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S?nai Mülkiyet Kanunu
Bu kanun ile marka, co?rafi i?aret, tasar?m, patent, faydal? model ile geleneksel ürün adlar?na
ili?kin haklar?n korunmas? ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin
gerçekle?tirilmesine ili?kin düzenlemeler yer almaktad?r. Bu kanun ile Türk Patent Enstitüsü’nün
ad? “Türk Patent ve Marka Kurumu” olarak de?i?tirilmi?tir. Ayr?ca kanun; marka, co?rafi i?aret,
tasar?m, patent, faydal? model ile geleneksel ürün adlar?na ili?kin hak tan?mlar?, kapsamlar?,
ba?vurular?, itirazlar?, tescil ve tescil sonras? i?lemleri, hakk?n sona ermesi ve bu haklar?n ihlaline
dair hukuki ve cezai yapt?r?mlar? düzenlemektedir.
Markalarla ilgili olarak;
• Marka olarak tescillenmesi gereken i?aretlerin grafiksel gösterim ?art? “marka sahibine sa?lanan
koruman?n konusunun aç?k ve kesin olarak anla??lmas?n? sa?layabilecek ?ekilde sicilde
gösterilebilir olmas?” ?eklinde de?i?tirilmi?tir. Dolay?s?yla terminoloji AB Markalar Yönetmeli?i ile
uyumlu hale getirilmi?tir.
• Türk Marka Hukuku’na ”birlikte var olma ilkesi” getirilmi?tir. Buna göre, ayn? veya ay?rt
edilemeyecek derecede benzer markalar?n Türk Patent ve Marka Kurumu taraf?ndan re’sen
mutlak ret gerekçesi te?kil etmesine engel olmak için birlikte var olma anla?malar? ve
muvafakatnameler kabul edilecektir.
• ?tiraz süresi üç aydan iki aya indirilmi?tir.
• Yak?n zamanda Anayasa Mahkemesi taraf?ndan iptal edilen Paris Sözle?mesi anlam?ndaki
tan?nm?? markalar?n korunmas?, nispi ret ve hükümsüzlük nedeni olarak yeniden getirilmi?tir.
• Kötü niyet, ayr? bir itiraz ve hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmi?tir.
• Co?rafi i?aretleri içeren i?aretler, marka olarak tescil edilemeyecektir.
• Ay?rt edicilik kriterlerine ili?kin terminoloji, AB marka mevzuat?na benzer ?ekilde de?i?tirilmi?tir.
• Hükümsüzlük talebine ili?kin be? y?ll?k süre ayr? bir hükümle düzenlenmektedir.
• Kullan?lmama nedeniyle iptal talepleri Türk Patent ve Marka Kurumu taraf?ndan görülecektir.
Ancak, bu maddenin uygulanma tarihi ek bir hüküm ile 7 y?l ertelenmi?tir. Bu nedenle 2023 y?l?na
kadar iptal davalar? Fikri ve S?naî Haklar Mahkemeleri’nde aç?lmal?d?r.
• Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yap?lan itiraz i?lemleri s?ras?nda, itiraz eden taraf,
ba?vuran talep etti?i takdirde, itiraza dayanak gösterdi?i ve en az be? y?ld?r tescilli olan markalar?n
kullan?m?n? ispatlamak veya kullan?lmam??sa bunun için hakl? gerekçe sunmakla yükümlüdür.
Kullan?m ya da kullanmaman?n hakl? gerekçesi ispatlanamazsa itiraz reddedilecektir. Bu talep,
tecavüz davalar?nda savunma olarak da kullan?labilir.
Tasar?mlar ile ilgili olarak;
• ?lgili bölümün ba?l??? “Endüstriyel Tasar?mlar” iken “Tasar?mlar” olarak de?i?tirilmi?tir ve
endüstriyel olup olmamas?na ba?l? olmaks?z?n tüm tasar?mlar koruma alt?na al?nm??t?r.
• Tasar?m ba?vurular? için yenilik incelemesi getirilmi?tir. Türk Patent ve Marka Kurumu bu
incelemeyi re’sen yapacak ve ard?ndan ba?vurunun yay?mlay?p yay?mlamayaca??na karar
verecektir.
• ?tiraz süresi alt? aydan üç aya indirilmi?tir.
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• Tescilsiz tasar?mlar, topluluk tasar?mlar?yla ilgili Konsey Tüzü?ü’nün 11. maddesine uygun
olarak kamuya sunumlar?ndan itibaren üç y?l korunacakt?r.
• Ay?rt edicilik kriteri, "önemli fark" iken "fark" olarak de?i?tirilmi?tir.
• Görünmeyen parçalar / aksamlar (örne?in bir motorun parçalar?) tasar?m olarak tescil edilemez.
• ?tiraz gerekçeleri geni?letilmi?tir. “Kötü niyet” ve “ba?kas?na ait bir fikri mülkiyet hakk?n?n
izinsiz kullan?m?” da itiraz gerekçeleri aras?na eklenmi?tir.
Patentler ile ilgili olarak;
• EPC’nin 101. maddesiyle uyumlu olarak, patent verildikten sonra bir itiraz sistemi getirilmi?tir. Bu
sistemin devreye girmesiyle, patent sahipleri ilk patent verilmesi karar?ndan sonra itiraz
safhas?nda patenti de?i?tirme hakk?na sahip olacaklard?r.
• Mahkemeler, ilk patent verilme karar?ndan sonra, itiraz süreci Türk Patent ve Marka Kurumu
nezdinde devam ederken hükümsüzlük talebine ili?kin olarak karar veremez. Bununla birlikte, bu
düzenleme yaln?zca ulusal patent ba?vurular? için geçerlidir. Avrupa patentleri için ise, EPO’nun
patent verilebilirli?e ili?kin incelemesi s?ras?nda üçüncü ki?iler ulusal mahkemelerde hükümsüzlük
davas? açabileceklerdir.
• KHK'nin önceki kullan?m haklar?, bir patentin ve hizmet bulu?unun kullan?lmas? / uygulanabilir
olmas? zorunlulu?una ili?kin belirsiz hükümleri geli?tirilmi?tir.
• Patent hakk? tecavüzlerinde öngörülen tüm cezai yapt?r?mlar kald?r?lm??t?r.
• Zorunlu lisanslama gerekçeleri geni?letilmi?tir. Özellikle, Kanunla, "kullan?m?n ulusal pazar?n
ihtiyaçlar?n? kar??layacak düzeyde olmamas?" halinde patentin kullan?lmas? halinde dahi zorunlu
lisanslama talep edilebilece?i öngörülmektedir.
Co?rafi ??aretler ile ilgili olarak;
• Co?rafi i?aretler ve geleneksel ürün ad? düzenlemi?tir. Kanunda co?rafi i?aret tescil sonras? ilan?
sadece Bültende yay?mlanmas? düzenlenmi?tir. 555 say?l? KHK’daki 10 y?l yerine co?rafi i?aret
denetim raporlar? tescilin Bültende yay?mland??? tarihten itibaren y?lda bir TPE’ye sunulmas?
?eklinde de?i?tirilmi?tir.
Ortak Hükümler Bak?m?ndan;
• Bir marka / patent / tasar?m hakk? sahibi, öncelikli hak sahibinin açt??? tecavüz davas?nda
tescilli bir hakk?n? savunma olarak art?k ileri süremeyecektir. Dolay?s?yla, bir tescile sahip olmak
tecavüz olmad??? anlam?na gelmemektedir.
• Fikri Mülkiyet haklar? bak?m?ndan kabul edilen “ulusal tükenme” ilkesi, “uluslararas? tükenme”
olarak de?i?tirilmi?tir.
Kanun metninin tamam?na ula?mak için t?klay?n?z
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