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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanarak, 6 Nisan 2016 tarihinde TBMM
Başkanlığı’na sunulan Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı, 22.12.2016 tarihinde TBMM’de
kabul edilerek yasalaşmış ve 10.01.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir.
6769 sayılı Kanun ile; 551, 554, 555 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle
düzenlenmiş bulunan patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ve markalara ilişkin
başvuruların, tescil ve tecil sonrası işlemlerin ve bu hakların ihlaline dair hukuki ve
cezai yaptırımların tek bir kanun çerçevesinde düzenlemesi amaçlanmıştır.
Diğer taraftan, Anayasa Mahkemesi’nin çeşitli iptal kararlarıyla gündeme geldiği
üzere, kanunlar ile düzenlenmesi gereken cezai hükümlerin Kanun Hükmünde
Kararnameler ile düzenlenmesinden kaynaklanan hukuki sorunlara da çözüm
bulunmak amacıyla, cezai yaptırımlar kanun kapsamına alınmıştır.
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 6’sı geçici olmak üzere 199 madde ve 5 kitaptan
oluşmaktadır. Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı’nda konu ve madde numaralarının
sıralaması şu şekildedir:
Başlangıç Hükümleri (1 – 3 maddeler),
Birinci Kitap – Marka (4 – 32 maddeler),
İkinci Kitap – Coğrafi İşaretler (33 – 54 maddeler),
Üçüncü Kitap – Tasarım (55 – 81 maddeler),
Dördüncü Kitap – Patent ve Faydalı Model (82 – 145 maddeler),
Beşinci Kitap – Ortak ve Diğer Hükümler (146 – 193 maddeler),
Geçici Maddeler – (191 ve 192 maddeler arasında - 6 adet)

MARKALAR
Marka Tescil Başvurusu
Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından
veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan
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korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde
sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler,
sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten
oluşabilecektir.
Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını,
fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak
sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilecektir.
Ses ve Hareket Markası
Markalaşmada önemli bir yenilik olarak; ses markası, hareket markası gibi yeni
marka türlerine de tescil imkanı getirilmiştir.
Markanın iptali
Tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya
hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye'de ciddi biçimde kullanılmayan
ya da kullanımına 5 yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilecektir.
Oldukça radikal bir yenilik olan bu düzenlemenin 7 yıl sonra yürürlüğe girmesi
öngörülmüştür.
Koruma süresi 10 yıl
Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre, 10'ar
yıllık dönemler halinde yenilenecektir.
Marka hakkına tecavüz
Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten
veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla
satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve
20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır.
Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi
olmadan kaldıran kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para
cezasına çarptırılacaktır.
Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya
rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişiye, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 5 bin
güne kadar adli para cezası verilecektir.
Garanti markası
Marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak
özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan
işaret, garanti markası olacaktır.
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COĞRAFİ İŞARETLER
Coğrafi İşaret Başvurusu
Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvurularının bültende yayımlanması suretiyle,
tescil maliyetinin büyük kısmını oluşturan ilan ücretleri ortadan kaldırılmıştır.
Kanunda, coğrafi işaret hakkı, geleneksel ürün adı hakkı ile birlikte düzenlenmiş ve
geleneksel ürün adının da tescil yoluyla korunması düzenlenmiştir.
Buna göre, hayvan ırkları, bitki tür ve çeşitleri coğrafi işaret olamayacaktır.
Meşe adı, mahreç işareti ve geleneksek ürün kapsamına girmeyen adlar, ürünlerin öz
adı olmuş adlar, ürünün gerçek kaynağı konusunda halkı yanıltabilecek olan bitki tür
ve çeşitleri, hayvan ırkları veya benzeri adlar, kamu düzenine veya genel ahlaka
aykırı adlar, şartları taşıyan kişiler tarafından başvurusu yapılmasına rağmen kendi
ülkesinde korunmayan, koruması sona eren veya kullanılmayan adlar, tescilli veya
başvurusu yapılmış bir coğrafi işaret ile tamamen veya kısmen eş sesli olan ve
tüketiciyi yanıltabilecek adlar coğrafi işaret olarak tescil edilemeyecektir.
Coğrafi işaretli ürünlerin denetimine ilişkin rapor sunma sıklığı 10 yıldan 1 yıla
indirilerek, denetim mekanizması güçlendirilmiştir.
Tescil edilmiş coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının kullanım hakkına sahip
olan kişiler, bunları, amblem ile birlikte ürün veya ambalajı üzerinde kullanacaktır.
Coğrafi işaretler bakımından amblemin kullanılması zorunlu olacaktır.

TASARIM
Tescilli tasarımla birlikte tescilsiz koruma da kabul edilmiştir. Ancak, tescilsiz tasarım
korumasının kapsamı daha sınırlı tutulmuş olup, sadece kopyalamaya karşı
korunmaktadır.
Otomobil gibi bileşik ürünlerin motor kapağı altındaki görünmeyen tasarımları koruma
dışında bırakılmıştır. Böylece, otomobilin motor kapağı altındaki klakson, buji, akü
gibi parçalarının tasarımları koruma dışında kalmıştır.

PATENT VE FAYDALI MODEL
İncelemesiz patent sistemi kaldırılmıştır
Tasarı ile birlikte hak sahiplerine etkin koruma sağlamayan incelemesiz patent
sistemi kaldırılırken, faydalı model başvurularına araştırma raporu düzenleme
zorunluluğu getirilmiştir. Tescillenen patentlere ilişkin 6 ay süreyle itiraz edilmesinin
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önü açılmış ve patent verildikten sonra itiraz için tek yol olan mahkemeye gidilmesi
prosedürü yumuşatılmıştır.
Teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması, buluş basamağı içermesi ve
sanayiye uygulanabilir olması şartıyla patent verilecektir.
Cezai yaptırım kaldırılmıştır.
Patent ihlaline ilişkin cezai yaptırımlar kaldırılmıştır. Kanun’da sadece marka suçları
düzenlenmiştir.
Patentin koruma süresi 20 yıl
Patentin koruma süresi 20 yıl, faydalı modelin koruma süresi 10 yıl olacaktır.
Patent hakkı, koruma süresinin dolması, patent sahibinin patent hakkından
vazgeçmesi veya yıllık ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi halinde sona
erecektir.

ORTAK VE DİĞER HÜKÜMLER
Türk Patent ve Marka Kurumu
Kanunla, Türk Patent Enstitüsünün adı Türk Patent ve Marka Kurumu olarak
değiştirilmiş, kısa adı da "Türk Patent" olarak düzenlenmiştir.
281 kadro ihdas edilecek
Türk Patent ve Marka Kurumunun merkez teşkilatı için, Kanun’un ekindeki 1 sayılı
listede toplam 281 kadro ihdas edilmiştir.
Marka ve Patent Vekilleri
Daha önce Kanun Hükmünde Kararname’lerle düzenlenen marka ve patent vekilliği
mesleği, 6769 sayılı Kanun ile yasal statüye kavuşmuştur.
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