. 754 Patent konusu buluşların 

kullanılmasının önem kazandığı hallerde, Bakanlar Kurulu, kamu yararı gerekçesiyle zorunlu lisans 

verilmesi gereken belirli patentler için lisans talebi yapılması konusunda teşebbüsleri teşvik etmek 

amacıyla gereken mali, ekonomik ve diğer özendirici tedbirleri alır. SEKİZİNCİ KISIM EK VE GĠZLĠ 

PATENTLER BİRİNCİ BÖLÜM EK PATENT Ek Patent BaĢvurusu Madde 121 – Patent başvurusu veya 

patentin sahibi, 45 inci maddenin birinci fıkrası anlamında, patent konusu buluşu mükemmelleştiren 

veya geliştiren ve asıl patentin konusu ile bütünlük içinde bulunan buluşların korunması için, ek 

patent başvurusunda bulunabilir. Patent verilmesi kabul edilinceye kadar, patentin verilmesi kabul 

edilmese dahi, patent başvurusuna ek patent talepleri yapılabilir. 9 uncu maddede belirtilen tekniğin 

bilinen durumunun aşılması, ek patentler için uygulanmaz. Ek Patentlerin Rüçhan Tarihi Madde 122 – 

Ek patentlerin rüçhan tarihi, başvuru tarihlerine göre belirlenir. Ek patentin süresi, asıl patentin süresi 

kadar olup, ek patentler için yıllık ücret ödenmez. Bu Kanun Hükmünde Kararnamede aksi 

öngörülmüş olmadıkça, ek patent asıl patentin tamamlayıcı bir parçasıdır. Ek Patentin Asıl Patente 

DönüĢmesi Madde 123 – Ek patent başvurusu, başvuru işlemleri sırasında başvuru sahibinin talebine 

göre, her zaman bağımsız bir patent başvurusu haline dönüştürülebilir. Aynı imkan, Enstitü tarafından 

yapılan inceleme sonunda, ek patent başvurusunun asıl patentle gerekli bağının olmadığının, ek 

patent başvurusunda bulunana bildirilmesinden sonraki, üç aylık süre içinde de kullanılabilir. Kabul 

edilen ek patentler, asıl patent sahibinin asıl patentten feragat etmesi halinde bağımsız bir patente 

dönüştürülebilir. Bir ek patent için, bağımsız bir patente dönüşüm hususunda talepte bulunulmuş ise, 

daha sonraki ekler, gerekli birlik ve bütünlüğü göstermeleri şartıyla, yeni patentin ekleri sayılır. Ek 



patent iken, asıl patent haline dönüşen patentler, dönüşüm tarihinden itibaren, yıllık patent ücreti 

ödemelerine tabi olup, koruma süreleri asıl patentin koruma süresi ile aynıdır. Ek Patente Patent 

Hükümlerinin Uygulanması Madde 124 – Aksi açıkca öngörülmediği ve ek patentin niteliğine aykırı 

düşmediği takdirde, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin patentler ile ilgili hükümleri, ek patent için 

de geçerli sayılır. İKİNCİ BÖLÜM GĠZLĠ PATENT Gizli Tutma Süresi ve ġartları Madde 125 – Enstitü, 

önceden açıklanmasına karar vermezse, bir patent başvurusunun içeriği, başvuru tarihinden itibaren 

iki ay süre ile gizli tutulur. Enstitü, başvuru konusu buluşun milli savunma açısından önem taşıdığı 

kanısına varırsa, söz konusu gizlilik süresini başvurunun yapıldığı tarih esas alınarak beş aya kadar 

uzatabilir. Enstitü durumu bir yazı ile başvuru sahibine ve başvurunun bir suretiyle birlikte 

gecikmeksizin Milli Savunma Bakanlığı'na bildirir. 755 Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında 

belirtilen amaçlar için Enstitü ile Milli Savunma Bakanlığı arasında işbirliği sağlanarak bu işbirliği ile 

hangi buluşların milli savunma için önem taşıyacağı tesbit edilir. Milli Savunma Bakanlığı, gizli tutma 

yükümlülüğüne uymak şartıyla, yapılan tüm başvuruları önceden incelemek yetkisine sahiptir. Milli 

savunma menfaatları söz konusu ise Milli Savunma Bakanlığı yukarıda sözü edilen beş aylık sürenin 

dolmasından önce, Enstitü'ye yapacağı bildirimle, patent başvurusu ile ilgili işlerin gizli yürütülmesini 

ve durumun başvuruda bulunana bildirilmesini ister. Patent başvurusunun veya patentin gizliliğe tabi 

olması halinde, patent başvurusu veya patent sahibi buluşun içeriği hakkında yetkisi olmayan kişilerin 

bilgi edinmesini sağlayıcı davranışlardan kaçınır. Milli Savunma Bakanlığı, patent başvurusu veya 

patent sahibinin talebi üzerine, patent başvurusu veya patent konusunun kısmen veya tamamen 

kullanılmasına, Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği şartlar altında izin verebilir. Gizli Patent 

Sicili,Gizlilik Süresinin Uzatılması ve Gizliliğin Kaldırılması Madde 126 – Gizlilik kuralına uyularak 

verilen patent, gizli tutulan bir Patent Sicili'ne kayıt edilir ve verilmesinden itibaren bir yıllık süre 

içinde gizli tutulur. Gizlilik süresinin yıllık olarak uzatılması mümkündür. Bu durumda, patent sahibine 

bilgi verilir. Gizlilik süresinin yıllık olarak uzatılması, savaş sırasında ve ateşkes tarihinden bir yıl 

sonrasına kadar uygulanmaz. Enstitü, Milli Savunma Bakanlığı'nın izni ile,her zaman patent başvurusu 

veya patent için öngörülmüş gizliliği kaldırabilir. Gizli Patentlerde Yıllık Ücret ve Tazminat Madde 127 

– Gizli patentler için yıllık patent ücreti ödeme yükümlülüğü yoktur. Patent sahibi, patentin gizli 

tutulduğu süre için devletten tazminat isteyebilir. Tazminat patentin gizli kaldığı her yılın sonunda, o 

yıl için talep edilir. Ödenecek tazminat miktarı konusunda anlaşma sağlanamaz ise tazminat miktarı 

mahkemece belirlenir. Tazminat, buluşun önemi ve patent sahibinin onu serbestçe kullanabilmesi 

halinde elde edeceği muhtemel gelirin miktarı göz önünde tutularak hesaplanır. Gizli patent konusu 

olan buluş, sahibinin kusuruyla açıklanmışsa, tazminat isteme hakkı doğmaz. Gizli Patentler Ġçin 

Yabancı Ülkede BaĢvuru Ġzni Alınması Madde 128 – Türkiye'de gerçekleştirilen bir buluş, 125 inci 

madde hükmüne tabi ise, patent başvurusunun Enstitü'ye yapıldığı tarihten itibaren, iki aylık süre 

geçmeden ve Enstitü'nün izni olmadan söz konusu buluş için hiç bir yabancı ülkede, patent 

başvurusunda bulunulamaz. Yabancı ülkede başvuru için izin, Milli Savunma Bakanlığı'nın özel onayı 

olmadan verilemez. Buluş sahibinin ikametgahı Türkiye'de ise,aksi ispat edilinceye kadar, buluşun 

Türkiye'de yapılmış olduğu kabul edilir. DOKUZUNCU KISIM PATENTĠN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE PATENT 

HAKKININ SONA ERMESĠ BİRİNCİ BÖLÜM PATENTĠN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Hükümsüzlük Halleri Madde 

129 – Aşağıdaki hallerde patentin hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir: a - 

Patent konusunun, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci ila 10 uncu maddelerinde belirtilen, 

patent verilebilirlik şartlarına sahip olmadığı ispat edilmişse; 756 b - Buluşun, buluş konusunun ilgili 

olduğu teknik alanda bir uzmanın onu uygulamaya koyabilmesini mümkün kılacak yeterlikte, açık ve 

tam olarak tanımlanmadığı ispat edilmişse; c - Patent konusunun, yapılmış olan başvurunun kapsamı 

dışına çıktığı veya patentin 45 inci madde anlamında ayrılmış olan bir başvuruya veya 12 inci 



maddeye göre yapılan bir başvuruya dayandığı ve onların kapsamlarını aştığı ispat edilmişse; d - 

Patent sahibinin, 11 inci maddeye göre patent isteme hakkına sahip bulunmadığı ispat edilmişse. 

Patent sahibinin, 11 inci maddeye göre patent isteme hakkına sahip bulunmadığı hakkındaki iddia, 

ancak buluşu yapan veya halefleri tarafından ileri sürülebilir. Bu durumda, bu Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 12 nci maddesi hükmü uygulanır. Hükümsüzlük nedenleri patentin sadece bir 

bölümüne ilişkin bulunuyorsa, sadece o bölümü etkileyen istem veya istemlerin iptali suretiyle, kısmi 

hükümsüzlüğe karar verilir. Bir istemin kısmen hükümsüzlüğüne karar verilemez. Kısmi hükümsüzlük 

sonucu, patent ile korunan buluşun iptal edilmeyen istem veya istemleri, bu Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 5 inci ila 7 inci madde hükümlerine uygun olması halinde, patent bu kısım için geçerli 

kalır. Hükümsüzlük Talebi Madde 130 – Patentin hükümsüzlüğü, zarar gören kişiler veya Cumhuriyet 

Savcıları kanalıyla ilgili resmi makamlar tarafından istenebilir. Ayrıca, patentin hükümsüzlüğünü, 129 

uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre patent isteme hakkına sahip kişiler de ileri sürebilir. 

Patentin hükümsüzlüğü koruma süresinin devamınca veya hakkın sona ermesini izleyen beş yıl içinde 

dava edilebilir. Patentin hükümsüzlüğü davası,davanın açıldığı anda Patent Sicili'nde patent sahibi 

olarak kayıtlı kişiye karşı açılır. Patent üzerinde sicilde hak sahibi görülen kişilerin davaya 

katılabilmelerini sağlamak için ayrıca onlara tebligat yapılır. Hükümsüzlüğün Etkisi Madde 131 – 

Patentin hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, kararın sonuçları geçmişe etkili doğar. Bu nedenle, 

patent veya patent başvurusuna, hukuki bakımdan bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan 

koruma, hükümsüzlük kapsamında doğmamış sayılır. Patent sahibinin kötü niyetli olarak hareket 

etmesinden kaynaklanan, zararın giderilmesine ilişkin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, 

hükümsüzlüğün geriye dönük etkisi aşağıdaki durumları etkilemez. a - Patentin hükümsüz 

sayılmasından önce, bir patente tecavüz sebebiyle verilen hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış 

kararlar; b - Patentin hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce, yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler. 

Ancak, hal ve şartlara göre, haklı sebepler ve hakkaniyet düşüncesi ile sözleşme uyarınca ödenmiş 

bedelin kısmen veya tamamen iadesi mümkündür. Bir patentin hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş 

karar herkese karşı hüküm doğurur. Hükümsüzlüğün Ek Patente Uygulanması Madde 132 – Patentin 

hükümsüzlüğüne ilişkin karar, zorunlu olarak, ek patentlerin de hükümsüz olması sonucunu 

doğurmaz. Ancak, hükümsüzlük kararının tebliğinden itibaren üç ay içinde, ek patentlerin bağımsız 

patentlere dönüştürülmesi için, başvuruda bulunulmazsa, patentin hükümsüzlüğü ek patentlerin de 

hükümsüz olması sonucunu doğurur. 757 İKİNCİ BÖLÜM PATENT HAKKININ SONA ERMESĠ Sona 

Ermenin Sebepleri Madde 133 – Patent hakkı: a - Koruma süresinin dolması; b - Patent sahibinin 

patent hakkından vazgeçmesi; c - Yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi; 

sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer. Hakkı sona eren patentin konusu, sona erme 

sebebinin gerçekleşmiş olduğu andan itibaren, toplumun malı sayılır. Bu husus, Enstitü tarafından 

ilgili bültende ilan edilir. Yıllık patent ücretinin ödenmemesi halinde, patent hakkının sona ermesine 

ilişkin sebebin ödeme yapılması gereken vade tarihi itibariyle gerçekleştiği kabul edilir. Mücbir 

Sebeple Yıllık Ücretin Ödenememesi Madde 134 – Yıllık patent ücretinin ödenmemesi yüzünden 

patent hakkı sona ermişse, patent sahibinin ödemenin mücbir sebepten dolayı yapılamadığını ispat 

etmesi ile patent yeniden geçerlilik kazanır. Mücbir sebeple ilgili talebin, patent hakkının sona 

erdiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayınlanmasından itibaren, altı ay içinde yapılması gerekir. Patent 

sahibinin mücbir sebeple ilgili talebi bültende ilan edilir. İlgililer, ilandan itibaren bir ay içinde, bu 

konuda görüşlerini açıklayabilir. Patentin yeniden geçerlilik kazanması, Enstitü'nün kararı ile olur. 

Patentin yeniden geçerlilik kazanması, patent hakkının sona ermesi sonucunda hak kazanmış üçüncü 

kişilerin kazanılmış haklarını etkilemez. Üçüncü kişilerin hakları ve bunların kapsamı, mahkeme 

tarafından belirlenir. Patentin yeniden geçerlilik kazanması halinde, patent sahibi, ödemediği ücretler 



ile ek ücretleri ödemekle yükümlü olur. Patent Hakkından Vazgeçme Madde 135 – Patent sahibi, 

patentin tamamından veya bir veya birden çok patent isteminden vazgeçebilir. Patentten kısmen 

vazgeçilirse, istem veya istemlerin ayrı bir patentin konusunu teşkil etmesi ve vazgeçmenin patentin 

kapsamının genişletilmesine ilişkin olmaması şartıyla, vazgeçilmeyen istem veya istemler itibariyle 

patent geçerli kalır. Vazgeçmenin yazılı olarak Enstitü'ye bildirilmesi gerekir. Vazgeçme, Patent 

Sicili'ne kayıt tarihi itibariyle hüküm doğurur. Patent Sicili'ne kayıt edilmiş hakların ve lisansların 

sahiplerinin izni olmadıkça, patent sahibi patentten vazgeçemez. Patent üzerinde, bir üçüncü kişi 

tarafından hak sahipliği iddia edilmekte ise, onun izni olmadıkça, patentten vazgeçilemez. ONUNCU 

KISIM PATENTTEN DOĞAN HAKKA TECAVÜZ VE TECAVÜZ HALĠNDE HUKUK DAVALARI BİRİNCİ 

BÖLÜM TECAVÜZ DURUMLARI Patentten Doğan Hakka Tecavüz Sayılan Fiiller Madde 136 – Aşağıda 

yazılı fiiller patentten doğan hakka tecavüz sayılır: 758 a - Patent sahibinin izni olmaksızın buluş 

konusu ürünü kısmen veya tamamen üretme sonucu taklit etmek, (1) b - Kısmen veya tamamen taklit 

suretiyle meydana getirildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde, tecavüz yoluyla üretilen ürünleri 

satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek 

veya ticari amaçla elde bulundurmak veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak, (1) c - Patent 

sahibinin izni olmaksızın buluş konusu olan usulü kullanmak veya buluş konusu usulle doğrudan 

doğruya elde edilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya 

bu amaçlar için ithal etmek veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak; d - Patent sahibi 

tarafından sözleşmeye dayalı lisans veya zorunlu lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek 

veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek, e - Bu maddenin 1 inci ila 4 üncü bendlerinde yazılı fillere 

iştirak veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin 

yapılmasını kolaylaştırmak, f - Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına 

çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak. Patent bir ürünün 

yapılışına ait bir usul için alınmışsa, aynı nitelikleri taşıyan her ürün, patenti alınmış usule göre 

yapılmış sayılır Usule tecavüz etmeksizin ürünü ürettiğini iddia eden davalı bunu ispat etmekle 

yükümlüdür. Patent başvurusu bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 inci maddesine göre 

yayınlandığı takdirde, başvuru sahibi, buluşa vaki tecavüzlerden dolayı hukuk ve ceza davası açmaya 

yetkilidir. Tecavüz eden başvurudan veya kapsamından haberdar edilmiş ise, başvurunun yayınlanmış 

olmasına bakılmaz. Tecavüz edenin kötü niyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa, 

yayından önce de tecavüzün varlığı kabul edilir.(Ek cümle:22/6/2004 – 5194/4 md.) Ancak mahkeme, 

patent veya faydalı modelin verildiğine ilişkin ilânın ilgili bültende yayımlanmasından önce öne 

sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak karar veremez. İKİNCİ BÖLÜM HUKUK DAVALARI Patent 

Sahibinin Talepleri ve Hukuk Davalarında Yetkili Mahkeme Madde 137 – Patentten doğan hakkı 

tecavüze uğrayan patent sahibi, mahkemeden, özellikle aşağıdaki taleplerde bulunabilir: a - Patentten 

doğan haklara tecavüz fiillerinin durdurulması talebi, b - Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi 

zararın tazmini talebi, c - Patentten doğan haklara tecavüz suretiyle üretilen veya ithal edilen 

ürünlere, bunların üretiminde doğrudan doğruya, kullanılan araçlara ve patente bağlı bir usulün 

kullanımını sağlayan araçlara el konulması talebi, d - Mümkün olduğu takdirde bu fıkranın üçüncü 

bendi uyarınca el konulan ürün ve araçlar üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması talebi: Bu 

durumda, söz konusu ürünlerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değer, kabul edilen 

tazminatı aştığı zaman, patent sahibinin fazlayı karşı tarafa ödemesi gerekir, e - Patentten doğan 

haklara tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle bu maddenin üçüncü 

bendine göre el konulan ürünlerin ve araçların şekillerinin değiştirilmesi veya patentten doğan 

haklara tecavüzün önlenmesi için, kaçınılmaz ise, imhası talebi, f - Patentten doğan haklara tecavüz 

eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, 



ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya ilan yoluyla duyurulması talebi. Patent sahibi tarafından üçüncü 

kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme,davacının ikametgahının olduğu veya 

suçun işlendiği veya tecavüz fiilinin etkilerinin görüldüğü yerdeki mahkemedir. –––––––––––––––– (1) 

Bu bent; Anayasa Mahkemesi’nin 5/2/2009 tarihli ve E.: 2005/57, K.: 2009/19 sayılı Kararı ile 551 

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 73/A maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yönünden iptal 

edilmiĢ olup, Kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 10/6/2009 tarihinden baĢlayarak bir yıl sonra 

yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıĢtır. 759 Davacının Türkiye'de ikamet etmemesi halinde, yetkili 

mahkeme sicilde kayıtlı patent vekilinin iş yerinin bulunduğu yerdeki ve eğer vekillik kaydı silinmiş 

ise,Enstitü merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemedir. Üçüncü kişiler tarafından patent başvurusu 

veya patent sahibi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme,davalının ikametgahının bulunduğu 

yerdeki mahkemedir. Patent başvurusu veya patent sahibinin Türkiye'de ikamet etmemesi halinde bu 

maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır. Birden fazla mahkemenin yetkili olduğu durumda, yetkili 

mahkeme, ilk davanın açıldığı mahkemedir. Tazminat Madde 138 – Patent sahibinin izni 

olmaksızın,patentle korunan ürünü üreten, satan,dağıtan veya başka bir şekilde ticaret alanına 

çıkaran veya bu amaçlar için ithal eden veya ticari amaçla elde bulunduran veya patentli bir usulü 

kullanan kişi,hukuka aykırılığı gidermek ve sebep olduğu zararı tazmin etmekle yükümlü olur. Patentle 

korunan buluşu herhangi bir şekilde kullanmakta olan kişi, patent sahibinin patentin varlığından ve 

tecavüzden kendisini haberdar etmesi ve tecavüzü durdurmasını talep etmesi halinde veya 

kullanmanın kusurlu bir davranış teşkil etmesi halinde,sebep olduğu zararı tazmin etmekle 

yükümlüdür. Tecavüzü Kanıtlayan Belgeler Madde 139 – Patent sahibi,patent konusu buluşun kendi 

izni olmaksızın kullanılması sonucunda uğramış olduğu zarar miktarının belirlenmesi için tazminat 

yükümlüsünden buluşun kullanılması ile ilgili belgeleri vermesini talep edebilir. Yoksun Kalınan Kazanç 

Madde 140 – Patent sahibinin uğradığı zarar,sadece fiili kaybın değerini değil, ayrıca patent hakkına 

tecavüz dolayısıyla yoksun kalınan kazancı da kapsar. Yoksun kalınan kazanç,zarar gören patent 

sahibinin seçimine bağlı olarak aşağıdaki değerlendirme usullerinden birine göre hesap edilir: a - 

Patentten doğan hakka tecavüz edenin rekabeti olmasaydı,patent sahibinin patenti kullanması ile 

elde edebileceği muhtemel gelire göre; b - Patentten doğan hakka tecavüz edenin,patent konusu 

buluşu kullanmakla elde ettiği kazanca göre; c - Patentten doğan hakka tecavüz edenin,buluşu bir 

lisans anlaşması ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedeline 

göre. Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında,özellikle buluşun ekonomik önemi, patent hakkına 

tecavüz edildiği anda geçerlilik süresi ve tecavüz sırasında patente ilişkin lisansların sayısı ve çeşidi 

gibi etkenler göz önünde tutulur. Mahkeme, patent sahibinin bu Kanun Hükmünde Kararnamede 

öngörülen patenti kullanma yükümlülüğünü yerine getirmemiş olduğu kanaatına varırsa, yoksun 

kalınan kazanç, bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendine göre hesaplanır. Yoksun Kalınan Kazancın 

Artırımı Madde 141 – Patent üzerinde tasarruf yetkisi olan kişi, yoksun kalınan kazancın 

hesaplanmasında, 140 ıncı maddenin ikinci fıkrasının (a) veya (b) bendlerinde belirtilen 

değerlendirme usullerinden birini seçmişse; mahkeme, ürünün üretilmesi veya usulün 

kullanılmasında patent konusu buluşun ekonomik bakımdan önemli bir katkısının bulunduğu 

kanaatına vardığı takdirde, kazancın hesaplanmasında makul bir payın daha eklenmesine karar verir. 

760 Patentin, ilgili ürüne ekonomik bakımdan önemli bir katkısının olduğunun kabul edilebilmesi için, 

ilgili ürüne olan talebin oluşmasında patent konusu buluşun belirleyici etken olduğunun anlaşılmış 

olması gerekir. BuluĢun Ġtibarı Madde 142 – Patentten doğan haklara tecavüz eden tarafından, 

patent konusu buluşun kötü şekilde üretimi veya uygun olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi 

sonucunda, patent konusu buluşun itibarı zarara uğrarsa, patent sahibi, bu nedenle, ayrıca tazminat 

isteyebilir. Tazminatın Ġndirilmesi Madde 143 – Patent sahibine ödenecek tazminat, patent sahibinin 



diğer kişilerden buluşunun başka bir şekilde kullanılmasından dolayı aldığı bedelden daha fazla ise, 

tazminat bu bedel dikkate alınarak ve bu bedele uygun olarak tesbit edilerek bedelden indirilir. 

Tazminat Ġstenmeyecek KiĢiler Madde 144 – Patent sahibi, sebep olduğu zarardan dolayı, patent 

sahibine tazminat ödemiş olan kişi tarafından, piyasaya sürülmüş ürünleri kullanan kişilere karşı, 

Kanun Hükmünde Kararnamenin bu bölümünde yer alan davaları açamaz. ZamanaĢımı Madde 145 – 

Patentten doğan haklara tecavüzden doğan, özel hukuka ilişkin taleplerde, zamanaşımı süresi için, 

Borçlar Kanunu'nun, zaman aşımına ilişkin hükümleri uygulanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ĠHTĠSAS 

MAHKEMELERĠ Görevli ve Yetkili Mahkeme Madde 146 –(DeğiĢik:22/6/2004 – 5194/5 md.) Bu 

Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen davalarda, görevli mahkeme ihtisas mahkemeleridir. Bu 

mahkemeler tek hâkimli olarak görev yaparlar. Asliye hukuk ve asliye ceza mahkemelerinden 

hangilerinin ihtisas mahkemesi olarak görevlendirileceği ve bu mahkemelerin yargı çevresini, Adalet 

Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu belirler. Enstitünün bu Kanun 

Hükmünde Kararname hükümlerine göre aldığı bütün kararlara karşı açılacak davalarda ve Enstitünün 

kararlarından zarar gören üçüncü kişilerin Enstitü aleyhine açacakları davalarda görevli ve yetkili 

mahkeme, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen mahkemelerden Ankara İhtisas mahkemeleridir. 

Hükmün Ġlanı Madde 147 – Dava sonucunda haklı çıkan taraf, haklı bir sebebin veya menfaatının 

bulunması halinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere, kesinleşmiş kararın günlük gazete veya 

benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan edilmesini talep etmek hakkına sahiptir. İlanın şekli 

ve kapsamı kararda tesbit edilir. İlan hakkı, kararın kesinleşmesinden sonra üç ay içinde talep 

edilmezse düşer. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÖZEL HÜKÜMLER Lisans Alanın Dava Açması ve ġartları Madde 

148 – Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, inhisari lisansa sahip olan kişi, üçüncü bir kişi tarafından 

patent sahibinin patentten doğan haklarına, tecavüz edilmesi durumuna, patent sahibinin bu Kanun 

Hükmünde Kararname uyarınca açabileceği davaları, kendi adına açabilir. İnhisar olmayan lisans 

sahibi olanların, dava açma hakları yoktur. Bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre, patente 

tecavüz dolayısıyla dava açma hakkı olmayan bir lisans alan, noter vasıtasıyla yapacağı bir bildirimle, 

gereken davayı açmasını patent sahibinden isteyebilir. 761 Patent sahibinin, bu maddenin ikinci 

fıkrasında belirtilen talebi, kabul etmemesi veya bildirimin alındığı tarihten itibaren üç ay içinde, 

gerekli davanın açılmaması halinde, lisans alan yaptığı bildirimi de ekleyerek kendi adına dava 

açabilir. Lisans alan, ciddi bir zarar tehlikesi karşısında ve söz konusu sürenin geçmesinden önce, 

ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebilir. Bu maddenin üçüncü fıkrası hükmüne 

göre, dava açan lisans alanın, dava açtığını patent sahibine bildirmesi gerekir. Patente Tecavüzün 

Mevcut Olmadığı Hakkında Dava ve ġartları Madde 149 – Menfaatı olan herkes, patent sahibine karşı 

dava açarak, fiillerinin patentten doğan haklara tecavüz teşkil etmediğine karar verilmesini talep 

edebilir. Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen davanın açılmasından önce, kendisinin Türkiye'de 

giriştiği veya girişeceği sınai faaliyeti veya bu amaçla yapmış olduğu ciddi ve fiili girişimlerin patentten 

doğan haklara tecavüz teşkil edip etmediği hakkında, patent sahibinden görüşlerini bildirmesini noter 

aracılığı ile talep edebilir. Bu talebin patent sahibine tebliğinden itibaren bir ay içinde patent sahibinin 

cevap vermemesi veya verilen cevabın menfaat sahibi kişi tarafından kabul edilmemesi halinde, 

menfaat sahibi bu maddenin birinci fıkrasına göre dava açabilir. Bu maddenin birinci fıkrasında 

belirtilen dava, patentten doğan haklara tecavüzden dolayı kendisine karşı dava açılmış bir kişi 

tarafından açılamaz. Dava, patent üzerinde hak sahibi bulunan ve Patent Sicili'ne kayıt edilmiş olan, 

bütün hak sahiplerine tebliğ edilir. Bu maddede belirtilen dava,patentin hükümsüzlüğü davasıyla 

birlikte de açılabilir. Delillerin Tesbiti (1) Madde 150 – Patentle sağlanan hakları ileri sürmeye yetkili 

olan kişi, bu haklara tecavüz sayılabilecek olayların tesbitini mahkemeden isteyebilir. Ġhtiyati Tedbir 

Talebi Madde 151 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen türde dava açan veya açacak olan 



kişiler, dava konusu patentin Türkiye'de kullanılmakta olduğunun veya kullanılması için ciddi ve etkin 

çalışmalar yapıldığının ispat edilmesi şartıyla, davanın etkinliğini temin etmek üzere ihtiyati tedbire 

karar verilmesini talep edebilir. İhtiyati tedbir talebi, dava açılmadan önce veya dava ile birlikte veya 

daha sonra yapılabilir. İhtiyati tedbir talebi, davadan ayrı olarak incelenir. Ġhtiyati Tedbirin Niteliği 

Madde 152 – İhtiyati tedbirler, verilecek hükmün etkinliğini tamamen sağlayacak nitelikte olmalı ve 

özellikle aşağıda belirtilen tedbirleri kapsamalıdır: a - Davacının patentten doğan haklarına tecavüz 

teşkil eden fiillerin durdurulması; b - Patentten doğan haklara tecavüz edilerek üretilen veya ithal 

edilen şeylere veya patenti verilmiş usulün icrasında kullanılan vasıtalara, Türkiye sınırları içinde veya 

gümrük ve serbest liman veya bölge gibi olanlar dahil, bulundukları her yerde el konulması ve 

bunların saklanması; c - Her hangi bir zararın tazmini bakımından teminat verilmesi. Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Madde 153 – Tesbit talepleri ve ihtiyati tedbirlerle 

ilgili diğer hususlarda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır. (2) ––––––––––– (1) 

Bu madde baĢlığı “Delillerin Tesbiti Davası”iken, 22/6/2004 tarihli ve 5194 sayılı Kanunun 18 inci 

maddesiyle metne iĢlendiği Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. (2) Bu maddede geçen “Tesbit davaları” ibaresi, 

22/6/2004 tarihli ve 5194 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle”Tesbit talepleri” Ģeklinde değiĢtirilmiĢ 

ve metne iĢlenmiĢtir. 762 ONBİRİNCİ KISIM FAYDALI MODEL BELGELERİ Faydalı Model Belgesi 

Verilerek Korunan Buluşlar Madde 154 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 156 ncı maddesi 

hükmüne göre yeni olan ve 10 uncu madde anlamında sanayiye uygulanabilen buluşlar, faydalı model 

belgesi verilerek korunur. Faydalı Model Belgesi Verilerek Korunamayan Buluşlar ve Konular Madde 

155 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinde belirtilen konuların yanısıra usuller ve bu 

usuller sonucunda elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler hakkında faydalı model belgesi verilmez. 

Yenilik Madde 156 – Faydalı model belgesi başvurusuna konu olan buluş başvuru tarihinden önce, 

Türkiye içinde veya dünyada herkesin ulaşabileceği şekilde yazılı olarak veya bir başka yolla 

açıklanmış veya yöresel veya ülke çapında kullanılmış ise, yeni değildir. Faydalı model belgesi 

başvurusu sahibi veya selefleri tarafından başvuru tarihinden veya var ise rüçhan hakkı tarihinden, 

oniki ay önceki tarihten itibaren yayınlama veya bir başka yolla yapılan açıklama veya kullanma, 

başvuru konusu buluşun yeniliğini ortadan kaldırmaz. Faydalı model belgesi başvurusu tarihinden 

önce, Türkiye'de yapılmış olan patent veya faydalı model belgesi başvuruları, faydalı model belgesi 

başvurusu tarihinden sonra yayınlanmış olsalar dahi, başvuru konusu buluşun yeniliğini ortadan 

kaldırır. Faydalı Model Belgesi İsteme Hakkı Madde 157 – Faydalı model belgesi isteme hakkı buluş 

yapana veya onun haleflerine ait olup, başkalarına devri mümkündür. Faydalı model belgesi konusu 

buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse, faydalı model belgesi isteme hakkı, 

taraflarca başka türlü kararlaştırılmamışsa, bunlara müştereken ait olur. Bu konuda Medeni Kanun'un 

müşterek mülkiyet hükümleri uygulanır. Aynı faydalı model belgesi konusu olan buluş, birbirinden 

bağımsız birden çok kişi tarafından aynı zamanda gerçekleştirilmiş ve bunlardan birinin başvuru 

yapmış olması durumunda, faydalı model belgesi isteme hakkının kime ait olduğu, bu Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 12 nci maddesi hükümlerine göre tesbit edilir. Hakların Üçüncü 

Kişilere Karşı İleri Sürülememesi Madde 158 – Faydalı model belgesi konusu buluşun özü, üçüncü kişi 

veya kişilerin tarifname, resim ve modellerinden, techizatından veya tesisatından bu kişi veya kişilerin 

izni olmadan alındığı takdirde, bu Kanun Hükmünde Kararname ile faydalı model belgesi verilerek 

sağlanan koruma, faydalı model belgesi sahibi tarafından bu kişi veya kişilere karşı ileri sürülemez. 

(Ġptal birinci cümle: Anayasa Mahkemesi’nin 29/1/2014 tarihli ve E.: 2013/100, K.: 2014/14 sayılı 

Kararı ile.) Bu nedenle açılan davanın ve dava sonucunun sicile kayıt edilmesi ve ilgili bültende 

yayınlanması, ilgililerin Enstitü'ye başvurusu ile gerçekleşir. Faydalı model belgesi sahibinin tazminat 

talebi ile ilgili hakları saklıdır. Faydalı Model Belgesi Başvurusu Madde 159 – Faydalı model belgesi 



verilmesi için yapılacak başvuruyla, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesinde sayılan 

belgeler Enstitü'ye verilir ve faydalı model belgesi korumasının talep edildiği açıkça belirtilir. Faydalı 

model belgesi başvurusu tarihinin kesinleşmesi için, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü ve 

53 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. 763 BaĢvurunun ġekli ġartlara Uygunluk Açısından 

Ġncelenmesi ve Yayınlanması Madde 160 – Faydalı model belgesi başvurusu, başvuru tarihinin 

kesinleşmesinden sonra, 42 nci ila 52 nci maddelerde belirtilen ve Yönetmelikte öngörülen şekli 

şartlara uygunluk açısından Enstitü tarafından incelenir. Başvuru, şekli şartlara uygunluk açısından, 

Enstitü tarafından incelendikten sonra, şekli şartlarda eksiklik ve başvuru konusunun, 154 üncü ve 

155 inci madde hükümlerine göre, faydalı model belgesi verilecek nitelikte olmadığı tesit edilirse, 

işlem durdurulur. Enstitü, bu kararında, kararın gerekçesinin dayanaklarını da bildirir ve eksiklikleri 

gidermesi, istem veya istemlerde değişiklik yapması veya itiraz edebilmesi için, başvuru sahibine, 

kararın tebliği tarihinden itibaren üç ay süre verir. Enstitü, başvuru sahibinin görüşlerini ve eğer var 

ise başvurudaki değişiklikleri inceledikten sonra, kesin kararını verir. Enstitü'nün kesin kararı, istem 

veya istemlerin tamamı veya bir kısmı için faydalı model belgesi verilmesi şeklinde olabilir. Şekli 

şartlara uygunluk açısından yapılan inceleme sonucunda, korumaya engel olacak bir eksikliğin 

bulunmadığına veya mevcut eksikliğin giderildiğine karar verildiği takdirde, Enstitü, işlemin devamı 

konusundaki kararını başvuru sahibine bildirir ve başvurunun toplumun incelemesine açılması için, 

başvuru konusu buluşa ait tarifname, istem veya istemler ve varsa resim veya resimler, yönetmelik 

hükümlerine göre yayınlanır. Yayınlanan başvurular, Yönetmelikte şekil ve şartları tespit edilen 

hususları kapsayacak şekilde, ilgili bültende ilan edilir. Patentler için Enstitü tarafından düzenlenmesi 

öngörülen, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu faydalı model belgeleri için 

düzenlenmez. Ancak, faydalı model belgesi başvurusu sahibi veya faydalı model belgesi sahibi 

tarafından, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu düzenlenmesi, Enstitü'den özel olarak 

talep edilmesi halinde tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu, faydalı model belgesi için de 

düzenlenir. Üçüncü KiĢilerin Ġtirazı Madde 161 – Başvurunun ilanından itibaren üç ay içinde, 

menfaati olan her kişi veya kurum, faydalı model belgesi verilmesi için yapılan başvuruya gerekçe 

göstererek itirazda bulunabilir. İtirazda faydalı model belgesi verilmesi için gerekli şartların yerine 

getirilmediği, özellikle 156 ncı madde hükmüne göre yenilik niteliğinin olmadığı veya tarifnamenin 

buluş konusunu uygulayacak yeterlikte açık ve tam olmadığı ileri sürülür. Yapılan yazılı itiraza, itirazı 

kanıtlayan yazılı deliller eklenir. İtirazlar, itiraz süresi sonunda Enstitü tarafından başvuru sahibine 

bildirilir. Başvuru sahibi, itirazın tebliği tarihinden itibaren üç ay içinde, itirazlara karşı gerekçeli 

görüşlerini ileri sürebilir veya gerekli görürse, istem veya istemlerini değiştirebilir veya yapılan 

itirazları dikkate almaksızın belge verilmesini talep edebilir. Başvuru sahibinin faydalı model belgesi 

istemeye hakkı olmadığı iddiası ile ilgili merci mahkemedir. Bu tür iddialar için Enstitüye yapılan 

talepler kabul edilmez. Enstitü Kararı, Faydalı Model Belgesinin Verilmesi ve İlanı Madde 162 – 

Başvuru sahibi tarafından itirazlara karşı görüş bildirildikten veya gerekli değişiklikler yapıldıktan veya 

başvuru sahibi tarafından itirazlara cevap vermesi için tanınan süre dolduktan sonra, Enstitü, üçüncü 

kişilerce yapılan itirazları dikkate almaksızın faydalı model belgesi verilmesi hakkında kararını verir ve 

Yönetmelikte belirtilen ücretin, üç ay içinde ödenmesini, kararı ile birlikte başvuru sahibine bildirir. 

Ücret, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde ödenmediği veya ödenmesi için ek süre talep 

edilmediği takdirde, faydalı model belgesi verilmez ve başvuru geri alınmış sayılır. Faydalı model 

belgeleri için, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 61 inci maddesinde belirtilen, tarifnameler 

yayınlanmaz. Faydalı model belgesinin konusunun gerçekliliği ve yararlılığı devletçe garanti edilmez. 

Faydalı model belgesinin verilmesi ilgili bültende ilan edilir. Bu ilanda aşağıdaki bilgiler yer alır: a - 

Belge numarası, b - Buluşun tasnif sınıf veya sınıfları, c - Buluş konusunu tanımlayan açık bir ünvan, d - 



Belge sahibinin adı, uyruğu, ikametgahı, e - Özet, f - Faydalı model belgesi başvurusunun yayınlandığı 

bültenin, ilan edildiği yayının tarih ve sayısı, 764 g - Belgenin veriliş tarihi, h - Faydalı Model Belgesi ile 

ilgili dosyanın ve yapılan itirazların ve bu itirazlara karşı ileri sürülen görüşlerin incelenmeye açık 

olduğu hakkında açıklama. Faydalı Model Belgesi Verildikten Sonra ġekli Eksikliklere Ġtiraz Madde 

163 – Faydalı model belgesi verildikten sonra, üçüncü kişiler, faydalı model belgesinin verilmesine 

karşı, buluşun bütünlüğü ile ilgili 45 inci madde hükmü hariç olmak üzere, 42 nci ila 52 nci 

maddelerde belirtilen şekli eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle Enstitü'ye itiraz yapabilir. Bu hususta 

bir itiraz yapabilmek için, yayınlanmış bulunan faydalı model belgesi başvurusuna daha önce itiraz 

yapılmış olması gerekmez. Enstitü tarafından yapılan inceleme sırasında, buluşun bütünlüğü dışında, 

faydalı model belgesi verilmesi işlemleri ile ilgili 42 nci ila 52 nci maddelerde belirtilen, şekli bir işlem 

yerine getirilmemişse veya önemli bir şekli işlemde eksiklik yapılmışsa, itirazın bu noktada 

giderilmesine ilişkin Enstitü tarafından verilecek karar, faydalı model belgesi verilmesi ile ilgili 

işlemlerin geçersizliği ve eksikliğin yapıldığı yere kadar geriye dönülerek, işlemlerin yeniden yapılması 

sonucunu doğurur. Koruma ġekli ve Süresi Madde 164 – Patent sahibine tanınan koruma, faydalı 

model belgesi sahibine de aynen tanınır. Faydalı model belgesi, başvuru tarihinden itibaren on yıllık 

bir süre için verilir. Bu süre uzatılamaz. Faydalı model belgelerine, bu Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 121 inci maddesi anlamında, kıyasen ek belge verilemez. Faydalı Model Belgesinin 

Hükümsüzlük Halleri Madde 165 – Aşağıdaki hallerde faydalı model belgesinin hükümsüz sayılmasına 

yetkili mahkeme tarafından karar verilir: a – Faydalı model belgesi konusunun, buKanun Hükmünde 

Kararnamenin 154 üncü, 155 inci ve 156 ncı maddelerinde belirtilen, hükümlere aykırılığı ispat 

edilmişse, b - Faydalı model belgesi konusu buluşun, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alandaki bir 

uzmanın onu uygulamaya koyabilmesini mümkün kılacak yeterlikte, açık ve tam olarak 

tanımlanmadığı ispat edilmişse, c - Faydalı model belgesi konusunun, faydalı model belgesi verilmesi 

için yapılmış olan başvurunun kapsamı dışına çıktığı veya faydalı model belgesi 45 inci maddeye göre 

ayrılmış olan bir başvuruya veya 12 nci maddeye göre yapılan başvuruya dayandığı ve onların 

kapsamlarını aştığı ispat edilmişse, d - Faydalı model belgesi sahibinin, 157 nci maddeye göre faydalı 

model belgesi isteme hakkına sahip bulunmadığı ispat edilmişse. Faydalı model belgesinin 

hükümsüzlüğü, zarar gören üçüncü kişiler veya Cumhuriyet Savcılığı vasıtasıyla ilgili resmi makamlar 

veya bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre, faydalı model belgesi isteme hakkına sahip 

kişiler tarafından talep edilebilir. (Iptal: Ana.Mah.nin 23/3/2004 tarihli ve E.:2001/1, K.:2004/36 sayılı 

Kararı ile) Faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü, koruma süresinin devamınca talep edilebilir. 

Faydalı model belgesi sahibinin, 157 nci maddeye göre faydalı model belgesi isteme hakkına sahip 

bulunmadığı hakkındaki iddia, ancak buluşu yapan veya halefleri tarafından ileri sürülebilir. Bu 

durumda, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi hükmü uygulanır. Hükümsüzlük 

nedenleri faydalı model belgesinin sadece bir bölümüne ilişkin bulunuyorsa, sadece o bölümü 

etkileyen istem veya istemlerin iptali suretiyle, kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. Bir istemin kısmen 

hükümsüzlüğüne karar verilemez. Kısmi hükümsüzlük sonucu, faydalı model belgesinin iptal 

edilmeyen istem veya istemleri, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci ila 7 nci maddesi 

hükümlerine uygun olması halinde, faydalı model belgesi, bu istem veya istemler için geçerli kalır. 

765 Üçüncü kişilerin gerekçeli itirazlarının başvuru sahibi tarafından dikkate alınmaksızın faydalı 

model belgesinin verilmesi ve yapılan itirazla illiyeti nedeniyle, mahkeme tarafından bu maddeye 

göre faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, itirazda bulunmuş olan zarar 

gören üçüncü kişilerin, hükümsüzlüğüne karar verilen faydalı model belgesi sahibinden tazminat talep 

etme hakkı doğar. Patentler Ġle Ġlgili Hükümlerin Uygulanabilirliği Madde 166 – Faydalı model 

belgelerine ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı ve faydalı model belgelerinin özelliği ile çelişmediği 



takdirde, patentler için öngörülen hükümler, faydalı model belgeleri için de uygulanır. Faydalı Model 

Belgesi BaĢvurusunun Patent BaĢvurusuna DeğiĢtirilmesi Madde 167 – Faydalı model belgesi 

verilmesi hakkında Enstitüce alınacak karardan önce, faydalı model belgesi başvurusu sahibi, 

başvurusunun patent başvurusuna değiştirilerek işlem görmesini Enstitü'den talep edebilir. Bu talep 

tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitü, faydalı model belgesi başvurusunun, patent başvurusuna 

değiştirilerek işlem göreceğini ve bunun için sunulması gerekli olan belgeleri başvuru sahibine bildirir. 

Enstitü yazısının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, başvuru sahibi, sunulması istenilen belgeleri 

tamamlar. Başvuru sahibi bu süre içinde gerekli belgeleri sunmadığı takdirde değiştirme talebi 

yapılmamış sayılır ve başvuru faydalı model belgesi başvurusu olarak işlem görmeye devam eder. 

Faydalı model belgesi başvurusunun Patent başvurusuna değiştirilmesi ile faydalı model belgesi 

başvurusu geçersiz olur. Faydalı model belgesi başvurusunun,patent başvurusuna değiştirilmesi 

halinde, faydalı model belgesi başvurusunda rüçhan hakkı talep edilmişse, aynı rüçhan hakkı veya 

hakları patent başvurusuna da tanınarak, patent başvurusu faydalı model belgesi başvurusu 

tarihinden itibaren geçerli olur. Bu maddenin dördüncü fıkrası gereğince Enstitü tarafından talep 

edilen belgeler, başvuru sahibi tarafından tamamlandıktan sonra, faydalı model belgesi başvurusunun 

patent başvurusuna değiştirildiği ilgili bültende yayınlanır. Bu yayında faydalı model belgesi 

başvurusunun ve eklerinin yayınlandığı ilgili bültenin tarih ve numarası belirtilir. Patent 

BaĢvurusunun Faydalı Model Belgesi BaĢvurusuna DeğiĢtirilmesi Madde 168 – Patent başvurusunun 

faydalı model belgesi başvurusuna değiştirilmesi hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 65 inci 

maddesi hükümleri uygulanır. Faydalı Model Belgesi Konusunun Endüstriyel Tasarım Olarak Tescili 

Madde 169 – Bir faydalı model belgesi konusu, aynı zamanda endüstriyel tasarım olarak da tescil 

edilebilir. Bu durumda ilgili kanun hükümleri uygulanır. Aynı BuluĢa Patent ve Faydalı Model Belgesi 

Verilememesi Madde 170 – Aynı buluş konusu için, birbirinden bağımsız olarak, patent ve faydalı 

model belgesi verilmez. Patent veya faydalı model belgesi verilmesi için yapılmış olan bir başvuru, 

ancak 65 inci, 167 nci ve 168 inci madde hükümlerine uygun olarak diğerine çevrilebilir. ONİKİNCİ 

KISIM ĠġLEM YETKĠSĠ OLAN KĠġĠLER VE PATENT VEKĠLLERĠ ĠĢlem Yetkisi Olan KiĢiler Madde 171 

– Aşağıdaki kişiler Enstitü nezdinde işlem yapabilir: a - Gerçek veya tüzel kişiler. b - Enstitü siciline 

kayıtlı Patent Vekilleri. 766 Tüzel kişiler, yetkili organları tarafından tayin edilen kişi veya kişilerce 

temsil edilir. İkametgahı yurt dışında bulunan kişiler ancak patent vekilleri vasıtasıyla temsil edilir. 

Vekil tayin edilmesi halinde, tüm işlemler vekil vasıtasıyla yapılır. Vekile yapılan tebligat asile yapılmış 

sayılır. ONÜÇÜNCÜ KISIM ÜCRETLERĠN ÖDENMESĠ VE HUKUKĠ SONUÇLARI Ücretlerin Ödeme 

Süreleri ve Sonuçları Madde 172 – Yönetmelikte belirlenen, patent başvurusu ve patentle ilgili 

ücretler, başvuru sahibi veya patent sahibi veya Patent Vekilleri tarafından ödenir. Yönetmelikte 

belirlenen ve ödenmesi gereken bütün ücretlerin ödenme zamanı, Enstitü tarafından başvuru sahibi 

veya patent sahibi veya Patent Vekiline önceden tebliğ edilir. Yönetmelikte belirlenmiş olan süre 

içinde, bir işlemde ilgili ücret ödenmemişse, durumun Enstitü tarafından başvuru sahibine 

bildirileceği tarihten itibaren işlem hüküm ve sonuç doğurmamış sayılır. Bir patentin verilmesi ile ilgili 

işlemler için ödenmesi gereken ücretin, bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen süreler içinde, 

ödenmemesi halinde, patent başvurusu geri çekilmiş kabul edilir. Yıllık Ücretler Madde 173 – Bir 

patent başvurusu veya patentin korunması için gerekli olan ve Yönetmelikte belirtilen yıllık ücretler, 

patentin koruma süresi boyunca her yıl vadesinde peşinen ödenir. Vade tarihi, başvuru tarihine 

tekabül eden ay ve gündür. Yıllık ücretlerin, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen vadede 

ödenmemesi halinde, bu ücretler, Yönetmelikte belirlenen ek bir ücretin ilavesi ile vadeyi takip eden 

altı ay içinde,gecikmeli olarak ödenebilir. Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreler içinde yıllık 

ücretlerin ödenmemesi halinde patent hakkı, bu ücretin son ödeme tarihi itibariyle, sona erer. 



ONDÖRDÜNCÜ KISIM SON HÜKÜMLER Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Madde 174 – (Mülga : 

3/11/1995 - 4128/1 md.) GEÇİCİ HÜKÜMLER Önceki Kanun Hükümlerinin Uygulanması Geçici Madde 

1 – Bu Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış patent başvuruları 

hakkında, başvuru tarihindeki kanun hükümleri uygulanır. Bu Kanun Hükmünde Kararname'nin 

yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış ve sicile kaydedilmiş devir, intikal ve lisans işlemlerinden 

dolayı kazanılmış haklar saklı kalmak üzere, bu çeşit işlemlerde meydana gelecek değişiklikler için bu 

Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır. 767 Enstitü'de Tekniğin Bilinen Durumu ile ilgili 

Araştırma Raporu Düzenlenmesi için Gerekli Teşkilat Kuruluncaya kadar Araştırma Raporunun 

Düzenlenmesi Geçici  

Madde 2 – Enstitü'de tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu düzenlenmesi için gerekli 

teşkilat kuruluncaya kadar, bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca Enstitü tarafından 

düzenlenmesi öngörülen tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu, milletlerarası niteliği 

tanınmış araştırma kuruluşları tarafından düzenlenir. Yıllık Ücretlerin Ödenmesi Geçici  

Madde 3 – Vade tarihinde yıllık ücretleri ve harçları ödenmediği için hükümden düşmüş bulunan 

patentlerin, vadesi geçmiş yıllara ait ücretleri, Enstitü'nün bildirim tarihinden itibaren altı ay içinde, 

bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması için çıkarılcak Yönetmelikte belirtilen ücret ve ayrıca 

bu ücretin iki katı ek ücretle birlikte ödendiği takdirde, patent hakkı devam eder. Bu hükmün 

uygulanabilmesi için, patentin koruma süresinin bitmemiş olması gerekir. İlaç Üretim Usulleri ve İlaç 

Ürünlerinin Korunması (1)  

Geçici Madde 4 – (Değişik : 19/9/1995 - KHK-566/1 md.) Tıbbi ve veteriner ilaç üretim usullerine ve 

ürünlerine bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki patent belgesi ile sağlanan koruma 1 Ocak 

1999 tarihinde başlar.  

Yürürlük  

Madde 175 – Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme  

Madde 176 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

(1) Bu madde başlığı, 19/9/1995 tarih ve 566 sayılı KHK'nin 1 inci maddesiyle değiştirilmiş olup, 

metne işlenmiştir.  

768-2/776-2  

551 SAYILI KHK’YE EK VE DEĞĠġĠKLĠK GETĠREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ 
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Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

EPC  

AVRUPA PATENTİ  

BAŞVURU KILAVUZU 

Notlar:  
1. Bu kılavuz EPO’nun “How to get a European patent”-1-Guide for applicants-2004” adlı kılavuzunun 
Türkçe çevirisidir. (http://www.european-patentoffice.org/legal/guiapp1/e/ga-index.htm )  
2. EPC- European Patent Convention- Avrupa Patenti Anlaşması  
3. EPO-European Patent Ofiice-Avrupa Patent Ofisi 
 

Kılavuz A.IV  

A. Genel  

I. Giriş  

1. “Başvuru Kılavuzu”nun amacı firmalara, bireysel buluşçulara ve onların vekillerine Avrupa Patenti 

verilmesi sürecinin ana hatlarını, pratik ipuçlarıyla, vererek Avrupa Patenti alma yolunu 

kolaylaştırmaktır. 2. Bu kılavuz, Avrupa Patenti sürecinin tüm detaylarına ve özel durumlar için 

oluşabilecek gelişmelere değinmemektedir. Avrupa Patent Antlaşmasına (EPC hakkında) resmi bir 

yorum da getirmemektedir. Daha fazla bilgi isteyen okurlara, konuyla ilgili görevlilerin yararlanması 

için Avrupa Patent Ofisi Başkanlığı tarafından yayınlanan “Avrupa Patent Ofisi İnceleme Kılavuzu”na 



(Guidelines for Examination in the European Patent Office) bakmaları önerilir. Bu kılavuz, aynı 

zamanda başvuru sahipleri ve onların vekilleri için de çok yararlıdır. Ek I ve Ek VIII’deki tablolar, tescil 

sürecinin çeşitli aşamalarını ve başvuru sahibi tarafından uyulması gereken süre sınırlarını 

göstermektedir. 3. Kılavuzun sol kenarındaki boşluklarda EPC Hükümlerinden, Ücretler ile ilgili 

Kurallardan İnceleme Kılavuzundan ve EPO’nun Resmi Gazetesi’nden (OJ) bölümlere işaret edilmekte 

ve başvuru sahiplerine, kararlarını uygulamaya koymadan önce bunları göz önünde bulundurmaları 

önemle önerilmektedir. Asıl metinler sıralanan EPO yayınlarından bulunabilir: “Avrupa Patent 

Antlaşması” (European Patent Convention) (8’nci baskı, Haziran 1995) ve “Avrupa Patent Ofisi 

İnceleme Klavuzu” (Guidelines for examination in tha European Patent Office) (Temmuz 1995 

baskısı). EPO Temyiz Kurulu’nun en önemli kararlarından seçmeler (bkz. 189-198. noktalar) Resmi 

Bültenlerde (OJ) yayınlanır ve Kılavuz, bunlardan bir kısmına ait referanslar da içermektedir. EPC’nin 

bazı hükümleri ile ilgili sorunlar ortaya çıktığında ilgili kararlara bakılmalıdır. Kamunun yararlanması 

için Temyiz Kurulu kararları EPO kitaplığından ve belirli Üye Ülke Patent Ofislerinden temin 

edilebilmektedir. EPO, Temyiz Kurulu Yönetmeliklerini içeren mikrofiş serisini ve CD-ROM Espage 

Legal’i (bkz. Ek X)1 yayınlamaktadır. 4 - Herhangi bir patent tescil sürecinde olduğu gibi, özellikle ön 

inceleme içeren durumlarda başvuru sahiplerinin Avrupa Patenti Sürecinde doğru yol alabilmeleri için 

patentle ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle gerekli bilgiye sahip 

olmayanlara, EPO’ya başvurmadan önce, profesyonel bir vekilin hizmetini alması önerilir (bkz. 57.-66. 

noktalar). 5. Üye Ülkeler’deki, Avrupa patentleri ve başvuruları ile ilgili yönetmelik ve şartlara ait 

ayrıntılı bilgiler “EPC ile İlgili Ulusal Yasa” (National law relating to the EPC) adlı broşürde 

bulunmaktadır. Kılavuz’un değerli bir eki olan söz konusu broşür EPO’dan ücretsiz olarak temin 

edilebilir. 

II. Avrupa Patent Antlaşması’nın Yapısı ve Amacı  

6. EPC’nin amacı, bağımsız bir patent yasasının tekdüze yapısına dayalı olarak patent vermek üzere 

tek bir Avrupa Patent Süreci oluşturarak, Üye Ülke’lerdeki buluşların korunmasını daha kolay, ucuz ve 

güvenilir yapmaktır.  

Madde 64 Bir Avrupa Patenti, verildiği her üye ülke’de, o ülkede verilen bir ulusal patentin sağladığı 

hakların aynısını patent sahibine sağlamaktadır. Eğer Avrupa patentinin esas konusu bir yöntem ise, 

sağlanan koruma, bu yöntemden doğrudan elde edilen ürünü de kapsar. Avrupa patentinin ihlali, 

ulusal yasa tarafından ele alınır. (ancak bkz. 9. nokta).  

Madde 67 Yayınlanmış Avrupa patenti başvuruları, yayınlanmış bir ulusal başvuruya Üye Ülke 

tarafından verilmiş olandan daha az olmayan ve ihlali halinde en azından makul bir tazminat hakkının 

talep edilmesini sağlayan geçici bir koruma sağlamaktadır.  

Madde 63 Avrupa patentinin süresi, başvuru tarihinden itibaren yirmi yıldır.  

III. Diğer Uluslararası Antlaşmalar ile ilişki  

7. EPC, sınai hakların korunması amacıyla Paris Antlaşması’nın çerçevesi içerisinde özel bir anlaşma 

oluşturmaktadır. Bu özellikle, rüçhan hakkı talebi ve yabancı başvuru sahiplerinin vatandaş işlemi 

görmesi hususundaki Paris Antlaşması hükümlerinin Avrupa Patenti Sürecinde ve Avrupa Patenti 

başvurularında uygulanmasını ifade etmektedir.  



Madde 150-158 Hüküm 104-104b Kılavuz A-VII; E-IV 8. EPC aynı zamanda, Patent İşbirliği Antlaşması, 

(PCT) Madde 45 (1)’in anlamı içinde bir bölgesel patent antlaşmasıdır. Bu nedenle, PCT’ye göre 

yapılmış bir uluslararası başvuru Avrupa patenti olarak tescil edilebilir. Bir PCT başvurusu yapmak 

suretiyle, tüm EPC’ye üye ülkelerde bir Avrupa Patenti almak mümkündür (Euro-PCT yolu). EPO, PCT2 

uyarınca; kabul ofisi, işaretlenmiş ofis, seçilmiş ofis ve bir uluslararası araştırma ve ön inceleme 

otoritesi olarak hareket eder. OJ 1990, 224 OJ 1993, 476 9. EPC, 15 Aralık 1975 tarihinde 

Lüksemburg’ta kabul edilen ve 15 Aralık 19893 tarihinde Lüksembourg’daki Antlaşma ile değişiklik ve 

ekleme yapılan Topluluk Patenti Antlaşması’nın temelini de oluşturmaktadır. Bu Antlaşma, yürürlüğe 

girdiğinde Avrupa Topluluğuna Üye Ülkelerde ve uygunsa, Topluluk Patenti Antlaşmasına katılan 

EPC’ye taraf Ülkelerde, Avrupa Patentlerinin tekdüze etkiye sahip olmasını sağlayacaktır. 

IV. Ulusal Başvuru, Avrupa Patenti Başvurusu ve Uluslararası Başvuru 

is  

10. Avrupa Patenti, ulusal başvuruları ortadan kaldırmamaktadır. Bu nedenle başvuru sahibi, 

başvuru yapmak istediği EPC’ye üye ülkeler için tek süreçle koruma sağlayan Avrupa Patenti 

yolunu ya da her ülkeye ayrı ayrı ulusal başvurular yaparak koruma elde etme yolunu seçme 

hakkına sahiptir.  

OJ 12/1992,  
OJ 1994,  
131 Ek No. 1  

11. Ayrıca, eğer başvuru sahibi bir Avrupa patenti almaya karar verir ve PCT’ye de taraf olan 

EPC’ye Üye Ülkelerde bir koruma isterse, Direkt Avrupa Yolu ile EuroPCT Yolu arasında bir 

seçim yapabilir (bkz. 8. nokta). Direkt Avrupa Yolu, Avrupa Patenti verme sürecinin 

tamamının, sadece EPC’ye göre işletildiğini ifade ederken, Euro-PCT Yolu alternatifinde 

işlemin başlangıç bölümü PCT hükümlerine göre (uluslararası faz), EPO’nun belirtilmesinden 

ve seçilmesinden önceki bölgesel faz ise EPC hükümlerine göre yürütülmektedir. Bu kılavuz 

özellikle Direkt Avrupa Yolu sürecini ele almaktadır. Euro-PCT Yolu’nun uluslararası süreci için 

daha önce bahsedilen WIPO tarafından yayınlanmış PCT Başvuru Kılavuzu2 ’na bakılmalıdır.  

12. Başvuru sahibinin Avrupa Patenti Başvurusu ile Ulusal Patent Başvurusu arasındaki 

seçimini etkileme olasılığı olan faktörler, yasal ve ekonomik ana faktörler başlığı altında kısa 

açıklamalar ile aşağıda yapılmıştır. 

 

 

Yasal Faktörler 

 Madde 138  13. Avrupa Patenti, buluşunun esas konusunun EPC’ de bahsedilen patent 

verilebilirlik şartlarına uygun olup olmadığını kontrol etmek üzere tasarlanmış bir incelemeyi takiben 

tescil edilir. 

Madde 69   Bu şartlar sadece bir Avrupa patenti vermek için değil aynı zamanda bir Avrupa 

patentinin geçerliliğinin ulusal mahkemelerce değerlendirilmesi için de uygulanır. Ayrıca EPC tüm Üye 



Ülkeler için Avrupa patentinin verdiği korumanın ölçüsünü de tekdüze bir biçimde tespit eder (ancak 

bkz. Nokta 102(c) ).  

Madde 16, 18  14. İnceleme süreci, EPO birinci basamak departmanları (Kabul ve İnceleme 

Departmanları) tarafından yerine getirilir. İnceleme işleminin olumsuz sonuçlanması durumunda, 

başvuru sahibinin gerekçeli talebi üzerine, Temyiz Kurulunda alınan karar tekrar incelenir. Ayrıca, 

Avrupa Patentinin tescil edilmesinden sonra; patentin devamı, değiştirilmesi veya hükümsüz kılınması 

ile sonuçlanabilecek, üçüncü tarafların makul bir beyan ile itiraz bildirimini yapabileceği, dokuz ay 

itiraz süresi vardır. 

15. Yukarıda sözü edilen sürecin uygulanması sonucunda Avrupa Patenti, güçlü bir garanti ve 

verilen korumanın kapsamını tekdüze süreçle belirleyen bir koruma tesis eder. 

16. EPC’ ye üye ülkelerin patent yasaları, patentlenebilirlik ve buluşun açıklanması hakkındaki 

hükümler açısından geniş bir kapsamda uyumlaştırılmıştır. Ancak, patent tescil işlemlerinin 

yapısındaki farklılıklar ve birkaç ofis tarafından aynı paralelde uygulanmaları gerçeği 

nedeniyle bir buluşun korunması için ulusal yolun seçimi, farklı boyutta koruma sağlayan 

ulusal haklara yol açmaktadır. 

 

Ekonomik Faktörler 

Madde 2 R Ücretler OJ 1/1997’ye ek 17. Avrupa Patenti tescil sürecinin yapısı, geçmiş işlem 

aşamalarının ve bir koruma elde etmekte başvuru sahibi tarafından işaret edilen menfaatlerin 

geliştirilmesinin sonuçlarını dikkate alırken, başvuru sahibine gerekli ödemeleri ardı ardına yapması 

imkanını vererek işlem ücretlerinin dağılımını sağlamaktadır. Özellikle, araştırma ve incelemenin 

birbirinden ayrı olması (130-132. noktalara bakınız), başvuru sahibinin araştırma raporu ışığında 

incelemeyi sürdürüp sürdürmeyeceğini belirlemesi imkanını vermektedir. 

OJ 1996, 520 18. Başvuru sahipleri, koşullara bağlı olarak, ister araştırma aşamasında, isterse 

inceleme aşamasında, başvurularına uygulanan işlemlerin hızlandırılmasını kendileri için kazançlı 

bulabilirler. Böyle bir durum halinde EPO, başvuru sayısındaki hızlı artışın neden olduğu iş yükü 

baskısına rağmen normal süreden daha kısa bir süre içinde başvurunun işlemden geçirilmesi için 

elinden geleni yapar. Bu husustan hareketle EPO Başkanı’nın 1 Ağustos 1996 tarihli bildirimi, başvuru 

sahiplerinin hızlandırılmış işlemin(PACE) yollarını ve Ofisdeki işleyiş biçimini açıklamıştır. (bkz. Ek IV). 

OJ 1996, 520 19. Başvuru sahibi ilk başvurusunu EPO’ya yapabilir. Bu durumda EPO, araştırma 

raporunu başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde başvuru sahibine yollanmasını sağlayacak gerekli 

tüm önlemleri almıştır (bkz. Ek IV, 1.nokta). Ulusal Ofis’teki ilk başvuruda olduğu gibi ilk Avrupa 

patent başvurusu, rüçhan yılı içinde başvurulan sonraki Ulusal, Avrupa veya Uluslararası Patent 

Başvurusu için istenebilecek bir rüçhan hakkına sebebiyet vermektedir (bkz. 52-56. noktalar). 20. 

Avrupa Patenti koruması elde etmek isteyen bir başvuru sahibi, ilk olarak ulusal bir başvuru yaparak 

EPO’dan, ulusal yasaya göre araştırma raporunun düzenlenmesini ya da böyle bir gerekliliğin 

olmaması durumunda direk EPO’ya başvurarak (standart araştırma için) bir araştırma raporu 

düzenlemesini isteyebilir. Bu durumda araştırma raporu, normal olarak rüçhan yılı bitmeden önce, 

Avrupa araştırması ile aynı ilkelere göre ve aynı belgelere dayanarak düzenlenir. Bu nedenle başvuru 

sahibine, ulusal başvurunun başvuruyu takiben rüçhan yılı içinde, Avrupa Patenti için bir harcama 



yapmaya değer olup olmadığı hususunda karar vermek için ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlanmaktadır 

(bkz. 52-56. noktalar). 

Madde 10 R Ücretler Kılavuz A-XI, 10.2.1, 10.4, 10.5 OJ 1983, 189  

21. Eğer Avrupa araştırma raporu, rüçhan talep edilen bir başvuru için EPO tarafından daha önceden 

hazırlanmış bir rapora dayalı olarak düzenlenecek ise araştırma ücreti tamamen veya kısmen geri 

ödenir. Bu husustan yararlanmak isteyen başvuru sahipleri, Avrupa Patenti başvurusu yaparken ilk 

araştırma raporuna ait tanıtıcı bilgileri vermelidirler. (bkz. talep formu, bölüm 41-42-Ek II). 

22. Patent verilmesi işlemi süresince ödenecek ücretler, nitelikli bir vekil için vekalet ücretleri (bkz. 4. 

nokta) ve bunlara ek olarak işlemin tek bir dilde yürütülmesi maliyeti dikkate alındığında, bir Avrupa 

patenti elde etmenin maliyeti yaklaşık olarak üç veya dört ulusal patentin elde edilmesi ile aynıdır. 

Madde 14(3) Madde 14(2) Hüküm 6(3) Madde 12 (1) R Ücretler 23. Avrupa Patenti süreci, başvuru 

sahibinin başvuruda seçtiği dile bağlı olarak üç resmi dilden, (İngilizce, Fransızca, Almanca) birisi ile 

yürütülür. Ayrıca, dili EPO’nun resmi dillerinden biri olmayan Üye Ülkelerin başvuru sahiplerine diller 

ve ücretleri ile ilgili avantajlar sağlanır (bkz. 44-46. noktalar) . Madde 97(5) Hüküm 51(6) Madde 65  

24. Bununla birlikte, Avrupa patenti tescil sürecinin son aşamasında tercümelerin ofise verilmesi 

gereklidir. İlk olarak, başvuru sahibi, işlem dili dışında EPO’nun diğer iki resmi dilinde yapılmış 

istemlerin çevirisini EPO’ya vermelidir. İkinci olarak, çoğu Üye Ülke, Avrupa patentinin geçerli hale 

gelebilmesi için, işlemlerin yürütüldüğü dil kendi resmi dilinden farklıysa, fasikülün kendi dillerinde 

yapılmış olan tercümesini istemektedir (bkz. 176. nokta). Bazı durumlarda bu masraflar hayli yüksek 

olmasına rağmen Avrupa patentinin verilmesi belirli bir gerçek olduğundan buna maruz kalırlar. 

Madde 67 25. Avrupa patenti tescil edilmeden önce, başvurunun yayınlanması ile tescili arasındaki 

süre içinde, belirlenmiş Ülkeler’de sağlanan geçici korumadan yararlanmak isteyen başvuru sahibi 

yalnızca başvurudaki istemlerin tercümesini bu şartı koşan Üye Ülkeler’in ulusal ofislerine vermelidir. 

(bkz. 150. nokta).  

26. Avrupa Patenti tescil sürecinin süresi patent başvurusundan itibaren 3-5 yıldır. Bu süre, birincisi 

şekli inceleme ve araştırma raporu hazırlanması, ikincisi ise inceleme olmak üzere iki aşamaya 

ayrılabilir.  

27. Kabul Bölümü tarafından şekli hatalar bulunmadıkça işlemin ilk aşamasında başvuru sahibinin 

etkin olarak katılımına gerek duyulmazken bu durum inceleme süresi için geçerli değildir. Bu aşamada 

başvuru, patentin tescili yada başvurunun reddedilmesi hususunda bir karar çıkmadan önce başvuru 

sahibi veya vekili ile genellikle birçok kez iletişim kuran inceleme bölüme gönderilir (bkz. 32 ve 152- 

175. noktalar). İnceleme işleminin hızlı ve tatmin edici bir şekilde yürümesini sağlayan en önemli 

faktör, Avrupa patent başvurusunun ve süreç için gerekli evrakların doğru ve eksiksiz olarak 

hazırlanmasıdır (bkz. 4. nokta). 

 V. Avrupa Patentlerinin EPC’ye taraf olmayan ülkelere genişlemesi 

OJ 1994, 74, 527; 1995,345 Kılavuz A-III, 14 27a. Avrupa Patent Ofisi EPC’ye taraf olmayan birçok ülke 

ile patent konusunda ve Avrupa patentlerince sağlanan korumanın genişletilmesi hususunda 

Antlaşmalar yapmıştır. (Genişletme Anlaşmaları) Bu Antlaşmalar, Avrupa patenti başvuru sahiplerine 



bu ülkelerde patent koruması sağlamakta, basit ve maliyeti etkileyen bir yol sağlayan genişleme 

sisteminin esasını oluşturmaktadır. Koruma, başvuru sahibinin isteği ve genişleme ücretinin ödenmesi 

üzerine, Avrupa başvurularının (direkt veya EURO-PCT) ve patentlerinin ulusal başvuru ve patentler 

ile aynı geçerliğe sahip olacakları ve esasen Avrupa patent Kurumu’na Üye Ülkeler’e EPO tarafından 

sağlanan aynı korumadan yararlanacakları bu ülkelere de genişletilebilir. Bugün Arnavutluk, Letonya, 

Lituanya, eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya, Romanya ve Slovenya’ya genişleme talep 

edilebilir. Diğer ülkelere genişleme, daha sonraki bir tarihte mümkün olabilecektir. Genişleme sistemi, 

EPC’nin direkt uygulamasına dayalı olmayan ancak yalnızca EPC üzerine modellenmiş ulusal yasalara 

dayalı bir genişleme haricinde, büyük ölçüde EPC’ye Üye Ülkelerde kullanılan EPC sistemine 

benzemektedir. Bu nedenle genişleme sistemi, ilgili ülkenin ulusal genişleme hükümlerine tabidir. 

B. Patentlenebilirlik  

Madde 52 (1) 28. Avrupa patentleri, sanayide uygulanabilen, yeni olan ve buluş basmağına sahip her 

buluşa verilir. 

I. Buluş 

Madde 52 (2) Kılavuz C-IV, 2.1.- 2.3. 29. EPC “buluş”u tanımlamamakta ancak buluş olarak 

nitelenemeyecek öğelerin, veya sanayide uygulanabilirliği kabul edilen, veya özellikle 

patentlenebilirlik dışında bırakılan buluşların bir listesini vermektedir. Aşağıdaki üç konuya özel dikkat 

gösterilmelidir: Madde 52(2)(c), (3) Kılavuz C-IV, 2.1-2.3  

30. Bunların ilki, buluş olarak talep edilinceye kadar buluş olduğu düşünülmeyen bilgisayar 

programlarıdır. Ancak, talep edilen ana konu bilinen teknolojiye teknik bir katkıda bulunuyorsa, 

patent, bir bilgisayar programı içermesi nedeniyle hemen reddedilmez. Bu, bir bilgisayar programı 

tarafından kontrol edilen, örneğin, makineler, üretim süreçleri veya kontrol süreçleri için patent 

alınabileceği anlamına gelmektedir. Madde 52(4), 57 Kılavuz C-IV, 4.2-4.3 Madde 54(5) Kılavuz C-IV, 

4.2  

31. İkinci alan, ameliyat veya terapi yoluyla insan ya da hayvan vücudunun tedavi edilmesi yöntemleri 

ve hayvan veya insan vücudu üzerinde uygulanan tanı yöntemleri ile ilgilidir ve sanayide uygulanabilir 

buluşlar olarak değerlendirilmemektedir. Bu muafiyetin, ilaçlar veya cerrahi aletler gibi ürünleri, 

maddeleri veya bu yöntemlerden birinde kullanılan bileşimleri kapsamadığı üzerinde durulmalıdır. 

Gerçekte bu madde ve bileşimler yenilik şartı ile ilgili olarak EPC’da ayrı bir işlem görmek üzere 

ayrılırlar. “İlaç olarak kullanılacak Madde X” şeklinde bir talep yapılarak ilk kez tıbbi alanda 

kullanılacak madde ve bileşimlere önceden bilinseler bile patent verilebilir. Sonradan ortaya çıkan 

tedavi edici kullanım durumlarında, kabul edilebilecek istem türleri sadece “Z Terapisinde kullanılacak 

ilaç yapımı için Madde X’in kullanımı” şeklinde olanlardır. 

Kılavuz C-IV, 4.3 Muafiyet, canlı insan veya hayvanların tedavisine yönelik, diğer tedavi yöntemlerini 

patentlenebilirliğin dışında bırakmaz. Örneğin insan ve hayvan vücudundan alındıktan sonra vücut 

dokularının işlemlenmesi veya onlara uygulanan tanı yöntemlerine, bu doku veya akışkanlar aynı 

vücuda dönmedikçe patent verilebilir. Ayrıca, tanı yöntemleri bununla ilgili tüm yöntemleri 

kapsamaz. Canlı insan veya hayvan vücudundan bilgi elde edilmesi (veri, fiziksel miktarlar) 

yöntemlerine, eğer edinilen bilgiler yalnızca kendisi hakkında gerekli tedavi konusunda bir karar 



alınamayan ara sonuçları veriyor ise patent verilebilir (Röntgen (x-ışını) araştırmaları, LMR çalışmaları 

ve kan basınç ölçümleri). Madde 53 (b) Kılavuz C-IV, 3.4, 3.5  

32. Üçüncü alan, bitki veya hayvan türleri veya bitki ve hayvan üretimi için esas itibariyle biyolojik 

süreçler ile ilgilidir ve bu alanlar özellikle patentlenebilirliğin dışında bırakılmıştır. 

Bitki türleri konusunda ise çoğu Üye Ülke’de ayrı bir koruma şekli mevcuttur. Eğer işlem “esas 

itibariyle biyolojik” ise soru, bu işleme insan tarafından yapılan teknik müdahalenin derecesidir. Eğer 

bu müdahale, ulaşılmak istenen sonucun tespiti veya kontrolünde önemli rol oynuyor ise işlem, 

patent korumasının dışında tutulmaz. Muafiyet, mikrobiyolojik işlemlere veya onların ürünlerine 

uygulanmaz. EPO, bu hükmü; mikroorganizmalar kullanılan süreçlerin, yeni mikroorganizmalar üreten 

süreçlerin (örn. Genetik mühendisliği ile) ve bizatihi mikro organizmaların (ürün istemleri) 

patentlenebilirliğine izin verilebilir şeklinde yorumlar. “Mikroorganizma” terimi plazmidler ve virüsler 

gibi mikrobiyolojik maddeleri kapsamaktadır (bkz. 76- 81. noktalar). 

Madde 54-55 II. Yenilik  

Kılavuz C-IV, 5-8 Temel İlkeler Madde 54(1) Madde 54 (2), 89 Kılavuz C-IV, 5, 7 33. Bir buluş, önceki 

tekniğin bir parçasını oluşturmuyor ise yeni olarak nitelendirilir. EPC’ de Önceki Tekniğin tanımı ile 

mutlak yeniliğe varılmaktadır; bir başka deyişle, önceki teknik, başvurunun dosyalanma tarihinden 

veya rüçhan tarihinden önce, yazılı veya sözlü açıklamalar yoluyla ya da kullanım veya herhangi başka 

bir şekilde, kamu tarafından erişilebilir kılınmış her şeyi kapsar. Madde 55 Hüküm 23 Kılavuz A-IV, 3; 

CIV, 8 OJ 1992, 202 34. Erken yapılan bir açıklama, eğer bu açıklama Avrupa patent başvurusunun 

dosyalanmasından 6 ay önceki bir süreden daha önce yapılmamışsa ve başvuru sahibi ile ilgili olarak 

açık bir şekilde kötüye kullanıma neden olmayacaksa ve veya 22 Kasım 1928’de Paris’te imzalanan ve 

son olarak 30 Kasım 19724 de revize edilen uluslar arası sergiler konusunda Antlaşma şartları içersine 

isabet eden bir resmi veya resmi olduğu bilinen bir sergide gösterilmesinden dolayı yapılmış ise bu 

açıklamalara ön yargılı bakılmaz. Bu iki durumdan ayrı olarak, ikincisi istisnai pratik bir uygulamadır, 

başvuru sahibinin kendisi tarafından yapılsın veya yapılmasın dosyalama tarihinden önce buluşun 

açıklanması, önceki tekniklerin içinde olması nedeniyle başvuru sahibine karşı kullanılabilir., 

Önceki Haklar  

Madde 54(3), (4), 89 Kılavuz B-IV, 4; CIV, 6 35. Bunun dışında, başvuru tarihinden ya da rüçhan 

tarihinden önce dosyalanmış Avrupa patent başvurularının içeriği ve bu tarihten sonra yayınlanmış 

olanlar seçilmiş üye ülkelerde sonraki başvuru açısından, önceki başvurunun yayınlanmış halinde de 

seçilmişse bilinen tekniğin kapsamı içinde olduğu düşünülür. Dosyalandığı şekli ile ilk başvurunun tüm 

içeriği yenilik açısından önyargılıdır 

Madde 139(2) Kılavuz C-III, 8, 4 Seçilmiş Ülkelerde buluşa patent verilebilirlik konusunda önceki ulusal 

haklardan birisinin etkisi, Avrupa patentinin verilmesinden sonra yetkili ulusal mahkemelerce 

değerlendirilir (ancak, 103.noktaya bakınız).  

Madde 56 Kılavuz C-IV, 6 36. İki Avrupa başvurusu arasındaki çakışma genellikle sınırlı etkiye sahiptir. 

Bu nedenledir ki önceki başvuru açıklandığı şekliyle yeniliğe sahiptir fakat karar verirken sonraki 

başvuruda buluş basamağının olup olmadığı göz önünde bulundurulmamaktadır. Sonraki başvurunun 

istemleri genelde, önceki başvurunun içeriği ilgili önceki tekniği oluşturmayacak şekilde düzenlenir. 



III. Buluş basamağı: 

Madde 56 37. Bir buluş eğer, teknikte uzman bir kişiye göre tekniğin bilinen durumundan (önceki 

haklar hariç; bkz. 35-36. noktalar) yola çıkılarak açık bir şekilde anlaşılamıyorsa buluş basamağına 

sahip olduğu düşünülür. Buluş basamağı aşaması şartları, normal ve rutin gelişmeye engel teşkil eden 

münhasır hakları önlemek için konulmuştur. Kılavuz C-IV, 9  

38. Ofis, buluş basamağı kriteri konusunda gerçekçi ve dengeli değerlendirme yapmanın yollarını 

araştırmaktadır. 

Buluşun buluş basamağı kriterine sahip olup olmadığı kararı, her patent başvurusunun özgün 

ayrıntılarına ve özellikle her istemin ana konusuna bağlıdır. Duruma göre, bilinen öğelerin yeni bir 

kombinasyonu ile üretilen önceden bilinmeyen bir teknik etki, bilinen bir dizin içinde belirli işletme 

şartlarının seçimi, teknikte uzman kişinin bilinen çeşitli belgelerin bir araya getirilmesi konusunda 

üstesinden gelmesi gereken zorluğun derecesi ve buluşun, uzun sürmüş çözmek için birçok 

girişimlerde bulunulmuş teknik bir probleme çözüm olduğu gerçeği gibi ikincil değerlendirmeler vb. 

çeşitli faktörler göz önünde bulundurulmaktadır. Daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyen okurlara 

İnceleme Kılavuzuna ve Temyiz Kurulu Kararları’na bakmaları önerilir (bkz. 3. nokta). 

C. Bir Avrupa Patent başvurusunun düzenlenmesi ve dosyalanması 

I. Şekli yönler  
Kimler Avrupa patent başvurusu yapabilir? 
 

Madde 58, 59, 118 Kılavuz A-II, 2 39. Bir Avrupa patent başvurusu uyruğuna, ikamet yerine veya işine 

bakılmaksızın bir gerçek veya tüzel şahıs ya da tüzel şahsa eşdeğer bir merci tarafından yapılabilir.  

Bir Avrupa patent başvurusu ayrıca, bağlı başvuru sahipleri veya farklı Üye Ülkeleri seçmiş iki ya da 

daha fazla başvuru sahibi tarafından da yapılabilir. Farklı üye ülkeler açısından farklı başvurular, EPO 

nezdinde işlemlerin uygulanmasında bağlı başvuru sahipleri olarak addedilir. (ayrıca, bkz. 64. nokta). 

Hangi Ülkelerde Avrupa patent başvuruları yapılabilir? 

Madde 79 OJ 1980, 407 40. Bir Avrupa patent başvurusu yapılırken başvuru sahibi korunmasını 

istediği Üye Ülkeler’i belirtmelidir. Başvuruda, sadece Avrupa patent başvurusunun dosyalandığı 

tarihte EPC’nın yürürlüğe girmiş olduğu ülkeler, belirlenebilir. 1 Nisan 1998 tarihi itibariyle bu 19 ülke 

şunlardır: Avusturya, Belçika, Kıbrıs, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, 

İtalya, Liechtenstein, Lüksembourg, Monako, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere. 

Avrupa patenti ayrıca Arnavutluk, Letonya, Lituanya,Önceki Makedon Yugoslav Cumhuriyeti, 

Romanya ve Slovenya’ ya da genişletilebilir. (bkz. 27. nokta). İsviçre ve Liechtenstein arasında yapılan 

bir anlaşmanın şartları uyarınca, İsviçre ve Liechtenstein için Avrupa Patenti, bağlı olarak belirlenenler 

dışında alınamaz. Bu ülkelerden birinin seçilmiş olması, otomatik olarak bağlı seçimle ikisinin de 

seçilmiş olmasını sağlar. Kılavuz A-III, 12.4 41. Seçilmiş olan bir Üye Ülke, Avrupa patenti verilinceye 

kadar istenildiği her an geri çekilebilir ancak, patent dilekçesinde hiç bir ülke seçilmemişse bu, daha 

sonra belirlenebilir. Hakların kaybedilmesi riskini azaltmak üzere, bir Avrupa patenti dilekçesi formu 

(bkz. 48. nokta ve Ek II) bir önlem olarak EPC’ ye Üye Ülkeler’ in hepsinin seçilmesine imkan 

sağlanmıştır. EPC’ ye göre, başvurunun dosyalanma tarihinden sonra bir ülkenin seçilmesine izin 



verilmemektedir. Bir üye ülke için seçme ücretinin süre sınırları içinde ödenmemesi durumunda (bkz. 

116. nokta) ülke seçme işleminin geri çekilmiş olduğu kabul edilir. Başvuru sahibi ülke seçme ücretleri 

için bu süre sınırlarının bitimine kadar hangi ülkelerde Avrupa patenti almak istediğine karar 

vermelidir. Bu durum aynı şekilde genişletilmiş ülkeler için de geçerlidir. (bkz. 27. nokta ve Ek II, 34. 

nokta) 

Avrupa patent başvurusunun dili 

Madde 14(1) 42. EPO’nun resmi dilleri İngilizce, Fransızca ve Almanca’dır. Madde 14(3) Hüküm 1-2 

Kılavuz A-VIII 1.1-1.2    43. Avrupa patenti başvuruları EPO’nun resmi dillerinden biriyle yapılmalıdır. 

(ancak bkz. 44. nokta)   Seçilmiş dil işlemlerin dili olur. Patent başvurusu ya da Avrupa 

patentinde yapılacak tüm değişiklikler bu dilde kaleme alınmalıdır. Aksi halde, yazılı işlemlerde 

herhangi bir taraf EPO’ nun resmi dillerinden birini kullanabilir. Bölünmüş başvurular ile ilgili olarak 

199. noktaya bakınız. 

Belirli Üye Ülkeler’den gelen başvurulara yardımcı olmak üzere dil düzenlemeleri 

Madde 14(2) Hüküm 6(1) Kılavuz A-VIII 1.1., 5.2. 44. Resmi dil olarak İngilizce, Fransızca veya 

Almanca’dan başka bir dili kullanan bir üye ülkede ikamet veya işyeri merkezi bulunan başvuru 

sahipleri ve ülkenin vatandaşı olup ülke dışında oturanlar, Avrupa patenti başvurularını bu ülkenin 

resmi dilinde yapabilirler. Bununla birlikte, EPO’nun resmi dillerinden birine yapılmış çeviri, ki bu dil 

işlem dili olacaktır, başvurunun yapılmasından sonra üç ay içinde verilmeli, ancak bu süre, en erken 

rüçhan tarihini takiben on üçüncü ayı geçmemelidir. Çeviri belirtilen süre içinde verilmez ise Avrupa 

patenti başvurusu geri çekilmiş kabul edilir. Çeviri, EPO nezrindeki bütün işlemler sırasında orijinal 

dile uygun olarak verilmelidir. 

Madde 14(4) Hüküm 6(2) Madde 14(5) Kılavuz A-VIII 3.2  

45. Başvurunun dosyalanmasından sonraki işlemler boyunca, 44. noktada belirtilen başvuru sahipleri 

ilgili üye ülkenin dilindeki belgeleri süresi içinde vermelidirler. Ancak işlem dilindeki çeviriyi bir ay 

içinde vermelidirler. Eğer çeviri, bu süre içinde verilmez ise ilgili belgeler alınmamış addedilir. Hüküm 

6(3) Madde 12 (1) Ücretler  

46. 44 ve 45. noktalarda sözü edilen seçeneklerden yararlanan başvuru sahipleri, başvuru ücretinde, 

inceleme ücretinde, itiraz ücretinde ve temyiz ücretinde %20 indirim hakkına sahiptirler. 

Avrupa patent başvurusunu oluşturan öğeler: 

Madde 78(1) 47. Bir Avrupa patenti başvurusu, Avrupa patenti dilekçesi, buluşun bir tarifnamesi, bir 

veya birden çok istemleri, tarifnamede özette veya istemlerde atıfta bulunulmuş resimleri içermelidir. 

Patent belgesi için dilekçe: 

Hüküm 26 Kılavuz A-III,4 OJ 1995, 784 Hüküm 26(2)(i) Kılavuz A-III, 4.4. 48. Dilekçe, EPO’ dan veya 

ulusal sınai mülkiyet ofislerinden, açıklayıcı bir notla birlikte ücretsiz olarak temin edilebilen EPO 

dilekçe formu üzerine doldurulmalıdır. Dilekçe formunun bir örneği bir notla birlikte Ek II’de verilmiş 

olup acil durumlarda kopyalanarak kullanılabilir. Formun yeni şekli OJ’de yayınlanacaktır. Başvuru 

sahibinin dilekçe formunu doldurmadan önce açıklayıcı notu çok dikkatle okuması önemle önerilir. 



Başvuru sahibi, bu formu doldurarak patent verilmesi talebindeki zorunlu bilgiler açısından bütün 

gereklilikleri karşılamış olmaktadır. Dilekçe, usulüne uygun olarak imzalanmalıdır. Eğer bir vekil 

atanmış ise dilekçe bu kişi tarafından imzalanabilir. Eğer dilekçe, bir tüzel şahıs adına imzalanmış ise, 

imzalayanın yasal açıdan konumu belirtilmelidir.Dilekçe tek nüsha halinde verilmelidir. Yalnızca 

belgelerin alındısı (6. sayfa), üç nüsha halinde verilir (eğer bir ulusal idare tarafından dosyalanmış ise 

dört nüsha). 

Buluş sahibinin belirlenmesi 

Madde 81 Hüküm 17 Kılavuz A-III, 5 OJ 1995, 138 49. Avrupa patent başvurularında buluş sahibi 

belirtilmelidir. Eğer başvuru sahibi, buluş sahibi değil ise veya tek buluş sahibi değil ise buluş sahibinin 

belirlenmesi dilekçeden ayrı bir belge ile dosyalanmalıdır. Belge, başvuru sahibinin Avrupa patenti 

üzerindeki hakkının kökenini belirtmelidir. Buluş sahibinin belirtilmesi ile ilgili formlar (bkz. Ek III) 

ücretsiz olarak EPO ve ulusal sınai mülkiyet ofislerinden temin edilebilir (adresler için Ek VI’e bakınız). 

Hüküm 18(1), (3), 92(1) (g) Madde 129 (a) Kılavuz A-III, 5.1  

50. Buluş sahibi olarak belirtilen kişi, süresi içinde unvanından vazgeçmedikçe Avrupa Patent 

fasikülünde, Avrupa patent sicilinde ve Avrupa Patenti Bülteninde açıklanır. Madde 91 (1) (f), (5) 

Hüküm 42(1) Kılavuz A-III, 5.4  

51. Eğer buluş sahibinin belirtilmesi Avrupa patent başvurusu ile birlikte yapılmamış ise başvuru 

tarihinden veya en erken rüçhan tarihinden itibaren on altı ay içinde yapılabilir. Eğer başvuru sahibi 

buluş sahibinin belirtilmesini kendiliğinden yapmamış ise bunu yapması kabul bölümü tarafından 

istenir. Bu talebe uyulmadığı taktirde başvuru geri çekilmiş addedilir (bkz. 138. nokta). 

Rüçhan talebi 

Madde 87 Kılavuz A-III, 6 Kılavuz C-V, 1.3 52. “Sınai Mülkiyet Koruması için Paris Antlaşması”na taraf 

bir ülkede veya bu ülke için, aynı buluş açısından, patent, faydalı model, faydalı model sertifikası, ya 

da buluş sahibi sertifikası için başvuruda bulunmuş bir kişi, ya da o kişi adına halefleri tarafından on iki 

ay içinde bir Avrupa patent başvurusu için rüçhan talebi yapılabilir. Bu on iki aylık süreye uymama 

halinde bir yasal düzeltme yolu bulunmamaktadır. (bkz. 216. nokta). Eğer ilk başvuru EPC’ ye Üye 

Ülkede veya bu Ülke için yapılmış ise, bu Ülke, Avrupa başvurusunda da belirtilebilir. Rüçhan, önceki 

Avrupa patent başvurusu veya PCT başvuruları için de talep edilebilir (bkz. 20. nokta). Madde 88 (1) 

Hüküm 38(1), (3) Kılavuz A-III, 6.5, 6.7 53. Rüçhan hakkı isteyen bir başvuru sahibi, önceki başvurunun 

hangi ülkede yapıldığını, başvuru tarihini ve başvuru numarasını belirtmeli ve önceki başvurunun 

yapıldığı merci tarafından aslının aynıdır tasdikli, başvuru tarihinin ve dosya numarasının belirtildiği ve 

bu merci tarafından düzenlenmiş bir belgeyi (rüçhan belgesi) vermelidir. Eğer önceki başvuru bir 

Avrupa patent başvurusu veya EPO tarafından dosyalanan bir uluslar arası başvuru ise Avrupa Patent 

Ofisi, önceki patent başvurusunun bir nüshasını bir ücret istemeksizin dosyaya koyar. Eğer önceki 

başvurunun dili EPO’nun resmi dili değil ise resmi dilde bir çevirisi dosyalanmalıdır. Madde 88 (2) 

Kılavuz C-V, 1.5 54. Farklı Ülkelerden olsa bile bir Avrupa patent başvurusu için birden fazla rüçhan 

talep edilebilir ve bir istem için birden fazla rüçhan talep edilebilir. Eğer birden fazla patent için 

rüçhan talep edilir ise rüçhan tarihi üzerinden hesaplanan süre sınırları, en erken rüçhan tarihi 

üzerinden hesaplanır. 13 Hüküm 26(2)(g), 38 (2)-(3) Kılavuz A-III, 6.5- 6.10 Madde 91 (3) Hüküm 41 

(1) Kılavuz A-III, 6.8- 6.9 Hüküm 38 (4) Kılavuz A-III, 6.8 55. Önceki başvuru(larının) tarih ve ülkesi, 

Avrupa patent başvurusunda belirtilmelidir. Bu şarta uyulmaması, rüçhan hakkının kaybedilmesi ile 



sonuçlanır. Önceki başvurunun dosya numarası ve rüçhan belgesi, en erken rüçhan tarihinden 

itibaren on altı ay içinde verilmelidir. Eğer şartlar yukarıdaki süre içinde yerine getirilmez ise başvuru 

sahibinden bu eksikliğin giderilmesi istenir. Eğer bu isteğe uyulmaz ise rüçhan hakkı kaybedilir (ancak, 

bkz. 139. nokta). Önceki başvurunun resmi dillerden birisine çevirisinin yapılması istenir ise bu, EPO 

tarafından konulacak süre sınırı içinde dosyalanmalı, ancak Hüküm 51(6) uyarınca en geç bu süre 

içinde yapılmalıdır. Eğer Avrupa patenti başvurusu önceki başvurunun tam bir çevirisini teşkil ediyor 

ise başvuru sahibi çeviriyi vermek yerine aynı etkide bir beyanı verebilir. Madde 89, 54(2), (3) 60 (2) 

Kılavuz C-V, 2 Kılavuz C-V, 2.4 56. Rüçhan hakkı geçerli bir şekilde istenildiği taktirde, başvuruya karşı 

kullanılabilecek olan önceki teknikler yönünden, rüçhan tarihi, Avrupa patent başvurusunun başvuru 

tarihi olarak sayılır. Genel bir hüküm olarak, EPO rüçhan hakkı talebi için yalnızca şekli şartları inceler. 

Detaylı inceleme yapılması durumunda (bkz. 157. nokta ve sonrası) eğer rüçhan tarihi ile Avrupa 

patent başvurusunun yapıldığı tarih arasında önceki teknikler mevcut ise yalnızca rüçhan hakkının 

varlığı kontrol edilir. Bu durumda, ilk başvuru ile ilgili kesin bir uygunluk yok ise istemlerin ana 

konusunun, rüçhan belgesindeki buluşun doğrudan veya muğlak olmaksızın açıklanmasından 

çıkartılıp çıkartılamayacağını görmek için bir kontrol yapılır. 

Vekalet 

Madde 133 (1) Kılavuz A-IX, 1 57. İkamet yerleri veya esas işyerleri üye ülkelerin birinde olan başvuru 

sahipleri EPO nezdinde sürdürülen işlemlerde kendi adlarına hareket edebilirler (ancak bkz. nokta 4). 

Madde 133 (2) 58. İkamet yerleri veya esas iş yerleri Üye Ülkeler’in birinde olmayan başvuru 

sahipleri, bir vekil tarafından temsil edilmeli ve Avrupa patent başvurularının dosyalanması hariç tüm 

işlemlerde EPO nezdinde bu vekil kanalıyla hareket etmelidirler. Madde 134 (1), (7) 59. EPO nezdinde 

temsil, EPO tarafından bu amaç için tutulan bir listeye dahil edilen profesyonel vekiller tarafından 

veya EPO nezdinde hareket etme hakkı verilmiş yasal avukatlar tarafından yerine getirilir. Profesyonel 

vekillere ait kılavuz EPO’dan temin edilebilir (Viyana). Hüküm 101 (1), (2) Kılavuz A-IX, 1.5 OJ 1995, 

138 OJ 1991, 489 60. Vekillere hem bireysel hem de genel yetki verilebilir. Hangi değişikliklere izin 

verildiğini gösteren ilgili formlar EPO’dan ve ulusal sınai mülkiyet ofislerinden ücretsiz temin 

edilebilir. Bir kural olarak bireysel yetkilendirme kendilerini profesyonel vekil olarak 14 OJ 1985, 42 OJ 

1986, 327 tanımlayan kişiler tarafından artık istenmemektedir. Tüm ilgililere özel yarar sağladığı 

kanıtlanmış olan genel yetkilendirmeler EPO’ da kayıt altına alınır. Hüküm 101 (4) Kılavuz A-IX, 1.7 61. 

Eğer yetkilendirme EPO tarafından belirlenen süre içinde dosyalanmaz ise Avrupa başvurusunun 

yapılması dışında, vekil tarafından usulle ilgili bir işlem geçersiz kabul edilir. Hüküm 101 (8) 62. Eğer 

birden fazla vekil atanır ise bunlar EPO nezdinde birlikte veya tek başına hareket edebilirler. Belge, bu 

kişilerin atandığını ve yetkilendirildiğini EPO’ya farklı bir şekilde bildirse bile bu durum böyle 

sürdürülür. Birden fazla temsilciye yetki verilmesi halinde onlardan birisinin kişisel bilgileri patent 

verilmesi dilekçesine yazılmalı ve bu kişinin isminin ardından “ve diğerleri” sözcüğü gelmelidir. Madde 

133 (3) Kılavuz A-IX, 1.2 63. İkamet yerleri veya esas iş yerleri üye ülkelerin birinde olan başvuru 

sahipleri kendi çalışanları tarafından da temsil edilebilirler. Bu çalışanların profesyonel bir vekil 

olmalarına gerek yoktur. İşvereni adına hareket eden bir çalışan, 60. noktada belirtilen şartlara uygun 

bir yetkiye sahip olmalıdır. Madde 133 (4) Hüküm 26 (3) Kılavuz A-IX, 1.3 64. Birden fazla başvuru 

sahibi var ise, Avrupa patenti başvuru dilekçesinde tercihen birisinin adı veya ortak vekil olarak 

profesyonel bir vekilin adı belirtilmelidir. Eğer bu yapılmaz ise dilekçede ilk adı geçen başvuru sahibi 

genel vekil sayılır. Ancak, başvuru sahiplerinden birisi profesyonel bir vekil atamak zorunda kalırsa, ilk 

adı geçen başvuru sahibi bir profesyonel vekil atamadıkça bu vekil genel vekil olarak dikkate alınır. 

Hüküm 92 (1)(h) Madde 129 (a) Hüküm 49 OJ 1995, 235 65. Vekilin işyeri adı ve adresine ait patent 



dilekçesindeki bilgiler, Avrupa Patent Bülteni’nde yayınlanır, Avrupa Patentleri Siciline girilir ve 

Avrupa patent başvurusu ve Avrupa patenti yayınlandığı zaman belirtilir. Madde 119 Hüküm 77-82 

Hüküm 81 Kılavuz E-I, 2.3 OJ 1990, 397 66. EPO tarafından bildirilen belgeler (yazışmalar kararlar ve 

davetler), (a) Avrupa Patentleri Sicili’nde kayıtlı vekillere; (b) veya bir vekil atanmaz ise başvuru 

sahibine bildirimler gönderilir ki bu özellikle başvuru sahibinin bir çalışan tarafından temsil edildiği 

durumdur. Başvuru sahibinin işinin farklı yerlerden yürütülmesi (bir başka deyişle, ayrı tüzel kişiliği 

olmayıp, yapısal alt bölümlerden oluşan) halinde ve kendisinin EPO nezdindeki işlemlerde 

bildirimlerin, başvuru ile uğraşan bölüme dosyalanmasını istemesi ve firmanın genel merkezi gibi 

farklı bir adrese sahip olması halinde bunu, dilekçe formunda (bkz. 48. nokta ve EK II) bu amaçla 

ayrılmış ayrı bir kutu (yazışma adresi) içinde belirtmelidir. 

II. Buluşun sunulması 

Buluşun açıklanması 

Madde 83, 84, 69(1) Kılavuz C-II, 4.1 Kılavuz C-III, 6.1 67. Avrupa patent başvurusu, buluşu, teknikte 

uzman bir kişi tarafından yapılıp yürütülebilecek kadar açık ve tam bir şekilde ortaya koymalı ve 

anlatmalıdır. Tarifname, gerekiyorsa resimlerle birlikte verilir ve istemler için temel oluşturur. 

İstemlerde belirtilenler, Avrupa Patentinin koruma kapsamını belirler. Tarifname ve resimler istemleri 

yorumlamak için de kullanılırlar. Madde 123 (2) Kılavuz C-VI, 5.3-5.8 Kılavuz CII, 4.3 68. Avrupa patent 

başvurusu dosyalandıktan sonra, tarifnamede, istemlerde ve resimlerde başvurudaki halinin 

kapsamını aşacak şekilde düzeltme yapılamaz. Bu nedenle açıklamaların eksikliklerini gidermeye 

yönelik örneklerin ve özelliklerin sonradan eklenmesi kabul edilemez. Ayrıca, istemlerin genişletilmesi 

örneğin belirli özelliklerin çıkartılması yoluyla bile olsa, bunu yapmak için net bir temel olmadıkça 

kabul edilemez. Bu nedenle başvuru sahibi dosyalanmış haldeki istemlerin, korunması talep edilen 

buluşun açık ve kesin tanımını vermesini sağlamalıdır (bkz. 174. nokta). Buluş Bütünlüğü Madde 82 

Hüküm 29(2), 30 Kılavuz C-III, 7 69. Avrupa patent başvurusu sadece tek bir buluşla ya da tek bir 

genel buluş kavramı oluşturacak şekilde birbiriyle bağlantılı olan buluşlar grubu ile ilgili olmalıdır. Eğer 

birçok buluş bu gerekliliği sağlıyorsa, patent başvurusu aynı kategoride birden fazla bağımsız istem 

içerebilir veya duruma göre farklı kategorilerde birçok bağımsız istemler içerebilir (bkz. 89. nokta). 

Teknik başvuru belgelerinin sunulması 

Madde 83, 84, 85 Hüküm 27-35 Kılavuz A-X 70. Tarifname, istemler, resimler ve özetin içeriği ile ilgili 

şartlar Madde 84-85 ve Hüküm 27-34’te verilmiştir. Hüküm 32 ve 35 başvuru belgelerinin uyması 

gereken şekli şartları gösterirken Hüküm 36 sonradan dosyaya konulan belgelerin yerine getireceği 

şartları belirtmektedir. Hüküm 35 (2), 36 (1) Hüküm 35 (1) 71. Avrupa patent başvurusunu oluşturan 

belgeler özellikle üç nüsha halinde dosyalanmalıdır (dilekçe hariç). Başvuru İngilizce, Fransızca ya da 

Almanca’nın dışında bir dilde dosyalanmış ise (bkz. 44. nokta), yalnızca bu dillerden birisine yapılan 

çeviriler (işlem dili) üç nüsha halinde dosyalanmalıdır. 72. Bir Avrupa patenti başvurusunun yapılması 

ile ilgili üç örnek Ek V’de 16 verilmiştir. 

Tarifname 

Hüküm 27 Kılavuz C-II, 4 Hüküm 27 (1) (b) Kılavuz C-II, 4.3-4.4 Hüküm 27 (1) (c) Kılavuz C-II, 4.5, 4.6 

Hüküm 34 (1) (b) Hüküm 27 (1)(d) Kılavuz (C-II), 4.7 Hüküm 27 (1)(e) Kılavuz C-II, 4.8-4.11 Hüküm 27 

(1)(f) Kılavuz C-II, 4.14-4.18 73. Tarifname, (a) buluşun ilgili olduğu teknik alan konusunda bir 



açıklamayı içerir; bu açıklama, örneğin bağımsız istem veya istemlerin ilk (“önceki teknik”) bölümünü 

tamamen ya da önemli bölümlerini tekrarlayarak veya kısaca ona atıfta bulunarak da yapılabilir; (b) 

buluşun anlaşılması için yararlı olduğu düşünülen temel tekniklerin başvuru sahibinin bildiği kadarı ile 

açıklamasını içerir. Bu teknikleri gösteren belgeler de mümkünse belirtilmelidir. Bu, özellikle bağımsız 

istem veya istemlerin önceki teknikler bölümüne göre temel tekniklere uygulanır. Söz konusu 

belgelerin belirtilişi, onların değerlendirilebilmesi için yeterince tam olmalıdır. Örneğin, patent 

fasikülleri için verildiği ülke ve numarası, kitap olması halinde yazarı, adı, yayınevi, yayın sayısı, yayın 

yeri, yılı ve sayfa sayısı ve düzenli bir yayın ise adı, yılı, sayısı ve sayfa sayısı verilmelidir; (c) Talep 

edildiği şekilde buluşun açıklanmasını; ki bu açıklama teknik sorun (açık ve net bir şekilde 

belirtilmemiş olsa bile) ve onun çözümünü anlaşılır bir şekilde vermelidir. Çözüm için verilen düzende 

bağımsız istem veya istemlerde verildiği gibi istemlerin anlaşılabilir olması için , bağımsız istem veya 

istemlerin niteleyici bölümü, tekrar edilebilir ya da referans gösterilebilir (örneğe bakınız), veya 

çözümün özellikleri ilgili istemlere atıfta bulunulacak şekilde bir düzenleme de yapılabilir. Bağımlı 

istemlerde verildiği gibi, buluşun özenle hazırlanmasına ait detaylar, eğer buluşun talep edildiği 

şekilde yürütülmesinin yolu veya yollarının tarifinde veya resimlerdeki şekillerde açıklanmamışsa, 

tarifnamenin bu kısmında açıklanmalıdır. Temel teknikler karşısında buluşun avantajlı etkileri, önceki 

belirli bir ürün veya işlemi küçümsememeye dikkat ederek açıklanmalıdır. (d) Numaralarını belirterek 

resimlerdeki şekillerin kısa tanımını; (e) Talep edilen buluşun yapılışının en az bir yönteminin ayrıntılı 

açıklamasını ki bu genellikle örnekler yardımıyla, resimlere atıfta bulunularak ve resimlerin referans 

numaralarını kullanarak yapılır; (f) Madde 57’nin anlamı içinde buluşun sınai uygulamasının nasıl 

olduğu konusunda bir açıklamayı içermelidir. Hüküm 27 (2) Kılavuz C-II, 4.13 74. Eğer daha iyi 

anlaşılmasını ve daha ekonomik bir sunumu sağlıyor ise Tarifname bazı istisnai durumlarda yukarda 

anlatıldığından farklı bir şekil ve sırada 17 hazırlanabilir. Hüküm 35 (12), (13) Kılavuz C-II, 4.14-4.18 

75. Tarifnamenin, gereksiz teknik sözcükler kalabalığından kaçınılarak ve açık hazırlanması beklenir 

ancak, bilinen teknik terimlerin kullanılması tercih edilir ve genellikle istenir. Az bilinen teknik 

terimlere, doğru olarak tanımlanmaları ve genellikle bilinen bir eşdeğeri olmaması kaydıyla izin 

verilebilir. Özel isimler ve benzeri kelimeler, açık bir şekilde tanımlanmadıkça makaleleri belirtmekte 

kullanılamaz. Böyle bir kelime kullanılsa bile, uzman bir kişi tarafından buluşun yapılabilmesini 

sağlayacak şekilde, kelimeye güvenmeksizin, ürün yeterli bir biçimde tanımlanmalıdır. Eğer bu özel 

isimler veya benzeri kelimeler tescilli ticari markalar ise bu durum belirtilmelidir. 

Bio-teknoloji ile ilgili başvurular  
a) Nükleotid veya amino asit dizisi 

 
Hüküm 27a Kılavuz A-IV,5 OJ 12/1992’ye Ek No. 2 75a. Eğer nükteotid veya aminoasit dizileri 

(sırasıyla, dallanmamış on veya daha çok bitişik nükleotidler dizisi ve dallanmamış dört veya daha çok 

bitişik amino asitler dizisi) Avrupa patent başvurusunda açıklanıyor ise tarifname, WIPO Standardı 

ST.23’teki tanıma karşılık gelen bir dizin listesi içerecektir. Yazılı başvuru belgelerine ilaveten dizin 

listesi, uygun bir elektronik veri taşıyıcısı, örneğin WIPO standardı ST 24’e uygun bir disket ile de 

sunulmalıdır. EPO, başvuru sahipleri için ücretsiz temin edilebilecek Patentln programının 

kullanılmasını önermektedir. Ayrıca, bu dizinleri dosyalayan başvuru sahipleri patent dilekçesi 

formundaki bölüm 31’e bir çarpı işareti koymalıdırlar (Ek II). Madde 91 (1)(b), 91 (3), Hüküm 40 

75b.Nükleotid ve amino asit dizinlerinin standartlaştırılmış şekilde sunumu zorunludur. Eğer bu 

gereklilikler yerine getirilmez ise, Avrupa patent başvurusu reddedilir. 



b) Biyolojik materyalin tevdi edilmesi ile bütünlenen tarifname; 

Madde 53 (b), 83 Hüküm 28, 28a Kılavuz A-IV, 4; CII, 6 ve Ek 2 OJ 1986, 269; 1996, 390, 596 

Hüküm 28 (9) OJ 1996, 240, 244 76. Eğer bir buluş, biyolojik bir materyalin kullanımını 

içeriyorsa veya kamu tarafından erişilemeyen bir biyolojik materyal ile ilgili ise ve Avrupa 

Patenti başvurusunda teknikte uzman bir kişi tarafından uygulanması sağlanacak şekilde tarif 

edilemiyorsa, başvuru sahibi, bu biyolojik materyalin bir örneğini Avrupa Patent Ofisi 

tarafından tanınmış bir tevdi kuruluşuna başvuru tarihinden sonra olmayacak şekilde tevdi 

etmelidir. (ancak eğer başvuruda rüçhan hakkı talep ediliyorsa 53. Noktaya bakınız.) Avrupa 

Patent Ofisi tarafından tanınmış tevdi kuruluşları, Patent işlemleri Amacıyla Mikroorganizma 

Tevdiinin Uluslararası Tanınması konusunda Budapeşte Antlaşması uyarınca uluslararası tevdi 

mercileri ile EPO Başkanı tarafından belirlenen bazı diğer kuruluşlardır. Avrupa Patent Ofisi 

tarafından 18 tanınmış tevdi kuruluşlarının tam listesi Avrupa Patent Ofisi Resmi 

Gazetesi’nde(OJ) yıllık olarak yayınlanır. OJ, yapılan bir değişikliği ve diğer ilgili yararlı bilgileri 

de aynı anda yayınlar. Hüküm 28 (1)(b) Kılavuz C-II, 6.3 Hüküm 28 (1)(d) 77. Dosyalandığı şekli 

ile başvuru, başvuru sahibinin bildiği kadarı ile biyolojik Maddenin nitelikleri konusu ile ilgili 

bilgileri de vermelidir. Biyolojik Maddenin başvuru sahibi dışında bir kişi tarafından tevdie 

verilmiş olması halinde tevdi edenin adı ve adresi başvuruda belirtilmeli ve başvuru sahibine, 

başvurudaki tevdi edilmiş biyolojik Maddeden söz etmeye yetki verilmiş olduğu ve bu Hüküm 

mucibince kamuya hazır edilecek tevdideki Madde hakkında şartsız ve sınırsız ve geri 

alınamayan rızasını vermiş olduğu hususunda Avrupa Patent Ofisi’ni ikna eden bir belge 

verilmelidir. Hüküm 28 (1)(c), (2) 78. Başvuru sahibinin seçmiş olduğu tevdi kuruluşunun 

adının ve tevdi edilen materyalin giriş kayıt numarasının, başvuru dosyalama tarihinden veya 

eğer rüçhan talep edilmiş ise en erken rüçhan tarihinden itibaren genellikle on altı ay içinde 

bildirilmesi gereklidir. Kılavuz A-IV, 4.2 79. Başvuru sahiplerine, teknik başvuru belgelerinde 

Hüküm 28 uyarınca dosyalanan biyolojik Maddeden söz edilip edilmediği ve Hüküm 28(2)’de 

belirtilen süre bitmeden önce başvuru sahibinin dikkatini, gerekli ise, eksikliklere vermesini 

sağlamak hususunda Avrupa Patent Ofisi ’ne hazır bilgi vermek üzere düzenlenmiş olan 

“biyolojik materyal” başlıklı istem formunun 26-30 bölümlerini (Ek-1’e bakınız) doldurmayı 

unutmamaları önerilir. Hüküm 28 (3), (6) Hüküm 28(4), (5) (9) Kılavuz A-VI, 1.1, 1.3 OJ 1992, 

470 80. Tevdi edilmiş olan olan materyal, Avrupa patent başvurusunun yayın tarihinden 

itibaren (bkz. 147. nokta), talepte bulunan kişinin, patent başvuru sahibi veya maliki ile 

karşılıklı olarak bu Maddenin kullanımının kısıtlanmasını taahhüt etmesi koşuluyla kamuya 

açıktır. Başvuru sahibi, biyolojik Maddenin sadece bir uzman vasıtasıyla verilen bir süre için 

kullanılacağı hususunu, başvuru yayını teknik hazırlıklarının tamamlanmış addedildiği (bkz. 

147. nokta) tarihe kadar Avrupa Patent Ofisi ‘ne beyan edebilir. Bu uzman, talep eden ve 

başvuru sahibinin müşterek rızası ile veya talep eden tarafından OJ’de yayınlanan ve 

Başkanlık tarafından belirlenen uzman listesinden atanabilir. “Uzman” seçeneğinden, 

yayınlanan Avrupa patent başvurusunda bahsedilir. Hüküm 28 (7), (8) 81. Hüküm 28’e göre 

dosyalanan biyolojik materyallerin yayınlanması için dilekçeler, ücretsiz olarak Avrupa Patent 

Ofisi ’nden temin edilebilen formlar doldurularak yapılmalıdır. Usulüne uygun olarak 

doldurulan formlar, onları tasdik eden ve yetkili tevdi kuruluşuna ileten Avrupa Patent Ofisi 

’ne verilmelidir. 

 

İstemler 



Madde 84, Hüküm 29 Kılavuz C-III,1 82. İstemler, korunması istenen konuyu teknik özellikleri ile 

birlikte açıklamalıdır İstemler net ve özlü olmalı ve tarifname tarafından desteklenmelidir. 19 Hüküm 

29 (1)(a), (b) Kılavuz C-III,2 83. Uygunsa istemler iki bölümden oluşmalıdır (EK V’deki örneklere 

bakınız). birinci bölüm (“önceki teknikler”) ve niteleme bölümü. Birinci istem ve sonraki bağımsız 

istemler birinci bölümlerinde, buluşun ana konusunu belirlemeli ve onu tanımlamak için gerekli 

teknik özellikleri önceki teknikler ile bütünleşik bir biçimde içermelidir. Niteleyici bölüm ise korunması 

istenen istemin birinci bölümündeki özelliklerle kombine bir şekilde olan teknik özelliklerin 

tanımlanmasını içerir. Hüküm 29 (3) Kılavuz C-III, 3.4, 4.4, 3.7, 3.7a 84. “Bağımsız” bir istem buluşun 

tüm temel özelliklerini içermelidir. Hüküm 29 (3), (4) Kılavuz C-III, 3.5, 3.6, 3.6a 85. Herhangi bir 

bağımsız istemi, buluşun özel düzenlemeleriyle ilgili bir veya daha çok “bağımlı” istem izleyebilir. 

Bağımlı istemler, ait oldukları istemin tüm özelliklerini içerir. Mümkünse başlangıçta, diğer isteme bir 

atıf içermeli (bu bir bağımlı istem de olabilir) ve korunması istenilen ek özellikler belirtilmelidir. 

Önceki bir ya da birden çok isteme atıf yapan bağımlı istemler mümkün olabilecek en makul şekilde 

gruplandırılmalıdır. Hüküm 29 (5) 86. İstemler sıralı bir şekilde numaralandırılmalı ve istem sayısı, 

istenilen buluşun doğası göz önünde bulundurularak makul bir düzeyde olmalıdır. (90. ve 102. 

noktalara bakınız). Madde 84, 69 Kılavuz C-III, 4.1 Kılavuz C-III, 4.2- 4.6 Kılavuz C-III, 4.7- 4.9 Hüküm 29 

(6) Kılavuz C-III, 4.10 87. Her bir istemin açık olması, koruma tanımındaki fonksiyonlar açısından 

oldukça önemlidir. Kullanılan terminolojinin istemin anlamı ve kapsamı konusunda hiçbir kuşkuya yer 

bırakmaması önemlidir. Ayrıca, tarifname ve istemler arasında bir tutarsızlıktan kaçınmalıdır. Aynı 

şekilde istemler tarafından tanımlanan konu, buluşun izin verdiği ölçüde tam olmalıdır. Böylece, genel 

bir kural olarak, buluşun daha önce ulaşılan bir sonuç ile tanımlanması girişimlerine izin verilmez. Aynı 

şekilde buluşun kimyasal bir formül ile ilgili olması halinde, kimyasal formülüyle veya bir süreç 

sonunda elde edilen bir ürün olarak nitelendirilebilir, fakat sadece istisnai durumlarda yalnızca 

parametreleri verilmek kaydıyla ile nitelendirilebilir. Ayrıca, tarifname veya resimlere atıflar ve 

özellikle “tarifnamenin .... bölümünde tanımlandığı gibi” veya “resimlerde şekil ...’de gösterildiği 

üzere” gibi ifadeler mutlak bir şekilde gerekli olmadıkça kullanılamaz. Hüküm 29 (7) Kılavuz C-III, 4.11 

88. Ancak eğer Avrupa patent başvurusu resimler içeriyorsa, istemlerde bahsedilen teknik özellikler 

ile ilgili tercihen referans işaretleri (eğer istemin anlaşılabilirliğini arttırıyor ise) parantez içinde 

gösterilmelidir. Bu referans işaretlerinin istemi sınırladığı düşünülmemelidir. Hüküm 29 (5) Kılavuz C-

III,5 89. Buluşun bütünlüğünün olması kaydıyla (bkz. 69. nokta) bir Avrupa patent başvurusu farklı 

kategorilerde (örneğin ürün ve yöntem gibi) bağımsız istemlerle birlikte aynı kategoride örneğin aynı 

işleri yerine getiren ürünler veya ara ve son 20 ürünler gibi birden fazla bağımsız istemleri içerebilir. 

Hüküm 29 (5) Kılavuz C-III,5 90. EPC Madde 84’te belirtildiği gibi, bir bütün olarak istemlerin tamamı 

ve tek tek her birisi kısa ve öz olmalıdır. Korunması istenilen buluşun doğası da göz önünde 

bulundurularak istemlerin toplam sayısı makul düzeyde tutulmalıdır. Aynı kategorideki bağımsız 

istemlerin kullanımından veya bağımlı istemlerin çoğalmasından ileri gelen gereksiz tekrarlardan 

kaçınılmalıdır. 91 İstisnai olarak, bir Avrupa patent başvurusu veya bir Avrupa patenti, belirli seçilmiş 

Ülkeler için farklı istem grupları içerebilir. (Bkz. 102. nokta) 

Ücrete tabi istemler 

Hüküm 31 (1) Kılavuz A-III,9 Madde 91 (2) Hüküm 41 (1), 31, 69 (1) Kılavuz A-III,9 92. Dosyalandığı 

tarihte on istemden fazlasını içeren bir Avrupa Patent başvurusu, bu sayıyı geçen her istem için istem 

ücreti ödemeye tabidir. İstem ücreti, başvuru dosyalandıktan sonra bir ay içinde ödenir. Eğer başvuru 

bir takımdan fazla istem içeriyor ise (bkz. 102. nokta) istem ücreti, yalnızca en fazla sayıda istem 

içeren takımın on istemden fazla olan sayıdaki istemler için ödenir. Eğer istemlerin ücreti zamanında 



ödenmez ise süresi içinde ödenmeme sebebini açıklayan bir yazılı bildirim ile ayrıca uzatma süresi 

verilmeyecek olan bir aylık ek bir müsaade süresi içinde ödenmesi halinde geçerli olacaktır. Eğer ücret 

bu süre içinde de ödenmez ise ücreti ödenmemiş olan istemlerden vazgeçildiği addedilecek ve bu 

husus başvuru sahibine bildirilecektir. Hüküm 51 (7) Kılavuz C-IV, 15.2.1 93. Eğer patent başvurusu 

patent verilme tarihinde on istemden fazlasını içeriyor ise ve istem ücretleri henüz ödenmemişse bu 

aşamada ödenir. Eğer ödeme tespit edilen süre içinde ödenmez ise başvuru geri çekilmiş sayılır.(166. 

ve 167. noktalar) 

Resimler 

Hüküm 32, 34, 35 Kılavuz A-X; C-II, 5 94. Buluşun resimlerde gösterilmesi hususunda Hüküm 32, 34 ve 

35’e uyulmalıdır. Tarifname ve istemlerde belirtilmemiş referans işaretleri resimlerde geçmemeli ve 

resimlerde bulunan referans işaretleri ise tarifname ve istemlerde belirtilmelidir. Referans işaretleri 

ile belirtilen aynı özellikler, başvurunun tamamında aynı işaretler ile gösterilmelidir. Hüküm 32 (2) (j) 

Kılavuz A-X, 8 95. Resimlerde, kesinlikle zorunlu olması halinde, “su”, “buhar”, “açık”, “kapalı”, 

“AB’deki bölüm” gibi tek kelime veya kelimeler ve elektrik devreleri, blok şemaları veya akış 

çizelgeleri söz konusu olduğunda ise, anlaşılmasını sağlamak üzere birkaç kısa ipucu sözcüğü hariç 

başkaca bir yazı içermemelidir. Kelimeler, gerekiyor ise tercüme edildiğinde, resimlerdeki çizgilere 

karışmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Hüküm 32 (3) 96. Akış şemaları ve çizelgeler, resim sayılır. 21 

Kılavuz A-X, 1 

Özet 

Madde 85 Hüküm 33 (5) Kılavuz B-XI, 1 97. Özet, yalnızca teknik bilgi verme amacıyla yazılmalıdır. 

Başka bir amaç için özellikle de istenilen koruma kapsamının yorumlanması ve de Madde 54(3)’ün 

uygulanması için yazılmışsa dikkate alınmaz. Özet, belirli bir teknik alanda araştırma amacıyla, 

özellikle danışmaya ihtiyaç olması halinde Avrupa patent başvurusunun kendisine erişimde etkin bir 

belge oluşturacak şekilde kaleme alınmalıdır. Hüküm 33 (1)-(3) Kılavuz B-XI, 4 98. Buluşun başlığından 

sonra gelen özet buluşun tanımını, istem ve resimlerdeki açıklamanın kısa bir özetini (tercihen 150 

kelimeyi geçmeyen) içermelidir. Özet, başlıkta açık olarak belirtilmediyse, buluşun ilgili olduğu teknik 

alanı gösterecek ve teknik sorunun net olarak anlaşılabilmesini, buluş yardımıyla bu soruna ait 

çözümün özetini ve başlıca kullanımını sağlayacak şekilde kaleme alınacaktır. Hüküm 33 (4) 99. Eğer 

Avrupa patent başvurusunda resimler var ise başvuru sahibi, özetle birlikte yayınlanmasını istediği 

şekil ve istisnai hallerde şekiller varsa bunları belirtmelidir. Bu gibi durumlarda özette belirtilen ve 

resimlerde gösterilen her temel özelliği takiben ona tekabül eden referans numarası parantez içinde 

verilmelidir. Hüküm 47(1) OJ 1982, 357 100. Özetin son metnine araştırma bölümü tarafından karar 

verilir. (bkz. 146. nokta). Avrupa patent başvurusunun bir parçası olarak yayınlandıktan sonra (bkz. 

147. nokta) bir daha düzeltme yapılmaz. 

Yasaklanan konular 

Hüküm 34 Kılavuz A-III, 8; CII, 7 101. Patent başvurusu, “kamu düzeni” veya ahlaka aykırı bir ifade 

veya bir husus içermemelidir. Başvuru, ne başvuru sahibinin dışında bir başka kişinin ürünlerini veya 

işlemlerini ne de bu kişilerin başvuru veya patentlerinin yararları veya geçerliliklerini küçümsemelidir. 

Önceki teknikler ile yapılacak yarar kıyaslamaları küçümseme olarak düşünülmez. Bundan başka, 

duruma ve şarta göre açık bir şekilde ilgisiz ve gereksiz diğer ifadeler bulunmamalıdır. 



Avrupa patent başvurusu veya Avrupa patentinin birliği 

Madde 118 Kılavuz C-III, 8 102. Bir Kural olarak, Avrupa başvurusu ve Avrupa patenti tek olma 

özelliğine sahiptir. Örneğin metin ve resimler tüm seçilmiş Üye Ülkeler için tekdüzedir. Bu ilkenin 

dışında kalan hususlar aşağıda gösterilmiştir. Hüküm 87 Kılavuz C-III, 8.1 a) Eğer seçilmiş üye 

ülkelerden birisi veya birkaçı ile ilgili olarak ilk Avrupa patent başvurusunun içeriği, Madde 53(3) ve 

(4)’e (bkz. 35. nokta) uygun olarak tekniğin bir parçasını teşkil ediyor ise veya eğer Madde 139(2) 

uyarınca önceden alınmış bir hak bulunduğu EPO’ya bildirilir ise, Avrupa patent başvurusu ve Avrupa 

patenti bu ülke veya ülkelerde farklı istem grupları ve eğer İnceleme Bölümü gerekli görür ise seçilmiş 

diğer üye ülkelerinkinden farklı olan tarifname 22 ve resimleri içerebilir. Hüküm 16 (1), (2) Kılavuz C-

III, 8.2 b) Eğer, Avrupa patent başvurusunda açıklanmış olan konunun sadece bir bölümü ile ilgili 

olarak üçüncü bir şahsın Avrupa patenti almaya hak kazanmış olduğu hususunda nihai bir karar verilir 

ise, orjinal Avrupa patent başvurusu, eğer uygunsa, kararın alındığı seçilmiş üye ülkeler için, diğer 

seçilmiş üye ülkelerdekinden farklı olan istemler tarifname ve resimleri de içerir. Kılavuz C-II, 8.4 103. 

Önceden alınmış ulusal haklar, patent verilebilirlik incelemesi yapılıyorken EPO tarafından dikkate 

alınacak olan önceki teknikler içinde yer almaz (bkz. 35. nokta, son paragraf). Bununla birlikte 

inceleme (bkz. Nokta 172) veya itiraz işlemleri (bkz. Nokta 182) sırasında, başvuru sahibi, kendi 

girişimiyle, seçilmiş Üye Ülkelerde ilgili önceki ulusal hakların mevcut olduğuna dair delilleri, inceleme 

veya itiraz bölümüne vermek kaydıyla farklı istemler sunabilir. Böyle bir durumda, yalnızca ayrı 

istemlerin kabul edilebilirliği sorusu inceleme ve itiraz bölümü tarafından incelenir. Bölüm başvuru 

sahibinin, istenildiği kadarı ile önceki ulusal hak ile ilgili olan başvurunun kapsamını sınırlayıp 

sınırlandırmadığına karar vermek zorunda değildir. Ancak, yetkili bölüm, ayrı istemlerde açıklanan 

buluşun EPC’nin patent verilebilirlik şartlarını karşılayıp karşılamadığını tetkik eder. 

III. Bir Avrupa patent başvurusunun dosyalanması 

 Başvuru Nereye Yapılabilir? 

Madde 75(1), (2) 104. Avrupa patent başvurusu, (a) Avrupa Patent Ofisinin Münih, Berlin ve Lahey’ 

deki merkezlerine yapılabilir. Ancak, Viyana ofisine başvuru yapılamaz. (b) Üye Ülke’nin yasası izin 

veriyor veya açıklıyor ise o Üye Ülkenin merkez sınai mülkiyet ofisine veya yetkili merciine de 

yapilabilir. Ancak, bölünmüş başvurular doğrudan EPO ’ya yapılmalıdır. Madde 123 (2) Kılavuz C-VI, 

5.3- 5.8 Kılavuz C-II, 4.3 105. Ek VI’de başvuru yapılabilecek EPO ve ulusal mercilerin adresleri 

verilmekte ve bu mercilerde zorunlu veya seçmeli başvuruyu düzenleyen şartlar sıralanmaktadır. 

Daha fazla ayrıntı için “EPC ile ilgili Ulusal Yasa” konulu kitapçığa bakılması önerilir.(bkz. Nokta 5) 

Nasıl Başvuru yapılır? 

Hüküm 24 (1) Kılavuz A-II, 1.1 OJ 1992, 306 106. Başvurular yazılı olarak doğrudan veya postayla 

yapılabilir. Başvurular EPO’ya ve eğer izin veriliyorsa Üye Ülkelerin yetkili ulusal mercilerine faks ile de 

yapılabilir. Hali hazırda faksla başvuru kabul eden ofisler; Belçika Patent Ofisi (BE), Danimarka Patent 

Ofisi (DK), Finlandiya Patent Ofisi (FI), Almanya Patent Ofisi (DE), Ulusal Sınai Mülkiyet Enstitüsü (FR), 

Avusturya Patent Ofisi (AT), İrlanda Patent Ofisi (IE), Monako Patent Ofisi (MC), Portekiz Patent Ofisi 

(PT), İsviçre Patent Ofisi (SE), İsveç Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü (CH) ve İngiltere Patent Ofisi 

(GB)’dir. 

Yazılı teyit 



OJ 1992, 299, 306 107. Eğer Avrupa patent başvurusu faks ile yapılırsa başvuru belgelerinin üç nüsha 

olarak asılları (ancak bkz. Nokta 71) ve Hükümlere uygun usulünce imzalı bir patent dilekçesi (bkz. Ek 

II) aynı anda gönderilmelidir, bu olmadığı taktirde EPO, başvuru sahibinden bu belgeleri uzatılamayan 

bir aylık bir süre içinde vermesini ister. Eğer başvuru sahibi bu isteği süresi içinde yerine getirmez ise 

Avrupa patent başvurusu reddedilir. Başvuruların iki kez yapılmasını önlemek için başvuru 

sahiplerinden, Patent başvuru dilekçesi formunun üst tarafında bu amaç için ayrılmış bir kutuyu 

tıklayarak ve doldurarak bu belgelerin “faks ile gönderilen başvurunun teyidi” yerine geçtiğini 

belirtmeleri beklenmektedir. 108. Avrupa patent başvuruları, 24 - diğer teknik iletişim araçları 

kullanılarak (örn. Telgraf, telex, tele-tex veya benzeri araçlar), - diskette veya benzeri veri taşıyıcılarda 

olması halinde dosyalanmayabilir. 109. EPO, Avrupa patenti başvurularının metnini basmak için bir 

otomatik tarama sistemi kullanmaktadır ve bu nedenle başvuru sahiplerinden acilen başvurularını 

okunabilir basılı harflerden oluşmuş bir şekilde istemektedir. 

Başvurunun Alınma Tarihi 

 OJ 1992, 306 110.EPO’ya gönderilen başvuruların alınma tarihi olarak kaydedilen tarih, teslim 

tarihi veya EPO’nun otomatik posta kutularından birisine postalanma tarihidir. EPO’ya posta ile 

ulaşan belgelerin alınma tarihi başvuru tarihi olarak düzenlenir. EPO’ya Faks ile yapılan başvurularda, 

faks başvuru belgelerinin EPC Madde 80 in koşullarını sağlaması şartıyla, tam olarak alındığı tarih, 

dosyalama tarihi olarak kaydedilir. Yukarıda geçen hükümler, Üye Ülkelerin yetkili ulusal mercilerine 

yapılan başvurulara da uygulanır. 

Belgeler için alındı belgesi düzenlenmesi 

Hüküm 24 (2), (3) Kılavuz A-II, 3 OJ 1990, 306 Kılavuz A-II, 3.1 Kılavuz C-II 4.3-4.4 111. Başvuru sahibi, 

başvurusunu yaptığında yetkili kurum, üzerinde başvuru belgelerinin alındığı tarihi ve başvuru 

numarasının belirtildiği, Patent dilekçe formu’nun (bkz. Ek II). 6’ncı sayfasındaki alındı belgesini 

düzenler. Eğer aşağıdaki bilgiler verilmişse, istek üzerine, yetkili kurum teleks veya faks ile başvuru 

belgelerinin alındığının teyidini gönderebilir, � başvuru belgeleri ile birlikte teleks veya faks ile alındı 

belgesi verilmesi için talep, � alındı belgesinin gönderilmesi gereken posta, teleks veya faks adresi 

belirtilir; � önceden tespit edilmiş idari ücretin ödeme makbuzu veya bir borç senedi eklenir.(bkz. ek 

IX), 

Ulusal merci tarafından dosyalanan başvuruların EPO’ya gönderilmesi 

Hüküm 24(4) Kılavuz A-II, 1.2 OJ 1990, 306 112. Bir ulusal mercii tarafından dosyalanan bir Avrupa 

patent başvurusu, bu merci tarafından EPO’ya gönderildiğinde EPO, başvuru sahibine, başvurunun 

alındı tarihini belirten alındı belgesinin bir kopyasını gönderir. (İstem formunun 6’ncı sayfası-bkz. Ek 

II). Ulusal merciler, başvurunun alındığını gecikmeksizin EPO’ya bildirirler. Madde 77 (5) Kılavuz A-II, 

1.2; 113. Eğer bir başvuru, başvuru tarihinden veya en erken rüçhan tarihinden itibaren 14 ay içinde 

EPO’ya (ki bu çok istisnai bir durum olacaktır) ulaşmaz ise geri 25 3.4 Madde 135(2), 136 (2) çekilmiş 

sayılacaktır. Başvuru ücreti, araştırma ücreti ve ülke seçme ücreti geri ödenir. Başvuru sahibine EPO 

tarafından bu hususta bilgi verilir ve başvuru sahibi patent başvurusunu ulusal patent başvurularına 

dönüştürebilir. Dönüştürme istemi, başvurunun dosyalandığı ülkenin merkez sınai mülkiyet ofisinde, 

EPO’nun bildirimini takiben üç ay içinde yapılmalıdır. Daha fazla ayrıntı için “EPO ile ilgili Ulusal Yasa” 

adlı kitapçığa bakınız. (bkz. 5. nokta). 



Ücretler 

114.Bir Avrupa Patenti başvurusunun dosyalanması üzerine aşağıdaki ücretler ödenir: a. Başvuru 

(dosyalama) ücreti; b. araştırma ücreti, c. gerekiyor ise istem ücretleri, d. ülke seçme ücretleri (İsviçre 

ve Liechtenstein’nin müşterek belirlenmesi dışında tanımlanan her ülke için bir ücret (bkz.40. nokta)) 

e. genişleme ücreti (kapsama alınan her bir ülke için bir ücret (bkz. 27.nokta) Madde 78 (2) Kılavuz A-

II, 4.9 Madde 79 (2) Kılavuz A-III, 12.2 115. Başvuru (dosyalama) ücreti ve araştırma ücreti başvuru 

tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmelidir. Ülke seçme/genişleme ücretleri başvurunun 

dosyalanmasından veya rüçhan hakkı istenmişse en erken rüçhan tarihinden sonraki on iki ay içinde 

ödenmelidir. Rüçhan hakkı istenmesi durumunda başvuru tarihinden itibaren 1 aylık süre içinde eğer 

bu süre 12 aylık süreden daha sonra bitiyorsa ödeme hala yapılabilir.  

1 Temmuz 1997 itibariyle OJ 1997, 13, 80 Ülke belirleme ücretleri, araştırma raporunun Avrupa 

Patent Bülteni’nde yayınlandığı tarihten itibaren altı ay içinde ödenir. Başvuru sahiplerine ücret 

ödemeleri için belirlenmiş bu sürelere uyması için epo tarafından bildirim yapılmaz. Hüküm 85a 

116.Eğer başvuru ücreti, araştırma ücreti veya ülke belirleme/genişleme ücreti yukarıdaki belirtilen 

süre içinde ödenmemiş ise süre sınırına uyulmadığını belirten bir yazı ile birlikte bir aylık uzatma 

süresi içinde de ek ücret ödemek kaydıyla ödenebilir. Başvuru sahibine bu bildirimin ulaştırılmasından 

sonra, ülke belirleme ücretleri, belirlenmiş normal sürenin üzerine iki aylık bir ek süre eklenerek, ek 

ücret ödenmesi şartıyla ödenebilir. (Patent dilekçesi formunun 33a bölümü: bir önlem olarak tüm 

Üye Ülkelerin belirlenmesi) 117.Başvuru ve araştırma ücretleri zamanında ödenmediği taktirde 

başvuru geri çekilmiş sayılacaktır. 

Madde 90 (3) Herhangi bir Üye Ülke ile ilgili olarak belirleme ücreti zamanında ödenmediği 

Kılavuz A-II, 4.11 Madde 91 (4) Madde 79 (3) Kılavuz A-III, 12.3, 12.4 taktirde, bu ülkenin belirlenme 

durumu geri çekilmiş sayılacaktır (41. Noktanın son paragrafına bakınız). Hüküm 31 (1) Kılavuz A-III, 9 

118. On adedin üstündeki her bir istem için ayrı ödenen istem ücretleri hakkında bilgi için 92. ve 93. 

Noktalara bakınız. Hüküm 25 (2), 31(1), 85a Kılavuz A-IV, 1.4 119.Bölünmüş bir Avrupa patent 

başvurusu yapıldığında (199-203. Noktalara bakınız), yukarıda sözü edilen ücretlerin, bölünmüş 

başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Eğer bu süre, ilk 

cümlede sözü edilen süreden daha sonra sona eriyorsa, ülke seçme ücretlerinin ödenmesi, önceki 

başvuru açısından (115. Noktaya bakınız) ülke seçim ücretleri için belirlenmiş sürenin bitimine kadar 

hala yapılabilir. Madde 122 (5) Kılavuz A-II, 4.11; A-III, 12.2 120.Yukarıda sözü edilen başvuru ücreti, 

araştırma ücreti ve ülke belirleme ücretlerinin ödenmesi için verilen süre sınırlarına uyulmaması 

durumunda başvuru sahibinin dikkati, haklarının geri verilmesinin mümkün olamayacağına 

çekilmektedir (218. Noktaya bakınız). 

Ücretlerin miktarları ve ödeme süreci 

Madde 2, 5, 8(3) OJ1/1997’ye ek Ücret yönetmeliği Kılavuz A-XI 121.Ücretlerin miktarları, ödeme 

işlemleri ve ödemenin yapıldığı tarih olarak göz önünde bulundurulan tarih Ücretlerle ilgili Yönetmelik 

Hükümlerinde (Ücret Yönetmeliği=RFees) ve bu Hükümlerin belirli şartlarının uygulanması için EPO 

başkanlığı tarafından uyarlanan önlemlerde verilmiştir. Ücretlerle ilgili kılavuz, EPO Resmi Gazetesinin 

her sayısında yayınlanmaktadır. Buna göre, bu konudaki en son bilgi bu Gazetenin en son sayısına 

bakılarak elde edilebilir 



122. EPO’ya ödenen ücretlerle ilgili bazı bilgiler ve öneriler aşağıda verilmiştir: (a) Avrupa patenti 

başvurusu ulusal bir yetkili kuruma yapılmış olsa bile tüm ücretler EPO’ya ödenmelidir. Ödemeler, 

Ofisin banka hesabına transfer, Ofisin açtırdığı Ciro hesabına ödeme talimatı verilerek 5 , bir çek 

verilerek ya da transfer edilerek (aşağıdaki (e) paragrafına bakınız) nakit ödeme yapılarak, Ofisin 

açtırdığı bir mevduat hesabında zimmete kaydedilerek gerçekleştirilen ödemeler veya transferlerle, 

Ofisin hesabı bulunan bir bankaya ödeme veya para transferi yapılarak uygulanabilir. (b) Ödemenin 

yapılma tarihi olarak göz önünde bulundurulan tarih aşağıdaki koşullara bağlıdır: 1. Ofisin açtırdığı 

banka veya Ciro hesabına ödeme veya transfer miktarının gerçekten yatırıldığı tarih. 2. Karşılığı 

olduğundan emin olunarak çekin EPO’nun eline geçtiği tarih. 3. Ofisin açtırdığı zimmete kaydolunan 

mevduat hesabına talimatın verildiği tarih. Avrupa patenti başvuru ücretinin tercihen başvuru 

tarihinde, ya da mümkün olan en kısa zamanda ödenmesi önerilmektedir. (c) Eğer bir ücret, 

ödenmesi gereken sürenin bitimine kadar EPO’ya ulaşmamışsa, ödemeyi yapan kişinin, ödemeyi 

zamanında yaptığına dair bir kanıtı Ofise sunması durumunda, bu ödemenin süresi içinde yapıldığı 

kabul edilecektir. 1. Üye Ülkelerde, ödemenin yapılması gereken süre içinde aşağıdaki koşulların 

yerine getirilmesi gerekmektedir: o Ödemenin banka veya postane yoluyla yapılması; o Ödeme 

miktarının transfer edilmesi için bankaya veya postaneye tam talimat verilmesi; o Ofisin adresine 

yazılmış ve karşılığı bulunan veya sürenin bitiş tarihinde mevduat hesabında yeterli birikimi olan bir 

çek içeren bir mektubun posta yoluyla , Epo tarafından açılmış mevduat hesabına emir yollanması. 2. 

300 DM’ı geçmeyecek şekilde ilgili ücret veya ücretler üzerinden %10 ek ücret ödenmesi; ödeme 

süresinin sona ermesinden on gün öncesini geçmeyecek şekilde 1. Maddedeki koşullar yerine 

getirildiği taktirde ek ücret ödenmeyecektir. Ücret yönetmeliği Madde 8(4) Ofis ödemeyi yapan 

kişiden 1.’de sözü edilen koşulların yerine getirildiği tarihle ilgili olarak bir kanıt vermesini ve gerekli 

gördüğü taktirde, kendisi tarafından belirlenen bir süre içinde ek ücret ödemesini isteyebilir. Bu kişi 

bu istemi yerine getiremezse veya sunulan kanıt yetersiz görülürse ya da istenilen ek ücret 

zamanında ödenmezse, ödeme süresinin izlenmediği kararı verilecektir. (d) Hesabın açıldığı ülkenin 

para biriminde EPO adına açılmış hesaplardan birine transfer emri yada ödeme yapılması şartıyla 

başvuru sahibi, ödemeyi, kendi seçtiği bir banka aracılığıyla yapabilir. 

Ücret yönetmeliği Madde 5 Kılavuz A-XI, 2 Ücret yönetmeliği Madde 8 Ücret yönetmeliği Madde 8(3) 

Kılavuz A-XI, 6.2 122. EPO’ya ödenen ücretlerle ilgili bazı bilgiler ve öneriler aşağıda verilmiştir: (a) 

Avrupa patenti başvurusu ulusal bir yetkili kuruma yapılmış olsa bile tüm ücretler EPO’ya 

ödenmelidir. Ödemeler, Ofisin banka hesabına transfer, Ofisin açtırdığı Ciro hesabına ödeme talimatı 

verilerek 5 , bir çek verilerek ya da transfer edilerek (aşağıdaki (e) paragrafına bakınız) nakit ödeme 

yapılarak, Ofisin açtırdığı bir mevduat hesabında zimmete kaydedilerek gerçekleştirilen ödemeler 

veya transferlerle, Ofisin hesabı bulunan bir bankaya ödeme veya para transferi yapılarak 

uygulanabilir. (b) Ödemenin yapılma tarihi olarak göz önünde bulundurulan tarih aşağıdaki koşullara 

bağlıdır: 1. Ofisin açtırdığı banka veya Ciro hesabına ödeme veya transfer miktarının gerçekten 

yatırıldığı tarih. 2. Karşılığı olduğundan emin olunarak çekin EPO’nun eline geçtiği tarih. 3. Ofisin 

açtırdığı zimmete kaydolunan mevduat hesabına talimatın verildiği tarih. Avrupa patenti başvuru 

ücretinin tercihen başvuru tarihinde, ya da mümkün olan en kısa zamanda ödenmesi önerilmektedir. 

(c) Eğer bir ücret, ödenmesi gereken sürenin bitimine kadar EPO’ya ulaşmamışsa, ödemeyi yapan 

kişinin, ödemeyi zamanında yaptığına dair bir kanıtı Ofise sunması durumunda, bu ödemenin süresi 

içinde yapıldığı kabul edilecektir. 1. Üye Ülkelerde, ödemenin yapılması gereken süre içinde aşağıdaki 

koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir: o Ödemenin banka veya postane yoluyla yapılması; o 

Ödeme miktarının transfer edilmesi için bankaya veya postaneye tam talimat verilmesi; o Ofisin 



adresine yazılmış ve karşılığı bulunan veya sürenin bitiş tarihinde mevduat hesabında yeterli birikimi 

olan bir çek içeren bir mektubun posta yoluyla , Epo tarafından açılmış mevduat hesabına emir 

yollanması. 2. 300 DM’ı geçmeyecek şekilde ilgili ücret veya ücretler üzerinden %10 ek ücret 

ödenmesi; ödeme süresinin sona ermesinden on gün öncesini geçmeyecek şekilde 1. Maddedeki 

koşullar yerine getirildiği taktirde ek ücret ödenmeyecektir. Ücret yönetmeliği Madde 8(4) Ofis 

ödemeyi yapan kişiden 1.’de sözü edilen koşulların yerine getirildiği tarihle ilgili olarak bir kanıt 

vermesini ve gerekli gördüğü taktirde, kendisi tarafından belirlenen bir süre içinde ek ücret ödemesini 

isteyebilir. Bu kişi bu istemi yerine getiremezse veya sunulan kanıt yetersiz görülürse ya da istenilen 

ek ücret zamanında ödenmezse, ödeme süresinin izlenmediği kararı verilecektir. (d) Hesabın açıldığı 

ülkenin para biriminde EPO adına açılmış hesaplardan birine transfer emri yada ödeme yapılması 

şartıyla başvuru sahibi, ödemeyi, kendi seçtiği bir banka aracılığıyla yapabilir. 

Madde 8(2) Ücret Yönetmeliği Kılavuz A-XI, 36 OJ 1982, 15 (e) Ulusal bir kuruma yapılmış bir Avrupa 

Patent başvurusuna bir çek eklendiği taktirde, yalnızca çekin EPO tarafından alındığı tarihte ödeme 

yapılmış kabul edilecektir. (f) Bir Avrupa Patent başvurusu EPO’ya ya da ulusal bir kuruma yapılmışsa, 

ve başvuru sahibi EPO ile bir mevduat hesabına sahipse, başvuru nedeniyle ödenmesi gerekli ücretleri 

emin bir şekilde ödemenin yolu, ücretlerin mevduat hesabına borç kaydedilerek ödenmesi ve formda 

bu amaç için ücretleri ödemek amacıyla sağlanmış bölüm doldurularak başvuruya eklenmesidir. Epo 

teleks ya da faks yoluyla mevduat hesabından, zimmete geçirme emirlerini kabul etmektedir. (g) 

Başvuru sahiplerinin, seçilen ödeme yöntemine bakmaksızın, ödemelerle ilgili bilgileri göndermek için 

ücret ödeme formlarını kullanmaları tavsiye edilir. (Ek IX’a bakınız). Bu form, Üye Ülkelerin merkezi 

sınai mülkiyet ofislerinden ya da EPO dan ücretsiz olarak elde edilebilir. 

IV. Diğer belgelerin dosyalanması 

Nereye ve nasıl dosyalanır? 

Hüküm 36 (5) OJ 1992, 299, 306 Kılavuz A. A.-IX, 25 123. Avrupa patenti başvurusu yapıldıktan sonra , 

EPC Hüküm 36’da belirtilen belgeler elden verilerek doğrudan, ya da posta yoluyla EPO’ya verilebilir 

(Tercihen Lahey’deki şubesine). Yetkilendirme ve rüçhan belgeleri hariç, telgraf, teleks veya faksla 

yollanmış belgeler de EPO’nun başvuru ofislerinde dosyalanabilir. Bu gibi belgeler, şimdiki durumda 

teleteksten veya benzeri bir araçtan alınan disketler veya benzeri veri taşıyıcılarıyla 

dosyalanamamaktadır. Hüküm 24(4) Kılavuz A-II, 3.3 124. Başvuru bir ulusal yönetim tarafından 

alındığı taktirde, EPO’ nun başvuruyu aldığına dair başvuru sahibine yaptığı bildirim tarihine kadar, 

ulusal yönetim tarafından dosyalanan ulusal başvuru ve başvuru ile ilgili diğer belgeler ulusal yasalara 

ve sınırlamalara tabidir. Bu tarihten sonra sözü edilen belgeler doğrudan EPO’da dosyalanmalıdır. 

İmza Hüküm 36 (3) Kılavuz A-IX, 3.1 OJ 1992, 306 Kılavuz A-IX, 3.1 125. Avrupa patenti başvurusunun 

yapıldıktan sonra eklenmiş belgelerin dışındaki tüm belgeler, imzalanmalıdır. Bu belgelerle başvuruyu 

yapan kişinin telgraf ve teleksle gelen ismi, imzası gibi kabul edilecektir. Bu kişinin ismi ve pozisyonu 

açık olarak belirtilmiş olmalıdır. Bir belge imzalanmamışsa, EPO ilgili tarafı verilen zaman sınırları 

içinde imzaya davet edecektir. Zamanında imzalandığı taktirde, belgenin ilk alındığı tarih geçerli 

olacaktır; aksi olduğu taktirde belge hiç alınmamış sayılacaktır. Yazılı Onay 29 OJ 1992, 299, 306 

Kılavuz A-IX, 2.5 126. Avrupa patenti başvurularıyla ilgili belgeler, telgraf, teleks veya faks olarak 

dosyalanmışsa, yazılı bir onay belgesi, belgelerin bu yolla dosyalandığını belirten ve EPC’nin Uygulama 

Yönetmeliğine uyumlu olması şartıyla, EPO da bu süreç ile görevlendirilmiş bölümün bildirimiyle 

uzatılamayan 1 aylık bir süre içinde gönderilmelidir. Başvuru sahibi bu çağrıyı zamanında yerine 



getirmezse, telgraf, teleks veya faks alınmamış sayılacaktır. 127. EPO normalde sadece aşağıdaki 

durumlarda yazılı teyit istemektedir. i. Başvuruda, Üye ülkenin belirlenmesi veya istenmiş bir 

rüçhanın geri çekilmesi durumlarında; i. Patent başvurusu veya patentle ilgili, değiştirilmiş ya da 

yerine başkası konulmuş resimler veya belgeler olması durumunda; i. Yazışma yapılan belgelerin 

kalitesinin düşük olması. Başvuranların, Hükümlere uygun olarak başvuru belgelerinin orijinal 

kopyalarında “.....” tarihinde dosyalanan belgenin telgraf/teleks/faksla yollandığının onayıdır” 

ifadesini açıkça belirtmeleri istenmektedir. 

Alındı Tarihi 

OJ 1992, 306 128.Patent başvurusunun yapılması ile ilgili 110. Noktada belirtilen kurallar, aynı şekilde 

faks, telgraf veya teleksle başvuru yapılan diğer belgelere de uygulanır, başvuru tarihi başvurunun 

tamamen alındığı tarihtir. Alınan belgeler, 124. noktada belirtildiği gibiyse olduğu gibi saklanır, 

başvuruyla ilgili sonraki tüm diğer belgeler yalnızca EPO’ da dosyalanacaktır. 

Belgeler için Alındı 

OJ 1992, 306 129. EPO, bu amaç için sağlanmış ve başvuru sahibinin doldurduğu bir formla, 

tamamlayıcı belgelerin alındığını bildirir. (EPO Formu 1037) Başvuru sahibinin alındı bilgisini, teleks 

veya faks yoluyla elde etmesinin olanakları için 111. noktanın ikinci paragrafına bakınız. 

D. Avrupa patentlerinin verilmesi sürecinin irdelenmesi I.  

Genel 1 

130. Patentlerin verilmesi süreci, şekli incelemeyle ve zorunlu bir araştırma raporuyla başlayan bir 

inceleme sürecidir. İlk bölümü Avrupa patent başvurusunun ve araştırma raporunun yayınlanmasıyla 

sona 30 ermektedir. İkinci bölüm (detaylı inceleme) yalnızca başvuru sahibinin istemi üzerine 

uygulanmaktadır. İtiraz işlemlerinin yürütülmesi gerektiği taktirde, bu işlemler patentin verilmesinin 

ardından gelecek ve sürecin üçüncü bölümünü teşkil edecektir. Madde 16, 17, 90-93 Hüküm 39-43 

Kılavuz A; B 131.Sürecin ilk bölümü EPO’nun Lahey Şubesinde ve Berlin Yan Ofisinde yürütülmektedir 

ve dosyalamanın incelenmesi, şekli şartların incelenmesi, ve Avrupa araştırma raporunun 

hazırlanmasından oluşmaktadır. Bu işlemler Başvuru-Kabul Bölümü ve Araştırma Bölümleri tarafından 

yürütülmektedir. Madde 18, 94-98 Hüküm 51-54 Kılavuz C-VI Madde 116 Kılavuz E-III OJ 1982, 264 

132.Sürecin ikinci bölümü, Münih’teki İnceleme Bölümleri tarafından yürütülmekte; detaylı inceleme 

ve patentin verilmesi aşamalarından oluşmaktadır. Üç teknik uzmandan oluşan İnceleme Bölümüne, 

gerekli görüldüğü taktirde yasal nitelikli bir uzman da katılabilir. Bununla birlikte, son karardan önceki 

başvuru işlemleri, olağan olarak tümüyle gerekli haberleşmeleri ve normalde yazışarak, ancak ayrıca 

telefonla ve resmi olmayan görüşmelerle de başvuru sahibiyle irtibatı sürdüren, bir teknik uzmanın 

sorumluluğuna bırakılmaktadır. Ancak, başvuru sahibi işlemlerin sözlü olarak yürütülmesini talep eder 

veya işlemler (istisnai durumlarda) Ofisin inisiyatifinde yürütülürse, bunlar İnceleme Bölümünün 

nezdinde yer alacaktır. Ayrıca Patentin verilmesi konusunda son karar da İnceleme Bölümü tarafından 

alınacaktır. Madde 19, 99-105 Hüküm 55-63 Kılavuz D 133.Sürecin üçüncü bölümü, süreç süresince ilk 

kez, üçüncü tarafların da yer aldığı itiraz işlemlerinden oluşmaktadır. İtirazın incelenmesi, İnceleme 

Bölümüyle aynı temele dayalı olarak oluşturulmuş Münih’teki İtiraz Bölümü tarafından 

yürütülmektedir. Ancak patentin verilmesi işlemlerinde bulunmuş İtiraz Bölümünün sadece bir üyesi 

yer alabilir. Bu üye İtiraz Bölümünün başkanı olmayabilir. Madde 106-112 Hüküm 64-67 OJ 1983, 7 



Madde 21 134.Temyiz süreci, özel bir işlemsel aşamadan oluşmaktadır. Temyiz başvurusu; Başvuru 

Kabul, İnceleme Bölümü, İtiraz Bölümünün ve Yasal Bölümün daha önce bahsedilen süreçler sonucu 

alınmış kararlarına karşı yapılabilir. Taraflardan biriyle ilgili olarak işlemlerin sona ermesini engelleyen 

bir karar, bu karardan ayrı olarak temyize gidilmesine izin verilmiş olmasının dışında, yalnızca son 

karar ile birlikte temyize gidilebilir. Temyizle ilgili kararları alan Temyiz Kurulu da Münih’te 

bulunmaktadır. 

II. Başvurunun yayınlanmasına kadar geçen süreç  

Başvuru aşamasında inceleme 

Madde, 80, 90 Kılavuz A-II 135.Başvuru yapıldığı zaman, Başvuru Kabul Bölümü başvuru kesinleşme 

tarihinin düzenlenmesindeki şartların yeterli düzeyde karşılanıp karşılanmadığını 31 incelemektedir. 

Başvuru tarihinin kesinleşmesi için başvurunun aşağıdakileri içermesi gerekmektedir: • Avrupa 

patentinin istendiğine dair bir gösterge; • En az bir anlaşmaya taraf Ülkenin seçilmesi; • Başvuru 

sahibi hakkında bilgiler; • Başvurunun yapılabileceği dillerden birinde hazırlanmış tarifname ve 

istemler. Madde 90(2) Hüküm 39 Kılavuz A-II, 4.6, 4.7 136.Başvuru tarihi, belirlenen eksikliklerin 

zamanında giderilmemiş olması nedeniyle kesinleşmemişse, başvuru Avrupa patenti başvurusu olarak 

işlem görmeyecektir. Madde 90 (1)(b) Kılavuz A-II, 4.8- 4.10 Madde 90(3) Kılavuz A-II, 4.11 

137.Başvuru tarihi kesinleşmişse, Başvuru Kabul Bölümü, başvuru ve araştırma ücretlerinin 

zamanında ödenip ödenmediğini ve (uygunsa) işlem dilinde yapılan başvuru çevirisinin zamanında 

dosyalanıp dosyalanmadığını (114, 115, 42-46. noktalara bakınız) incelemektedir. Başvuru ve 

araştırma ücretleri zamanında ödenmemişse, Hüküm 85a’da sözü edilen uzatma süresi de hesaba 

katılarak ek ücretlerin de (116. noktaya bakınız) zamanında ödenmediği veya çevirilerin zamanında 

teslim edilmemesi durumunda, başvuru geri çekilmiş sayılacaktır. 

Şekli inceleme 

Madde 91 Hüküm 40, 41(1), 42, 84 Kılavuz A-III, 13 Kılavuz E-I; II 138.Başvuru tarihi kesinleştikten 

sonra ve başvuru, başvuru sahibi tarafından geri çekilmediği taktirde Başvuru Kabul Bölümü, sunum 

aşamasında gerekli olan şartlara (57-66. noktalara bakınız), şekli şartlara (70. noktaya bakınız), 

başvuruda özetin bulunmasına (47, 97-100. noktalara bakınız), Avrupa patentinin verilmesi talebinin 

içeriği ile (48. noktaya bakınız), herhangi bir rüçhan talebine (52-56. noktalara bakınız), ülke seçim 

ücretlerinin ödenmesine (115. noktaya bakınız), buluş sahibinin belirtilmiş olmasına (49-51. noktalara 

bakınız) ve herhangi bir resimin dosyalanma tarihi gibi, ilgili temel şartların uygunluğunu kontrol 

edecektir. Kabul Bölümü, giderilmesi gereken bir eksikliğin bulunduğunu tespit ederse, bölüm 

başvuru sahibine bu eksikliği gidermesi için fırsat verecektir (66 ve 210’dan 219’a kadar olan 

noktalara bakınız); başvuru sahibi, eksiklikleri gidermediği taktirde; örneğin başvurunun reddedilmesi, 

geri çekilmiş sayılması veya seçilen ülkelerin bir kısmının geri çekilmiş sayılması gibi EPC’deki yasal 

sonuçlar devreye girecektir. Madde 91 (1)(d), (3) Hüküm 41(2), (3) Kılavuz A-III, 6 139.Özellikle rüçhan 

talebiyle ilgili eksiklikler bulunduğunda ve giderilmediğinde veya başvuru sahibi davet edildiği halde 

eksikliklerin giderilmesinde yetersiz kalındığında rüçhan hakkı kaybedilmektedir. Avrupa patent 

başvurusu yapıldığında, bir önceki başvuru veya başvuruların tarihinin ve yapıldığı ülkenin belirtilmesi 

ile, başvuru için gerekli diğer şartların yerine getirilmesindeki eksiklikler arasındaki farklılıkları ayırmak 

gerekmektedir. Başvuru sahibinin giderebileceği eksiklikler yalnızca diğer şartlarla ilgili eksikliklerdir. 

Madde 91(1)(g), (6) Hüküm 43 Kılavuz A-III, 10 140.Tarifnamede veya istemlerde sözü edilen 



resimlerden herhangi biri başvuru tarihinde teslim edilmezse başvuru sahibi, başvuru kesinleşme 

tarihini, resimlerin dosyalandığı tarih olarak yeniden tarih saptamak veya başvuruda resimlere 

yapılan atıflarla birlikte sonradan verilen resimleri çıkartmak arasında bir tercih yapabilir. 32 

141.Avrupa patenti başvurusu yapıldıktan sonra ortaya çıkan belgelerle ilgili şartlar için 123’den 128’e 

ve 170’den 175’e kadar olan noktalara bakınız. 

Avrupa araştırma raporunun hazırlanması 

Madde 92 Hüküm 44 Kılavuz B OJ 1996, 520 142.Araştırma, şekli incelemeyle aynı zamanda 

yapılmaktadır. Yukarıda sözü edildiği gibi (18. noktaya bakınız), başvuru sahibi başvuru tarihinde talep 

ettiği takdirde EPO, araştırmayı hızlandırmaya çalışmaktadır (Ek IV, 2. noktaya bakınız). İlk başvuru 

için 19. noktaya bakınız. Avrupa araştırma raporu, tarifname ve resimlerle ilgili istemleri temel alarak 

hazırlanmaktadır. Raporda, raporun hazırlandığı zaman EPO’da hazır bulunan dokümanlar içinde, 

buluş konusu için Yenilik ve Buluş basamağı kriterlerinin değerlendirildiği belgeler sunulur. Avrupa 

araştırma raporu, başvuru kapsamındaki buluşun patentlenebilirliği konusunda herhangi bir neden 

veya fikir açıklaması içermemektedir. Madde 92(2) Kılavuz B-X 143.Avrupa araştırma raporu, 

hazırlandıktan hemen sonra, atıfta bulunulan belgelerinin bir kopyasıyla birlikte başvuru sahibine 

iletilmektedir. Başvuru sahibi istediği taktirde, Patent dilekçesi formunun (48. noktaya ve Ek II, Bölüm 

40’a bakınız) uygun kutucuğunu işaretleyerek (48. noktaya bakınız) ve işlemle ilgili uygun ücreti 

ödeyerek ilgili bu belgelerden ikinci bir kopya alabilir. 144.Araştırma raporunun alınmasıyla başvuru 

sahibi, daha ileri gitmenin gereksiz olduğunu düşünürse, başvuruyu geri çekebilir. Patent verilmesi 

sürecini sürdürmeye karar verirse (152. noktaya bakınız), araştırma sonuçlarını göz önünde 

bulundurarak, başvuruyu düzeltebilir (170-175. noktalara bakınız). Hüküm 46 Kılavuz B-VII Kılavuz C-

III, 7.10; VI, 3.2a Hüküm 47 Kılavuz B-X, 7; XI, 5, 6, 7 145.Araştırma Bölümü, Avrupa patenti 

başvurusunun, buluşun bütünlüğü ile ilgili şartlara uymadığını düşünürse (69. noktaya bakınız), 

istemlerde ilk sözü edilen buluşla ilgili olarak başvurunun o bölümü için bir Avrupa araştırma raporu 

hazırlayacaktır. Araştırma raporu başka buluşları da kapsıyorsa, belirtilen bir süre içinde ilgili her bir 

buluş için ayrı araştırma ücretinin ödenmesi gerektiği başvuru sahibine bildirilecektir. Başvuru sahibi 

bu davete yanıt vermediği ve İnceleme Bölümü, Araştırma Bölümünün bu itirazının haklı olduğunu 

düşündüğü taktirde, araştırılmış olan buluş temel alınarak başvurunun sürdürülmesi konusunda, 

başvuru sahibi bir seçime tabi tutulacaktır. Ayrı araştırma ücreti ödenmediği taktirde, konu için 

yapılan istemlerle başvurunun sürdürülmesine izin verilmeyecektir. Bununla birlikte, başvuru sahibi 

bu konu ile ilgili bölünmüş başvuruda bulunabilir (199- 203. noktalara bakınız). İnceleme işlemleri 

sırasında, Araştırma Bölümünün ödeme talebinin haklı bulunmadığı bir durum ortaya çıkarsa, 

ödenmiş herhangi bir fazla araştırma ücreti talep edildiği taktirde iade edilecektir. Kılavuz B-X, 7; XI, 5, 

6,7 146.Avrupa araştırma raporu hazırlanırken, Araştırma Bölümü özetin tam içeriğini saptayacak ve 

araştırma raporuyla birlikte başvurana iletecektir. 

III. Avrupa patenti başvurularının yayınlanması 

Madde 93 Kılavuz A-VI Kılavuz A-VI, 1.3; 1.5 Hüküm 49(3) OJ 1993, 55 147.Bir Avrupa patenti 

başvurusu, başvuru tarihinden veya en erken rüçhan tarihinden itibaren on sekiz aylık sürenin sona 

ermesinden hemen sonra yayınlanmaktadır. Yayın; tarifname, istemler ve resimlere ek olarak özeti ve 

zamanında hazırlandığı taktirde ek olarak konulan Avrupa araştırma raporunu içermektedir. Bunun 

aksi olduğu durumlarda araştırma raporu ayrı olarak yayınlanmaktadır. Başvuru sahibi, Avrupa 

araştırma raporunu aldığı tarih ile, yayının teknik hazırlıklarının sona ermesi arasındaki bir tarihte 



istemlerde değişiklik yaparsa (171. noktaya bakınız), değiştirilmiş istemler, orijinal istemlere ek olarak 

yayınlanacaktır. Sözü edilen hazırlıklar, başvuru tarihinden itibaren veya rüçhan talebi bulunuyorsa 

rüçhan tarihini takiben on sekiz aylık sürenin bitiminden yedi hafta önce tamamlanmış olarak kabul 

edilmektedir. Hüküm 48(2) Kılavuz A-VI, 1.2 OJ 1993, 56 148.Avrupa patenti başvurusu, son aşamada 

reddedilirse veya geri çekilirse veya yayınlanması için yapılan teknik hazırlıkların sona ermesinden 

önce geri çekilmiş sayılırsa, yayınlanmayacaktır. Hüküm 50 Kılavuz A-VI, 2.1 149.EPO, Avrupa Patent 

Bülteninin, Avrupa araştırma raporunun yayınlanması konusunda verdiği tarih hakkında başvuru 

sahibiyle haberleşmekte ve dikkatini inceleme talebinin yapılması tarihinde başlayan zaman sınırına 

çekmektedir (152. noktaya bakınız). Başvuru sahibi bu haberleşmenin dosyaya dahil edilmemesini 

isteyemez. Madde 67 150.Avrupa patenti başvurusu tarafından verilen geçici koruma ile ilgili olarak 6. 

noktanın 3. paragrafına bakınız. İşlem dili, resmi dili olmayan herhangi bir Üye Ülke, istemlerin 

çevirisi, resmi dillerden herhangi birine, ancak başvuru sahibinin seçimine bağlı olarak veya belirli bir 

resmi dilin kullanılması belirtilmişse, o dilde çeviri yapılana kadar geçici korumanın etkili olamayacağı 

hükmünü koyabilir, a.) çeviri yapılan dilde, ulusal yasada belirtilen yolla kamuya sunulduğu veya b.) 

bu ülkede buluşunu kullanan kişiyle haberleştiği bu dile çevirisinin yapıldığı tarihe kadar geçerli 

olmayacağını belirtebilir. Tüm Anlaşmaya taraf Ülkelerden ve kapsama alınan Ülkelerden, geçici 

korumanın sağlanması durumunda yapılan istemlerin bir çevirisi talep edilmektedir. Bu, kapsama 

alınan Ülkelere de eşit olarak uygulanmaktadır (27a noktasına bakınız). Daha fazla ayrıntı için, “EPC ile 

ilgili Ulusal yasa” konulu kitapçığa başvurulması önerilir (5. noktaya bakınız). Madde 128(1)-(4) 

Hüküm 93 151.Başvuru dosyası, Avrupa patenti başvurusunun yayınlanma tarihinden itibaren kamu 

incelemesine açılmaktadır (ayrıca 80. noktaya bakınız). 34 Madde 127 Hüküm 92 Talimat A-XII Madde 

129 Ayrıca bu tarihten itibaren kamu, Avrupa Patent Sicili aracılığıyla başvuru ile ilgili işlemler 

hakkındaki bibliyografik veriye ve bilgiye ulaşmaktadır. Patent başvurularının ve Avrupa patentlerinin 

yayınlanmasının şekli ve EPO tarafından yayınlanan sürekli yayınlar hakkındaki ek bilgiler Ek X’da 

verilmiştir. 

Madde 94-98 Hüküm 51-54 IV. İnceleme Süreci 

İnceleme Talebi 

Madde 94(2) Kılavuz A-VI, 22 152.İnceleme talebi, Avrupa Patent Bülteninde, Avrupa araştırma 

raporunun yayınlandığı tarihten sonraki altı ayın sonunda biten bir süre içinde başvuru sahibi 

tarafından yapılabilir. Yazılı olarak sunulması gereken talep, patent verilmesi talebinin önemli bir 

bölümü teşkil etmektedir (Ek II, bölüm 5’e bakınız). Ancak, inceleme ücreti ödenene kadar talep 

yapılmış sayılmayacaktır. Talep geri çekilemez (149. noktaya bakınız). Hüküm 85b Kılavuz A-VI, 2.2 

Madde 2(7) Ek ücretler Madde 94(3) Hüküm 85b Kılavuz A-VI, 2.3; C-VI, 1.1 Madde 133(5) 

153.İnceleme için yapılan yazılı talep, yapılmadığı ve yukarıda sözü edilen zaman sınırı içinde 

inceleme ücreti ödenmediği taktirde, bu aşamaların, bir aylık bir süre uzatımı içinde zaman sınırının 

gözlemlenmesinde yetersiz kalındığını belirten bir bildirimle, bu süre içinde ek ücret ödenmesi 

sağlanarak tamamlanması hala geçerlidir. Talep yukarıdaki maddede sözü geçen uzatma süresinin 

sona ermesinden önce geçerli olarak yapılmadığı taktirde, başvuru geri çekilmiş sayılacaktır (ancak 

216. noktaya bakınız). İnceleme talebinin yapılması için verilen zaman sınırı ile ilgili olan bütünleşmiş 

süreçte hakların iadesi için yardımda bulunulmayacağını akılda tutmak gerekmektedir. Madde 10b Ek 

ücretler Kılavuz A-VI, 2.2 OJ 1988, 354 154.Her durumda, başvuru sahibinin ilk başvuru tarihinde 

başvurunun inceleme ücretini de ödeme olasılığı bulunmaktadır. Bu durum, İnceleme Bölümü 

sorumluluğu üstlenmeden önce başvuru geri çekildiği, reddedildiği veya geri çekilmiş sayıldığı taktirde 



tamamen geri ödeneceği veya bu tarihten sonra ancak detaylı inceleme başlamadan önce de %75 

oranında iade edileceği için herhangi bir dezavantaj sağlamamaktadır. Madde 96(1), (3) Kılavuz A-VI, 

2.3; C-VI, 1.1.1 155.Başvuru sahibi, Avrupa araştırma raporu kendisine iletilmeden önce, geçerli bir 

talepte bulunursa, Kabul Bölümü Madde 96(1) uyarınca, Başvuru sahibini, Avrupa Patent Bülteninde, 

araştırma raporunun yayınlanacağının açıklandığı tarihten itibaren altı ay içinde, başvurusunu 

sürdürmek isteyip istemediğini belirtmek üzere davet edecektir. Başvuru sahibi bu talebe zamanında 

yanıt veremezse, başvuru geri çekilmiş sayılacaktır. Bununla birlikte, bu durum oluştuğu taktirde, 

başvuru sahibi hem Madde 121 (başvurunun sürdürülmesi) hem de Madde 122 (hakların iadesi) 

kapsamında yasal yollardan yararlanabilir. 35 Madde 96(1), 18(1) Kılavuz C-VI, 1.1.2 OJ 1996, 520 

156.İşlemlerin hızlandırılmasını talep ettiği taktirde başvuru sahibinin, Madde 96(1) kapsamında 

verilen davete uygun olarak yalnızca gereksinimini belirtme seçeneği bulunmaktadır. Bu durumda, 

araştırma raporu bu kişiye iletildiğinde, başvuruyu sürdürme isteğinin onayı verilmiş ve ayrıca bu 

aşamada sürecin sorumluluğu İnceleme Bölümüne geçmiş sayılacaktır (Ek IV, 5. noktaya bakınız). 

Sürecin aşamaları 

Madde 94(1) Hüküm 86(2) Kılavuz C-VI 157.İnceleme talebi yapıldıktan sonra, Avrupa patenti 

başvurusunun ve bununla ilgili buluşun EPC şartlarını karşılayıp karşılamadığının ve özellikle buluşun 

patentlenip patenlenemeyeceğinin belirlendiği araştırma raporu ışığında EPO tarafından 

incelenmektedir (28-38. noktalara bakınız). Hüküm 86(2) Kılavuz C-VI, 3.1 OJ 1996, 520 158.Araştırma 

raporunun alınmasından sonra uzmanın başvuru sahibiyle ilk kez iletişime geçmesinden önce, dilekçe 

ile önemli görüşler olarak araştırma raporunda ve tarifname, istemler veya resimlerde yapılan 

değişikliklerle birlikte gönderilebilir (171. noktaya bakınız). Bu durum, inceleme aşamasında başvuru 

işlemini hızlandırma etkisine sahip olacaktır (Ek IV, 6. noktaya bakınız). Madde 96(2) Hüküm 51(2),(3), 

86(3) Kılavuz C-VI, 2.2,3.3-3.11; E-I, II OJ 1996, 529 Madde 96(3) 159.Başvuru ile ilgili herhangi bir 

itirazı bulunuyorsa, İnceleme Bölümündeki uzman, gözlemlerini dosyaya koymak ve uygun olduğu 

taktirde tarifname, istemler ve resimlerde değişiklik yapmak üzere, ilk gerekçeli iletişimi yaparak 

başvuru sahibini davet edecektir (170’den 175’e kadar olan noktalar bakınız). Başvuru sahibinin 

hareket biçimi hızlı ve detaylı incelemeye açık ilgi duyduğu şeklindeyse uzman, başvurunun İnceleme 

Bölümü tarafından alındığı veya incelemenin hızlandırılması talebini aldığı tarihten itibaren üç ay 

içinde ilk iletişimini yapmak üzere elinden gelen tüm çabayı gösterecektir (Ek IV, 4. noktaya bakınız). 

Başvuru sahibi bu iletişimi ve daha sonra gelen haberleşmeleri belirtilmiş zaman sınırları içinde 

yanıtlamakta yetersiz kalırsa, başvuru geri çekilmiş sayılacaktır (216. noktaya bakınız). Kılavuz C-VI, 

2.5 Kılavuz C-VI, 4, 6 Madde 116 Kılavuz E-III 160.Başvuru sahibi, uzmanın itirazlarına tam olarak yanıt 

vermeye çalışmalıdır. İnceleme sürecinin yol gösterici ilkesi, bir patentin verilebilir olup olmadığı veya 

başvurunun reddedilmesi için mümkün olan en az eylemin yapılmasıdır. Başvurandan gelen yanıtı 

incelendikten sonra, uzman halen başvurunun patent verilmesi için yeterli olmadığını düşündüğü 

taktirde, koşullara bağlı olarak, bir başka haberleşme veya telefon görüşmesi veya başvuru sahibiyle 

karşılıklı görüşme yaparak inceleme sürecine devam etmektedir. Başvuru sahibi her zaman işlemlerin 

sözlü yürütülmesi için talepte bulunabilir. Kılavuz C-VI, 4.5, 7 161.Uzman uygun gördüğü taktirde, son 

karar verilmesi anına kadar, Bölümün diğer 36 üyelerine danışabilir ve bu diğer üyelere başvurudan 

söz edebilir. Madde 97(1) Kılavuz C-VI, 4.5a, 7.8 Madde 113(1) Kılavuz C-VI, 7.7 162.İnceleme Bölümü 

Avrupa patentinin verilemeyeceğini öngördüğü taktirde, başvuruyu reddedecektir. Karar İnceleme 

Bölümü tarafından tam olarak ve mutlaka reddedilme nedenlerini de içererek yayımlanmaktadır. Bu 

nedenler yalnızca, başvuru sahibinin görüşlerini ortaya koymak için bir fırsatı olmasıyla ilgili 

gerekçelere dayanabilir. Madde 97(2) Hüküm 51 (4)-(6) Kılavuz C-VI, 15 163.İnceleme Bölümü, 



başvurunun ve ait olduğu buluşun EPC şartlarını karşıladığını düşünürse, patentin verilmesinin 

planlandığını belirten metnin başvuru sahibi tarafından onaylanmasını, bunun için gerekli ücretlerin 

(verilme, baskı ücretleri ve uygun olduğu taktirde yenileme ve taleplerle ilgili ücretler) zamanında 

ödenmesini ve taleplerin EPO’nun diğer iki diline çevirisinin zamanında teslim edilmesini sağlayarak 

Avrupa patentinin verilmesine karar verecektir. Hüküm 51(4) Kılavuz C-VI, 15.1 OJ 1996, 520 

164.İnceleme Bölümü ilk önce, Avrupa patentinin verilmesinin planlandığı metin konusunda, başvuru 

sahibinin onayını belirtmesinin istendiği belirlenmiş bir zaman içinde (şu an için dört ay olarak 

belirlenmiştir) başvuru sahibi tarafından talep edildiği taktirde bir kereye mahsus iki aylık uzatma 

sağlanabilir, bilgi vereceklerdir. Uzatma talebi için bir neden belirtmeye gerek yoktur. Avrupa 

patentinin verilmesine kadar uygulanan süreç, patentin verilmesinin planlandığı metnin başvuru 

sahibi tarafından tam zamanında onaylanmasıyla ve başvuruda daha başka değişikliklerin yapılmasını 

talep etmemesiyle önemli ölçüde kısaltılabilir (Ek IV, 7. noktaya bakınız). Hüküm 51(4) kapsamındaki, 

haberleşmeden sonra yapılmasına hala izin verilen değişiklikler için 173. noktaya bakınız. Madde 

97(1) Hüküm 51(5), 86(3) Kılavuz C-VI, 15.1.1.-15.1.3 165.Öngörülen süre içinde başvuru sahibi, 

sunulan metni onayladığını bildirmez veya herhangi bir değişikliği önermezse, Avrupa patenti 

başvurusu reddedilmektedir. İnceleme Bölümü teklif edilen değişikliği uygun görmediği taktirde, 

nedenlerini de belirterek bu konuda başvuru sahibini bilgilendirmekte ve belirli bir süre içinde 

görüşlerini bildirmesini istemektedir. Başvuru sahibi bu süre içinde yanıt veremezse, başvuru geri 

çekilmiş sayılacaktır. İnceleme Bölümü, başvurandan aldığı görüşleri temel alarak kendi kanısını 

değiştirmek için bir neden görmezse, başvuru reddedilecektir. Madde 97(2) Hüküm 51(6), (7) Kılavuz 

C-VI, 15.1.2, 15.2 Hüküm 38(4) OJ 1995, 841; 1996, 166.Yalnızca başvuru sahibi kendisine iletilen 

metni onayladığı veya İnceleme Bölümü daha başka değişikliklerin yapılması konusunda anlaşmaya 

vardığı taktirde, İnceleme Bölümü, başvuru sahibinin patentin verilmesi ve baskı ile ilgili ücretlerini, 

yapılmış taleplere ait ücretleri (93. noktaya bakınız) ödemesi ve patent vermenin esasını teşkil etmek 

üzere hizmet veren taleplerin, işlemlerin dilinden başka EPO’nun iki resmi diline daha çevrilmesi için 

bir kez daha uzatımı olmayan iki aylık (şimdiki durumda) bir süre verecektir. Ayrıca, aynı zaman sınırı 

içinde rüçhan talebi başvurusunun çevirisini veya henüz yapılmamışsa, Hüküm 38(4) için sağlanan 

deklarasyonu teslim edilmesi başvuru sahibinden talep edilecektir. Yeni Nokta 97(6), patent vermek 

için gerekli tüm şekli şartların erken bir tarihte 37 520 karşılanarak Avrupa patentinin verilmesini 

hızlandırması ve patentin derhal verilmesini talep etmek üzere başvuru sahibine ek fırsatlar 

sunmaktadır. Madde 93(3), (5) Hüküm 51(8) Madde 97(2)(c) Hüküm 51(9) Kılavuz C-VI, 15.2.2 

167.Başvuru sahibi yukarıda sözü edilen tüm ücretleri ödemekte veya çeviriyi tam zamanında teslim 

etmekte yetersiz kalırsa, başvuru geri çekilmiş sayılacaktır. Bir patentin verilmesinden önce başvuru 

sahibinin, herhangi bir yenileme ve ek ücretini zamanında ödemesi gerekmektedir (204 ve ondan 

sonra gelen noktaya bakınız). Yenileme ücretinin ödeme zamanı, Avrupa pateninin verildiği 

bildirisinin yayınlanması için beklenen tarihten daha önceyse, başvuru sahibinin dikkati bu konuya 

çekilmektedir. Patentin verildiği bildirisi, yenileme ücreti ödendiğinde yalnızca bir kez 

yayınlanmaktadır. Yenileme ve herhangi bir ek ücret zamanında ödenmediği taktirde, başvuru geri 

çekilmiş sayılacaktır. Madde 121 Kılavuz C-VI, 15.4 168.Başvuru sahibi Hüküm 51(4) ve (6)’da 

saptanan zaman sınırlarını aşarsa, Madde 121 kapsamında daha başka bir işlemin uygulanmasını 

talep edebilir (216. noktaye bakınız). Madde 97(4), 98 Hüküm 54 Kılavuz C-VI, 15.5- 6 169.Avrupa 

patentinin verilmesi, Avrupa Patent Bülteninde kararın ilan edildiği tarihe kadar geçerli 

olmamaktadır. EPO patent verildiğinin ilanının yayınlaması ile aynı zamanda ek olarak tarifname, 

istemler ve resimleri de yayınlamaktadır. Ayrıca patent sahibi tarifname takımının eklendiği bir 

Avrupa patenti belgesi almaktadır. 



İnceleme işlemlerinden önce ve işlemler sırasında başvuruda yapılan değişiklikler 

Hüküm 86(1) Kılavuz A-V, 2; C-VI, 5: D-V, 6; EII2 170.Avrupa araştırma raporunu almadan önce 

başvuru sahibi tarifname, istemler veya resimlerde değişiklik yapamaz. Hüküm 86(2) Kılavuz C-VI, 3.1, 

3.2 171.Avrupa araştırma raporunu aldıktan sonra ve İnceleme Bölümünden ilk haberleşmeyi 

almadan önce, başvuru sahibi tarifname, istemler veya resimlerde kendi isteğiyle değişiklik yapabilir, 

bu aynı zamanda haberleşmeye bir cevap anlamına gelmektedir (147. 158. ve 174. noktalara bakınız). 

Hüküm 86(3) Kılavuz C-VI, 4.7, 4.8, 5.2 172.İnceleme Bölümünden ilk haberleşmeyi aldıktan sonra, 

başvuru sahibi tarifname, istemler veya resimlerde kendi isteğiyle değişiklik yapabilir, bu aynı 

zamanda haberleşmeye bir cevap anlamına gelmektedir. Daha başka değişiklikler yalnızca İnceleme 

Bölümü izin verdiği taktirde yapılabilir. Değişiklik yapılan istemlerin, tek bir genel buluş konusu 

geliştirmek amacıyla orijinal istemlerdeki buluşla birleştirilmemiş olan araştırılmamış konu ile ilgisi 

olmamalıdır. Konunun başvurudan çıkarılmasıyla başvuru sahibi, bu konunun ihmal edildiği şeklinde 

yorumlanan ifadeleri önlemelidir. Aksi halde, konuya eski konumu geri verilmeyecektir. Kılavuz C-VI, 

4.9 173.İstem, tarifname veya resimlerde yapılan değişikliklere, yalnızca Hüküm 51(4) kapsamında ve 

Kenar Notlarda belirtilen sınırlandırılmış koşullar altında haberleşmelerin yapılmasından sonra izin 

verilebilir. Hüküm 51(4)’e uygun 38 metnin kendisine iletildiğini onayladıktan sonra başvuru sahibi, 

Hüküm 51(6) kapsamındaki haberleşmeyi derhal gönderecektir. Bu haberleşmenin dosyalanmasından 

sonra yapılacak değişikliklere, yalnızca istisnai olarak İnceleme Bölümünün Hüküm 86(3) ile verdiği 

sağduyu gücüyle izin verilebilir. Madde 123(2) Kılavuz C-II, 4.3; CVI, 5.3-5.8 174.Hiçbir koşulda, bir 

Avrupa patenti başvurusu, temel konunun, başvuru sırasındaki kapsamının çok ötesine taşan (rüçhan 

belgesi dahil değildir) şekline uygun olarak değiştirilemez. Bununla birlikte, daha sonra dosyaya 

konulmuş buluşun avantajları konusundaki örnekler ve ifadeler, uzmanlar tarafından buluşun 

patentleştirilebileceğini destekleyen kanıtlar olarak göz önünde bulundurulacaktır. Bir Hüküm olarak 

teknik bilgi, dosyanın kamu incelemesine açık bölümüne eklenecektir (151. noktaya bakınız). Bilginin 

dosyanın açık bölümüne eklendiği tarihten itibaren, Madde 54(2) EPC amacı gereğince bilim dalının 

konumunu gösteren bölümü teşkil edecektir. (33. noktaya bakınız). Bunun gibi bir teknik bilginin 

dosyada bulunduğunu, ancak tarifnamede bulunmadığını kamuya bildirmek için (169. noktaya 

bakınız), patent belgesinin kapağına uygun bir açıklama basılacaktır. Kılavuz E-II OJ 1985, 172 

175.Avrupa patenti başvurusundaki değişiklikler aşağıdaki yollardan biriyle yapılmalıdır: b. Yeri 

değiştirilen sayfaların dosyaya konulmasıyla. Bu yöntem, değişiklikler hem geniş kapsamlı hem de 

karmaşık olduğu zaman kullanılmalıdır. Bir değişikliğin özelliği ve kökeni açık değilse bu, yeri 

değiştirilen sayfaların sınırları içinde veya ayrı bir açıklayıcı Kılavuzuyla açıklığa kavuşturulmalıdır. 

Başvuru belgelerinin sunumuna ait ilgili hükümler izlenmelidir (70. noktaya bakınız). c. başvurunun bir 

ya da daha fazla sayfasına açıklayıcı Kılavuzlar koyulmasıyla. Bu yöntem, kontrolü kolaylaştırması 

bakımından, değişiklikler çok kapsamlı olmadığı taktirde tercih edilmektedir. Değişiklikler el yazısı 

veya daktilo metni şeklinde olabilir. El yazısıyla sunulmuşsa, yazı hatalarını önlemek için değişikliklerin 

açıkça okunabilir olmasına özen gösterilmelidir. d. değişikliklerin bir mektupta belirtilmesiyle. Bu 

şekil, örneğin; sayfalar çıkarıldığında ve tüm paragraflar veya resimler iptal edildiğinde uygundur. 

Avrupa patentinin çevirisiyle ilgili ulusal yasa kapsamındaki şartlar 

Madde 65 176.Herhangi bir anlaşmaya taraf Ülke, Avrupa patenti kendisine ait resmi dillerden biriyle 

verilmemişse, patent korumasının, Avrupa patent şartnamesini bu Ülkenin resmi dillerinden birine 

veya belli bir resmi diline yapılan çevirisini başvuru sahibi tarafından teslim edilmesine bağlı olduğunu 

belirtebilir. anlaşmaya taraf ayrıca, başvuru sahibinin tümüyle veya kısmen yapılan çevirisinin 



yayınlama maliyetini ödemesi gerektiğini de açıklayabilirler. 39 Madde 65(3) Anlaşmaya taraf 

Ülkelerin bu gibi şartları Ek VII’de verilmiştir. Daha fazla ayrıntı için “EPC ile ilgili ulusal yasa” 

kitapçığına danışılması önerilmektedir (5. noktaya bakınız). Bu, kapsama alınan Ülkelere de eşit 

şekilde uygulanacaktır. Bir çevirinin sunulmasını talep eden bu seçilen Ülkelerde Avrupa patentinin 

etkisini tehlikeye sokmamak üzere, bu şartlara uyulmasına ve özellikle çevirilerin verilen zaman 

sınırları içinde sunulmasına çok daha fazla özen gösterilmelidir. 

Madde 99-105 V. İtiraz süreci Hüküm 55-63 Kılavuz D OJ 1989, 417 

İtiraz bildiriminin yapılması için verilen süre 

Madde 99 OJ 1994, 891 Madde 99(1) 177.Avrupa patentinin verildiğinin açıklaması yayınlandıktan 

itibaren dokuz ay içinde, herhangi bir kişi EPO’ya bir başvurarak, Avrupa patentinin verilmesine itiraz 

edebilir. Bununla birlikte, bir Avrupa patentine kendi sahibi tarafından itiraz edilemez. İtiraz 

başvurusun, itiraz ücreti ödenene kadar geçerliliği öngörülmemektedir 

İtiraz gerekçeleri 

Madde 100 Hüküm 55 Kılavuz D-III, 5 178.İtiraz yalnızca aşağıdaki gerekçeler üzerine yapılabilir: • 

52’den 57’ye kadar olan Maddelerdeki koşullar nedeniyle patentin konusu patentlenebilir değildir. • 

Avrupa patenti, bu bilim dalında bilgili bir kişi tarafından yürütülmesini sağlayacak kadar yeterli 

düzeyde açık ve tam olarak açıklanmamıştır. • Avrupa patentinin konusu, başvuru sahibinin 

dosyalandığı halindeki içindekiler bölümünün çok ötesinde bir boyuttadır. 

İtiraz bildirim formu ve içeriği 

Madde 99(1) Hüküm 55 Kılavuz D-III, 3.6 OJ 1989, 225 179.İtiraz bildirimi, verilen süre içinde yazılı 

gerekçeli doküman olarak yapılacaktır. Bunun anlamı, itiraz eden kişinin, Madde 100 kapsamında 

yaptığı itiraz için en azından bir gerekçe göstermesinin ve sunulan gerekçe(leri) desteklemek için 

gerçekleri, kanıtı ve tartışmaları belirtmesinin gerekmesidir. Aksi halde itiraz bildirimi başvurusu kabul 

edilemez olarak görülmekte ve reddedilmektedir. İtirazın kabul edilebilir olabilmesini garanti altına 

almak üzere başvuranların, tüm gerekli bilgiyi veren EPO itiraz formlarını kullanmaları önerilmektedir. 

Form ücretsiz olarak EPO’dan ve anlaşmaya taraf Ülkelerin ulusal sınai mülkiyet ofislerinden temin 

edebilir. Hüküm 36(5) Kılavuz D-III, 3.2 180.İtiraz bildirimi başvurusu ayrıca telgraf, teleks veya faks 

kopyalarıyla da yapılabilir (123’den 128’e kadar olan noktalere bakınız). 

İtiraz bildiriminin kabul edilebilir olmasının araştırılması 

Hüküm 56,57(1) Kılavuz D-IV, 1,2 Hüküm 59 Kılavuz D-IV, 1.2.2.1 181.EPO itiraz bildirimini alır almaz, 

patent sahibiyle derhal iletişime geçmekte ve itirazı kabul edilebilir olması yönünden incelemektedir. 

İtiraz bildirimindeki eksiklikler itiraz edilen kişiye bildirilmektedir. Hüküm 56(1)’de sözü edilen 

eksiklikler yalnızca, itiraz süresinin sona ermesinden önce giderilebilir. Diğer giderilebilir eksiklikler, 

EPO tarafından açıklanan bir süre içinde giderilecektir (Hüküm olarak iki ay). Buna göre bildirilmiş 

eksiklikler zamanında giderilmediği taktirde, başvuru kabul edilemez olarak reddedilecektir. İtirazı 

desteklemek için sözü edilen belgeler veya kanıt çoğaltılarak itiraz bildirimi ile birlikte sunulacaktır. 

Aksi halde EPO, itiraz eden kişiyi belirlenen bir süre içinde bu belgeleri temin etmek üzere davet 

edecektir (Hüküm olarak iki ay). İtiraz eden kişi bu talebe zamanında uyamazsa, İtiraz Bölümü bunlara 

dayalı herhangi bir tartışmayı göz ardı edebilir. Hüküm 57(1) Kılavuz D-IV, 5.2 Hüküm 57a Kılavuz D-



IV, 5.3 182.İtiraz süresinin veya eksikliklerin giderilmesi veya kanıtın sunulması için verilen sürenin 

sona ermesinden hemen sonra patent sahibi, EPO tarafından tespit edilen bir süre (normal olarak 

dört ay) içinde, incelemelerini ve değişiklikleri sunmak üzere davet edilecektir. Avrupa patentindeki 

değişiklikler yalnızca, kişisel gerekçe, itiraz eden kişi tarafından talep edilmemiş olsa bile, Madde 

100’de belirtilen itiraz gerekçeleri gereğince yapılabilir. 

İtirazın detaylı incelemesi 

Madde 101 Hüküm 58(1)-(3) Kılavuz D-V, VI Hüküm 58(2) Kılavuz D-VI, 4.2 Madde 116(1) Hüküm 71 

Kılavuz D-VI, 3 Hüküm 71a Kılavuz D-VI, 3.2 EIII, 8.6 183.Hazırlık aşamaları tamamlandığı zaman, İtiraz 

Bölümü itiraz gerekçelerinin Avrupa pateninin uygulamasına zararlı olup olmadığını inceleyecektir. 

Uygun gördüğü taktirde, diğer tarafla haberleşerek veya kendisi göndererek, tespit ettiği bir zaman 

sınırı içinde gözlemlerini sunmaları için tarafları davet edecektir. Buna göre yapılan haberleşmelerde, 

patent sahibi uygun olduğu taktirde, gerekli görülürse, tarifname, istemler ve resimlerin değiştirilmiş 

şekliyle sunmak üzere davet edilecektir. Bununla birlikte, işlemlerin daha geç bir aşamasında 

değişikliklerin sunulması ile ilgili teklifler göz ardı edilecektir. Bir tarafın talebi üzerine ya da gerekli 

gördüğü taktirde EPO’nun kendi eylemi olarak sözlü işlemler için bir tarih tespit edilmişse, taraflar 

mümkün olan en kısa zamanda sözlü işlemler için davet edilecektir. Davet edilenlerle birlikte, İtiraz 

Bölümü, alınacak kararın amacı gereğince görüşülmesi gereken görüşünü vurguladığı eklenmiş bir 

Kılavuzuna dikkatleri çekecek ve açıklayacaktır. Normal olarak ek, taraflarca kabul edilen pozisyonlar 

ve özellikle patent sahibi tarafından dosyaya konulan değişiklikler konusunda, İtiraz Bölümünün geçici 

olan ve bağlayıcı olmayan görüşünü içerecektir. Aynı zamanda, yazılı sunumlar yapmak ve sözlü 

işlemler için yapılan hazırlıklardaki değişiklikleri dosyaya koymak için bir son tarih tespit edilecektir. 

Bu tarihten 41 sonra sunulan gerçeklerin ve kanıtın, işlemlerin konusu ile ilgili kabul edilen gerekçeler 

değişmediği sürece göz önünde bulundurmasına gerek yoktur. Madde 102 Hüküm 58(4)-(7) Kılavuz D-

VIII 184.İtiraz Bölümü, itiraz gerekçelerinin Avrupa patentinin uygulamasına zarar verdiği sonucuna 

varırsa, patenti feshedecektir. İtiraz gerekçelerinin kabul edilmiş patentin uygulanmasına zarar 

vermediği sonucuna varırsa, itirazı reddedecektir. Madde 113 Kılavuz D-VI, 7.2 OJ 1989, 393 185.İtiraz 

Bölümü, patentin değiştirilmiş şekliyle uygulanabileceği görüşündeyse, İtiraz Bölümü, patent sahibi 

tarafından yapılacak değişiklikler göz önünde bulundurulduğunda, patent ve ilgili olduğu buluş 

EPC’nin şartlarını karşılamaktadır şeklinde ifade edilen sözlü bir kararı derhal iletecektir. Bu özellikte 

verilmiş sözlü bir karar, bir patentin değiştirilmiş şekliyle uygulanması ile ilgili her durum için verilen 

ayrı temyizin sağlanmasına karşı alınmıştır. Madde 102(3)(b),(5) Hüküm 58(5) Kılavuz D-VI, 7.2.3 

186.185. noktada sözü edilen karar son aşamaya geldiğinde, patent sahibinden, üç ay içinde baskı ve 

Avrupa patentinin yeni tarifname ve istemlerde yapılan herhangi bir değişikliğin, işlemlerin dili 

dışında iki resmi dile yapılan çevirilerinin dosyaya konulması için ücret ödemesi talep edilecektir. 

Hüküm 58(5) Madde 102(4), (5) 187.Talep edilen eylemler zamanında yerine getirilmediği taktirde, 

baskı ve Avrupa patentinin yeni tarifnamesi için ödenen ücretin iki katına eşit ek ücretin iki aylık bir 

süre içinde ödenmesini de sağlanarak, zaman sınırının izlenmesinde yetersiz kalındığını belirten bir 

bildirimin yapılmasından itibaren iki ay içinde ödemelerin yapılması hala geçerli olabilir. Uzatma 

süresi içinde eylemlerden birinin yerine getirilmemesi durumunda patent hakkı sona erecektir. 

Madde 65 188.Anlaşmaya taraf Ülkelerin değiştirilmiş metinlerle ilgili olarak çeviri şartlarından 

vazgeçmeleri, patentin verilmesi sırasında patentten vazgeçmeleriyle eşittir (176. noktaya ve Ek VII’e 

bakınız). 



Madde 106-112 VI. Temyiz Süreci Hüküm 64-67 OJ 1983, 3,7; 1984, 376; 1989, 361, 362 395; 1994, 

443 Kılavuz E-XI 

Karşılıklı konuşularak yapılan revizyon 

Madde 109 Kılavuz E-XI, 7 189.Kararın doğruluğunun tartışıldığı bölüme dosyalanan bir temyiz, bu 

bölüm uygun ve iyi desteklenmiş olarak öngördüğü taktirde, temyizin gerekçeleriyle ilgili demeci 

aldığı tarihten itibaren bir ay içinde kararını düzeltmelidir. Söz konusu bu bölüm bu süre içinde 

temyize izin vermezse, bu vakit geçirmeden Temyiz Kuruluna gönderilir. İşlemlerle ilgili olarak diğer 

bir tarafça temyize başvuru sahibi kişiye itiraz edildiği taktirde Karşılıklı konuşularak yapılan revizyon 

uygulanmaz (özellikle 42 itiraz sürecine).  

Bir temyiz için beyanatta bulunulması  

Madde 106 190.Bir temyiz, Başvuru Kabul Bölümünün, İnceleme Bölümünün, İtiraz Bölümünün ve 

Yasal Bölümün aldığı kararlar üzerine dayalıdır. Bunun geçici etkileri bulunacaktır. Bunun anlamı, bu 

kararların henüz nihai kararlar olmayabileceği ve etkilerinin belirsiz olmasıdır. Madde 108 Hüküm 78 

191.Temyize gidileceği kararının ilan edilmesi tarihinden sonra bildirim, iki ay içinde sunulmalıdır. 

Temyiz ücreti ödenene kadar, geçerli olmayacaktır. Kararın ilan edilme tarihinden dört ay sonra, 

temyizin gerekçelerini gösteren yazılı bir belge sunulmalıdır. Yukarıda sözü edilen zaman sınırları 

uzatılmaz. Hüküm 36(5) OJ 1989, 395 192.Temyiz bildirimi ve gerekçelere ait demeç teleks, telgraf 

veya faks kopyalarıyla da sunulabilir. Böyle bir durumda, yalnızca belgenin kalitesi yetersiz olduğu 

taktirde, bir Hüküm olarak Temyiz Kurulu Sicil Dairesi tarafından yazılı bir onay talep edilir. Madde 

107 Hüküm 64, 65 193.Temyiz bildirimi aşağıdakileri içermelidir: e. Temyize başvuran kişinin adı ve 

adresi (Hüküm 26(2)(c)’ye bakınız). f. Tekzip edilen kararı ve kararda hangi değişikliği veya neyi iptal 

edilmesi istendiğinin açıklandığı bir demeç; 194.Gerekçelerin anlatıldığı belge kısa ve öz olmalı ancak, 

temyiz başvurusunda bulunan kişinin temyizde yapacağı tartışmaları tamamen belirtmelidir. 

Uygulamada, temyiz süreci temel olarak yazılı süreç olduğundan, tartışmalar tamamen yazılı olarak 

hazırlanmalı ve olası sözlü duyumlara yer bırakılmamalıdır. Temyiz Kurulu Sicil Dairesi, her bir 

duruşma için, tüm temyizlerin süreci süresince kullanılacak olan ayrı bir temyiz referans numarası 

vermektedir.  

Temyiz Kurulu nezdindeki uygulanan sürecin aşamaları  

Madde 23(3) OJ 1983, 7 Madde 21(3)(a), (4) 195.Temyiz Kurulu, ikinci ve son dava aşamasındaki 

temyizlerle ilgilenmektedir. Kurul üyeleri, bağımsızdır. Kararlarında hiçbir talimata bağlı değillerdir ve 

yalnızca Avrupa Patent Antlaşmasının hükümlerine uymak zorundadırlar. Temyiz Kurulunun süreci, 

kendi Süreç Hükümlerinde düzenlenmiştir. Temyiz Teknik Kurulu, bir Avrupa patenti başvurusunun 

reddedilmesi veya bir Avrupa patentinin verilmesi ve İtiraz Bölümünün kararlarından kaynaklanan 

temyizlerden sorumludur. Temyiz Teknik Kurulu genel olarak, üç üyeden oluşmaktadır (ikisi teknik 

nitelikteki üyeler, biri yasal nitelikteki üye). Yasal nitelikli üye tarafından ilk dava getirildiği veya Kurul 

temyizin özelliğinin gerektirdiğini düşündüğü taktirde üye sayısı beşe yükselmektedir (üç teknik 

nitelikli, iki yasal nitelikli üye) (genişletilmiş düzenleme – Madde 21(3)(a) ve (b). Teknik nitelikli ve 

yasal nitelikli üyelerin bir arada bulunmasını gerektirmeyen diğer davalarda, Temyiz Kurulu üç yasal 

nitelikli üyeden 43 oluşmaktadır (Madde 21(3)(c)). Yasal Temyiz Kurulu bu süreçle ilgilenmektedir. 

Madde 22, 112 OJ 1983, 3 196.Genişletilmiş Temyiz Kurulu, yasaya veya yasanın önemli bir noktası 

ortaya çıktığında aynı şekilde başvurulmasını garanti altına almaktan sorumlu bir kurul olarak 



kapasitesi belirtilmektedir. Temyiz Kurulu, bir davanın işlemleri sırasında ve hem kendi eylemi olarak 

hem de temyize giden bir tarafın talebini izlemekte ortaya çıkan soruları, bunlar için bir karar alınması 

gerektiğini düşündüğü taktirde Genişletilmiş Temyiz Kuruluna bildirebilir. Genişletilmiş Temyiz 

Kurulunun kararı, söz konusu temyizle ilgili olarak Temyiz Kurulunu bağlamaktadır. Avrupa Patent 

Ofisi Başkanı, iki Temyiz Kurulu arasında farklı kararlar verildiğinde, Genişletilmiş Temyiz Kurulunun 

yasa danışma noktası olabilir. Madde 110 (2) Hüküm 66(1) Madde 116 197.Genel bir Hüküm olarak, 

temyizden gelen kararı alan bölüm nezdindeki işlemlerle ilgili hükümler, temyiz işlemlerine gerekli 

değişiklikler yapılmış olarak uygulanacaktır. Gerekçelerin ve itiraz eden kişi tarafından incelenen 

herhangi bir gözlemin bildirilmesinden sonra, Temyiz Kurulu, daha başka gözlemlerini sunmak için 

temyize başvuru sahibi kişiye gerekli talimatları verecektir. Sözlü işlemler, Avrupa Patent Ofisinin 

kendi uygulaması olarak veya herhangi bir tarafın işlemler için yaptığı talep üzerine yer alacaktır. 

Madde 111 198.Kurul temyiz konusunda karara vardığında, ya temyiz olunan karardan sorumlu 

olarak yeterli yetkiye sahip bir departman tarafından uygulanacak ya da daha başka takibatlar için 

dava bu departmana havale edilecektir. Son sözü edilen durumda, bu departman gerçekler aynı 

kalıncaya kadar, Temyiz Kurulunun karar oranına bağlıdır. 

VII. Bölünmüş başvurular 

Madde 82, 76 Hüküm 25 Kılavuz A-IV, 1; C-VI, 9.1-6 199.Bölünmüş bir Avrupa patenti başvurusu 

genellikle, ilk başvurunun buluşun bütünlüğü (69. noktaya bakınız) konusundaki şarları karşılamadığı 

ve başvuru sahibinin bu başvuruyu sınırlamak istemediği durumlarda yapılmaktadır. Madde 123, 80 

Kılavuz A-IV, 1.2; C-VI, 9.1-6 200.Bölünmüş başvuru, yalnızca ilk başvurunun içeriğinin ötesindeki 

boyutlara taşmayan temel konu ile ilgili olarak dosyalanabilir. Bu şarta ve başvuru tarihinin 

belirlemesi ile ilgili şekli şartlara uygun olduğu taktirde (135 ve sonra gelen noktaya bakınız), aynı 

başvuru tarihine ve uygunsa, ilk başvurunun rüçhan tarihine sahip olacaktır. Yalnızca ilk başvuruda 

seçilmiş olan Anlaşmaya Taraf Ülke, bölünmüş başvuru için seçilebilir. Hüküm 25(1) Kılavuz A-IV, 

1.1.2; 201.Bölünmüş başvuru, verilmiş Avrupa patentinin, Hüküm 51(4) uyarınca başvuru sahibi 

tarafından onayladığı zamanına kadar yapılabilir. 44 C-VI, 9.3 Madde 76(1) Hüküm 4, 6(1) Kılavuz A-IV, 

1.3.3; A-VIII, 1.3 202.Bölünmüş bir başvuru doğrudan EPO’ya yapılmalıdır. Başvuru veya, Madde 

14(2)’de sözü edilen durumda çeviri (44. noktaya bakınız) işlemlerin dilinde sunulmalıdır. Bölünmüş 

başvurunun, başvuru kesinleşme tarihinden itibaren bir ay içinde herhangi bir zamanda, geçerli olma 

hükmü daha sonra sona ererse, 44. noktada verilen zaman sınırları çevirinin sunulması için 

uygulanacaktır. Hüküm 25(2) Madde 10 Ek ücretler Hüküm 37(3) Madde 86(2) 203.Bölünmüş bir 

Avrupa başvurusu ile ilgili ödenecek ücretler, ödeme için verilen zaman sınırları ve bunun gibi zaman 

sınırlarının izlenmesinde gösterilen yetersizliklerin yasal sonuçları için 199-122. noktalar bakınız. 

Araştırma ilk başvuruyu temel aldığı taktirde, araştırma ücreti tam olarak ya da kısmen geri 

ödenecektir. İlk başvurunun başvuru tarihi ve bölünmüş başvurunun başvuru tarihi arasında iki yıldan 

fazla bir zaman geçmişse, başvuru sahibi, bölünmüş başvuru yaptıktan sonra dört ay içinde 

diğerlerinden farklı bir yenileme ücreti ödeyecektir (204- 207. maddelere bakınız). Ödeme zamanında 

yapılmazsa, aynı zamanda ek ücret alınması sağlanarak, yenileme ücretlerinin ödeme tarihinden 

sonra altı ay içinde ödenmesi hala geçerlidir. 

Madde 86 VIII. Yenileme ücretleri Hüküm 37 OJ 1984, 272 

Madde 86 204.Avrupa patent başvurusuyla ilgili olarak yenile ücretlerinin EPO’ya ödenmesi 

gerekmektedir. Bu ücretler, başvuru tarihi üzerinden hesaplanarak, üçüncü yıldan itibaren ve 



ardından gelen her yılda ödenecektir. Hüküm 37(1) 205.Bir sonraki yıla ait yenileme ücretleri, Avrupa 

patent başvurusunun başvuru kesinleşme tarihinin yıl dönümüne gelen ayın son gününe kadar 

ödenebilir. Ücretlerin miktarı ve ödemenin düzenlenmesi konusunda 121-122. noktalara bakınız. 

Madde 86(2) Hüküm 37(2) Madde 2.5 Ek ücretler Kılavuz A-XI, 4.2.4 206.Son ödeme tarihinin 

ardından, aynı süre içinde ödenen normal ücretin miktarından %10 ek ücret alınarak ücretlerin altı ay 

süreyle ödenmesi mümkündür. EPO, başvuru sahibine bu konuda bir hatırlatma yapacaktır ancak bu 

hatırlatmanın sunulmasındaki herhangi bir aksama başvuru sahibine bir avantaj sağlamamaktadır. 

Madde 86(3) 207.Yenileme ücreti ve herhangi bir ek ücret zaman sınırları içinde ödenmediği taktirde, 

başvuru geri çekilmiş sayılacaktır. Madde 86(4) 208.Avrupa patent başvurusu ile ilgili olarak ödenecek 

en son yenileme ücreti, patentin verileceğinin bildirilmesinin yayınlandığı yıldır (167. noktaya bakınız). 

Madde 63, 141 209.Avrupa patent başvurusu süresince bir sonraki yıla ait yenileme ücretleri (6. 

nokta, son paragrafa bakınız), her bir seçilmiş Ülkenin ulusal sınai mülkiyet ofisine ödenmelidir. Daha 

fazla ayrıntı için “EPC ile ilgili ulusal yasa” 45 kitapçığına danışılması önerilmektedir (5. noktaya 

bakınız). 

VII. Zaman sınırlarının idaresi için genel hükümler 

Madde 120-122 Hüküm 83-85b Kılavuz E-VIII 210.Ek VIII Antlaşma kapsamında başvuru sahibinin, 

belirlenmiş zaman sınırları içinde atacağı adımları gösteren bir çizelge içermektedir. Zaman 

sınırlarının hesaplanması amacıyla, her zaman sınırı, ilgili olayın oluştuğu günü izleyen günden 

başlatılmaktadır. Süreçle ilgili atılacak adım bir bildirim olduğu taktirde, göz önünde tutulan olay, 

bildirim ile ilgili hükümlere bağlı olarak, bildirim yapılan belgenin alınmasıdır ve bir sonraki cümle 

genellikle uygulanan süreci belirtmektedir: Zaman sınırlarının sona erme tarihi, 83(3)’ten (5)’e kadar 

olan Hükme göre belirlenmektedir. Belirli özel durumlarda, Hüküm 85’e göre zaman sınırları 

uzatılmaktadır. Hüküm 64 Kılavuz E-VIII, 1.6 OJ 1989, 180 211.Bundan başka EPO tarafından saptanan 

bir süre, süre uzatımı ile ilgili bir talebin, bu sürenin sona erme tarihinden önce sunulması 

durumunda Hüküm 84’e göre de uzatılabilir. Ancak, süre uzatımı için yapılan talepte, toplam sürenin 

altı ayı geçmesine yalnızca istisnai durumlarda izin verilebilir. Madde 119 Hüküm 77-82 Kılavuz E-I 

Hüküm 78(1) Hüküm 78(3) Hüküm 78(2) 212.Kararlar, davetler ve haberleşmeler bildirilen bir zaman 

sınırına tabidir. Başvuruyu yapan kişi, anlaşmaya taraf Ülkelerin sınırları içinde ikamet ediyorsa veya 

işyeri merkezi buradaysa, bildirimler taahhütlü mektupla yapılmaktadır. Mektubun kişiye ulaşmamış 

veya daha sonraki bir tarihte ulaşmış olduğu durumlar haricinde, bildirimin postalandıktan sonraki 

onuncu günde kişinin eline geçtiği varsayılmaktadır. Ancak, başvuru yapan kişi, anlaşmaya taraf 

Ülkelerin sınırları içinde ikamet etmediği veya işyeri merkezi bu sınırlar içinde bulunmadığı ve bu kişi 

bir vekil atamadığı taktirde (57 – 66. noktalara bakınız), belgelerin adi posta olarak adlandırılan yolla 

postalanmasıyla, bildirimler postanın yollandığı günde yapılmış sayılacaktır. 

Zaman sınırlarının izlenmesinde yetersizlik 

Kılavuz E-VIII, 1.7; 1.8 213.Zaman sınırının izlenmesinde yetersizlik gösterilmesi, başvuru sahibine 

yasal dezavantajlar getirmektedir: örneğin, Ofis karar vermiş olmasa da başvurunun reddedilmesi 

veya hakların kaybedilmesi oluşabilir. Mesela, Rüçhan başvurusunun bir kopyasının zamanında 

sunulamamasından dolayı veya EPO’dan gelen bir haberleşmeye zamanında yanıt verilmemesi 

nedeniyle başvurunun geri çekilmiş sayıldığı taktirde, rüçhan için yapılan talebin zaman aşamasına 

uğraması gibi durumlar. 46 Hüküm 69(1) Kılavuz E-VIII, 18.2 Hüküm 69(2) Kılavuz E-VIII 18.3 214.Tüm 

koşullarda, EPO karar vermiş olmasa da hakların kaybedilmesi durumu oluştuğu taktirde EPO, 



haklarını kaybetme durumunda olan başvuru sahibini bilgilendirecektir. İlgili kişi, hakların kaybedilişi 

ile ilgili bildirimi haklı görmezse, bildirimi aldıktan sonra iki ay içinde bir karar için başvuruda 

bulunabilir. Böyle bir karar, yalnızca EPO’nun kanısına uygun olduğu taktirde verilecektir. Karar 

temyiz edilebilir.  

İhmal edilen eylemin tamamlanması  

Kılavuz E-VIII, 2 215.İzlenmeyen zaman sınırının türüne bağlı olarak, Anlaşma ihmal edilen eylemin 

tamamlanmasına olanak sağlayacaktır. Madde 121 Kılavuz E-VIII, 2.1 OJ 1982, 196 216.İhmal edilmiş 

eylemin tamamlanmasındaki en basit olasılık, direkt olarak Anlaşma kapsamında olmayan ancak, 

örneğin Kabul Bölümü veya İnceleme Bölümleri gibi EPO’nun süreç uygulanan departmanlarında 

belirlenen, patent verme süreci süresince başvuru sahibi tarafından karşılanması gereken zaman 

sınırlarına uygulanmaktadır; bu olasılık, Antlaşmada tespit edilen zaman sınırları söz konusu 

olduğunda düzenlenecektir. EPO tarafından belirlenen zaman sınırının izlenmesinde yetersiz 

kalınması durumunda, başvurunun daha fazla işlemden geçirilmesi için başvuru sahibinin yaptığı talep 

yeterlidir. Talep, ya Avrupa patent başvurusunun reddedilmesi için alınan karar ya da başvurunun geri 

çekilmiş varsayıldığını bildiren iletişimin yapılma tarihinden itibaren iki ay içinde yazılı olarak 

yapılmalıdır. Madde 122 Kılavuz E-VIII, 2.2 217.218. noktada sözü edilenlerin dışında başka bir zaman 

sınırını karşılamakta yetersiz kalındığı durumda, hakların yeniden oluşturulması için bir başvuru, 

başvuru sahibi veya patent sahibi tarafından yapılabilir. Ancak haklar, yalnızca, gereken tüm özen 

gösterildiği halde koşullar nedeniyle zaman sınırlarının izlenmesinde yetersiz kalınmışsa verilecektir. 

Başvuru sahibi bir vekil tarafından temsil ediliyorsa, hakların yeniden oluşturulması için yapılan 

başvuru yalnızca vekil, Madde 122(1) kapsamında, başvuru için gereken her şeyi yapmasına rağmen 

zaman sınırını aşmışsa verilebilir. Madde 122(5) Kılavuz E-VIII, 2.2.4 218.Başvuru, araştırma ve ülke 

seçme ücretleri için verilen zaman sınırları (Hüküm 85a’da sağlanan ek süre göz önünde 

bulundurularak; 116. noktaya bakınız), rüçhan için verilen zaman sınırı, inceleme talebi için verilen 

zaman sınırı (Hüküm 85b’de sağlanan ek süre göz önünde bulundurularak; 153. noktaya bakınız) ve 

hakların yeniden oluşturulması başvurusu (219. noktaya bakınız) için verilen zaman sınırları ile ilgili 

olarak hakların yeniden kazanılması kesinlikle hariç bırakılmaktadır. Madde 122(2), (3) Kılavuz E-VIII 

219.Hakların yeniden kazanılması için yapılan başvuru, zaman sınırlarına uyulamaması nedeni 

ortadan kalktıktan sonra iki ay içinde yazılı olarak yapılmalıdır. İhmal edilen eylem bu süre içinde 

tamamlanmalıdır. Başvuru, yalnızca izlenmemiş zaman sınırının sona ermesinin hemen ardından bir 

yıl içinde kabul edilebilir. Yenileme ücretinin ödenmemesi durumunda, Madde 47 86(2)’de belirtilen 

süre bir yıllık süreden eksiltilecektir. Başvurunun dayandırıldığı gerekçeler belirtilmeli ve altında yatan 

gerçekler açıklanmalıdır. Hakların yeniden oluşturulması ücreti ödenmeden başvuru geçerli 

sayılmayacaktır. 

 MARKA SINIF LİSTESİ 

Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesi 

1. SINIF Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan 

kimyasallar. Gübreler ve topraklar. İşlenmemiş suni reçineler ve işlenmemiş plastikler. Yangın 

söndürücü maddeler. Kırtasiye, tıbbi ve ev içi kullanım amaçlı olanlar hariç yapıştırıcılar.  

2. SINIF Boyalar, vernikler, laklar, pas önleyiciler, ahşabı koruyucu maddeler, boyalar için bağlayıcı ve 

inceltici maddeler, boya pigmentleri, metali koruyucu maddeler, ayakkabı boyaları; matbaa boyaları 



ve mürekkepleri, tonerler (dolu halde toner kartuşları dahil); besin maddelerini, ispençiyari ürünleri 

ve içecekleri boyamaya mahsus maddeler. İşlenmemiş doğal reçineler. Boyacılar, dekoratörler, 

matbaacılar ve sanatçılar için metal levhalar ve toz halde metaller.  

3. SINIF Ağartma ve temizlik amaçlı maddeler: deterjanlar, çamaşır suları, çamaşır yumuşatıcıları, leke 

çıkarıcılar, bulaşık yıkama maddeleri. Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku 

vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil). Sabunlar. Diş bakımı ürünleri: diş macunları, diş 

parlatma ve beyazlatma maddeleri, tıbbi amaçlı olmayan ağız gargaraları. Aşındırıcı ürünler: zımpara 

bezleri, zımpara kağıtları, ponza taşları, aşındırıcı pastalar. Deri, vinil, metal ve ahşap için parlatma ve 

bakım ürünleri: cilalar, bakım kremleri, cilalama amaçlı vaks.  

4. SINIF Sınai amaçlı yağlar, gresler, kesme sıvıları, toz emici-ıslatıcı ve bağlayıcı maddeler. Katı 

yakıtlar: kömürler, odun. Sıvı ve gaz yakıtlar: benzin, mazot, sıvılaştırılmış petrol gazı, doğal gaz, 

fueloil ile bunların kimyasal olmayan katkıları. Aydınlanma amaçlı mumlar, fitiller, yarı mamul vakslar, 

balmumları (vakslar), parafinler.  

5. SINIF İnsan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, tıbbi ve veterinerlik amaçlı kimyasal ürünler, tıbbi ve 

veterinerlik amaçlı kimyasal reaktif maddeler. Tıbbi ve veterinerlik amaçlı kullanıma uygun diyetetik 

maddeler; diyet takviyeleri, gıda (besin) takviyeleri; zayıflama amaçlı tıbbi müstahzarlar; bebek 

mamaları; tıbbi amaçlı bitkiler ve tıbbi amaçlı bitkisel içecekler. Diş hekimliği için ürünler 

(aletler/cihazlar hariç): diş dolgu maddeleri, diş kalıbı alma maddeleri, protez ve yapay diş yapıştırma 

ve tamir maddeleri. Hijyen sağlayıcı ürünler: pedler, tamponlar, tıbbi amaçlı yakılar, pansuman 

malzemeleri, kağıt ve tekstilden mamul çocuk bezleri. Zararlı bitkileri, hayvanları ve mantarları imha 

edici maddeler. İnsan ve hayvanlar için olanlar hariç deodorantlar, havayı tazeleyici kokular. 

Dezenfektanlar, antiseptikler (mikrop öldürücüler), tıbbi amaçlı deterjanlar.  

6. SINIF Değerli olmayan maden cevherleri. Adi metaller ile bunların alaşımları ve yarı mamulleri. 

Barınma, saklama, muhafaza etme, kaplama, sarma, çevreleme, depolama, yerleştirme amaçlı 

metalden malzemeler ve araçlar: metalden mamul yapılar, metalden inşaat iskeletleri ve dikmeleri, 

metal kutular, metal ambalajlar, alüminyum folyo, metalden çitler, korkuluklar, metalden tüpler, 

metal kaplar, madeni depolar, metal nakliye sandıkları, metal portatif merdivenler. Eleme, filtreleme 

ve benzeri amaçlar için yapılmış metalden malzemeler. Metalden mamul kapılar ve pencereler, 

kepenkler, jaluziler, bunların kasaları ve aksamları. Elektrik için olmayan madeni kablolar, teller. 

Metalden hırdavatçı (nalburiye) eşyası. Metalden havalandırma, ısıtma, kanalizasyon, telefon, yeraltı 

elektrik ve iklimlendirme tesisatları için havalandırma kanalları, menfezler, menfez kapakları, bacalar, 

baca şapkaları, menhol (baca) kapakları, ızgaralar. Metalden mamul işaretle gösterme, yönlendirme, 

belirtme, tanıtma amaçlı malzemeler: tabelalar, panolar, plakalar, metalden ışıksız trafik yönlendirme 

işaretleri. Metalden mamul sıvı veya gaz nakli amaçlı borular, sondaj boruları ve bunların bağlantı 

parçaları: metalden vanalar, manşonlar, dirsekler, klipsler, uzatmalar. Madeni para kasaları. Metalden 

mamul demiryolu malzemeleri: raylar, ray bağlantıları, makaslar. Madeni iskele babaları ve 

şamandıraları, madeni dubalar, deniz taşıtları için çapa demirleri. Döküm işleri için madeni kalıplar 

(makine parçası olanlar hariç). Adi metallerden veya bunların alaşımlarından yapılmış sanat eserleri. 

Metalden mamul kapaklar, şişe kapakları. Madeni direkler. Kaldırma, yükleme ve nakil için madeni 

paletler, madeni halatlar, yük kaldırma ve taşımada kullanılan madeni askılar, bağlar, kolonlar, 

kuşaklar, bantlar ve şeritler. Araç tekerlekleri için metal takozlar. 



7. SINIF Ahşap, metal, cam ve plastik malzemelerin ve madenlerin işlenmesi, bunlara şekil verilmesi 

için makineler, takım tezgahları ve bu amaçla kullanılan endüstriyel robotlar, üç boyutlu yazıcılar. İş 

makineleri: dozerler, kepçeler, ekskavatörler, yol yapım ve kaplama makinaları, sondaj makinaları, 

kaya delme makinaları, süpürme makinaları ve aynı işleve sahip robotik mekanizmalar. Kaldırma, 

taşıma ve iletme makineleri: asansörler, yürüyen merdivenler, vinçler, aynı işleve sahip robotik 

mekanizmalar. Tarım, hayvancılık, ziraat sektörlerinde ve tahıl/meyve/sebze/gıda işlenmesinde 

kullanılan makineler ve robotik mekanizmalar. Kara taşıtları için olanlar hariç motorlar, elektrikli 

motorlar, bunların parçaları ve tertibatları: hidrolik, pnömatik kontroller, kara taşıtları için olanlar 

hariç frenler, balatalar, krank milleri, dişliler, silindirler, pistonlar, türbinler, filtreler; kara taşıtlarında 

kullanılan ve bu sınıfta yer alan parçalar: taşıtlar için yağ, yakıt ve hava filtreleri, egzozlar, egzoz 

manifoldları, silindirler, silindir başları, pistonlar, karbüratörler, yakıt dönüşüm cihazları, enjektörler, 

yakıt tasarruf cihazları, pompalar, valfler, marşlar, dinamolar, bujiler. Rulmanlar, bilyalı veya masuralı 

yataklar. Lastik sökme ve takma makineleri. Alternatörler, jeneratörler, elektrik jeneratörleri, güneş 

enerjisi ile çalışan jeneratörler. Boya makineleri, otomatik boya püskürtme tabancaları, elektrikli, 

hidrolik ve pnömatik zımbalama makineleri ve tabancaları, elektrikli yapıştırıcı tabancalar, basınçlı 

hava veya sıvı püskürtücü makineler için tabancalar, elektrikli el matkapları, motorlu el testereleri, 

dekupaj makineleri, spiral makineler, basınçlı hava üreticiler, kompresörler, , araç yıkama makineleri 

ve yukarıda sayılan makine ve araçlarla aynı işleve sahip robotlar. Elektrikli ve gazlı kaynak makineleri, 

elektrikli ark kaynak cihazları, elektrikli lehim cihazları, elektrikli ark kesme cihazları, elektrikli kaynak 

makine elektrotları ve bunlarla aynı işleve sahip robotlar. Matbaa makineleri. Ambalajlama 

makineleri, doldurma-tapalama ve kapatma makineleri, etiketleme makineleri, tasnifleme makineleri 

ve yukarıda sayılan makinelerle aynı işleve sahip robotlar ve robotik mekanizmalar (elektrikli plastik 

kapama/mühürleme cihazları [paketleme] dahil). Tekstil makineleri, dikiş makineleri ve bunlarla aynı 

işleve sahip endüstriyel robotlar. Makine veya motor parçası olmayan pompalar (akaryakıt dolum ve 

dağıtım pompaları ve bunların tabancaları dahil). Doğrama, öğütme, ezme, çırpma ve ufalama için 

mutfakta kullanılan elektrikli aletler; yıkama makineleri (çamaşır/bulaşık yıkama makineleri, ısıtmalı 

olmayan santrifüjlü çamaşır kurutma makineleri dahil); zemin, halı veya döşeme temizleme amaçlı 

elektrikli makineler, elektrikli süpürgeler ve bunların parçaları. Otomatik satış makineleri. Galvanizle 

kaplama ve elektroliz (akımla kaplama) makineleri. Elektrikli açma kapama mekanizmaları. Makine ve 

motorlar için silindir contaları.  

8. SINIF Değerli madenlerden olanlar dahil çatallar, kaşıklar, bıçaklar ve kesme, doğrama, soyma 

amaçlı elektrikli olmayan kesici mutfak aletleri. Kesici ve dürtücü silahlar. Güzellik amaçlı ve kişisel 

bakım için kullanılan bu sınıfa dahil aletler: tıraş, epilasyon, manikür, pedikür aletleri, saç düzleştirme 

ve kıvırma amaçlı el aletleri, makaslar. Makine, cihaz ve taşıt onarımı, inşaat, ziraat, bahçecilik ve 

ormancılıkla ilgili elle çalışan (elektrikli olmayan ve motorsuz) aletler. Elektrikli-elektriksiz, buharlı 

ütüler. 

 9. SINIF Bilim, denizcilik, topoğrafya, meteoroloji, sanayide ve laboratuvarda kullanım amaçlı olanlar 

dahil ölçme aletleri, cihazları: tıbbi amaçlı olmayan termometreler, barometreler, ampermetreler, 

voltmetreler, nem ölçerler, test cihazları, teleskoplar, periskoplar, pusulalar; taşıt göstergeleri; 

laboratuvarlarda kullanılan malzemeler: mikroskoplar, büyüteçler, deney malzeme ve cihazları. Ses ve 

görüntünün kaydı, nakli veya yeniden meydana getirilmesi (reprodüksiyonu) için cihazlar: kameralar, 

fotoğraf makineleri, televizyonlar, videolar, cd-dvd kayıt ve oynatıcı cihazlar, mp3 çalar, bilgisayarlar, 

masa üstü-tablet bilgisayarlar, mikrofonlar, hoparlörler, kulaklıklar; haberleşme ve çoğaltma amaçlı 

cihazlar ve bilgisayar çevre donanımları: cep telefonları ve bunların kılıfları, sabit telefonlar, telefon 



santralleri, bilgisayar yazıcıları, tarayıcılar, fotokopi makineleri. Manyetik, optik kayıt taşıyıcılar ve 

bunlara kaydedilmiş bilgisayar programları ve yazılımları; bilgisayar ağları vasıtasıyla indirilebilen ve 

manyetik ve optik ortamlara kayıt edilebilen elektronik yayınlar; manyetik/optik okuyuculu kartlar. 

Antenler, uydu antenler, yükselticiler ve bunların parçaları. Bilet otomatları, nakit para çekme 

makineleri. Makine ve cihazların elektroniğinde kullanılan elemanlar: yarı iletkenler, elektronik 

devreler, entegreler, yongalar (çipler), diyotlar, transistörler, manyetik kafalar, saptırıcılar; elektronik 

kilitler, fotoseller, elektronik açma kapama mekanizmaları, algılayıcılar (sensörler). Birim zamandaki 

tüketim miktarını ölçen sayaçlar ve zaman ayarlayıcıları. Koruyucu giysiler, koruma ve can kurtarma 

amaçlı donanımlar. Gözlükler, güneş gözlükleri, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve 

aksesuarları. Elektrik enerjisini iletim, dönüştürme, depolama kontrol cihazları ve araçları: fişler, 

buatlar, anahtarlar, şalterler, sigortalar, balastlar, starterler, elektrik panoları, rezistanslar, soketler, 

transformatörler, adaptörler, şarj cihazları, elektrikli ziller, elektrik, elektronikte kullanılan kablolar, 

piller, aküler. Ana fonksiyonu uyarı ve alarm olan cihazlar (taşıt alarmları hariç), elektrikli ziller. 

Trafikte kullanım amaçlı sinyalizasyon, işaretle bildirme cihazları ve araçları. Yangın söndürme amaçlı 

taşıtlar dahil yangın söndürme aletleri ve cihazları (yangın söndürme hortumları ve yangın söndürme 

vanaları dahil). Radarlar, denizaltı radarları (sonarlar), gece görüşü sağlayıcı veya arttırıcı aletler ve 

cihazlar. Dekoratif mıknatıslar. Metronomlar. 

10. SINIF Cerrahi, tıbbi, diş hekimliği ve veterinerlik için alet, cihaz ve mobilyalar. Yapay organlar ve 

protezler. Tıbbi ortopedik malzemeler: tıbbi korseler, ortopedik ayakkabılar, elastiki ve destekleyici 

bandajlar. Ameliyathane giysileri ve steril örtüler. Cinsel amaçlı aletler ve malzemeler. Prezervatifler 

(kondom/kaput). Biberonlar, biberon emzikleri, emzikler, bebekler için diş kaşıyıcılar.  

11. SINIF Aydınlatma cihazları (taşıtlar, iç ve dış mekanlar için aydınlatma armatürleri). Katı, sıvı, gaz 

yakıtlı ve elektrikli ısıtma amaçlı cihazlar: kombiler, boylerler, kaloriferler petekleri, eşanjörler, 

sobalar, kuzineler; güneş enerjisi kollektörleri. Buhar, gaz ve sis (duman) üreteçleri (jeneratörleri): 

buhar jeneratörleri (kazanları), asetilen jeneratörleri, oksijen jeneratörleri, nitrojen jeneratörleri. 

İklimlendirme ve havalandırma cihazları. Soğutucular ve dondurucular. Pişirme, kurulama ve 

kaynatmada kullanılan elektrikle ve gazla çalışan aletler, makineler ve cihazlar: fırınlar, elektrikli 

tencereler, elektrikli su kaynatıcıları, mangallar, barbeküler, elektrikli çamaşır kurutucuları, saç 

kurutucuları ve el kurutma cihazları. Sıhhi tesisat ürünleri: musluklar, duş takımları, klozet iç takımları, 

banyo-duş kabinleri, küvetler, klozetler, evyeler, lavabolar. Su yumuşatma cihazları, su arıtma 

cihazları, su arıtma tesisatı, atık arıtma tesisatı. Tıbbi amaçlı olmayan elektrikli alt yaygıları ve 

elektrikli battaniyeler, ısıtıcı yastıklar, elektrikli veya elektriksiz ayak ısıtıcıları, sıcak su torbaları 

(termoforlar). Akvaryumlar için filtreler ve filtre-motor kombinasyonları. Sanayi tipi pişirme, kurutma 

ve soğutma tesisatı. Pastörize ve sterilize edici makineler. 

12. SINIF Motorlu kara taşıtları (motosikletler, mobilet dahil) ve bu taşıtlar için motorlar, kavramalar 

ve transmisyon bağlantıları, transmisyon kayışları ve zincirleri, dişliler, frenler, fren disk ve balataları, 

şasiler, kaportalar, süspansiyonlar, darbe emiciler, şanzımanlar, direksiyonlar, jantlar. Bisikletler ve 

bunların gövdeleri, gidonları, çamurlukları. Taşıt kasaları, damperli kasalar, traktör römorkları, 

frigorifik kasalar, römork bağlantıları. Taşıt koltukları, koltuklar için baş dayanakları, emniyetli çocuk 

koltukları, koltuk kılıfları, araç örtüleri (aracın şeklini almış), güneşlikler. Sinyaller ve yön sinyalleri için 

kollar, taşıt camları için silecekler, silecek kolları. Taşıtlar için iç ve dış lastikler, tubles lastikler, lastik 

tamir takımları, taşıt lastikleri için yamalar, kaynak yamalar, taşıt lastikleri için supaplar. Taşıt camları, 

emniyetli taşıt camları, taşıtlar için dikiz aynaları ve yan aynalar. Patinaj zincirleri. Taşıtlar için 



portbagajlar, bisiklet ve kayak taşıyıcıları, seleler. Lastik şişirme pompaları. Taşıtlar için hırsız 

alarmları, kornalar. Yolcular için emniyet kemerleri, havalı yastıklar. Bebek arabaları, tekerlekli 

sandalyeler, pusetler. El arabaları, pazar arabaları, tek veya çok tekerlekli el arabaları, market 

arabaları, ev eşyaları için tekerlekli taşıyıcılar. Raylı taşıtlar: Lokomotifler, trenler, tramvaylar, 

vagonlar, teleferikler, telesiyejler. Deniz taşıtları ve parçaları (motorları hariç). Hava taşıtları ve 

parçaları (motorları hariç). 

13. SINIF Ateşli, havalı, yaylı silahlar ile bunlara ait kılıf ve askı kayışları. Ağır silahlar, havanlar, 

roketler. Havai fişekler. Kişisel kullanım için koruyucu gazlar.  

14. SINIF Kuyumculuk eşyaları (taklitleri dahil); altınlar, mücevherler, kıymetli taşlar ve bunlardan 

mamul takılar, kol düğmeleri, kravat iğneleri ve heykeller, biblolar. Saatler ve zaman ölçme cihazları 

(kronometreler ve parçaları, saat kordonları dahil).  

15. SINIF Müzik aletleri ve kutuları.  

16. SINIF Kağıt, karton (mukavva); kağıt veya karton malzemeden mamul ambalajlama ve sarma 

malzemeleri, karton kutular; kağıttan yapılmış tek seferlik kullanıma mahsus ürünler (kırtasiye amaçlı 

ürünler hariç): kağıt havlular, tuvalet kağıtları, kağıt peçeteler. Plastik malzemeden mamul 

ambalajlama ve sarma malzemeleri. Matbaa ve ciltleme malzemeleri. Basılı yayınlar, basılı evrak: 

kitaplar, dergiler, gazeteler, faturalar, irsaliyeler, gelir makbuzları, takvimler, posterler, fotoğraflar, 

afişler, tablolar, çıkartmalar, pullar. Kırtasiye, büro, eğitim-öğretim, yazım, çizim, resim ve sanatçılar 

için malzemeler (mobilyalar ve cihazlar hariç): kırtasiye tipi kağıt ürünler, yapıştırıcılar, kalemler, 

silgiler, kırtasiye tipi bantlar, el işi için karton, yazı kağıtları, kopyalama kağıtları, yazarkasa kağıt 

ruloları, çizim aletleri, kara tahtalar, resim boyaları. Büro makineleri. Badana ve boya işleri için fırçalar 

ve rulolar. Tespihler.  

17. SINIF Kauçuk, gütaperka, lastik, amyant (asbest), mika veya bunlardan mamul toz, levha, çubuk ve 

folyo halinde yarı mamul sentetik malzemeler. Yalıtım, dolgu ve tıkama malzemeleri: yalıtım amaçlı 

kullanılan boyalar, yalıtım için kumaşlar, yalıtım amaçlı bantlar, yalıtım için örtüler, derz dolguları, 

contalar, o-ringler ( motor ve silindir contaları hariç). Lastikten, plastikten veya kauçuktan mamul 

bükülebilir borular, hortumlar (taşıtlar için kullanılanlar dahil), boru kılıf ve rakorları; tekstilden 

hortumlar, madeni olmayan boru kılıfları ve rakorları, hortum rakorları, taşıtlar için radyatör 

hortumları (yangın hortumları hariç).  

18. SINIF İşlenmiş veya işlenmemiş deriler ve postlar, yapay deriler, köseleler, astarlık deriler. 

Derilerden, deri taklitlerinden veya diğer malzemelerden mamul taşıma amaçlı başka sınıflarda yer 

almayan eşyalar: çantalar, cüzdanlar, deri veya kösele kutular ve sandıklar, anahtar muhafazaları, 

bavullar, valizler. Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, güneşlikler, bastonlar. Kırbaçlar, koşum takımları, 

eyerler, üzengi ve eyer kayışları.  

19. SINIF Bu sınıfa dahil biçimlendirilmemiş halde malzemeler: kum, çakıl, mıcır, asfalt, zift, çimento, 

kireç, alçı, sıva, beton, blok mermer. Beton, alçı, toprak, kil, taş, mermer, ahşap, plastik veya sentetik 

malzemelerden imal edilmiş ve şekil almış yapı/inşaat/yol yapımı ve benzer amaçlı malzemeler: 

metalden olmayan binalar/yapılar, yapı elemanları, direkler, bariyerler, tabii veya sentetik ısı ile 

yapıştırılabilen kaplamalar, çatılar için ziftli kartonlar, ziftli kaplamalar, ahşap ve sentetik malzemeden 

kapı ve pencereler. Yollar için metal, mekanik ve aydınlatmalı olmayan trafik işaretleri. Beton, taş 



veya mermerden yapılmış anıtlar, heykeller. İnşaatlar için cam ürünleri. Metalden olmayan prefabrik 

yüzme havuzları. Akvaryum kumları.  

20. SINIF Yapıldıkları maddelere ve malzemelere bakılmaksızın mobilyalar. Yatak şilteleri, yastıklar, 

tıbbi amaçlı olmayan havalı yataklar ve yastıklar, kampçılar için uyku tulumları, deniz yatakları. 

Aynalar. Arı kovanları, suni petekler ve petek çıtaları. Bebekler için ana kucakları, parmaklıklı oyun 

parkları (iç mekanlar için), bebek beşikleri, yürüteçler. Ahşap veya sentetik malzemeden mamul 

panolar, resimler, tablolar için çerçeveler, kimlik kartları, künyeler, isimlikler, etiketler. Ahşap veya 

sentetik malzemeden mamul ambalaj, nakliye ve depolama amaçlı variller, fıçılar, bidonlar, hazneler 

(depolar), kutular, ambalaj kapları, nakliye amaçlı konteynerler, sandıklar, taşıma paletleri, bunlarla 

birlikte kullanılan kapaklar. Ahşap veya sentetik malzemelerden mamul hırdavat (nalburiye) eşyası, 

mobilya bağlantıları, açma kapama tertibatları. Tahta, mantar, kamış, bambu, hasır, boynuz, kemik, 

fildişi, balina kemiği, istiridye kabuğu, kehribar, sedef, lületaşı, balmumu, plastik veya alçıdan mamul 

bu sınıfa dahil süs ve dekorasyon eşyaları: biblolar, duvara asılan süsler, heykeller. Sepetler, balıkçı 

sepetleri. Ev hayvanları için kulübeler, yuvalar, yataklar. Ahşap veya sentetik malzemeden mamul 

portatif merdivenler, hareketli merdivenler. Bambu perdeler, stor perdeler (iç mekan), şerit perdeler, 

dekorasyon amaçlı boncuklu perdeler; perde kopçaları, perde halkaları, perde kancaları, perde 

çubukları. Araç tekerlekleri için metalden olmayan takozlar. 

21. SINIF Elektriksiz temizlik aletleri ve gereçleri: boya fırçaları hariç fırçalar, çelik talaşları, süngerler, 

çelik yünleri, üstüpüler, tekstilden mamul temizleme ve silme bezleri, bulaşık eldivenleri, elektrikli 

olmayan cilalama makineleri, halı süpürgeleri, sopalı yer paspasları. Diş fırçaları, elektrikli diş fırçaları, 

diş ipleri, tıraş fırçaları, saç fırçaları, taraklar. Değerli metalden olanlar da dahil olmak üzere, bu sınıfta 

yer alan ve elektrikle çalışmayan ev ve mutfak gereçleri (çatal, bıçak, kaşıklar hariç): yemek servis 

takımları, kap-kacak, şişe açacakları, saksılar, pipetler, elektriksiz pişirme aletleri. Ütü masaları ve 

kılıfları, çamaşır kurutmalıkları, elbise askıları. Ev hayvanları için kafesler, akvaryumlar, vivaryumlar, 

terraryumlar. Camdan, porselenden, seramikten, kilden süs ve dekorasyon eşyaları: heykeller, 

biblolar, vazolar. Fare kapanları, haşerat tuzakları, sinek ve haşeratı kovucu veya yok edici elektrikli 

cihazlar, sinek yakalayıcılar, sinek raketleri. Parfüm bekleri (yandığında koku yayan bekler), parfüm 

spreyleri ve vaporizatörleri (püskürteç), elektrikli-elektriksiz makyaj temizleme aletleri, pudra 

ponponları, tuvalet eşyaları için kutular. Püskürtmeli hortum başlıkları, sulama süzgeçleri için 

başlıklar, sulama aletleri, bahçe sulama süzgeçleri, musluklara takılan uçlar. İşlenmemiş cam, yarı 

işlenmiş cam, dekorasyon için cam mozaikler ve cam tozları (inşaat için olanlar hariç), cam yünleri 

(izolasyon ve tekstil amaçlı olmayan).  

22. SINIF Halatlar, ipler, ip merdivenler, hamaklar, balık ağları. Çadırlar, tenteler, brandalar, yelkenler, 

araç örtüleri (araç şeklini almamış olanlar). Tekstilden mamul ambalaj torbaları. Kauçuk ve sentetik 

olmayan döşeme doldurma malzemeleri (yün, pamuk dahil). Tekstil amaçlı sentetik elyaflar, 

işlenmemiş büküm elyafları, cam elyaflar.  

23. SINIF Tekstil amaçlı büküm iplikleri; dikiş, nakış ve örgü iplikleri, tireler, esnek iplikler.  

24. SINIF Dokunmuş veya dokunmamış kumaşlar. Ev tekstil ürünleri: perdeler, yatak örtüleri, 

nevresimler, çarşaflar, yastık kılıfları, battaniyeler, yorganlar, havlular. Tekstilden bayraklar, flamalar, 

etiketler. Bebekler için kundak örtüleri.  



25. SINIF Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler, çoraplar, 

fularlar, şallar, bandanalar, eşarplar, kemerler. Ayak giysileri: ayakkabılar, terlikler, sandaletler. Baş 

giysileri: şapkalar, kasketler, bereler, takkeler, kepler.  

26. SINIF Danteller ve nakışlar (aplikeler), güpürler, fistolar, dar dokumalar, şeritler ve kurdeleler, 

ekstraforlar, fitiller, giysiler için kumaştan yapılmış hazır harfler ve rakamlar, armalar, rütbe işaretleri, 

vatkalar. Giysiler için düğmeler, kopçalar, halkalar, fermuarlar, ayakkabı ve kemer tokaları, perçinler, 

yapışkan bantlar, bağlar, toplu iğneler, iğneler, dikiş iğneleri, dikiş makinesi iğneleri, tığlar ve örgü 

şişleri, iğne kutuları ve iğnelikler. Yapma çiçekler, yapma meyveler. Saç tokaları, saçı bağlamak için 

halkalar, taçlar, değerli metalden olmayan saç süsleri, takma saçlar, postişler, elektrikli veya 

elektriksiz bigudiler.  

27. SINIF Halılar, kilimler, yolluklar. Seccadeler. Muşambalar, yapay çimen, döşemelik mantarlı 

muşamba (linolyum). Spor amaçlı minderler. Tekstilden olmayan duvar kaplamaları, duvar kağıtları.  

28. SINIF Oyunlar ve oyuncaklar. Salonda oynanan oyunlar; harici ekran ya da monitör ile bağlanıp 

oynanabilen oyunlar için aletler, makineler ve cihazlar (jetonla çalışanlar dahil). Hayvanlar için 

oyuncaklar. Çocuk bahçeleri, parklar ve oyun parkları için oyuncaklar. Bu sınıfa dahil jimnastik ve spor 

aletleri; olta takımları, yapay balık yemleri, avcılık ve balıkçılık için tuzaklar. Suni yılbaşı ağaçları ve 

bunlar için süsler, suni karlar, çıngıraklar, parti ve benzeri eğlenceler için malzemeler, kağıttan parti 

şapkaları.  

29. SINIF Et, balık, kümes ve av hayvanlarının etleri ile her nevi işlenmiş et ürünleri. Kuru bakliyat. 

Hazır çorbalar, bulyonlar. Zeytin, zeytin ezmeleri. Süt ve süt ürünleri (tereyağı dahil). Yenilebilir 

bitkisel yağlar. Kurutulmuş, konservelenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş, tütsülenmiş, salamura edilmiş 

her türlü meyve ve sebzeler, salçalar. Kuru yemişler. Fındık ve fıstık ezmeleri, tahin. Yumurtalar, 

yumurta tozları. Patates cipsleri. 

30.SINIF Kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler. Makarnalar, 

mantılar, erişteler. Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar: Ekmek, simit, poğaça, pide, sandviç, 

katmer, börek, yaş pasta, baklava, kadayıf, şerbetli tatlılar, puding, muhallebi, kazandibi, sütlaç, 

keşkül. Bal, arı sütü, propolis. Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, vanilya, baharatlar, domates sosları 

dahil olmak üzere soslar. Mayalar, kabartma tozları. Her türlü un, irmikler, nişastalar. Toz şeker, 

kesme şeker, pudra şekeri. Çaylar, buzlu çaylar. Şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerler, 

gofretler. Sakızlar. Dondurmalar, yenilebilir buzlar. Tuz. Hububattan (tahıl) imal edilmiş çerezler, 

patlamış mısır, yulaf ezmeleri, mısır cipsleri, kahvaltılık hububat ürünleri, işlemden geçirilmiş buğday, 

arpa, yulaf, çavdar, pirinç. Pekmez.  

31. SINIF İşlenmemiş tarım ve bahçecilik ürünleri, tohumlar. Ormancılık ürünleri. Canlı hayvanlar, 

kuluçkalık yumurtalar, döllenmiş yumurtalar. Canlı ve kurutulmuş bitkiler ve otlar. Hayvan yemleri. 

Malt (insan tüketimi için olmayan).  

32. SINIF Biralar; bira yapımında kullanılan preparatlar. Maden suları, kaynak suları, sofra suları, 

sodalar. Sebze ve meyve suları, bunların konsantreleri ve özleri, meşrubatlar. Enerji içecekleri 

(alkolsüz).  

33. SINIF Alkollü içecekler (biralar hariç): Şaraplar, rakılar, viskiler, likörler, alkol içeren kokteyller.  



34. SINIF Tütün, çiğneme tütünleri, sigaralar, purolar. Değerli metalden olanlar da dahil olmak üzere, 

tütün içenlere mahsus malzemeler: pipolar, puro ve sigara ağızlıkları, küllükler, tütün kutuları, sigara 

sarmak için aletleri, sigara kağıtları, nargileler, çakmaktaşları, çakmaklar. Kibritler.  

35. SINIF Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve 

fuarların organizasyonu hizmetleri. Büro hizmetleri: sekreterlik hizmetleri, gazete aboneliği 

düzenleme hizmetleri, istatistiklerin derlenmesi, büro makinelerinin kiralanması hizmetleri, bilgisayar 

veri tabanlarındaki bilginin sistematik hale getirilmesi, telefon cevaplama hizmetleri. İş yönetimi, 

idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri, personel işe 

yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri, ithalat-ihracat acente hizmetleri, 

geçici personel görevlendirme ( başkası adına fatura yatırma, vergi yatırma, trafik işlemleri gibi iş 

takibi) hizmetleri. Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri. Müşterilerin 

malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için malların* bir araya getirilmesi hizmetleri 

(belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer 

yöntemler ile sağlanabilir). * Bu kısımda mal veya mal grubu belirtiniz. 36. SINIF Sigorta hizmetleri. 

Finansal ve parasal hizmetler. Gayrimenkul komisyonculuğu, müşavirliği ve idaresi hizmetleri. 

Gümrük müşavirliği hizmetleri.  

37. SINIF İnşaat hizmetleri, inşaat araç – gereçlerinin ve iş makinelerinin kiralanması hizmetleri. 

Temizlik hizmetleri; dezenfeksiyon hizmetleri; haşere ilaçlama hizmetleri; temizlik araçları ve 

makinelerinin kiralanması hizmetleri. Kara araçları servis istasyonu hizmetleri (bakım, tamir ve 

akaryakıt dolumu). Deniz araçlarının bakımı ve tamiri hizmetleri; gemi inşaatı hizmetleri. Hava 

taşıtlarının bakım ve tamiri hizmetleri. Mobilyalara ilişkin döşeme, tamir, restorasyon hizmetleri. 

Isıtma, havalandırma ve su tesisatının kurulması (tesis edilmesi), bakımı ve tamiri hizmetleri. 

Giysilerin temizliği, bakımı ve tamiri hizmetleri. Sınai makinelerin ve cihazların, büro makinelerinin ve 

cihazlarının, haberleşme cihazlarının, elektrikli ve elektronik cihazların tesisi, bakımı ve tamiri 

hizmetleri. Asansör tamiri ve bakımı hizmetleri. Saat tamiri hizmetleri. Madencilik, maden çıkarma 

hizmetleri. Ayakkabı, çanta, kemer tamiri hizmetleri.  

38. SINIF Radyo ve televizyon yayın hizmetleri. Haberleşme hizmetleri (internet servisi sağlama 

hizmetleri dahil). Haber ajansı hizmetleri.  

39. SINIF Kara, deniz ve hava taşımacılığı hizmetleri ve kara, deniz ve hava taşıtlarının kiralanması 

hizmetleri, tur düzenleme, seyahat için yer ayarlama, seyahat ile ilgili bilet sağlama, kurye hizmetleri. 

Araba parkları hizmetleri, garaj kiralama hizmetleri. Tekne barındırma hizmetleri. Boru hattı ile taşıma 

hizmetleri. Elektrik dağıtım hizmetleri. Su temin hizmetleri. Taşıt ve malları kurtarma hizmetleri. 

Malların depolanması, paketlenmesi ve sandıklanması hizmetleri. Çöplerin depolanması ve taşınması 

hizmetleri, atıkların toplanması ve taşınması hizmetleri. 

40. SINIF Adi metallerin işleme hizmetleri. Değerli metallerin işlenmesi hizmetleri. Fotografik ve 

sinematografik ürünlerin işlenmesi hizmetleri, banyo, baskı ve foto gravür hizmetleri. Gıdaların 

işlenmesi hizmetleri. Hayvan kesim hizmetleri. Deri ve kürk işleme hizmetleri. Saraçlık hizmetleri. 

Kumaş işleme hizmetleri, yün işleme hizmetleri. Terzilik hizmetleri, nakış işleme hizmetleri. Ahşap ve 

kereste işleme hizmetleri. Sanat eserlerinin çerçevelenmesi hizmetleri. Sıvı, kimyasal madde, gaz, 

hava işleme hizmetleri. Cam ve optik cam işleme hizmetleri. Malzemelerin montajı (üçüncü şahıslar 

adına) hizmetleri. Diş teknisyenliği (döküm) hizmetleri. Çömlekçilik hizmetleri. Enerji üretimi 



hizmetleri, jeneratörlerin kiralanması hizmetleri. Kağıdın işlenmesi. Baskı hizmetleri, ciltçilik 

hizmetleri. Plastik işleme hizmetleri.  

41.SINIF Eğitim ve öğretim hizmetleri. Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare 

hizmetleri. Spor, kültür ve eğlence hizmetleri (sinema, spor karşılaşmaları, tiyatro, müze, konser gibi 

kültür ve eğlence etkinlikleri için bilet sağlama hizmetleri dahil). Dergi, kitap, gazete v.b.gibi yayınların 

basıma hazır hale getirilmesi, okuyucuya ulaştırılmasına ilişkin hizmetler (global iletişim ağları 

vasıtasıyla anılan hizmetlerin sağlanması da dahil). Film, televizyon ve radyo programları yapım 

hizmetleri. Haber muhabirliği hizmetleri, foto-muhabirliği hizmetleri. Fotoğrafçılık hizmetleri. 

Tercüme hizmetleri. 

 42. SINIF Bilimsel ve sınai inceleme, araştırma hizmetleri; mühendislik hizmetleri, mühendislik ve 

mimari tasarım hizmetleri, kalite ve standart belgelendirme amaçlı mal/hizmetlerin test edilmesi. 

Bilgisayar hizmetleri: bilgisayar programlama, bilgisayarı virüse karşı koruma, bilgisayar sistem 

tasarımı, başkaları adına web sitelerinin tasarlanması, bakımı ve güncelleştirilmesi, yazılım tasarımı, 

kiralanması ve güncelleştirilmesi, internet arama motoru sağlama, hosting, bilgisayar donanımları 

alanında danışmanlık, bilgisayar donanımlarının kiralanması hizmetleri. Bu sınıfa dahil olup 

mühendislik, mimarlık, bilgisayar hizmetleri kapsamına girmeyen her türlü tasarım hizmetleri; grafik 

sanat tasarım hizmetleri. Sanat eserleri orijinallik onay hizmetleri.  

43.SINIF Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri. Geçici konaklama hizmetleri. Gündüz bakımı (kreş) 

hizmetleri. Hayvanlar için geçici barınma sağlanması hizmetleri.  

44.SINIF Tıbbi hizmetler. Güzellik bakımı hizmetleri. Veterinerlik ve hayvan üretme, besicilik, 

nalbantlık ile ilgili hizmetler. Tarım, bahçecilik ve ormancılıkla ile ilgili hizmetler. İşyeri ve personel 

sağlığı ile ilgili danışmanlık hizmetleri.  

45.SINIF Hukuki hizmetler (sınai ve fikri mülkiyet hakları konusunda danışmanlık hizmetleri dahil). 

Güvenlik hizmetleri. Evlendirme büroları hizmetleri. Cenaze hizmetleri. Giysi kiralama hizmetleri. 

Yangın söndürme hizmetleri. Refakat etme hizmetleri. İş güvenliği konularında danışmanlık 

hizmetleri. 

 


