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GİRİŞ
Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım ve Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında
yayımlanan kanun hükmünde kararnameler ilk olarak 27 Haziran 1995 tarihinde
hazırlanmıştı. Bu aşamada öncelikle marka, patent, endüstriyel tasarım ve coğrafi
işaretler konuları ayrı ayrı ele alınmış ve sınai mülkiyet haklarının korunmasında
uyumlulaşma süreci içinde Avrupa Birliği Müktesebatı ile uyumlu ilk ciddi yasal
düzenlemeler yapılmıştı. 20 yılı aşkın süredir yol gösterici olan bu kanun hükmünde
kararnameler birçok değişiklikle birlikte yerini kanuna bıraktı.

•

•
Sınai Mülkiyet föyünün amacı; mülga olan 556, 555, 554 ve 551 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameler ile 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’ndaki yenilikleri
ve değişiklikleri karşılaştırmaktır. 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren Sınai
Mülkiyet Kanunu ile 193 madde tek bir kanun altında toplanmıştır. Türk Patent
Enstitüsü’nün yeni adı Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değişmiştir.

•

ORTAK HÜKÜMLER

•

•

•
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Bu Kanunun (6769 SMK); Yayımı tarihinden önce yapılmış olan ulusal ve
uluslararası marka ve tasarım başvuruları ile coğrafi işaret başvuruları, başvuru
tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.
Bu Kanunun (6769 SMK); Yayımı tarihinden önce yapılmış olup yayımlanmamış
coğrafi işaret başvuruları, itiraz süresi bakımından mülga 555 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklı kalmak şartıyla Bültende
yayımlanacaktır.

•

Bu Kanunun (6769 SMK); Yayımı tarihinden önce yapılmış ulusal patent başvuruları
ve faydalı model başvuruları, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat
hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.
Bu Kanunun (6769 SMK); Yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan ek patent
başvurularının sonuçlandırılmasında, ek patent başvurusu veya ek patentin
bağımsız patent başvurusu ya da patente dönüştürülmesinde, asıl patent
başvurusunun başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümleri
uygulanacaktır.
Bu Kanunun (6769 SMK); Yürürlüğe girdiği tarihten önce ulusal aşamaya giren
uluslararası veya bölgesel anlaşmalar yoluyla yapılmış patent başvuruları ve
faydalı model başvuruları, başvurunun ulusal aşamaya girdiği tarihte yürürlükte
olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.
Sınai mülkiyet hakkının birden fazla sahibi olması durumunda sahiplerden birinin
kendisine düşen payı tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer
paydaşların önalım hakkı vardır.
Sınai mülkiyet hakkı korumasına konu ürünlerin (marka, patent/faydalı model,
tasarım, coğrafi işaret), hak sahibi veya onun izni ile üçüncü kişiler tarafından
piyasaya sunulmasından sonra bu ürünlerle ilgili fiiller hakkın kapsamı dışında
kalacaktır. Sınai mülkiyet hakkına konu ürünün dünyanın herhangi bir yerinde
ilk kez piyasaya sunulması ile birlikte o ürünlerin ticarete konu edilmesine ya da
mallar üzerinde tasarrufta bulunulmasına müdahale edilmeyecektir.
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MARKA

556 KHK

SMK (Yeni)

YAYIMA İTİRAZ

Bülten ilan süresi 3 aydı.

Bülten ilan süresi 2 aya indi.

BAŞLIK

556 KHK

SMK (Yeni)

MARKA OLABİLECEK
İŞARETLER

Çizimle görüntülenebilme
şartı kaldırıldı.

Ses ve renk markaları marka olabilecek işaretlere eklendi.
İTİRAZDA KULLANIM
KANITI

KHK’da yer almıyordu.

KHK’da yer almıyordu.

Aksesuar, yedek parça veya
eşdeğer parça ürünlerinde,
malın ya da hizmetin kullanım
amacının belirtilmesinin gerekli
olduğu hâllerde kullanılması
başvuru sahipleri tarafından
engellenmeyecektir.

Marka yayımına itirazda itiraza
gerekçe gösterilen markanın
Türkiye’de en az 5 yıldır tescilli
olması durumunda, başvuru
sahibinin talebi üzerine itiraz
eden tescilli marka sahibinin
5 yıl içerisinde markasını söz
konusu sınıfta ciddi kullandığına
ilişkin ispatlayıcı bilgi ve belge
istenecektir.

KHK’da muvafakatname
kavramı yer almıyordu.

Muvafakatname ile aynı ya da
ayırt edilemeyecek kadar benzer
markaların tescil edilmesi mümkün olacak.

UZLAŞMA

KHK’da yer almıyordu.

Kurum, gerekli gördüğü takdirde
marka yayımına itirazlarda uzlaşmaya teşvik edebilecek.

KORUMA SÜRESİ ve
YENİLEME

Kısmi yenileme
kavramı yer almıyordu.
Yenilemeler ayın son günü
yapılabiliyordu.

Talep üzerine marka tescil kapsamında bulunan mal veya hizmetlerin bir kısmı da yenilenebilecek.
Yenilemeler ayın son gününe kadar değil, yenilemenin son günü
yapılabilecek.

KHK’da yer almıyordu.

Marka sahibi, sonraki tarihli bir
markanın kullanıldığını bildiği
veya bilmesi gerektiği hâlde
bu duruma birbirini izleyen 5
yıl boyunca sessiz kalmışsa,
sonraki tarihli marka tescili kötü
niyetli olmadıkça, markasını
hükümsüzlük gerekçesi olarak
ileri süremeyecektir.

MARKA TESCİLİNDEN
DOĞAN HAKLARIN
KAPSAMI ve
İSTİSNALARI

MARKA TESCİLİNDE
MUTLAK RET
NEDENLERİ
MARKA TESCİLİNDE
MUTLAK RET
NEDENLERİ

KHK’da yer almıyordu.

Tescilli coğrafi işaretten oluşan
ya da tescilli coğrafi işaret içeren
başvurular re’sen reddedilecek.

MARKA TESCİLİNDE
NİSPİ RET NEDENLERİ

KHK’da yer almıyordu.

Başkasına ait ticaret unvanı
içeren marka başvuruları, itiraz
üzerine reddedilecektir.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN
GÖRÜŞLERİ

Marka başvurusunun
yayımlanmasından sonra
tüm mutlak ret nedenleri
kapsamında üçüncü kişi
görüşü veriliyordu.

Marka başvurusunun
yayımlanmasından sonra aynı
veya ayırt edilemeyecek kadar
benzer işaretler hariç üçüncü kişi
görüşü verilecektir.

556 KHK : Mülga 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
KURUM : Türk Patent ve Marka Kurumu
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BAŞLIK

HÜKÜMSÜZLÜK
HALLERİ ve
HÜKÜMSÜZLÜK TALEBİ
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BAŞLIK

İPTAL TALEBİ ve İPTAL
HALLERİ

MARKA HAKKINA
TECAVÜZ SAYILAN
FİİLER

556 KHK

SMK (Yeni)

İptal kararında yetkili
makam mahkemelerdi.

Yeni kanunla talep üzerine markanın kullanılmama, markanın
yaygın ad haline gelmesi” ve
“ortak/garanti markaların teknik
şartnamesine aykırı kullanımlarının olması sebebiyle iptalini
TÜRKPATENT yapabilecek.
Düzenleme AB Direktifi ile paralel
olarak kanunun yayım tarihinden
itibaren 7 yıl sonra yürürlüğe girecektir. Bu 7 yıllık süre içerisinde
talepler mahkemelerce sonuçlandırılacaktır.

KHK’da yer almıyordu.

İhlal durumunda gerekçe olarak
ileri sürülen tescilli markaların
dava tarihi itibariyle 5 senesini
dolduranlarından kullanım ispatı
def’i olarak ileri sürülebilecektir.

TASARIM
BAŞLIK
YENİLİK ve AYIRT
EDİCİLİK

554 KHK

SMK (Yeni)

KHK’da yer almıyordu.

Parçanın görünür durumda olan
özellikleri, yenilik ve ayırt edici
nitelik şartlarını karşılayacaktır. Birleşik ürünün görünmeyen
kısımları koruma kapsamı dışında
tutulacaktır.

BAŞLIK

554 KHK

SMK (Yeni)

TASARIM HAKKININ
KAPSAMI ve SINIRLARI

KHK’da yer almıyordu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığınca yayımlanan eşdeğer
parçaların kullanımı tasarım
koruma kapsamından çıkartılarak
tasarımın piyasaya ilk sürüldüğü
tarihten itibaren 3 yıl içinde
kullanımı tasarım hakkının ihlali
sayılmayacaktır.

TASARIM HAKKININ
KAPSAMI ve SINIRLARI

Başvuruda tasarımı
anlatan tarifnamenin
sunulması zorunluydu.

Tasarım başvurusunda tarifname
sunma zorunluluğu isteğe bağlı
hale getirilmiştir.

BAŞVURU ŞARTLARI,
SINIFLANDIRMA ve
ÇOKLU BAŞVURU

Çoklu başvurularda aynı
alt sınıfa dahil olma şartı
yer alıyordu.

Çoklu başvurularda, süslemeler
hariç olmak üzere, tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı her bir
ürünün, aynı sınıfa dâhil olması
şartı getirildi.

TASARIM BAŞVURU
ŞARTLARI

Tasarımcı ismi başvuruda
gizli tutulamıyordu.

Tasarımcı ismi başvuruda gizli
tutulabilecek.

İNCELEME

Tasarımlarda yenilik
incelemesi yapılmıyordu.

Yeni olmadığı tespit edilen
tasarımlar re’sen reddedilecek.

İNCELEME

Çoklu tasarım başvuruları
kapsamında genel
ahlaka/kamu düzenine
aykırılık olması halinde
kısmi ret kavramı yer
almıyordu.

Çoklu tasarım başvuruları
kapsamında genel ahlaka/
kamu düzenine aykırılık olması
halinde tasarımın yalnızca bir ya
da birkaçı için ret kararı verilerek
diğer tasarımlar ilana çıkabilecek.

554 KHK : Mülga 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
KURUM : Türk Patent ve Marka Kurumu
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BAŞLIK

554 KHK

SMK (Yeni)

KARARA ve TESCİLE
İTİRAZ

KHK’da yer almıyordu.

Başvuru kapsamındaki re’sen ret
kararlarına 2 ay içerisinde itiraz
edilebilecektir.

KARARA ve TESCİLE
İTİRAZ

Tasarımlarda ilana itiraz
süresi 6 aydı.

Tasarımlarda ilana itiraz süresi 3
aya indi.

KHK’da yer almıyordu.

Çoklu bir başvuruya yapılan
itirazın incelenmesi sırasında
itiraza konu edilmeyen ancak
söz konusu itirazın ekindeki
belgelerden iptalinin gerektiği
anlaşılan tasarım tescilleri re’sen
iptal edilecektir.

İTİRAZIN İNCELENMESİ

TASARIMIN KORUMA
SÜRESİ ve YENİLEME

ÇALIŞANLAR
TARAFINDAN YAPILAN
TASARIMLARA İLİŞKİN
HAK TALEBİNDE BEDEL

KHK’da yer almıyordu.

Tescilsiz tasarım kavramı ortaya
çıkmıştır. Tescil tasarımların
koruma süresi, koruma talep
edilen tasarımın kamuya ilk
sunulduğu tarihten itibaren 3
yıldır.

KHK’da yer almıyordu.

Öğretim elemanlarınca
gerçekleştirilen tasarımlardan
elde edilen gelirin yükseköğretim
kurumu ve tasarımcı arasındaki
paylaşımında tasarımcıya gelirin
en az yarısı verilecektir.

555 KHK : Mülga 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
KURUM : Türk Patent ve Marka Kurumu
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COĞRAFİ İŞARET
BAŞLIK

555 KHK

SMK (Yeni)

GELENEKSEL ÜRÜN ADI

KHK’da yer almıyordu.

Geleneksel Ürün Adı kavramı
ortaya çıkmıştır. İlgili piyasada
bir ürünü tarif etmek için
geleneksel olarak en az 30 yıl
süreyle kullanıldığı kanıtlanan
adlar geleneksel üretim
yöntemi ya da geleneksel
hammaddeden üretiliyor olması
halinde geleneksel ürün adı ile
korunabilecektir.

BAŞVURUNUN
İNCELENMESİ ve YAYIMI

Coğrafi işaret başvurularının Resmi Gazete,
yüksek tirajlı ulusal gazete ve yerel gazetede ilan
zorunluluğu yer alıyordu.

Kurum, coğrafi işaret ve geleneksel
ürün adı başvurularını bültende
yayımlayacaktır.

İTİRAZ ve İTİRAZIN
İNCELENMESİ

Re’sen ret edilen
başvurular için karara
itiraz yapılamıyordu.

Re’sen ret başvurularına 2 ay
içerisinde karara itiraz yapılacaktır.

İTİRAZ ve İTİRAZIN
İNCELENMESİ

İlana itiraz süresi 6 aydı.

İlana itiraz süresi 3 aya indi.

KHK’da yer almıyordu.

Tescil edilmiş coğrafi işaret veya
geleneksel ürün adı, amblem
ile birlikte ürün veya ambalajı
üzerinde kullanılacaktır. Coğrafi
işaretler bakımından amblemin
kullanılması zorunludur. Bu
amblem kullanımı yürürlükten 1 yıl
sonra geçerli olacaktır.

TESCİLLİ COĞRAFİ
İŞARETİN ve
GELENEKSEL ÜRÜN
ADININ KULLANIMI
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BAŞLIK

555 KHK

SMK (Yeni)

KULLANIMIN DENETİMİ

Denetim raporu 10 yılda
bir sunuluyordu.

Coğrafi işaretlere ilişkin denetim
raporları, tescilin Bültende yayımlandığı tarihten itibaren yılda 1
Kuruma sunulacaktır.

PATENT
BAŞLIK
PATENTLENEBİLİR
BULUŞLAR ve
PATENTLENEBİLİRLİĞİN
İSTİSNALARI

551 KHK

Bilgisayar yazılımları
ifadesi yer alıyordu.

BAŞLIK

551 KHK

SMK (Yeni)

BAŞVURUNUN
YAYIMLANMASI ve
ETKİLERİ

KHK’da yer almıyordu.

Patent başvurusunun
yayımlandığı tarihten itibaren
üçüncü kişiler, patent
başvurusuna konu olan buluşun
patent verilebilirliğine ilişkin
görüşlerini sunabilecektir.

İNCELEME TALEBİ

İncelemesiz patent
sistemi 7 yıllık bir koruma
sağlıyordu.

İncelemesiz Patent sistemi
kaldırılmıştır.

İTİRAZ ve İTİRAZIN
İNCELENMESİ

Tescil kararına itiraz
ifadesi yer almıyordu.

Patent tescil kararının bültende
yayımlanmasından itibaren 6 ay
içerisinde itiraz edilebilecektir.
(Faydalı modeller için geçerli
değildir)

KORUMA SÜRESİ ve
YILLIK ÜCRETLER

Sona ermiş bir patent
hakkının geçerli kılınması
için mücbir sebep
talebinin oluşması
gerekmekteydi.

Yıllık ücretlerinin sürelerinde
ödenmemesi halinde
TÜRKPATENT kurumunca hakkın
sona erdiğine ilişkin yapılan
bildirim tarihinden itibaren 2 ay
içerisinde TELAFİ ÜCRETİ’nin
ödenmesi halinde patent hakkı
tekrar geçerlilik kazanacaktır.

KORUMA SÜRESİ ve
YILLIK ÜCRETLER

Yıllık ücretler 1. yılın
sona erdiği tarihte (2.yıl)
ödeniyordu.

Yıllık ücretler 2. yılın sona erdiği
tarihte (3. Yıl) ve devam eden her
yıl vadesinde ödenecektir.

SMK (Yeni)

Bilgisayar programları
patentlenebilirliğin dışında olan
konular kapsamına alınmıştır.

PATENT BAŞVURUSU
İÇİN GEREKLİ
BELGELER

KHK’da yer almıyordu.

Buluşu yapan kişi isminin gizli
tutulmasını isteyebilecektir.

ARAŞTIRMA
TALEBİ, ARAŞTIRMA
RAPORUNUN
DÜZENLENMESİ ve
YAYIMLANMASI

Araştırma talebi 15 ay
içerisinde yapılıyordu.

Araştırma talebi bildirime gerek
olmaksızın 12 ay içerisinde
yapılacaktır.

551 KHK : Mülga 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
KURUM : Türk Patent ve Marka Kurumu
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BAŞLIK

551 KHK

SMK (Yeni)

HİZMET BULUŞU ve
SERBEST BULUŞ

Öğretim elemanlarının
yaptığı buluşların hak
sahipliği buluş sahibine
veriliyordu.

Kamu kurum ve kuruluşlarında
çalışanlara buluşları için ödenecek
bedel, buluştan elde edilen gelirin
üçte birinden az olmayacaktır.
Öğretim elemanlarının yaptığı buluşların hak sahipliği Yükseköğretim
Kurumları’na verilecektir.

KHK’da yer almıyordu.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından
desteklenen projelerde ortaya çıkan
buluşların, destek sağlayan kamu
kurumuna bildirilmesi zorunludur.

KAMU DESTEKLİ
PROJELERDE ORTAYA
ÇIKAN BULUŞLAR

HAKLARIN YENİDEN
TESİSİ

FAYDALI MODELLERDE
ARAŞTIRMA TALEBİ

FAYDALI MODEL
İLE KORUNAMAYAN
BULUŞLAR
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KHK’da yer almıyordu.

Faydalı model
başvurularında araştırma
zorunluluğu yer
almıyordu.

KHK’da yer almıyordu.

Patent başvurusuna ilişkin sürelere
uyulmaması hâlinde süreye uyulmamanın sonucunun bildirim tarihinden
itibaren 2 ay içinde, işlemlere devam
edilmesi talep edilebilecektir.
Başvuru tarihinin kesinleşmesinden
itibaren 2 ay içerisinde araştırma
raporu talep edilecektir. Araştırma
raporunun yayımlanmasından itibaren 3 ay içerisinde itiraz edilebilecek
ve üçüncü kişi görüşü verilebilecektir.

GO AKADEMİ SINAİ MÜLKİYET EĞİTİMLERİ

YENİ SINAİ MÜLKİYET KANUNU SİZE NELER GETİRECEK?

8 Şubat 2017
İstanbul
28 Şubat 2017
İzmir
14 Mart 2017
Ankara

Kimyasal ve biyolojik maddelere veya
usullere, eczacılıkla ilgili maddelere
veya usullere, biyoteknolojik buluşlar
usuller veya bu usuller sonucu elde
edilen ürünlere ilişkin buluşlar faydalı
model ile korunamayacaktır.
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